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RESUMO 

 

Analisando as dificuldades e problemas enfrentados no ensino de Física, no caso do ensino 
fundamental as Ciências, buscam-se ferramentas alternativas que contribua para melhoria do 
processo de ensino aprendizagem no Ensino Fundamental.  No 9º ano, a disciplina é 
apresentada como Ciências e requer para o seu aprendizado várias habilidades como: 
pensamento lógico, noções de espaço tempo e lugar, resoluções de cálculos, que muitos 
alunos na pré-adolescência ainda não dominam. Os alunos de determinadas turmas 
apresentam diferenciadas características e entendimento sobre os conteúdos científicos a 
serem explanados, e apresentam muitas vezes dificuldades nas interpretações dos fenômenos 
que envolvem as Ciências Naturais. As limitações de aprendizado estão distribuídas em todos 
os níveis de ensino, visto que os alunos são instruídos por professores que em uma grande 
maioria vêm defasados de técnicas de ensino adequadas do ensino superior, e na maioria das 
vezes, a proposta pedagógica aplicada pelo professor se baseia em resumos, fórmulas, 
gráficos e cálculos, não valorizando a individualidade e a realidade de cada aluno. Assim, 
surge a ideia de aulas diversificadas e que chame a atenção do aluno com o intuito de prepará-
lo para o conhecimento e tornar as aulas de Ciências acessíveis e significativas inserindo o 
Lúdico como auxilio de aprendizagem e avaliação no processo de ensino. Assim, buscam-se 
ferramentas cognitivas como jogos didáticos inseridos no contexto das aulas, para aperfeiçoar 
o processo de ensino e aprendizagem dos alunos através do que eles geralmente já sabem. 
Os jogos didáticos foram construídos pelos jovens com ajuda dos professores, todo o material 
construído foi apresentado em sala, e os cinco jogos que se destacaram foram refeitos e suas 
etapas de construção e objetivos pedagógicos para o auxilio no processo de ensino 
aprendizagem de Ciências estão contemplados em uma revista chamada “Ludo Ciência, 
Energia que Transforma”. A participação na construção lúdica e no manuseio da revista tem o 
intuito de proporcionar ao discente e ao professor uma mudança no quadro limitado e 
ultrapassado de ensino - aprendizagem e atuando assim neste processo como modificadores 
da realidade ativando a curiosidade e a espontaneidade de cada indivíduo.  
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Ensino fundamental. Jogos. Aprendizagem 
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ABSTRACT 

 

Analyzing the difficulties and problems faced in the teaching of physics, in the case of 
elementary school Science, looking up alternative tools that contribute to improving the 
teaching and learning process in elementary school. In the 9th grade, discipline is presented as 
science and requires for learning various skills such as logical thinking, space time and place 
notions, resolutions calculations, that many students in pre-adolescence have not mastered. 
Students of certain classes have different characteristics and understanding of the scientific 
content to be explained, and often have difficulties in the interpretation of phenomena 
involving the Natural Sciences. Learning limitations are distributed in all levels of education, 
as students are taught by teachers in a large majority have lagged appropriate teaching 
techniques of higher education, and most of the time, the pedagogical approach applied by 
teacher based on summaries, formulas, graphs and calculations, not valuing individuality and 
reality of each student. So the idea of diverse classes and appear to call the student's attention 
in order to prepare you for the knowledge and make accessible science classes and significant 
inserting the Lúdico as learning assistance and assessment in the teaching process. Thus, they 
become cognitive tools such as educational games within the context of classes, to improve 
teaching and student learning through what they usually already know. 
The educational games were built by young people with the help of teachers, all materials 
built was presented in class, and the five games that stood out were redone and their 
construction stages and pedagogical objectives for the assistance in the Science teaching and 
learning process are included in a magazine called "Ludo Science, Energy that Transforms". 
Participation in the playful construction and magazine handling aims to provide the student 
and the teacher a change in the limited and outdated framework of teaching - learning and 
performing well in this process as reality modifiers activating the curiosity and spontaneity of 
each individual. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas têm comprovado que as crianças demonstram grande potencial para 

compreender os mais diversos tipos de conceitos ensinados. Dentre esses estudos, o de 

Howard Gardner (1943) trouxe, no início da década de 1980; a Teoria das Inteligências 

Múltiplas cujos postulados destacam o fato de que “[...] todos os indivíduos possuem, como 

parte de sua bagagem genética, certas habilidades básicas em todas as inteligências. Portanto 

o desenvolvimento de cada inteligência será determinado tanto por fatores genéticos e 

neurobiológicos quanto por fatores ambientais”. (GAMA 1998).  

Piaget (1970) mostrou que, desde o início, a criança exerce pequeno controle sobre a 

orientação e organização de objetos que compõem a realidade em que ela está inserida. Para a 

teoria de Piaget, o desenvolvimento da inteligência é afetado por fatores biológicos 

(BATTRO, 1969). Já para Vygotsky (2003), todas as funções no desenvolvimento da criança 

aparecem duas vezes: primeiro, no nível social; e, depois, no nível individual; primeiro, entre 

pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica). Isso se aplica 

igualmente para a atenção voluntária, para a memória lógica e para a formação de conceitos. 

Além disso, destaca a teoria que todas as funções superiores originam-se das relações reais 

entre indivíduos humanos. (VYGOTSKY, 2003 p. 75). No âmbito escolar, Vygotsky (1991) 

apresenta o fato de que as crianças iniciam seu aprendizado antes mesmo de entrarem para a 

escola, justamente o aprendizado dos conceitos espontâneos. Sendo assim, qualquer situação 

de aprendizado apresenta uma história prévia e, consequentemente, as crianças já possuem 

suas primeiras hipóteses sobre os conteúdos a serem trabalhados; ou seja, para Vygotsky, o 

aprendizado e o desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida dos 

sujeitos. (VYGOTSKY, 1991). 

Da relação dessas pesquisas e teorias, surge a questão em ralação ao ambiente escolar,  

do importante papel que o professor, juntamente com a equipe pedagógica, tem um papel 

importante quanto ao processo de auxílio do desenvolvimento da inteligência dos alunos e na 

direção de certas habilidades para a construção do conhecimento. Assim, o presente trabalho 

discute e apresenta caminhos que o professor pode seguir com recursos didáticos para o 

ensino, especificamente, de Ciências do nono ano do ensino fundamental, pois tais recursos 

podem auxiliar o desenvolvimento e evolução de saberes científicos.  

Os professores que trabalham com crianças e adolescentes devem preparar e dirigir 

atividades significativas para seus alunos, aguçando a curiosidade sobre variados assuntos e 
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fenômenos científicos durante as aulas. Para que isso ocorra, é necessário que o ensino seja 

estimulante e prazeroso, além de adequado às suas capacidades, necessidades e interesses.  

Aulas em que o professor desenvolve diferentes atividades como, por exemplo, 

projetos, dinâmicas, recursos audiovisuais ou atividades manuais devem proporcionar ao 

aluno condições para construção de suas formas de conhecimento a partir de erros e acertos. 

Nesse sentido, o Construtivismo propõe a necessidade de atividades nas quais os estudantes 

manipulem, explorem, interajam com materiais concretos; ao invés de somente participarem 

de aulas expositivas e baseadas em leituras de textos nas quais prevalece certo tecnicismo 

educacional. (SCHROEDER, 2006). 

Os pressupostos teóricos do Construtivismo constituem um referencial inserido no 

âmbito escolar e que deve buscar e promover uma maior atenção em relação às necessidades 

dos alunos com uma atenção voltada para suas produções e para o desenvolvimento de 

competências. 

No ensino de Ciências do nono ano, a Física, Química e Biologia são apresentadas 

para os alunos de uma maneira interdisciplinar, e, portanto o professor deve preparar o seu 

aluno para que consiga identificar fatos e fenômenos científicos a partir de observações feitas 

entre os diversos saberes que este aluno já possui ou que ele possa levantar hipóteses e testar 

situações, a fim de que ele desenvolva a capacidade de chegar a conclusões sozinho ou com a 

ajuda de seus colegas em sala e para garantir que os alunos possam protagonizar a evolução 

dos seus conhecimentos para a compreensão de mundo.  

As discussões e o produto final apresentado neste trabalho partem de concepções 

científicas a respeito do tema/conteúdo “Energia do cotidiano e suas transformações”, 

geralmente explanados no terceiro bimestre do nono ano do ensino fundamental nas escolas 

da rede básica de ensino. A partir da discussão dos conteúdos trabalhados em sala de aula e 

relacionando-os às ideias apresentadas, é possível oportunizar condições para que alunos e 

professores utilizem-se dos recursos lúdicos no ensino de Ciências, mais especificamente em 

relação aos conteúdos relacionados à Física. As atividades didáticas devem concorrer para que 

o ensino de Ciências seja instigante,  interativo; e baseado no desenvolvimento de habilidades 

que permitam que os alunos compreendam as explicações científicas para além das exigências 

dos livros didáticos e da sala de aula.  

Trabalhos de pesquisa relacionados a esse tema nos mostram que os estudantes 

aprendem mais sobre a ciência e desenvolvem melhor seus conhecimentos e conceitos quando 

participam de investigações científicas semelhantes às feitas nos laboratórios de pesquisa 

(HODSON, 1992 APUD CARVALHO et al, 2004), pois na “[...] experimentação 
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investigativa o aluno é conduzido à resolução de um problema sendo uma experiência 

enriquecedora, que informa, no sentido forte da palavra, é aquela que permite descobrir aquilo 

que não se esperava que testa muitas vezes uma hipótese [...]”. (ASTOLFI et al, 1998, p. 109). 

Dessa forma, a proposta deste trabalho é a de desenvolver atividades lúdicas com 

jogos didáticos que envolvam um conteúdo específico de Física com suas vertentes em uma 

Revista intitulada Ludo Ciência de maneira a fazer emergir fenômenos e conceitos 

relacionados a partir da própria vivência do estudante em seu cotidiano e, ao mesmo tempo, 

promover um processo de ensino e de avaliação da aprendizagem por meio de material de 

apoio a ser consultado para a confecção dos jogos didáticos e a produção dessa Revista. A 

revista, que é o produto final desta dissertação, será disponibilizada para alunos do Ensino 

Fundamental e para professores por meio de uma página da internet, com instruções para a 

construção de jogos didáticos e dicas relacionando a Física com o dia a dia desses alunos. Os 

conteúdos apresentados na Revista foram selecionados dentro da disciplina de Ciências do 

nono ano do Ensino Fundamental e apresenta assuntos relacionados à Física tendo como tema 

central a Energia no cotidiano, suas transformações e tecnologias; a fim de auxiliar os alunos 

no processo de construção do conhecimento e com relação ao acesso a informações muitas 

vezes de difícil compreensão, mas que se referem a questões presente na vida de todos.  

As atividades educativas apresentadas na Revista podem proporcionar condições mais 

significativas e prazerosas de aprendizagem para os alunos; despertando o interesse e a 

motivação pelos conceitos dos fenômenos Científicos e de suas relações com o cotidiano. A 

utilização de jogos como um recurso didático lúdico no ensino fundamental pode ser um 

instrumentos de ensino mais atraente para ensinar; pois, levando em consideração a faixa 

etária dos alunos do nono ano do ensino fundamental, que vai de 13 a 15 anos, estes recursos 

podem auxiliar os alunos a se sentirem mais motivados para o aprendizado de forma 

diferenciada e eficaz. 

O principal objetivo do produto educacional é idealizar e disponibilizar esta revista 

proporcionando opções de jogos didáticos e curiosidades científicas que podem ser 

construídas pelos próprios alunos ou com a ajuda dos professores a partir de conteúdos 

previamente trabalhados e discutidos em sala; estimulando-se, assim, a investigação do 

assunto, maior interatividade e curiosidade individual ou em grupos dos estudantes.  

Ademais, o produto pode também auxiliar os alunos, mediante a construção de jogos, 

no sentido da oportunizar condições de expressão e desenvolvimento de suas ideias, além de 

possibilitar aos professores atividades que lhe permitam acompanhar o nível de potencial 

lúdico dos jogos em relação à evolução da compreensão dos fenômenos Físicos por parte dos 
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estudantes. Com relação à prática dos professores, a revista pode propor a diversificação de 

estratégias de ensino e o desenvolvimento de materiais didáticos que possam ordenar os 

conhecimentos de forma a produzir a sensibilização desejada em relação ao conteúdo; 

possibilitando, também, a discussão e a formulação de novas ideias sobre as possibilidades 

disponíveis quanto aos métodos didáticos para desenvolvimento das aulas. 

Assim, apresenta-se, por meio deste trabalho, um estudo sobre novas práticas 

pedagógicas para o ensino de Física no Ensino Fundamental, com o intuito de melhorar as 

condições de ensino e de avaliação da aprendizagem dos estudantes a partir de conhecimentos 

já desenvolvidos pelo aluno, em anos anteriores, ou da vivência em sociedade.  

Tratando-se de uma disciplina que parece muito complexa à maioria dos estudantes do 

Ensino Fundamental, não é uma tarefa fácil envolvê-los de forma que possam relacionar os 

conceitos de Ciências às questões do cotidiano; assim, busca-se, para além da inserção de uma 

forma mais participativa, melhorar a qualidade da aprendizagem dos alunos com a introdução 

dos jogos didáticos de Física esquematizando atividades que promovam atitudes 

encorajadoras em relação ao aprendizado independente e à prática reflexiva. 

 A elaboração do trabalho parte, pois, da confecção de jogos didáticos para o ensino a 

partir de estruturas já existentes; como, por exemplo, jogo da memória, cartas, tabuleiro entre 

outros, junto aos quais grupos de alunos de duas turmas do nono ano inseriram os conceitos 

de Física a respeito de um conteúdo específico dentro do tema geral ENERGIA, os quais 

foram, posteriormente ao processo de confecção e elaboração, apresentados em sala de aula 

para todos os alunos. 

  Após as etapas de confecção, apresentação e de manuseio pela turma, os jogos foram 

selecionados (cinco no total) para a construção do produto educacional base para a construção 

da revista educativa em que se expõem e se explicam as etapas para sua construção e as 

formas de contemplação dos temas científicos especificados.  

Assim, tendo como tema “Faça você mesmo e aprenda brincando: LUDO 

CIÊNCIA - ENERGIA QUE TRANSFORMA”, a revista buscar promover a construção do 

conhecimento a partir da participação na construção lúdica e no manuseio do produto, 

objetivando condições que melhor proporcionem ao aluno e ao professor mudanças em 

relação à aprendizagem e ao ensino de Física a fim de que o processo educacional se 

transforme em uma prática mais da realidade e das necessidades do educando, possibilitando-

lhe a ampliação de suas formas de conhecimento como elemento agenciador de mudanças e 

incentivando a ampliação da curiosidade e espontaneidade do aluno e do dinamismo do 

professor. 
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2 ANÁLISE EPISTEMOLÓGICA DO ENSINO USANDO O LÚDICO 

 

Epistemologia significa “ciência”, “conhecimento”, é o estudo científico que trata 

dos problemas relacionados à crença e ao conhecimento, tratando de sua natureza e 

limitações, ou seja, ela estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do conhecimento. 

Assim, os fatos científicos que devem ser redescobertos pelos estudantes, podem ser 

estudados desde os primórdios de sua história até sua contemporaneidade. Estes 

conhecimentos científicos devem ser repassados para os alunos para que se possibilite uma 

assimilação conceitual como forma de ampliar e melhorar entendimento da prática a respeito 

dos fenômenos científicos.   

A epistemologia da atividade teórica, no campo educacional, é marcada pelo professor 

como o executor de métodos e técnicas de ensino com o objetivo de atingir as metas 

educacionais e instrucionais (RODRIGUES, 2005). Mas não é esta a proposta que se tem 

observado em muitas de nossas escolas; visto que, não como regra geral, verifica-se uma 

proposta educacional em que cabe ao professor o papel de detentor e transmissor e ao aluno o 

de receptor das formas de conhecimento.  

Entretanto, frente às novas propostas curriculares, o ensino de ciências, no caso 

especial a Física, deve  superar o ensino comum através de novas abordagens e buscar novas 

alternativas de ensino as quais incluam a participação efetiva dos alunos a respeito do 

construção do conhecimento a fim de que possam aprender pelo desenvolvimento de 

habilidades e competências necessárias à apropriação e utilização dos conteúdos básicos da 

disciplina. 

Em relação aos conteúdos de Física, mais especificamente aqueles que dizem respeito 

aos conceitos sobre Energia; devem ser trabalhados nas escolas de maneira que todos os 

alunos tenham acesso às informações sobre o tema; e, para que isso, ocorra, o professor deve 

possibilitar aos estudantes um aprendizado estruturado como processo de construção do 

conhecimento para que eles possam melhor entender como funcionam os diversos fenômenos 

a partir de uma visão crítico-científica e numa relação dinâmica entre teoria, experiência e 

prática. 
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2. 1 O CONSTRUTIVISMO E O ENSINO DE CIÊNCIA. 

 

Nas mudanças ocorridas na educação brasileira, percebe-se a inserção de ideias 

construtivistas desde 1970. À época, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 

propôs às escolas o respeito às “[...] fases de desenvolvimento do aluno [...]”, o que remete 

aos estágios de desenvolvimento infantil identificados por Piaget (CHAKUR, 1995).  

A partir de tais pressupostos, entende-se, pois, que, para lecionar Ciências, o professor 

não deve apenas se preocupar com a transmissão do conhecimento, mas deve, essencialmente, 

trabalhar para que o conhecimento seja construído junto com os alunos, tornando-se assim o 

mediador do processo. Desse modo,  

 

Essa proposta de ensino deve ser tal que leve os alunos a construir seu conteúdo 
conceitual participando do processo de construção e dando oportunidade de 
aprenderem a argumentar e exercitar a razão, em vez de fornecer-lhes respostas 
definitivas ou impor-lhes seus próprios pontos de vista transmitindo uma visão 
fechada das ciências.  (CARVALHO, 2004).  

 

Campos e Nigro (2004) apregoam que o professor deve provocar um desequilíbrio 

junto aos conhecimentos empíricos do aluno, pode-se entender, com isso, que a função do 

professor a de trazer o conhecimento que o aluno deve aprender de forma problematizada. Em 

linhas gerais é transformar o conteúdo a ser ensinado em um problema que o aluno precisa 

responder e junto ao qual o professor encaminha o raciocínio do aluno de maneira a se chegar 

à conclusão certa, o que não é simplesmente dar a resposta às questões do cotidiano e instruir 

conceitos já instaurados por outros. Quando partimos de conhecimentos que o aluno já 

apreendeu a partir de sua realidade e o colocamos frente a um conhecimento novo, mas na 

forma de problema; colocamos o aluno em um desafio, assim passamos a instigá-lo a pensar a 

fim de atingir um dos objetivos da educação: constituir jovem cidadãos pensantes e 

reflexivos. (PORTAL EDUCAÇÃO, 2015). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental 

(PCN’s), 

   

A educação em Ciências Naturais é um componente fundamental na formação do 
cidadão contemporâneo, pois vivemos em um mundo onde o conhecimento 
científico e a tecnologia que ele possibilita estão presentes em quase todas as 
atividades cotidianas, influenciando nosso estilo de vida e nossas possibilidades de 
participação. Atualmente, um cidadão que não tenha uma cultura científica bem 
desenvolvida terá muitas dificuldades em construir uma proposta autônoma de 
sobrevivência, compreendendo o mundo em que vive para inserir-se nas atividades 
sociais com independência e espírito cooperativo. (BRASIL, 1998, p. 57).  
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Dentro das escolas, professor e aluno têm grande importância, não sendo um mais 

importante que o outro (contrapondo-se à ideia de ensino tradicional, que tem uma visão de 

superioridade para com o professor). Os dois possuem papéis a cumprir e devem assumir o 

compromisso com responsabilidade; tanto o aluno, que é considerado na perspectiva 

construtivista o centro da aprendizagem, como o professor considerado o centro do processo 

de ensino. O professor mediador cria uma problematização que incomoda os alunos, desafia, 

instiga à dúvida, retira-lhes as certezas que antes havia, fazendo com que o aluno sinta a 

necessidade de acabar com essa inquietação. (ROSA, 2000). Desta forma, o professor estará 

criando ferramentas motivadoras que estimulam a construção do conhecimento que será 

construído com base nas próprias opiniões, críticas e ideias do aluno, ou seja, ele estará 

pensando e concluindo de forma independente. Por conseguinte, o professor estará fazendo 

com que o aluno aprenda de fato, mostre-se progressivamente competente e autônomo para 

realizar suas tarefas e utilizar conceitos em numerosas questões. (COLL; SOLÉ, 1999). 

Para que o professor consiga ter êxito em sua prática pedagógica e possa incluir o 

lúdico como auxílio didático, é indispensável uma preparação prévia do material, um 

aprofundamento teórico para o domínio do conteúdo e comprometimento para com o seu 

trabalho docente.  

No nono ano do Ensino Fundamental, que é o foco de nosso estudo, o público alvo são 

adolescentes, junto aos quais o trabalho com o auxílio de jogos didáticos  pode estabelecer, 

segundo Moretto (1999), uma relação entre aquisição do conhecimento conceitual à aquisição 

de competências por meio do desenvolvimento de habilidades, sendo este o foco da escola 

construtivista que tem como uma característica instigar a curiosidade, já que o aluno é levado 

a encontrar as respostas a partir de seus próprios conhecimentos e de sua interação com a 

realidade e com os colegas. Essas ideias constituem elementos básicos do Construtivismo que 

é um referencial teórico presente e fundamental para se compreender o ensino no Brasil 

atualmente; uma vez que essa linha teórica parte da premissa do sujeito como construtor de 

seus próprios conhecimentos. O construtivismo também pode ser visto como uma teoria sobre 

o conhecimento e a aprendizagem, para a qual os alunos adolescentes, no caso específico os 

que se encontram no último ciclo do ensino fundamental, passando por transformações 

hormonais, culturais e de relações humanas; possam trabalhar o tema das aulas construindo 

seu próprio conhecimento e tendo a oportunidade de se expressar e refletir sobre a ciência de 

forma lúdica, prática e eficaz. 

A alternativa d ampliação das capacidades de aprendizagem dos alunos tendo como 

subsídio uma revista interativa, para que os alunos aprimorem seus conhecimentos de forma 
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divertida; é uma perspectiva de recurso didático ao ensino e avaliação que, para Hoffmann 

(1991, p. 51,) opõe-se ao modelo do "transmitir-verificar-registrar" e evolui no sentido de 

uma ação avaliativa reflexiva e desafiadora do educador em termos de contribuir, elucidar, 

favorecer a troca de ideias entre e, com, seus alunos, num movimento de superação do saber 

transmitido a uma produção de saber enriquecido e construído a partir da compreensão dos 

fenômenos estudados.  

 

2.2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE DAVID AUSUBEL. 

 

A aprendizagem adequada para um aluno pode ser bem mais significativa à medida 

que o novo conteúdo/conceito adquire importância a partir de uma relação com o seu 

conhecimento prévio. Para o pesquisador norte-americano David Paul Ausubel (1918-2008), 

“[...] quanto mais sabemos, mais aprendemos, e o fator isolado mais importante que influencia 

o aprendizado é aquilo que o aprendiz já conhece”. Para ele, aprender significativamente é 

ampliar e reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental e, com isso, ser capaz de 

relacionar e acessar novos conteúdos. (NOVA ESCOLA, 2015). A teoria de Ausubel foi 

pensada e escrita dentro do contexto escolar onde o papel desempenhado pelo professor para 

o processo de ensino-aprendizado é fundamental. 

Segundo David Ausubel existem duas condições para que a aprendizagem 

significativa ocorra: o conteúdo a ser ensinado deve ser potencialmente revelador e o 

estudante precisa estar disposto a relacionar o material de maneira consistente e não arbitrária. 

Quando o conteúdo é trabalhado pelo professor de forma mecânica, ou seja, com pouca 

produção de informação e atribuição de significados; o novo conteúdo passa a ser armazenado 

isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na estrutura cognitiva. Neste contexto, 

observa-se que o aluno precisa ter disposição para adquirir novos conceitos, disposição que 

pode ser estimulada pelo professor, uma vez que, ao se relacionar fenômenos físicos com 

algumas práticas diárias na vida dos estudantes, pode-se levá-los  a pensar e a tentar entender 

o que eles conheciam na “prática”, mas não sabiam a importância científica desses 

fenômenos. Para isso, o professor deve incluir em seus planos de aula conteúdos 

potencialmente significativos, lógicos e psicológicos de experiência relacionados ao 

cotidianos de seus alunos. 

As pesquisas de Ausubel partem da ideia de que “[...] as pessoas apresentam uma 

organização interna baseada em conhecimento de caráter conceitual, sendo que sua 
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complexidade depende muito mais das relações que estes conceitos estabelecem em si que do 

número de conceitos presentes”. (REVISTA PEC, 2001/2002). 

Assim, a aprendizagem escolar é caracterizada pela assimilação de conhecimentos 

conceituais de forma hierárquica como uma rede de organização desses conceitos de acordo 

com o grau de abstração do aluno, ou seja, eles selecionam como relevantes ou não cada novo 

aprendizado de uma área do conhecimento. Por isso faz-se necessária a discussão acerca da 

importância de se aplicar formas diferenciadas no ensino de Ciências, especialmente no de 

Física, para que o aluno selecione e abstraia os conceitos adquiridos utilizando o Lúdico 

durante as aulas.  

Ausubel acredita que, quanto mais se relaciona o novo conteúdo de maneira 

substancial e não arbitrária com algum aspecto da estrutura cognitiva prévia do aluno, mais 

próximo se está da aprendizagem significativa do fenômeno científico discutido em sala de 

aula. Assim, para ele, existem grandes vantagens neste tipo de aprendizado, visto que o 

enriquecimento da estrutura cognitiva do aluno pode acontecer tanto por meio da descoberta 

quanto pela repetição e, no caso da aprendizagem memorística que também pode acontecer, o 

conhecimento adquirido é retido e lembrado por mais tempo e, quando esquecido, pode ser 

relembrado a fim de facilitar a aprendizagem seguinte, a “reaprendizagem”. 

Por conseguinte, entende-se que, para que a educação seja eficaz, a escola unida em 

todos os setores precisa ter direcionamentos e planejamento de ações para o aluno que 

abarquem o saber fazer e o saber aprender, para que todos aprendam a aprender. 

 

2.3 EDUCAÇÃO E REALIDADE. 

 

Vários são os problemas que a sociedade enfrenta, dentre eles os de como saúde, de 

segurança, de desemprego e de habitação. A educação, talvez o maior desafio de um 

sociedade que se pretende desenvolvida; é processo essencial na vida do indivíduos porque 

pode minimizar os problemas sociais. Mas para que isso aconteça, a instituição escolar deve 

ser uma entidade atuante, reflexiva e contemporânea.  

De uma forma geral, as escolas “evoluíram” em questões que se relacionam ao prezar 

por valores familiares e da sociedade como um todo, mas se manteve conservadora nas 

práticas tradicionais de ensino, com aulas monótonas e repetitivas em que o aluno “aprende” 

somente o conhecimento com informações repassadas pelo professor por meio do quadro 

branco ou do livro didático.  
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Levando-se em conta as múltiplas exigências da sociedade, os objetivos da escola, seu 

papel e sua orientação; observa-se que tais elementos não são definidos apenas por causas 

intrínsecas ao sistema educacional. Estes se encontram atrelados a fatores extrínsecos à sua 

realidade. Processos políticos, sociais e econômicos que afetam o panorama mundial, exercem 

forte influência sobre a forma de como se estabelece o currículo, desenvolve-se o ensino das 

disciplinas e sobre a maneira com a qual se definem as condições de trabalho dos professores. 

(KRASILCHIK, 1987).  

E, embora o ensino de ciências tenha sido incorporado ao currículo de forma gradativa, 

a formação de professores para atuação nessa disciplina não tem acompanhado tais mudanças. 

No entanto, há algum tempo, muitas das ações desenvolvidas para a melhoria do ensino de 

ciências destacam a formação dos professores desta disciplina, (MOURA, 2006). Os 

professores que ministram as aulas de Ciências são, em sua maioria, Biólogos. Cunha (2004) 

apregoa que as licenciaturas em Ciências Biológicas, vinculadas ou não aos bacharelados, 

estão longe de formar adequadamente o professor de Ciências para o Ensino Fundamental, em 

vista de seus currículos altamente “biologizados” porque “Na maioria das vezes os 

professores têm sua formação ligada à área de Ciências Biológicas, não tendo então a devida 

habilitação para abordar e trabalhar com determinados conteúdos das disciplinas de Física e 

Química”. (CUNHA, 2004, p. 15).  Assim, a disciplina de Ciências adquire um caráter 

interdisciplinar (que abrange a Física, Química e Biologia) e, portanto é natural o 

questionamento se a formação do professor de Ciências é suficiente para capacitá-lo com este 

caráter interdisciplinar.  

O professor de ciências deve conhecer importantes fatores históricos e atuais sobre 

fenômenos naturais, telecomunicações, processos industriais de produção, práticas agrícolas, 

biotecnologia entre outros, elementos esses que dependem de conhecimentos e aplicações 

científicas. A ação docente do professor de ciências pode caracterizar-se como um processo 

formativo, pois “[...] as idéias de movimento, processo, continuidade, reconstrução, 

indagação, entre outras, nos remetem a uma concepção de que a formação e a ação docentes 

estão estreitamente vinculadas uma à outra”. (ESTEBAN, 2001, p. 49). 

Gardner (1999, p. 45) salienta ainda que 

 

[...] com exceção de umas poucas mudanças relativamente superficiais, seres 
humanos milagrosamente transportados de 1900 reconheceriam muito do que 
acontece nas salas de aula hoje – predomino das preleções, ênfase sobre os 
exercícios práticos baseados na instrução recebida, matérias e atividades 
descontextualizadas. As escolas - se não a educação de um modo geral – são 
instituições inerentemente conservadoras. 
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A escola deve enfatizar e prezar pelo direito de pensar de cada aluno e pela livre 

expressão da capacidade de imaginação; cabendo, assim, ao professor, que é o detentor do 

saber, difundir a ideia central de conceito e prática da matéria a ser explanada, deixando de 

lado o conservadorismo e a prática de repetição, da lista de exercícios seguida à risca a partir 

dos livros didáticos. Muito da fobia às ciências, nas escolas, acontece devido ao fato de as 

atividades de criação e de reflexão, terem sido substituídas nas aulas pela memorização; 

negando-se a máxima de que a criação científica deve ser, constantemente, estimulada ao 

longo de toda vida escolar do aluno.  

A formação básica em Ciências, tendo a Física como parte ativa e integrante da 

disciplina e a formação do cidadão, na escola fundamental a partir da utilização do lúdico 

como recurso exige o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, bem como a 

compreensão do ambiente material e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade. 

Pietrocola (2009) diz que o ensino de Ciências deve se constituir no processo de 

desenvolvimento de conhecimentos capazes de desencadear processos prazerosos com 

enfoque em Física e no tratamento de estudos dos fenômenos da natureza. Contudo, em razão 

de que boa parte dos professores que atuam com esse disciplina não apresentarem formação 

específica, além do pouco tempo para preparação das aulas e do reduzido incentivo das 

escolas; terminam por estruturar as atividades de suas aulas em fórmulas, regras e equações 

matemáticas, deixando a prática dos conceitos e das ideias a respeito de grandes fenômenos 

em segundo plano.  

Desse modo, entende-se que o professor de ciências deve preparar atividades capazes 

de gerar uma aprendizagem significativa, atividades essas que, segundo Carvalho e Gil-Perez 

(2001) precisam primar por determinados aspectos para que as aulas se constituam como 

experiência qualitativas para os alunos, tais como: 

 

a) Propor situações problemáticas que tendo em conta as idéias, visão do mundo, 
destrezas e atitudes dos alunos, sejam acessíveis e gerem interesse pela tarefa.  
b) Propor aos estudantes o estudo qualitativo das situações problemáticas propostas.  
c) Apresentar adequadamente as atividades a serem realizadas, tornando possível aos 
alunos adquirir uma concepção global da tarefa e o interesse pela mesma.  
(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2001, p. 48).  

 

Podemos afirmar, então, que o exercício docente requer pluralidade em quesitos como 

inovação, pesquisa, dedicação e formação; e, de outro lado, que há a necessidade na escola da 

participação dos alunos em todo processo de aprendizagem, expondo suas ideias e atuando 
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como um ser pensante durante as aulas. A escola tem um papel fundamental na vida de uma 

sociedade como um todo e precisa evoluir junto com esta, já que esse processo de evolução 

tem uma grande parcela de contribuição junto ao desenvolvimento do ambiente escolar a 

partir da contemplação dos trabalhos de teóricos construtivistas como Piaget, Vygosty e 

Asubel  que a construção do conhecimento, a interação social e a aprendizagem significativa 

como pontos básicos para aprimoramento da educação pela valorização do pensamento, da 

reflexão e da construção do conhecimento pelos indivíduos.  

O ambiente escolar deve ser um lugar de transformação onde as lideranças 

pedagógicas devem priorizar a socialização e a interdependência de alunos e professores, 

oportunizando a reflexão e a liberdade; expedientes esses que podem desvincular, assim, o 

ensino somente por meio de atividades mecânicas de repetição sem significado para os 

alunos, adotando a inserção do lúdico como recurso de auxílio para que se possa proporcionar 

aos alunos uma aprendizagem mais satisfatória e mais significativa. 

 

2.4 CIÊNCIAS E A FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEUS CONTEÚDOS. 

 

O Ensino Fundamental abrange desde os anos iniciais (1º ao 5º ano) até os anos finais 

(6º ao 9º ano). Os  Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), primeiramente, expõem a 

concepção da área, para o ensino fundamental; em seguida, definem os objetivos gerais da 

área a serem alcançados e as capacidades (habilidades e competências) que os alunos devem 

desenvolver ao longo da escolaridade obrigatória. Estes objetivos estão organizados em 

quatro ciclos, 1º e 2º ciclo (1º, 2º, 3º, 4º e 5º série), os blocos temáticos destes dois primeiros 

ciclos são: Ambiente, Ser Humano e Saúde, e Recursos Tecnológicos. Para 3º e 4º ciclo (6º, 

7º, 8º e 9º), os blocos temáticos englobam Terra e Universo, Vida e Saúde, Ser Humano e 

Saúde, Tecnologia e Sociedade, e a iniciação do ensino de Física e Química fica para o 9º ano 

do Ensino Fundamental. (BRASIL, 1997). 

Como o objeto de estudo deste trabalho é o nono ano do ensino fundamental, serão 

comentados os conteúdos propostos para o terceiro e quarto ciclos. Os planos de curso das 

escolas são elaborados de acordo com os PCN’s e diferentes temas podem ser escolhidos para 

a composição desses planos de modo a proporcionar o desenvolvimento das capacidades 

expressas nos objetivos do último ano do ciclo fundamental. O professor julgará a 

necessidade de aprofundamento de estudo em alguns temas e a exploração mais ampla de 

outros, tomando como base os critérios de seleção de conteúdos aplicados à sua realidade. Os 
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conteúdos são divididos em eixos temáticos e subdivididos em temas/conteúdos que serão 

analisados pelo professor no seu horário de planejamento.  

As exigências atuais em torno do ensino de Ciências, em particular o ensino de Física, 

têm desencadeado muitas propostas que defendem a iniciação de crianças nos estudos de 

conceitos científicos (OSTERMAN; MOREIRA, 1990/ GONÇALVES, 1997/ PAIXÃO;  

CACHAPUZ, 1999), propostas essas  que mostram que a seleção dos conteúdos dos eixos 

temáticos pelos professores é de extrema importância, pois é por meio desse processo que eles 

decidirão acerca das perspectivas, enfoques e assuntos que irão trabalhar em sala de aula, bem 

como a metodologias que adotarão para esse fim. 

A fim de visualizarmos melhor a proposta dos PCN’s, exporemos, a seguir, os eixos 

temáticos de Física, com seus temas/conteúdos apontados para o 9º ano do Ensino 

Fundamental: 

 

• TERRA E UNIVERSO: A estrutura das Galáxias, do Universo e a compreensão de 

fenômenos mais distantes no tempo e no espaço tornam-se possível neste eixo e 

poderá ser referências de distância entre os corpos celestes que os alunos já 

conheceram nas séries anteriores, conceitos de força da gravidade e atração entre os 

corpos podem ser debatidos em sala de aula. No 9º ano é de extrema importância que 

o professor trabalhe o significado histórico da ruptura entre o modelo geocêntrico de 

Universo e o modelo heliocêntrico do Sistema Solar apresentando para os alunos os 

autores das teorias e qual o significado dessas teorias para a época e nos dias atuais. 

Estações do ano, Fases da lua, Eclipse Solar e Lunar também são temas a serem 

trabalhados neste eixo e se tornam peças chaves para aperfeiçoamento dos 

conhecimentos que serão adquiridos no Ensino Médio posteriormente. A construção 

de instrumentos para analisar os astros e as pesquisas realizadas a partir de então são 

reveladoras e permitem, também, discutir sobre o papel da tecnologia no 

desenvolvimento de novos conhecimentos. As ideias então foram evoluindo e grandes 

nomes foram surgindo como Galileu Galilei, Isaac Newton entre outros grandes 

nomes até chegar Albert Einstein que deu origem a um novo modelo de Universo. 

• VIDA E AMBIENTE: Problemas que tenham como objeto de estudo a dinâmica do 

planeta como um todo, no presente e no passado são estudados neste eixo, e temas 

transversais são trabalhados em conjunto, como os de Biologia e Química. São objetos 

de estudos as diferentes relações entre o ar, a água, o solo, a luz, o calor e os seres 
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vivos, relacionando fenômenos que participam do fluxo de energia na Terra e dos 

ciclos biogeoquímicos, principalmente dos ciclos da água, do carbono e do oxigênio. 

Estes temas têm grande importância no que tange ao conhecimento para debater e 

tentar solucionar alguns problemas como queimados na Amazônia, do lixo atômico, 

do buraco na camada de ozônio e tantos outros. A poluição atmosférica é um tema de 

grande relevância e deve ser destacado, diversos poluentes e fontes poluidoras, causam 

danos e prejuízos ao meio ambiente aumentando o buraco na camada de ozônio na alta 

atmosfera em consequência do uso ilimitado dos clorofluorcarbonetos (CFCs). É 

necessário buscar informações sobre as origens dos poluentes e os possíveis processos 

de espalhamento, tanto pelos caminhos quanto pelas transformações e repassar para os 

alunos essas informações e conhecimentos que serão de grande valia para a vida em 

sociedade. 

• TECNOLOGIA E SOCIEDADE: Estudo dos sistemas tecnológicos como trabalho, 

Consumo e Meio Ambiente levando a grandes alterações na biosfera e à criação de 

novas necessidades nas sociedades humanas, como a recuperação de ambientes 

degradados e a reciclagem de materiais. Os recursos naturais de interesse tecnológicos 

mudam constantemente, pois dependem da evolução do conhecimento científico e 

técnico que evoluem também as formas de produção, a evolução da tecnologia 

também faz parte deste eixo ao trazer para o aluno como as novas tecnologias vêm 

substituindo tão rapidamente costumes e teorias. Os PCNEF relatam que ao estudar 

determinados temas ou problemas com esse enfoque, podem ser retomados e 

sistematizados conteúdos propostos para ciclos anteriores, como as causas e os efeitos 

da poluição, as fontes e transformações de energia, as transformações das substâncias 

em processos tecnológicos ligados ao transporte, agricultura, manufatura e indústria de 

bens e serviços e que a classificação dos recursos naturais entre “renováveis” e “não 

renováveis” pode ser abordada, discutindo-se inclusive a instabilidade atual desses 

conceitos, uma vez que a interferência excessiva nos ciclos naturais tem levado à 

multiplicação de casos de escassez ou de destruição de recursos que, como a água e o 

solo fértil, são renovados pelos ciclos da natureza. Neste eixo é essencial que o 

professor trabalhe com seus alunos conteúdos que envolvam conceitos de energia, sua 

origem, como ela se transforma e quais os recursos necessários para que isso aconteça, 

o funcionamento de usinas hidrelétricas, termoelétricas, termonucleares e os 
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benefícios e problemas de impacto ambiental ligados aos diferentes modos de obter 

energia deve ser objeto de estudo no 9º ano também. 

 

A partir dos eixos temáticos e de seus temas/conteúdos propostos para aulas de 

Ciências; acredita-se que esses vetores possam auxiliar e conduzir estudantes com espírito 

crítico se forem bem trabalhadas pelos professores com o auxílio da escola.  Mais do que 

aprender conteúdos, as aulas de Ciências podem servir para que os alunos amadureçam suas 

ideias a fim de que possam chegar ao Ensino Médio dominando pré-requisitos necessários 

para o prosseguimento dos estudos e ampliação de suas formas de conhecimento. Além disso, 

é preciso observar que esses eixos temáticos também podem proporcionar aos discentes um 

conjunto de investigações importantes para a representação de determinados assuntos por 

meio de seus conhecimentos prévios de forma qualitativa no campo dos fenômenos e 

processos investigados pela ciência. 

Porém, alguns paradigmas ainda se encontram enraizados na sociedade. Os problemas 

e dificuldades encontrados em sala de aula pelos alunos se intensificam nas aulas de Ciências, 

levando disciplinas como Biologia, Química e Física a serem taxadas como “difíceis” e os 

professores vistos como os grandes “vilões” responsáveis pelo fracasso escolar de muitos 

alunos.  

Schroeder (2005) diz, em seus estudos, que o ensino de Ciências é oportuno não só 

porque a Ciência é um componente importantíssimo da nossa cultura; acima de tudo, mas 

porque a natureza da atividade científica a torna uma ferramenta com características únicas 

para o desenvolvimento de habilidades essenciais a qualquer cidadão: as habilidades 

cognitivas e afetivas necessárias para aprender.  A Física, nesse contexto, é o mais produtivo 

dos ramos da Ciência por possibilitar, mais que os demais, a exploração e manipulação direta 

dos materiais por parte das crianças.  

O artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Brasileira, Lei 9394/96 

(BRASIL, 1996), afirma que a Educação básica está dividida em Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio, e que, neste segundo nível, os conteúdos formais de Física devem ser 

apresentados superficialmente no 9º ano (conforme artigo 32 da referida lei). Ainda com base 

da LDBEN, o artigo 22 diz que “A educação básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (Art. 22.). Por 

conseguinte; o professor, como parte atuante e fundamental no processo de ensino-
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aprendizagem, deve colaborar para que os alunos interajam com o conhecimento e suas 

explicações sobre o mundo e as transformações produzidas pelo homem em sociedade. 

Pietrocola (2009,  p.127) afirma que 

 

[...] se pode constatar um grave problema na forma como a educação científica vem 
sendo praticada. Nas áreas em que a matematização desenvolveu-se de forma 
acentuada, como a Física e na Química, acredita-se que as fórmulas precedem as 
ideias. Em situações mais extremas, as fórmulas acabam por concentrar os esforços 
de educadores, que de forma inconsciente relegam as ideias ao segundo plano. Essa 
pratica extirpa da Ciência seu material mais precioso, pois sem as ideias o 
conhecimento científico é matéria morta. 

 

Assim, é importante salientar que as crianças, geralmente, perdem gradativamente o 

interesse por Física devido ao fato de que, em muitos casos, o ensino de Ciências em nível 

Fundamental, apresenta-se pouco atrativo em razão de, principalmente, a escola se mostrar 

incapaz de proporcionar práticas estimulante, além da constatação da formação científica 

inadequada do corpo docente. Por isso, a aversão de muitas pessoas ao ensino de Física torna-

se realidade iniciada no ensino fundamental e que prossegue até o nível superior;  formando 

uma espécie de ciclo negativo. Nesse sentido, Moreira (1983, p. 11) fala que, “[...] na escola 

de segundo grau muitos alunos, provavelmente a maioria preferem, em termos de Ciências, a 

Biologia e a Química em relação à Física. [...] a Física é considerada uma matéria difícil, a 

qual muitos alunos evitariam se pudessem”. 

Assim, em consonância com os conteúdos propostos nos PCN’S, a proposta da revista 

com os jogos didáticos vêm auxiliar professores e alunos junto ao estudo de conteúdos de 

“difícil compreensão” e propor a inserção do lúdico como um recurso para avaliação de 

aprendizagem pode ser tornar eficaz. 

 

2.5 BOAS ESCOLHAS PARA O PLANEJAMENTO DAS AULAS. 

  

 É direito de todo e qualquer aluno vivenciar e participar de um processo de educação 

científica que o ajude a cultivar os hábitos mentais necessários para o letramento científico. 

Contudo, para que isso aconteça, professores precisam oferecer um caminho para a formação 

de aluno com espírito crítico criativo e curioso sobre as questões da natureza em busca de 

soluções. O trabalho do professor  a partir de tais conceitos pode facilitar o processo de 

desenvolvimento das aulas, uma vez que se aproveita aquilo que já é natural das crianças: a 

curiosidade e o gosto de experimentar; afinal “[..] o ensino se consuma quando alunos e 

professores compartilham significados”. (MOREIRA, 1999, p. 120). Para isso, os 
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profissionais que atuam como professores de Física precisam ter uma boa formação, formação 

que lhes possibilite condições de efetivação de práticas educativas que possam proporcionar 

experiências qualitativas de conhecimento com uma seleção adequada de materiais e de 

metodologias. 

 Assim, o foco para escolhas de recursos para boas aulas de Ciências está na questão 

metodológica para que ocorram aulas investigativas, experimentais ou de pesquisas científicas 

que levem o aluno a se familiarizar com a pesquisa, orientando-o para a investigação de 

fenômenos e temas que evidenciam a utilidade da Ciência para o bem estar social e para a 

formação de cidadãos cientes das repercussões, relações e aplicações do conhecimento 

científico na sociedade. (PNLD, 2014).  

Em relação às competências e habilidades de Ciências, para ensinar a Física para o 9º 

ano, as instituições educacionais em conjunto com professores devem seguir os Parâmetros 

Curriculares Nacionais e permitir que os alunos sejam capazes de: 

 

• Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 
sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões 
coletivas; Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 
identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para 
a melhoria do meio ambiente; Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e 
o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, 
estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na 
busca de conhecimento e no exercício da cidadania; Utilizar as diferentes linguagens 
verbais, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal como meio para produzir, 
saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e 
construir conhecimentos; questionar a realidade formulando-se problemas e tratando 
de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 
capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 
adequação [...]. (BRASIL, 1997, p. XX).  

 

Os livros didáticos para a disciplina de Ciências do 9º ano, às vezes, exigem um nível 

elevado de habilidades com formalismos matemáticos muito altos para os quais os alunos não 

conseguem desenvolver acompanhamento frentes às formas de raciocínio que lhes são 

exigidas. Por isso é importante que o professor pense quais objetivos e conteúdos pretende 

lecionar em sala de aula e como eles serão desenvolvidos.  

Um aspecto positivo em relação ao ensino de Física com maior ênfase no 9º ano é o 

fato de que, em grande parte, os alunos desse ano apresentam uma maior maturidade o que 

demonstrando maior formalidade no pensamento e nas ações a serem desenvolvidas. Assim, o 

professor tem a possibilidade de passar informações, organizar dados, construir hipóteses com 

uma dificuldade reduzida em relação aos ciclos anteriores de estudo. 
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O professor de Ciências, no último ciclo do ensino fundamental, deve conduzir a 

aquisição de conhecimentos complexos e gerais que envolvem conceitos de matéria, tempo e 

espaço, vida e energia; como também conduzir discussões de valores humanos e da vida em 

sociedade, assim como questões de saúde e tecnologias, em linhas gerais. Portanto, a 

aprendizagem científica no 9º ano deve possibilitar ao aluno reconhecer o mundo em 

pequenas construções de explicação e pensamento crítico. 

 

2.6 A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE FÍSICA E AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

PARA ENSINAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. 

 

A Física, no Ensino Fundamental, é colocada como “matéria” incluída na disciplinada 

de Ciências somente no 9º ano do Ensino Fundamental (ou, 8º série) quando temas abordados 

são, em sua maioria, trabalhados de forma superficial. A proposta para a disciplina de 

Ciências, de acordo com os PCN’s, é uma inter-relação entre os diferentes campos da ciência 

a fim de que se completem de forma a desenvolver competências e habilidades. 

 

Em Ciências Naturais, o desenvolvimento de posturas e valores envolve muitos 
aspectos da vida social, da cultura do sistema produtivo e das relações entre o ser 
humano e a natureza. A valorização da vida em sua diversidade, a responsabilidade 
em relação à saúde e ao ambiente, bem como a consideração de variáveis que 
envolvem um fato, o respeito às provas obtidas por investigação e à diversidade de 
opiniões ou a interação nos grupos de trabalho são elementos que contribuem para o 
aprendizado de atitudes, para saber se posicionar crítica e construtivamente diante de 
diferentes questões. Incentivo às atitudes de curiosidade, de persistência na busca e 
compreensão das informações, de preservação do ambiente e sua apreciação estética, 
de apreço e respeito à individualidade e à coletividade tem lugar no processo de 
ensino e aprendizagem. (BRASIL, 1998). 

 

As competências e habilidades precisam ser desenvolvidas em sala de aula. Nesse 

sentido, o professor precisa conduzir as atividades de forma a propiciar ao aluno a motivação 

para o estudo destas disciplinas ligadas às ciências. Ostermann e Moreira, em seu livro “A 

Física na formação de professores do ensino fundamental”, discutem o fato de que as crianças 

perdem, gradativamente, o interesse pelas ciências, desinteresse esse cujo principal elemento 

motivador é a escola, assim como os professores que não oferecem a estes alunos um ensino 

estimulante. 

A respeito dessa questão, Moretzsohn, Nobre e Dieb (2003) afirmam que 

 

Ao aluno que vai cursar a física, pela primeira vez na oitava série, é apresentado um 
extenso conteúdo em que é exigido certo formalismo matemático. É aí, então, que as 
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dificuldades começam a aparecer, levando a maioria dos alunos a considerar a Física 
como uma disciplina insuportável, quando na verdade, em muitos casos, o problema 
não está na Física e si, mas na ferramenta necessária para sua melhor compreensão, 
no caso a matemática, principalmente. (MORETZSOHN; NOBRE; DIEB, 2003, p. 
XX). 

 

Em consonância com tais apontamentos, o objetivo do produto educacional 

desenvolvido também é o de trazer um recurso lúdico para as aulas no sentido de desenvolver 

competências e habilidades no tratamento de conteúdos de difícil compreensão; possibilitando 

a adequação dos estudos ao nível de desenvolvimento cognitivo do aluno no ensino 

fundamental. Propõe-se, então, que a Revista atenda às necessidades professor/aluno gerando 

junto aos discentes o gosto pelas ciências, com condições de apropriação das bases teóricas e 

vivência experimental em práticas educacionais. 

É evidente que apenas o recurso didático lúdico não é possível resolver todos os 

problemas que envolvem a Física juntamente com as ciências do nono ano, mas espera-se que 

a contribuição seja válida e eficaz, pois  

 

O interesse e a curiosidade dos estudantes pela natureza, pela Ciência pela 
Tecnologia e pela realidade local e universal, conhecidos também pelos meios de 
comunicação, favorecem o envolvimento e o clima de interação que precisa haver 
para o sucesso das atividades, pois neles encontram mais facilmente significado. 
(BRASIL, 1998). 

 

Muitas vezes, os estudantes têm grande dificuldade em aprender Física, é muito 

comum que até alunos com relativa facilidade de aprendizagem encontrem sérios problemas 

quando da assimilação dos conteúdos vistos em sala, já que, muitas vezes, esses conteúdo em 

nada se relacionam com o cotidiano de sua realidade. 

As perguntas mais frequentes em relação a certos conteúdos em sala, feitas pelos 

alunos; normalmente frisam “Onde eu vou usar isso na minha vida” ou “para que aprender 

isso”. O ensino de Física deve levar os estudantes a serem proprietários do conhecimento e o 

professor deve zelar para que esse conhecimento não seja atribuído apenas a ele ou aos livros 

didáticos. Entretanto, observa-se que o ensino de Física e de outras áreas do conhecimento é 

marcado pela falta de interesse, agravada pelas reais condições das escolas e a grande 

distância entre teoria e prática apresentada aos alunos, configurando uma triste realidade. 

O processo de autonomia do professor, em relação às suas práticas na escola, deve ser 

construído a partir da reflexão sobre suas ações pedagógicas alienada à sua formação, 

posicionamento que pode torná-lo um profissional mais prático e mais reflexivo. Desse modo, 

observando as palavras de Schnetzler (1995, p. XX): 
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O professor precisa saber identificar as concepções prévias de seus alunos sobre o 
fenômeno ou conceito em estudo. Em função dessas concepções, precisa planejar 
desenvolver e avaliar atividades e procedimentos de ensino que venham promover a 
evolução conceitual nos alunos em direção às idéias cientificamente aceita. Enfim, 
ele deve atuar como professor-pesquisador. 

 

Ou seja, o professor deve fazer da sala “O espaço de reflexão crítica, coletiva e 

constante sobre a prática é essencial para um trabalho que se quer transformador.” 

(VASCONCELLOS, 1995, p. 67). Para que o professor consiga formar um aluno crítico e 

questionador, ele deve também ser crítico sobre suas práticas pedagógicas, sempre procurando 

se atualizar com recursos e novas tecnologias existentes para uma educação de qualidade. 

Vasconcellos (1995, p. 56) descreve em sua obra como deve ser a postura de um bom 

educador: “Conhecer, acolher criticamente, buscar o aprofundamento da proposta da escola; 

Procurar unidade de ação com colegas; Postura de investigação em relação à sua disciplina; 

Abertura; não querer ser o dono da verdade; Ser observador; Saber ouvir; Confiar nos 

companheiros; Disponibilidade para aprender; Desenvolver a postura interdisciplinar”. 

Posturas essas que dependem de uma boa formação do futuro professor, o papel do formador 

de professores é fazer com que seus alunos – futuros professores – pensem sobre suas ideias, 

implícitas ou explícitas, sobre o que seja escola, ciência, aprender e ensinar ciências. 

(ZIMMERMANN; EVANGELISTA, 2007). 

O professor-formador precisa tentar entender o conhecimento e as opiniões pré-

existentes dos alunos, assim como experiências anteriores que influenciam suas ideias sobre 

como ensinar ciências. O professor-formador precisava estruturar um ambiente de tal forma 

que ele próprio possa praticar reflexão e se autoavaliar. (SCHÖN, 1991).  

O conhecimento global da Física é bem complexo e, devido a essa complexidade, os 

professores têm dificuldade em repassar certas informações aos alunos fazendo com que um 

ou outro assunto fique confuso e de difícil compreensão. O livro didático torna-se, então, 

fonte para compreensão de conceitos e informações e o principal instrumento norteador na 

preparação de suas aulas. Como exemplo em sala de aula, temos a questão da Energia, que é 

de extrema importância ao aprendizado das Ciências; mas que, muitas vezes, é tratada com 

tópicos reducionistas atrelados a poucos fenômenos. Terrazzan (1985) acredita que este 

conceito, por não admitir uma definição precisa, traz consigo uma importância proporcional a 

sua dificuldade. Já Carvalho (1998), ressaltando a importância do conceito de Energia para a 

Ciência, aponta a necessidade de os alunos construírem, desde cedo, os primeiros significados 

sobre esse conceito, preparando-se para abordagens posteriores. Os PCN’s também sugerem 

uma abordagem para este tema logo nos primeiros ciclos e colocam que uma das capacidades 
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que os alunos devem ter, ao término do Ensino Fundamental, deve ser a de saber utilizar 

conceitos científicos associados à Energia. Para tanto, afirmam os PCN’s; os professores 

devem incentivar seus alunos para que busquem os significados pessoais que dão aos objetos 

de estudo e, por meio da problematização, promovam a evolução conceitual. (BRASIL, 

1998).  

 

2.7 JOGOS NA EDUCAÇÃO. 

 

Para que a aprendizagem seja significativa para o aluno, é necessário que o material 

didático e os métodos de ensino de quais os docentes dispõem estejam adaptados ao aluno de 

forma que sua estrutura cognitiva contenha ideias inclusivas a todos os tipos de realidades e 

que mostre ao alcance de todos para possíveis aprofundamentos sobre o tema ou teoria. 

Segundo Novak (1981, p. XX), a aprendizagem será significativa “[...] quando a 

informação nova é colocada em relação a conceitos já existentes na mente de quem aprende”; 

e, portanto, apresentam-se três vantagens importantes sobre a memorização: “o conhecimento 

que se adquiri de modo significativo é retido por mais tempo, facilita as novas aprendizagens 

relacionadas e podem ser produzidas mudanças significativas possibilitando a aprendizagem 

de novos materiais relacionados, inclusive depois de acontecer o esquecimento”. Por 

conseguinte, é necessária uma reorganização da estrutura de ensino atraindo a atenção para 

aquele que aprende as Ciências, de forma que essa aproximação à sua realidade seja 

estabelecida no ambiente didático, dando condições ao estudante de um bom entendimento. 

(NOVAK, 1981). 

Para Elliot (1990, p. XX), o objetivo primordial de “capacitar os alunos para que 

raciocinem com independência na classe” é a liberdade que deve ser dada para: 

 

• Propor problemas para investigar. 

• Expressar e desenvolver suas ideias. 

• Comprovar suas ideias diante de provas pertinentes e suficientes. 

• Discutir suas ideias com os outros. 

 

Todos estes pontos devem ser intermediados pelo professor para ajudar os alunos em 

possíveis questionamentos, melhorando as percepções e permitindo uma renovação efetiva de 

ensino. 
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O  foco do interesse do aluno pelo aprendizado deve ser algo espontâneo, mas para 

que seja desperto no aluno esse interesse, é preciso que o ato de estudar seja prazeroso e a 

escola precisa colaborar para que isso aconteça.  

Em grande parte das escolas públicas, a diversão só é permitida nos recreios ou 

atividades programadas como festas típicas, regionais e culturais quando raramente se 

associam esses momentos a outro tipo de educação, a informal. Um dos intuitos do produto da 

dissertação é colaborar para que professores, orientadores e a equipe pedagógica tenham um 

auxílio e um recurso que permita desvincular-se da ideia de que o aprendizado só é possível 

em ambientes próprios, ou que assim são tidos; para tal finalidade e que este aprendizado só 

possa ocorrer com a utilização de métodos científicos sofisticados, livros volumosos e de 

difícil compreensão. 

Quando um aluno tenta se apropriar de um conteúdo que foi proporcionado pelo 

professor apenas de maneira tradicional, o estímulo para a aprendizagem deixa de existir e a 

construção do conhecimento torna-se falha, não havendo grandes descobertas ou interação 

com os outros, isso ocorre porque “[...] processos de desenvolvimento dos indivíduos estão 

relacionados com os processos de aprendizado adquiridos através da sua interação sócio-

cultural”. (VIGOTSKY, 1984, p. XX). 

Acredita-se, então, que jogos didáticos aplicados ao ensino de ciências podem 

proporcionar aos alunos a interação e a evolução no processo educacional possibilitando um 

aprendizado de forma natural; uma vez que  

 

[...] possibilitam ao aluno aprender de forma natural, prazerosa e dinâmica, porque 
trazem desafios que despertam na criança o interesse na busca dos conhecimentos, 
além de oferecer um maior envolvimento social entre os alunos, bem como a 
formação de conceitos éticos, de solidariedade, de regras, de trabalho em grupo, de 
respeito mútuo, etc. (NICOLETTI; FILHO, 2004).  

 

A proposta pedagógica de inserir jogos didáticos sobre conteúdos curriculares de 

ciências, destacando a Física como o foco do estudo, tem diversos objetivos dentre os quais se 

destacam alguns: 

 

• Estímulo para a integração teoria e prática; 

• Oportunidade de atividades diferenciadas para a construção dos jogos pelos 

próprios alunos com conteúdos previamente discutidos em sala de aula. 

• Auxílio didático para professores que podem utilizar o recurso como atividade 

prática reflexiva ativa em relação aos alunos. 
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• Avaliação de ensino aprendizagem para a construção do conhecimento, 

reflexão, crítica e soluções de problemas. 

• Difundir práticas educativas diferenciadas. 

 

Tais objetivos decorrem do fato de que, segundo Caillois, o jogo didático é  

 

Uma atividade livre e voluntária, fonte de alegria e divertimento. Nele o jogador se 
entrega espontaneamente, de livre vontade e por exclusivo prazer, tendo a cada 
instante a possibilidade de optar pelo retiro, silêncio, recolhimento, solidão ociosa 
por uma atividade mais fecunda. O jogo é essencialmente uma ocupação separada do 
resto da existência e é realizado em geral dentro de limites precisos de tempo e 
lugar. (CAILLOIS, 1990, p. 26).  

 

Segundo Kishimoto (1998), o significado de jogo na educação está relacionado à 

presença concomitante de duas funções: a lúdica e a educativa. A função lúdica garante que o 

jogo propicie a diversão, o prazer (e até o desprazer) quando escolhido voluntariamente e a 

função educativa garante a aprendizagem de qualquer coisa que complete o indivíduo em seu 

saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo. Ambas as funções devem estar sempre 

em equilíbrio para que não haja apenas jogo, ou apenas ensino. Assim, ainda segundo 

Kishimoto (1996), o jogo não é um fim, mas uma possibilidade que leva a um conteúdo 

didático determinado, configurando um empréstimo da ação lúdica para o domínio de 

determinadas informações. A brincadeira é, pois, o lúdico em ação. E, por assim o ser, 

apresenta a capacidade de promover a espontaneidade dos jogadores, levando-os à condição 

de lidar com os acontecimentos de uma forma própria e, por conseguinte, característica a 

partir das possibilidades oferecidas pelas regras existentes ou pelas criadas para esse fim. 

 

2.8 O QUE É JOGO DIDÁTICO? DE QUE FORMA O LÚDICO PODE SER UM AUXÍLIO 

DIDÁTICO NO AMBIENTE ESCOLAR.  

 

O termo “jogo” tem origem latina, jocus, e que quer dizer gracejo, e no entendimento 

etimológico, exprime uma brincadeira, um divertimento, um passatempo condicionado por 

regras que necessitam ser verificadas ao se jogar. (ANTUNES, 1998b). Conforme exposto no 

dicionário de língua portuguesa, segundo Ferreira (1985, p. XX), é “[...] atividade física ou 

mental fundada num sistema de regras que definem perda ou ganho”. Existem jogos para 

várias as áreas do conhecimento e para todas as faixas etárias.   
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A questão acerca da utilização de jogos com fins educativos tem provocado grandes 

discussões entre os educadores, já que confrontam, nesse recurso/ atividades questionamentos 

a respeito de sua função lúdica e da função educativa. Para uma boa aplicação dos jogos 

educativos, é necessário um equilíbrio entre essas duas funções, como apregoam Soares e 

Cavalheiro (2006) e Kishimoto (1996) para se obter um ensino prazeroso e uma aprendizagem 

significativa. 

A principal importância do jogo educativo é a possibilidade de tornar a aprendizagem 

uma atividades divertida, pois  

 

É muito mais eficiente aprender por meio de jogos e, isso é válido para todas as 
idades, desde o maternal até a fase adulta. O jogo em si, possui componentes do 
cotidiano e o envolvimento desperta o interesse do aprendiz, que se torna sujeito 
ativo do processo, e a confecção dos próprios jogos é ainda muito mais emocionante 
do que apenas jogar. (LOPES, 2001, p. 23). 

 

Desse modo, para que “mudanças didáticas” ocorram no ensino de ciências de forma a 

contribuir para uma melhoria da educação como um todo, é necessária a experimentação de 

algo “novo” ou que já existe; mas que foi pouco utilizado e, por isso, pode conduzir uma (re) 

elaboração dos processos de ensino aprendizagem com a aplicação de novas metodologias e a 

inclusão do lúdico, proposta essa defendida por este estudo. 

Os jogos didáticos possuem uma função importante no processo educacional. Os 

ensinamentos transmitidos ludicamente são captados e assimilados pelos alunos com maior 

facilidade. O jogo está representado nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 

Naturais do ensino fundamental da 6º ao 9º ano, uma vez que propõem, como objetivo básico, 

o de “Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando 

para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 

selecionando procedimentos e verificando sua adequação [...]”. (BRASIL, 1998). 

Compreender conceitos simples e agregar fenômenos naturais a realidade de cada 

aluno é de extrema importância e prioridade no ensino de Ciências. O aprendizado de Física 

pode, então, evoluir quando o processo cognitivo adotado pelo professor é trabalhado de 

forma interdisciplinar tornando-se eficaz. Por isso 

 

 É importante lembrar que o processo cognitivo evolui sempre numa reorganização 
do conhecimento, que os alunos não chegam diretamente ao conhecimento correto. 
Este é adquirido por aproximações sucessivas, que permitem a reconstrução dos 
conhecimentos que o aluno já tem. Assim, é importante fazer com que as crianças 
discutam os fenômenos que as cercam, levando-as a estruturar esses conhecimentos 
e a construir, com seu referencial lógico, significados dessa parte da realidade. Por 
isso, devemos trabalhar com problemas físicos que os alunos possam discutir e 
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propor soluções compatíveis com seu desenvolvimento e sua visão de mundo, mas 
em um sentido que os levará, mais tarde, ao conhecimento cientifico. (CARVALHO, 
1998, p. XX).  

 

Neste contexto, a inserção do lúdico no ensino de Ciências não desvaloriza a educação 

formal, pelo contrário. A possibilidade de sua utilização pode fazer com que os métodos de 

diferentes naturezas se encaixem ou se somem aos utilizados na escola para clarear ideias e 

entendimentos sobre a natureza e o mundo que nos cerca. Assim,  

 
Através da interação lúdica do sujeito com o conhecimento, poderão ocorrer 
algumas possibilidades, todas elas interessantes para a aprendizagem imediata e 
futura: A formação de novos conceitos; O desenvolvimento cognitivo; O 
desenvolvimento de estruturas cognitivas e/ou motoras já existentes; Ou ainda, 
contribuir para a formação de uma espécie de massa crítica para aprendizagem 
futura, devido à familiarização do sujeito com este objeto ou idéia. (RAMOS, 1998, 
p. XX). 

 

As atividades lúdicas são instrumentos motivadores que podem estimular o processo 

de construção do conhecimento, já que, segundo Kishimoto (1994), o jogo é considerado um 

tipo de atividade lúdica e possui duas funções: a lúdica e a educativa. As duas devem estar em 

equilíbrio, pois se a função lúdica prevalecer, não passará de um jogo e se a função educativa 

for predominante será apenas um material didático. Os jogos se caracterizam por dois 

elementos que apresentam: o prazer e o esforço espontâneo, além de integrarem as várias 

dimensões do aluno, como a afetividade e o trabalho em grupo. 

Nas aulas de Ciências, as atividades lúdicas podem ser um processo ativo de 

aprendizagem com as quais professores podem criar meios para que os alunos induzam o seu 

raciocínio; assim como a promoção do conhecimento científico, físico e social poderá levá-los 

a boas práticas educacionais na atualidade e no futuro. Mas, Kishimoto (1998) também fala 

sobre as dúvidas que os educadores ainda têm sobre a forma de associação entre jogos à 

educação, pois cada jogo tem sua especificação que desempenha funções diferentes, 

dependendo do contexto em que é utilizado. 

 

Se brinquedos são sempre suportes de brincadeiras, sua utilização deveria criar 
momentos lúdicos de livre exploração, nos quais prevalece a incerteza do ato e não 
se buscam resultados. Porém, se os mesmos objetos servem como auxiliar da ação 
docente busca-se resultados em relação à aprendizagem de conceitos e noções, ao 
desenvolvimento de algumas habilidades. Nesse caso, o objeto conhecido como 
brinquedo não realiza sua função lúdica, deixa de ser brinquedo para tornar-se 
material pedagógico. Um mesmo objeto pode adquirir dois sentidos conforme o 
contexto em que se utiliza: brinquedo ou material pedagógico (KISHIMOTO, 1998, 
p. XX). 
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Para assim serem concebidos e utilizados, é preciso que os jogos sejam construídos 

pelos alunos, com a mediação do professor a fim de que possam ser desenvolvidas habilidades 

que os tornem competentes na produção de respostas científicas para solucionar problemas 

levantados durantes a prática letiva. 

 

2.9 COMO PREPARAR PROFESSORES PARA TRABALHAR JOGOS EM CIÊNCIAS 

DO 9º ANO. 

 

Para a escola proporcionar situações de aprendizagem para os alunos, as ações 

pedagógicas devem ser bem planejadas ao longo do ano e os professores devem se capacitar, 

procurando sempre atualizar seus métodos de ensino, pois não basta a escola disponibilizar os 

materiais necessários, se não soubermos utilizá-los correta e adequadamente. Alguns 

professores de Ciências, às vezes, por não serem formados na área de Física, resistem a uma 

aula diferenciada no seu trabalho diário pelo fato de que, em suas aulas tradicionais, eles são 

os detentores do saber naquela disciplina; deixando, assim, os alunos estáticos, apenas como 

espectadores sem argumentos sobre o assunto e sem a possibilidade de se sentirem parte da 

aula. Tudo isso termina não gerando questionamentos que o professor, talvez, não soubesse 

dada a sua confortável situação. 

Para Castoldi (2006, p. 985),  

 

[...] com a utilização de recursos didático-pedagógicos pensa-se em preencher as 
lacunas que o ensino tradicional geralmente deixa, e com isso, além de expor o 
conteúdo de uma forma diferenciada, faz os alunos participantes do processo de 
aprendizagem. (CASTOLDI 2006, p. 985).  

 

O professor, em sua prática letiva, deve variar seu material de ensino sempre 

adequando o momento a fase do processo de ensino. Em um ano letivo, que compreendem 

200 dias com quatro bimestres; o professor leciona em turmas heterogêneas em nível 

cognitivo; assim, se o professor utilizar apenas um ou dois métodos em suas aulas, poderá 

prejudicar as turmas, não atingindo os objetivos educacionais e não alcançando as mais 

diversas possibilidades e limitações de tantos alunos que frequentam as escolas e que vêm de 

várias realidades sociais, econômicas e culturais. 

Deve-se conhecer os alunos para que, no momento de elaboração do planejamento, 

sejam incluídas atividades adequadas ao perfil de suas turmas; utilizando, além do quadro e 

do livro didático, variadas propostas para alcançar os objetivos propostos pelos Parâmetros 
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Curriculares Nacionais e para que se construa um sentido para o ensino além daquele 

cristalizado em torno da ideia de repassar apenas o que propõe o currículo escolar 

exercitando, sem exercitar, assim, as habilidades características de cada indivíduo. 

Para Souza (2007, p. 112-113),  

 

Utilizar recursos didáticos no processo de ensino- aprendizagem é importante para 
que o aluno assimile o conteúdo trabalhado, desenvolvendo sua criatividade, 
coordenação motora e habilidade de manusear objetos diversos que poderão ser 
utilizados pelo professor na aplicação de suas aulas.  

 

Contudo, os jogos didáticos, ao serem utilizados pelo professor como recurso para 

melhor compreensão do conteúdo a ser apresentado, precisam ser planejados e sua 

significância deve ser destacada dentro do assunto para que a proposta de ensino não acabe 

servindo apenas como brincadeira sem o foco principal que é o aprendizado; assim como 

destaca Souza (2007, p. 113) ao afirmar que: 

 

O uso de materiais didáticos no ensino escolar deve ser sempre acompanhado de 
uma reflexão pedagógica quanto a sua verdadeira utilidade no processo de ensino e 
aprendizagem, para que se alcance o objetivo proposto. “Não se pode perder em 
teorias, mas também não se deve utilizar qualquer recurso didático por si só sem 
objetivos claros”.  

 

O foco dos jogos construídos para a confecção do produto educacional são as 

aplicações práticas do conteúdo no cotidiano dos alunos, assim os assuntos abordados em sala 

de aula, quando forem aplicados aos jogos de forma a interferir na vida e ambiente dos 

alunos, poderão ser utilizados e compreendidos de forma positiva em relação aos fenômenos 

científicos. 

O professor deve apostar e acreditar na capacidade do aluno de construir seu próprio 

conhecimento, incentivando-o e criando situações que o levem a refletir e a estabelecer 

relação entre diversos contextos do dia a dia; produzindo, assim, novos conhecimentos e 

conscientizando ainda o aluno de que o conhecimento não é dado como algo terminado e 

acabado, mas que está continuamente em construção por meio das interações dos indivíduos 

com o meio físico e social. (BECKER, 1992).  

Após planejar os conteúdos e o recurso que serão desenvolvidos durante as aulas, no 

decorrer do bimestre; cabe ao professor fazer a verificação durante a aplicação dos jogos, 

observando se os objetivos e benefícios foram alcançados pelo acompanhamento do 

comportamento da turma, individual e/ ou coletivamente, a partir da percepção da 

receptividade e da evolução da aprendizagem diante do recurso exposto nas aulas de ciências. 
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A principal meta no ensino de Ciências do nono ano, com a Física como foco de 

estudo, deve ser a de demonstrar para o aluno que os fenômenos fazem parte do mundo real 

deles e que, ao se compreender e fazer relações entre ciência e prática, a vida se torna mais 

“clara” mediante algumas situações, nesse sentido, Berutti e Nardelli (1965, p. 18), colocam 

que: 

 

Visto sob estes aspectos, o ensino de Ciências representa contribuição inestimável 
na educação de nossas crianças. Não pode, pois, ser considerada matéria de menor 
importância entre as outras do currículo escolar. Isto porque não vai proporcionar, 
apenas, a aprendizagem de simples fatos científicos, mas, sim procurar tornar a 
criança uma pessoa bem informada sobre o mundo que o cerca, capaz de 
compreender os problemas e de procurar solucioná-los da maneira mais eficiente. 

 

Todos os conceitos a serem abordados pelo professor durante o ano letivo devem 

carregar consigo algo de fundamental importância para a escola e para os estudantes: a 

curiosidade e o interesse em aprender a cada dia algo “novo”. 
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3 ENERGIA: HISTÓRICO E PROCESSOS DE PRODUÇÃO E A APRENDIZAGEM 

A PARTIR DO LÚDICO 

 

As Ciências no ensino fundamental descrevem alguns objetivos que os alunos devem 

ser capazes de desenvolver ao longo do ano letivo e, para isso, o professor precisa 

desenvolver uma sequência didática sobre o tema a ser estudado, estabelecendo como foco do 

tema/conteúdo: Energia no cotidiano, suas Transformações e Tecnologias, dando ênfase à 

parte conceitual a respeito dos tópicos a serem estudados. 

A partir do tema em questão, é possível aliar o planejamento à construção de 

metodologias (jogos didáticos e a revista Ludo Ciência) que permitam uma abordagem 

contextualizada dos conceitos trabalhados com alunos em sala de aula. 

 

3.1 ENERGIA E SUA APLICAÇÃO NO COTIDIANO. 
 

Energia é um termo que deriva do grego "ergos" e do latim “energia” cujo 

significado original é Trabalho, não apresentando, contudo, uma única definição. No séc. 

XIX, o termo passou a ser usado com frequência cada vez maior e, antes disso, os termos 

mais utilizados para as concepções de mesmo tema eram “vis viva” e “calórico”.  

Em 1683, na obra “Discurso de Metafísica”, o matemático, filósofo, político e 

historiador alemão Gottfried Leibniz (1646-1716) introduziu o termo latino “vis viva”, que 

significa “força viva” de forma a dar maior sentido a esta relação. Ele confrontava seu 

conceito com o de “quantidade de movimento” defendido anos antes por René Descartes 

(1596-1650), de forma que vis viva (matematicamente representada pela relação m.v²) e 

quantidade de movimento (representada por m.v) passaram a disputar a “verdadeira medida 

do movimento e da força de um corpo” (ROCHA, 2002 e PONCZEC, 2000). 

Com as discussões sobre o conceito de energia e suas aplicações ao longo da história, 

a descoberta de seus diferentes tipos e suas respectivas necessidades de uso estão sempre em 

constante evolução, pois o homem buscou com os estudos sobre energia satisfazer suas 

primeiras necessidades como alimentação, aquecimento e fontes de iluminação. Assim, 

FONSECA (1972, p. XX) cita que “[...] o homem apropriou-se do uso do fogo e desenvolveu 

agricultura e a pecuária armazenando energia excedente nos animais e alimentos”. As figuras 

que seguem representam os primórdios da utilização da energia. 
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Figura 3.1 – Os Primeiros Humanos Descobrem o Fogo como Principal Fonte de Energia. 

 
Fonte: http://fontesdeenergianomundo2.blogspot.com.br/ 
 

Figura 3.2 – A constante evolução do homem leva-o a uma procura incessante por meios que 
lhe facilitem a vida, e que conduzam a um bem-estar. 

 
Fonte: http://asenergiasdofuturo.blogspot.com.br/ 
 

A diversificação do trabalho, visando à otimização das tarefas e ao aumento do nível 

de conforto demandou novas formas de utilização de energia, que foram sendo descobertas e 

aprimoradas, através do desenvolvimento da matemática, da geometria e da engenharia, que 

proporcionaram a criação de dispositivos mecânicos complexos, empregados para o 

aproveitamento da energia contida nos ventos e no vapor (PIERRE, 2011). Veja exemplos 

destas transformações nas figuras seguintes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

Figura 3.3 – Energia Elétrica transformada através dos ventos. 

 
Fonte: 
http://www.energiasrenovaveis.com/DetalheConceitos.asp?ID_conteudo=11&ID_area=3&ID_sub_area=6 

 

Figura 3.4 – Vapor em expansão transformada em energia mecânica. 

 
Fonte: http://relacionamento.petrobras.com.br/revistaconhecer/Edicao/4/x-da-questao 
 

 

Segundo Amaral (2010), ainda na era do vapor surge o carvão mineral empregado na 

combustão direta para sua produção, sendo considerado o primeiro combustível fóssil usado 

em larga escala e o início de uma nova era, caracterizada pela revolução industrial, o 

surgimento do automóvel e a exploração do petróleo. Juntamente com o petróleo, o domínio 

do fenômeno da eletricidade ampliou o número de usos finais de energia. A energia elétrica é 

uma forma de energia secundária, obtida a partir de diferentes fontes de energia primárias, 

capaz de entregar aos usuários finais energia através de extensas redes de distribuição.  

Ao longo das últimas décadas, a matriz energética de produção de energia elétrica 

tem-se diversificado de forma intensiva, como resposta ao aumento dos níveis de consumo. 

(WALTER, 2010). A figura 3.5 representa a evolução das fontes energéticas. 
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Figura 3.5 – A evolução das fontes de energias em suas diversas formas. 

 
Fonte: http://fontesdeenergianomundo2.blogspot.com.br/ 
 

Como o homem sentiu a necessidade de novas fontes que pudessem abastecer mais 

pessoas, começou-se a usar a água e o ar e a criar moinhos de vento e de água como fontes 

energéticas. Por conseguinte, com a evolução humana consequentemente houve a criação e a 

adaptação de fontes como as existentes nos dias de hoje. 

O termo Energia incorporou-se no dia a dia das pessoas. Ter energia à disposição sob 

às mais diversas formas é extremamente necessário para o desenvolvimento social e 

econômico de um país. Elementos como o Sol, a água e o petróleo fazem parte do nosso 

cotidiano e são fontes de energia cujas utilizações são importantes para nossas vidas. O 

homem utiliza energias de diferentes formas para realizar as mais diversas tarefas, assim, 

deve-se analisar a forma de manifestação da energia para que ela seja identificada, pois 

existem várias formas de se encontrar e de fazer a correta análise. 

As principais fontes de energia em uso atualmente são: movimento das águas e do ar, 

o calor produzido por reações químicas ou nucleares e a luz solar que são todas conversíveis 

por meio de dispositivos adequados em energia elétrica. Esta por sua vez, depois de servir 

como “intermediária” até os locais de consumo, é convertida em outras “formas” desejadas 

como, por exemplo, em calor ou energia luminosa. Outra maneira de transportar energia até 

seu local de consumo é através da energia química ou nuclear “armazenada” nos diversos 

combustíveis. Estes, da mesma forma que no caso da energia elétrica, deverão passar por um 

processo de transformação a fim de que possamos dispor da energia neles contida (BUCUSSI, 

2006, p. XX).  

De acordo com Thomas Kuhn (1977 apud BUCUSSI, 2006, p. 11), muitos processos 

de conversão entre as diferentes formas de energia (ou como eram chamadas à época: entre as 

diversas “forças”), eram bastante conhecidos até meados do século XIX, assim, na figura a 

seguir, se ilustram diversas fontes de energia ou “força em uso no mundo inteiro: 
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Figura 3.6 – Fontes de energia suas utilizações e transformações. 

 
Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/335678/ 
 

As fontes de energia se dividem em dois tipos, as renováveis e não renováveis, elas 

são inúmeras em nosso planeta. As fontes renováveis de energia são aquelas em que a 

utilização e o uso se renovam ao longo do tempo sem o esgotamento, como por exemplo, a 

energia eólica (ventos), solar (sol), e hidroelétrica (represamento de água). Existem também 

as fontes de energia não renováveis onde os seus recursos são limitados dependendo da 

existência da matéria-prima em nosso planeta, como por exemplo, o carvão, petróleo, gás 

natural e o urânio. Estas fontes de energia estão ligadas ao cotidiano das pessoas em sua 

grande maioria, e a importância do aprendizado em relação a estes conteúdos se dá devido 

grande preocupação em relação à extração, a comercialização e uso desses combustíveis para 

geração e transformação de energia, pois são através desses produtos que se mantém o 

desenvolvimento econômico e tecnológico, além de oferecer qualidade de vida as pessoas. 

Ilustram-se então algumas fontes de energia renováveis e não renováveis. 

 
Figura 3.7 – Conforme a disponibilidade e capacidade de reposição dos recursos utilizados, as 

fontes de energia podem ser divididas em renováveis e não renováveis. 

 
Fonte: http://www.brasilescola.com/geografia/fontes-energia.htm 
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Uma vez conhecidas as fontes de energia e suas utilizações, deve-se conhecer quais as 

conversões de energia determinadas fontes são capazes de realizar, e na Tabela 3.1 (apud 

Bucussi, 2006) veremos algumas conversões e o pesquisador responsável pela pesquisa de tal 

transformação: 

 

Tabela 3.1 – Lista ilustrativa de algumas conversões conhecidas até o final das quatro 
primeiras décadas do século XIX. 

Ano  

1768  

1800  

1820  

1821  

1831  

1840  

Pesquisador 

Watt (1736-1819) 

Volta(1745-1827) 

Oersted (1777-1851) 

Seebeck (1770-1831) 

Faraday (1791-1867) 

Joule (1818-1889) 

Conversão 

Térmica→cinética (máquina térmica) 

Química→elétrica (pilha) 

Elétrica→magnética (eletroímã) 

Térmica→elétrica (termopar) 

Magnética→elétrica (indução 

eletromagnética) 

Elétrica→térmica (efeito joule) 

 

As sociedades humanas dependem cada vez mais de um elevado consumo energético 

para sua subsistência; portanto, houve o desenvolvimento ao longo da história, diversos 

processos de transformação, armazenamento e transporte de energia.  

O tema foco para a construção do produto educacional do mestrado é a Energia no 

cotidiano e suas transformações por ser um tema de grande relevância para a sociedade 

moderna, e como já citada anteriormente, a energia associa-se geralmente à capacidade de 

produzir um trabalho ou realizar uma ação, como por exemplo, a mover outro objeto, a 

deformá-lo ou a fazê-lo ser percorrido por uma corrente elétrica que está a "transformar" parte 

de sua energia, transferindo-a ao sistema sobre o qual realiza o trabalho. Assim, a energia traz 

a capacidade de colocar as coisas em movimento, e movimento é algo fundamental no nosso 

dia a dia.  

 

3.2 A PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE TRANSFORMAÇÕES DE 

ENERGIA. 

 

Existem várias maneiras tecnológicas para obtenção da energia elétrica, todas preveem 

a conversão de um produto intermediário que será utilizado em uma máquina motriz. Essa 

máquina produzirá a energia mecânica que acionará o gerador de energia elétrica.  
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O assunto sobre geração de energia elétrica está em todos os livros didáticos de 

Ciências e de Física pesquisados na escola estadual onde foram construídos e aplicados os 

jogos didáticos; assim, torna-se cada vez mais importante a discussão sobre o assunto com os 

alunos, visto também que a produção de energia elétrica é um tema atual de grande 

valorização em uma sociedade. 

Dentre as maneiras para a produção de energia elétrica nas usinas em grande ou em 

pequena escala, e que está aplicada aos jogos, temos: a Hidroelétrica, Solar, Eólica, Nuclear, 

Maremotriz e de Biomassa.  Apresentam-se então as usinas produtoras que, quando bem 

planejadas, não geram consequências para o meio ambiente. 

 

• Hidroelétrica: Baseando-se no princípio de que um corpo ao cair, ganha velocidade à 

medida que for caindo, e o ganho de energia aumenta gradativamente com a queda, é 

que se baseia o funcionamento das usinas hidrelétricas. Estas usinas devem ser 

construídas em locais onde podem ser aproveitados os desníveis naturais dos cursos 

dos rios, e ao represar as águas a certa altura (Energia Potencial) possam garantir a 

produtividade. De uma forma simplificada, podemos dizer que esta energia potencial 

se converte em energia cinética com a queda da água transferindo para as turbinas 

energia do movimento chegando até o gerador. O gerador por sua vez, converte essa 

energia cinética em elétrica a qual será enviada através de condutores ao seu destino, e 

os transformadores então preparam a energia elétrica para chegar até as casas com 

potência que os aparelhos domésticos necessitam. (MARCONDES, 2013) 

 

Na escola, os conceitos sobre usinas hidrelétricas são importantes e o professor pode 

dar ênfase a discussões sobre o que são usinas hidrelétricas, como elas funcionam, por que no 

Brasil predominam este tipo de usinas para geração de energia elétrica. Conciliar o conceito 

científico com cotidiano dos alunos pode gerar bons resultados. A Figura 3.9 mostra o 

esquema e a estrutura de funcionamento de uma usina hidrelétrica. 
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Figura 3.8 – Princípio de funcionamento de uma usina hidrelétrica. 

 
Fonte: https://igorantunes.wordpress.com/2012/02/19/como-funciona-uma-usina-hidreletrica-2/ 

 

• Solar: é a designação dada a qualquer tipo de captação de energia luminosa e térmica 

proveniente do Sol, após a captação, esta energia captada é utilizável pelo homem, 

seja diretamente para aquecimento de água ou ainda como energia elétrica ou 

mecânica. Solução sustentável, que utiliza placas fotovoltaicas para armazenar calor, 

uma vez que o material ativo na maioria dos módulos fotovoltaicos é o silício, que 

conforme Hammond (1998) é o segundo elemento mais abundante na superfície 

terrestre. O sistema fotovoltaico é silencioso, estático e sem nenhuma perca de 

materiais, que converte diretamente a energia do sol em energia elétrica. Sua produção 

é bastante adequada à integração no meio urbano, reduzindo quase completamente as 

perdas por transmissão e distribuição da energia devido à proximidade entre geração e 

consumo. Os coletores solares na maioria das vezes funcionam como miniusinas e 

necessitam de um banco de acumuladores químicos (baterias), onde a energia gerada 

pelos painéis é armazenada e distribuída em paralelo com as centrais geradoras de uma 

cidade.  

 

Bons exemplos cotidianos a respeito das placas ou coletores solares podem ser 

explanados, sempre citando que a energia solar é utilizada em residências, comércio, 

escritórios entre outros, localizadas em regiões com elevada insolação, utilizando o calor tanto 

para a produção de energia quanto para o aquecimento da água. A figura 3.10 ilustra o 

funcionamento de uma mini usina solar. 
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Figura 3.9 – Microgeração de energia elétrica por transformação de energia solar. 

 
Fonte: http://www.efacec.pt/PresentationLayer/efacec_produto_01.aspx?idioma=1&idProduto=245 

 

• Eólica: A energia eólica é produzida pela transformação da energia cinética dos ventos 

em energia elétrica. Segundo Terciote (2002), o vento, uma forma de energia 

amplamente disponível na natureza, é considerado uma forma indireta de energia 

solar, resultante da movimentação do ar quente que sobe no equador e se desloca para 

as regiões polares, num movimento regular, em outras palavras, os ventos são efeitos 

permanentes da dinâmica do planeta. Embora o aproveitamento dos ventos para 

geração de energia elétrica seja recente, a chamada energia eólica já era aproveitada a 

pelo menos 3000 a.C. A conversão de energia é realizada através de um aerogerador 

que consiste num gerador elétrico acoplado a um eixo que gira através da incidência 

do vento nas pás da turbina. A turbina eólica é formada essencialmente por um 

conjunto de duas ou três pás, com perfis aerodinâmicos eficientes, impulsionadas por 

forças predominantemente de sustentação, acionando geradores que operam a 

velocidade variável, para garantir uma alta eficiência de conversão de energia, a 

instalação de turbinas eólicas ocorre em locais em que a velocidade média anual dos 

ventos seja superior a 3,6 m/s. (GUERRINI, 2001). 

 

Em sala de aula, é importante o professor salientar com seus alunos que, em relação a 

energias renováveis, a energia mecânica produzida pelos ventos pode contribuir 

significativamente para o atendimento das necessidades da população mundial, no que diz 

respeito à produção de eletricidade. Ilustra-se assim, o funcionamento de um gerador eólico. 
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Figura 3.10 – Fases de transformação de energia eólica para energia elétrica. 

   
Fonte: http://www.ebanataw.com.br/roberto/energia/ener12.htm 

 

• Nuclear: A energia que mantém os prótons e nêutrons juntos no núcleo é a Energia 

Nuclear, e de uma forma simplificada, a conversão de energia em uma usina deste tipo 

ocorre dentro de um Reator Nuclear, que é um equipamento onde se processa uma 

reação de fissão nuclear para gerar energia elétrica, sendo na verdade, uma central 

térmica, onde a fonte de calor é o urânio-235, em vez de óleo combustível ou de 

carvão. É, portanto, uma central térmica nuclear. Nas usinas nucleares, o calor que é 

produzido durante a fissão movimenta o vapor de água que consequentemente move 

as turbinas produzindo, então, a eletricidade. (CARDOSO, Ano). 

 

O professor pode esclarecer para seus alunos sobre esse tipo de usina discutindo 

acerca da utilidade da energia nuclear, entre suas vantagens pode ser citado que o combustível 

é barato e pouco (em comparação com outras fontes de energia), é independente de condições 

ambientais (não depende do sol, como usinas solares, ou da vazão de um rio, no caso das 

hidroelétricas), a poluição gerada (diretamente) é quase inexistente. Porém, é importante 

ressaltar que, mesmo com todos os sistemas de segurança, há sempre o risco de o reator vazar 

ou explodir, liberando radioatividade na atmosfera e nas terras próximas, num raio de 

quilômetros. Ademais, não existem soluções eficientes para tratamento do lixo radioativo que 

atualmente é depositado em desertos, fundo de oceanos, ou piscinas olímpicas no caso da 

usina de Agra dos Reis no Rio de janeiro. 
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Figura 3.11 – Etapas de funcionamento de uma usina nuclear. 

  
Fonte: http://fantasticomundodegrego.blogspot.com.br/2011/07/saiba-tudo-sobre-energia-nuclear-e-os.html 

 

• Maremotriz: Em busca de alternativas de produção de energia elétrica, é que surgiu o 

aproveitamento das variações das marés em lugares onde a diferença entre as marés 

alta e baixa é grande.  Uma fonte de energia renovável, que utiliza dois tipos de 

energia maremotriz, a energia cinética das correntes devido às marés e energia 

potencial pela diferença de altura entre as marés alta e baixa, e para se aproveitar 

energia das marés constrói uma barragem num local mais conveniente, onde seu 

comprimento seja o menor possível instalando comportas e turbinas apropriadas. 

Quando a maré está subindo, abrem-se as comportas e a água é represada com o 

fechamento das mesmas quando a maré estiver num ponto mais alto, após o recuo da 

maré até um determinado nível, solta-se a água represada através das turbinas, gerando 

energia elétrica. Na escola, é importante o professor destacar para os alunos que essa é 

uma boa alternativa para a produção de eletricidade, pois a energia das marés é uma 

fonte limpa e renovável; porém poucas localidades apresentam características 

propícias para a obtenção desse tipo de energia, visto que o desnível das marés deve 

ser superior a 7 metros, e é agravante também o fato de que os investimentos em um 

tipo de usina geradora de energia deste porte geram altos investimentos e o 

aproveitamento energético é baixo. Cerqueira, (2015, p. XX) cita que  

 

Entre os locais com potencial para a produção de energia das marés estão à baía de 
Fundy (Canadá) e a baía Mont-Saint-Michel (França), ambas com mais de 15 metros 
de desnível. No Brasil, podemos destacar o estuário do Rio Bacanga, em São Luís 
(MA), com marés de até 7 metros, e, principalmente, a ilha de Macapá (AP), com 
marés que atingem até 11 metros. 

 
As Figuras 3.13 3 2.14 representam o funcionamento de uma usina maremotriz. 
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Figura 3.12 – Recursos energéticos, energias renováveis (mares). 

 
Fonte: https://filipedebarros.wordpress.com/tag/energia-das-mares/ 

 
Figura 3.13 – Funcionamento de uma central de aproveitamento da energia cinética das 

marés. 

 
Fonte: http://eletricidadedosmares.blogspot.com.br/ 

 

• Biomassa: a energia que é gerada por meio da decomposição de materiais orgânicos 

(esterco, restos de alimentos, resíduos agrícolas que produzem o gás metano, é 

utilizado para a geração de energia). Para fazê-la são utilizados materiais como 

biomassa arborícola, sobra de serragem, vegetais e frutas, bagaço de cana e alguns 

tipos de esgotos. Ela é transformada em energia por meio dos processos de combustão, 

gaseificação e fermentação.  

 

A energia de biomassa é renovável e garante o fornecimento de energia, além disso, há 

uma utilização do lixo na produção, diminuindo a quantidade de dejetos nos aterros. A 

bioenergia pode ser convertida em três produtos: eletricidade, calor e combustíveis (UEA, 

2015, p. 34). 

Através de estudos sobre a existência e as possibilidades de transformação de energia 

nas mais diversas formas em eletricidade, os estudantes podem “redescobrir” o que eles já 
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conheciam, e a compreensão de que dentro das casas a energia elétrica que vem das variadas 

usinas é utilizadas também de formas variadas, e são transformadas de energia elétrica para 

energia térmica, energia química e energia mecânica torna-se mais simples. Cabe então a 

escola e aos professores no caso específico de Ciências conscientizarem os alunos de que o 

uso da energia em suas várias formas é essencial para obter maior conforto, melhor condições 

de vida, maior facilidade de trabalho, etc. 

 

3.3 CONCEITUAÇÃO HISTÓRICA DA ENERGIA. 
 

Dentre as várias definições de energia, destacam-se algumas: 

 

• A energia não pode ser criada, mas apenas transformada, e cada uma capaz de 

provocar fenômenos determinados e característicos nos sistemas físicos; 

• Capacidade dos corpos para produzir um trabalho ou desenvolver uma força; 

• Modo como se exerce uma força; eficácia; 

• Qualidade do que é energético; 

 

No século IV a.C. Aristóteles, em sua obra Metafísica, identificava energia 

(“energéia”) como uma realidade em movimento. 

A palavra energia apareceu pela primeira vez em 1807, sugerida pelo médico e físico 

inglês Thomas Young. A opção de Young pelo termo está diretamente relacionada com a 

concepção que ele tinha de que a energia informa a capacidade de um corpo realizar algum 

tipo de trabalho mecânico (WILSON, 1968). O conceito atual de energia recebeu a 

denominação moderna de “energia cinética” só a partir de Lord Kelvin (1824-1907).  

Em um contexto de grande desenvolvimento científico, pesquisas a respeito da 

Termodinâmica, com conceitos de calor juntamente com a mecânica, foram desenvolvidas 

pesquisas no campo do Princípio de Conservação da Energia (PCE), Ludwig Colding afirma 

sobre a conservação (apud AUTH; ANGOTTI, 2001, p. 219) que “Todas as vezes que uma 

força parece se aniquilar realizando um trabalho mecânico, químico ou de qualquer outra 

natureza, ela apenas se transforma, e reaparece sobre uma nova forma, onde ela conserva toda 

a sua grandeza primitiva”. Diversos autores defendem que a atual concepção de energia 

emergiu, precisamente, a partir do estabelecimento de sua conservação (TIBERGIEN, 1998). 

“Entre 1842 e 1847, a hipótese da conservação da energia foi publicamente anunciada por 

quatro cientistas europeus amplamente dispersos – Mayer, Joule, Colding e Helmholtz – 
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todos, exceto o último, trabalhando em completa ignorância dos outros”. (KUHN, 1977, 

p.101). 

Dentre vários estudos a respeito da “FORÇA”, em alguns fenômenos como: 

dinâmicos, térmicos e elétricos que foram o foco das pesquisas durante muitos anos; chegou-

se à ideia de que não podia ser criada ou destruída, somente poderia ser transformada. Ademais,  

 

Além dos 54 elementos químicos conhecidos, existe, na natureza das coisas, apenas 
outro agente chamado força; pode aparecer em várias circunstâncias como 
movimento, afinidade química, coesão, eletricidade, luz, calor e magnetismo, e a 
partir de qualquer um destes tipos de fenômenos podem suscitar-se todos os outros. 
(MOHR, 1839, p. 114).  

 

Além disso, “Não podemos dizer se alguma [destas forças] é a causa das outras, mas 

apenas que todas estão conexas e se devem a uma causa comum”. (FARADAY, 1834, p.115).  

A “força”, que foi estudada de várias formas e por vários cientistas, para Kuhn, (1977, p. 

104), “Esta dita força é a que foi mais tarde conhecida pelos cientistas como energia. A 

história da ciência não oferece nenhum exemplo mais marcante do fenômeno conhecido como 

descoberta simultânea”. 

Em 1872, Maxwell propôs uma nova definição que pode ser considerada a mais 

correta e pela qual entende-se que “Energia é aquilo que permite uma mudança na 

configuração de um sistema, em oposição a uma força que resiste a esta mudança”. 

Os diferentes conceitos de energia se “encaixaram” e deram sua contribuição para 

estudo de vários campos científicos como a Termodinâmica estudada por Lord Kelvin (1824-

1907), Boltzmann (1844-1906) e Maxwell (1831-1879) entre outros, as contribuições também 

atingiram o campo da Teoria Eletromagnética com campos elétricos, magnéticos e a 

conservação da energia no eletromagnetismo. Além disso, deve-se observar que a energia foi 

extremamente importante no estudo da Física Moderna e Contemporânea tendo como 

principais estudiosos, Albert Einstein (1879- 1955), (E = m.c²), Max Planck (1858-1947), (E 

= h.f). Assim, destaca-se o importante papel do conceito de energia na estrutura teórica para o 

estudo de muitas áreas do campo científico. 

 

3.4 JAMES PRESCOTT JOULE. 

 

A partir do estudo das transformações de energia, sua conservação e seus efeitos, 

devemos falar sobre um dos mais importantes colaboradores deste estudo, James Prescott 

Joule (1818-1888). Joule foi um físico inglês que estabeleceu que as diversas manifestações 
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de energia – mecânica, elétrica e calor – são a mesma coisa em sua essência e podem ser 

transformadas umas nas outras. Joule foi o colaborador da teoria mecânica do calor e da 

primeira lei da termodinâmica.  

Filho de um rico produtor de cerveja e basicamente autodidata, resolveu estudar na 

Universidade de Manchester (1835) com o célebre químico inglês John Dalton. Realizou 

experimentos com gases e, entre seus estudos, podemos citar a relação entre corrente elétrica 

e calor produzido, com que descobriu o que seria chamado efeito Joule descrito na obra On 

the Production of Heat by Voltaic Electricity (“Sobre a produção de calor por eletricidade 

voltaica”, 1840) indicando que o calor produzido por uma corrente elétrica num fio é 

proporcional ao produto da resistência do fio pelo quadrado da intensidade de corrente.  

Em 1841 e 1842, voltou-se para o estudo dos problemas químicos associados às 

baterias que moviam os motores elétricos. Só em 1843 redireciona suas investigações para as 

transformações entre os diferentes tipos de “forças” (elétrica em calor, mecânica em calor) 

descobrindo, inclusive, a equivalência entre trabalho e calor. (Bucussi, 2006). Em 1848 

publicou um trabalho a respeito da teoria cinética dos gases, calculando a velocidade das 

moléculas que os constituem.  Joule também utilizou em suas pesquisas, diferentes materiais e 

estabeleceu que o calor fosse uma manifestação de energia independente da substância. No 

estudo dos gases, em 1852, joule e William Thomson (1824 – 1907) descobriram que, quando 

um gás se expande sem a realização de trabalho externo, a temperatura deste gás diminui, 

dando assim nome a este estudo como “efeito Joule-Thomson” (Complete Dictionary of 

Scientific Biography: Joule, James Prescott).  

Joule utilizava já as existentes teorias da conservação da quantidade de movimento e 

da conservação da massa, e contribuiu decisivamente para o estabelecimento da lei da 

conservação da energia, conhecida como a Primeira Lei da Termodinâmica.  

Para conseguir o equivalente mecânico do calor, Joule empregou quatro métodos 

crescentes de exatidão. O primeiro consistia em medir a elevação da temperatura, a corrente e 

o trabalho mecânico resultante da rotação de um pequeno eletromagneto na água entre os 

polos de outro magneto. O segundo método determina a elevação da temperatura forçando a 

água por meio de tubos capilares. O terceiro depende da compressão do ar. E o quarto – o 

mais conhecido nos dias de hoje – este produz calor pela fricção da água por meio de pás, 

girando sob a ação da queda de um peso. 

Por esse processo Joule obteve diferentes resultados para a unidade térmica britânica, 

concluindo por adotar a de 781,8 libras-pé, chamada unidade Joule e que corresponde ao 

trabalho produzido ao se deslocar um metro um corpo com um Newton (1 N) de peso. Assim, 
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devido às suas contribuições e descobertas, o joule, que tem como símbolo a letra J, é a 

unidade de medida de energia e trabalho no sistema internacional de unidades, (1 J = 1 N.m = 

1 (kg.m/s²).m = 1 kg.m²/s²). (Enciclopédia Mirador Internacional). 

 

3.5 ENERGIA E JOGOS DIDÁTICOS 

 

Os conteúdos que os jogos didáticos produzidos contemplam são de caráter mais 

Conceitual, pois se utilizam alguns modelos matemáticos e conceitos físicos, juntos com 

técnicas de dedução como a lógica e a análise crítica com o objetivo de explicar fenômenos 

sobre energia em transformação e seus efeitos. 

Cada jogo didático produzido tem um papel importante para o aprendizado do aluno e 

um dos seus focos é a inserção, em sala de aula, do aluno para a experiência cotidiana 

revelando que a energia; além de ser indispensável a nossa vida, precisa ser tratada de modo 

sustentável desde sua produção, até seu armazenamento, transporte e consumo.  

Os conteúdos propostos nos cinco jogos serão listados na tabela a seguir: 

 

Tabela 3.2 – Conteúdos dos jogos. 
 

Tipos de Energia: 
 

Usinas geradoras/ 
transformadoras 

de Energia 

 

Fontes de Energia: 
 

Energia em 
Transformação 

 
• Cinética 
• Potencial 

Gravitaciona
l 

• Potencial 
Elástico  

• Térmica 
• Nuclear 
• Luminosa 
• Química 
• Sonora 

 
 
 
 

 
Hidroelétrica 
Solar 
Eólica 
Nuclear 
Maremotriz 
Biomassa 
 
 
 

Energia primária: 
� quando ocorrem 

livremente na 
Natureza.  

Ex.: Sol, água, vento, 
gás natural, petróleo 
bruto. 
As fontes de energia 
primárias podem ser: 

�  Fontes de 
energia 
renováveis  

� Fontes de 
energia não 
renováveis  

Energia Secundária: 
� quando são 

obtidas a partir 
de outras. 

Ex.: eletricidade, 
gasolina, óleo diesel, gás 
de cosinha.  

 
Elétrica em Térmica 
Elétrica em 
Luminosa 
Química em 
mecânica 
Química em Elétrica 
Luminosa em 
Química 
Cinética em Elétrica 
Solar em Elétrica 
Solar em Térmica 
Mecânica em 
elétrica 
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3.6 OS TIPOS DE ENERGIA NO LÚDICO. 

 

A compreensão de conceitos científicos a respeito dos temas abordados nos jogos se 

“encaixam” no cotidiano dos alunos e, ao compreender que a energia está presente em todas 

as atividades humanas, a exemplo quando utilizamos energia elétrica em nossas casas para 

algum conforto ou necessidade básica, quando caminhamos, fazendo algum esforço (trabalho 

de uma força) ou até mesmo utilizando algum veículo para a locomoção; o entendimento 

torna-se um pouco mais fácil. Com o estudo e a descoberta das máquinas a vapor marcando, 

assim, o início da Revolução industrial e, consequentemente um acelerado consumo de 

combustíveis fósseis, a utilização de fontes para a obtenção de energia vem sendo cada vez 

mais utilizados. 

Muitas pessoas têm concepções alternativas sobre o conceito de energia, que têm 

origem de um processo de evolução da leitura de mundo feita pelas teorias científicas e de uso 

bastante disseminado na sociedade atual. Assim, os estudantes acabam por construir 

concepções alternativas sobre estes conceitos não apenas por sua experiência direta com 

manifestações da energia no mundo físico; mas, principalmente, pela influência cultural da 

linguagem fortemente difundida pelos meios de comunicação em torno do conceito de energia 

(BUCUSSI, 2006, p. 19). 

Entende-se, assim, que a maior parte das concepções alternativas associadas ao 

conceito de energia deverá conviver com a concepção cientificamente aceita dentro da 

ecologia conceitual do estudante; de forma que, no lugar de se buscar uma mudança 

conceitual, como se tentou durante muito tempo sem muito sucesso, deve-se buscar uma 

estratégia mais desenvolvimentista, procurando enriquecer as concepções alternativas de 

forma que, gradualmente, o estudante adquira condições de diferenciar melhor os 

significados, (Moreira, 1994).  

As concepções científicas de energia, portanto, aplicadas aos jogos, devem auxiliar o 

desenvolvimento de uma visão não só do mundo físico, mas também de questões 

tecnológicas, sociais, econômicas e geopolíticas relacionadas à forma como a energia 

participa da cultura e da sociedade atual. 

O conceito de energia admite quatro formas básicas: a cinética, a potencial, a de massa 

(energia de repouso) e a dos campos (gravitacional e eletromagnético). (SOLBES; TARÍN, 

1998, p. 391); apesar de que, talvez, as duas últimas possam ser incorporadas pelas duas 

primeiras. Termos como energia química, energia elétrica, energia mecânica, etc. não devem 
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ser entendidos como novas formas de energia, mas como manifestações das formas básicas 

em diferentes sistemas. Há, inclusive, a possibilidade de conversão entre estes diferentes tipos 

de manifestação da energia; conforme a possibilidade de interação entre as diferentes 

configurações-movimentações possíveis de serem assumidas pelos sistemas (BUCUSSI, 

2006, p. 23). 

Dentre as manifestações das formas básicas de energia, é importante salientar que 

podemos dizer que a energia se apresenta em nosso dia a dia em tipos diferentes e, portanto, 

faz-se necessário uma breve explanação acerca de cada uma delas: 

 

• Energia Cinética e Trabalho: como já citado, energia é a capacidade de realizar 

trabalho e, portanto, a energia cinética (Ec ou K) é a energia que está relacionada 

com o estado de movimento de um corpo. Este tipo de energia é uma grandeza escalar 

que depende da massa e do módulo da velocidade do corpo em questão. Quanto maior 

o módulo da velocidade do corpo, maior é a energia cinética. Quando o corpo está em 

repouso, ou seja, o módulo da velocidade é nulo, a energia cinética é nula. Um objeto 

de massa  que se move a uma velocidade de módulo  possui uma energia cinética 

 que é expressa na mecânica clássica como , mas para chegar a esta 

equação, temos a dedução da energia cinética. Seja um corpo de massa   movendo-

se sob a ação de uma força resultante constante de módulo . Suponha que este corpo 

teve uma variação de velocidade de  para  em um deslocamento . 

Na equação de Torricelli: 

 

 

 

Agora, multiplicando a equação pela massa m, tem-se: 
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Já que a resultante da força é F= ma, então: 

 

 

Como Fd é igual ao trabalho W realizado pela força resultante F para deslocar o corpo, 

então:  . 

Pela expressão geral da energia cinética: W = ∆K, ou seja, a variação da energia 

cinética do corpo é o trabalho realizado pela força resultante F. Então, da definição da 

variação da energia cinética, sendo o trabalho para colocar um corpo em movimento, 

podemos obter a expressão geral para o cálculo da energia cinética: ∆K = W = . Como 

o deslocamento em instante infinitesimal de tempo é , e supondo que o corpo em 

questão partiu do repouso, ou seja, velocidade inicial nula, obtemos então: 

 

Quando dizemos que a velocidade inicial é nula, dizemos então que , 

cancelando o dt na expressão acima, podemos escrever (para uma massa constante): 

 , 

Logo, a equação da energia cinética fica expressa por: , e sua forma mais 

conhecida e que é apresentada nos livros didáticos no ensino fundamental e médio é: 

. A unidade que expressa a grandeza escalar de energia cinética (e qualquer outro 

tipo de energia) no Sistema Internacional de Unidades é o Joule. Esta unidade é representada 

por J em homenagem ao cientista inglês do século XIX, James Prescott Joule. (HALLIDAY; 

RESNICK, 1996;). 
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A energia cinética tem grande aplicação prática no cotidiano dos alunos, por isso em 

sala de aula, o professor pode aplicar variados exemplos, a fim de que o aluno entenda o 

conceito e saiba aplicar na prática o que foi estudado na escola. Pode-se citar como exemplo: 

 

• Um automóvel utiliza a energia fornecida pelos combustíveis para movimentar-se; 

• Por meio da alimentação consumimos alimentos que nos fornecem energia para 

realizar as nossas atividades do cotidiano; 

• Ao chutar uma bola de futebol, ela se movimenta; 

• O cair das águas represadas para produção de energia elétrica em uma usina 

hidrelétrica. 

 

Assim, sabe-se, então, que a energia cinética é aquela derivada do movimento e, ao 

observar a experiência cotidiana, é possível evidenciar facilmente quando um elemento em 

movimento entra em contato com outro e é capaz de afetá-lo de modo que modifique sua 

trajetória.  

 

Figura 3.14 – Corpo em movimento entrando em contato com outro corpo e alterando sua 
trajetória (energia cinética).  

 
Fonte: http://www.geocities.ws/saladefisica8/energia/ecinetica.html 

 

• Energia Potencial Gravitacional: (simbolizado por U ou Ep) é a forma de energia que está 

associada a um sistema onde ocorre interação entre diferentes corpos e está relacionada 

com a posição que o determinado corpo ocupa. Também pode ser definida como um tipo 

de energia que o corpo armazena, quando está a certa distância de um referencial de 

atração gravitacional ou associado a uma mola. Existe uma forma de energia que está 

associada à posição, ou melhor, uma energia que fica armazenada, pronta para se 

manifestar quando exigida. A sua unidade no Sistema Internacional de Unidades (SI), 
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assim como o trabalho, é joule (J). Sobre a energia potencial gravitacional, podemos 

associá-la ao estado de separação entre dois objetos que se interagem por meio de um 

campo gravitacional, onde ocorre a atração mútua ocasionada pela força gravitacional. 

(SILVA, Ano). 

 

Já que a energia, que depende da posição da partícula (configuração do sistema), é 

chamada de Energia Potencial (Ep); podemos fazer uma relação entre energia potencial e 

trabalho, pois, quando elevamos um corpo de massa m a certa altura h, transferimos energia 

para o corpo na forma de trabalho. Com a acumulação de energia, o corpo transforma a 

energia potencial em energia cinética e, quando liberado o corpo, este possui tendência a 

voltar à sua posição inicial. Todo corpo em queda livre está sujeito a uma mesma aceleração 

de direção vertical e sentido para baixo. Esta aceleração recebe o nome de aceleração 

gravitacional (g) que tem um valor aproximado de 9,8 m/s2 na Terra. A força resultante neste 

movimento é a força peso (P=m.g) e o trabalho desta força é igual a energia potencial 

gravitacional. Logo, quando um corpo é liberado, a força peso realiza trabalho e a energia 

potencial gravitacional se transforma em energia cinética, e o valor da variação da energia 

potencial gravitacional, ∆U, é definida como o negativo do trabalho, W, realizado pela força 

gravitacional sobre esse corpo; portanto, . (SILVA, Ano). 

Sabendo que a força do objeto varia com a posição, podemos escrever o trabalho W 

como , esta equação fornece o trabalho realizado pela força quando o objeto 

se desloca entre dois pontos. 

Se , então , se considerarmos uma partícula que tenha 

uma massa  que se move em um eixo  (com sentido positivo para cima). Quando a 

partícula se move do ponto  para  a força gravitacional realiza trabalho sobre ela, 

podendo determinar a variação correspondente da energia potencial gravitacional do sistema 

partícula-terra, e assim temos:  

, e, portanto; 

 Apenas as variações  da energia potencial gravitacional 

(ou de qualquer outro tipo de energia) que possuem significado físico. Então associamos  a 

certo sistema partícula-terra quando a partícula está a certa altura ; assim, 

, e tomando  como a energia potencial gravitacional do sistema, 
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quando ele se encontra em uma configuração de referência na qual a partícula está num ponto 

de referência . Normalmente,  chegando a equação simplificada da energia 

potencial gravitacional: , e sua forma mais conhecida e que é apresentada nos 

livros didáticos no ensino fundamental e médio é , com unidade no sistema 

internacional de unidades J (joule). (HALLIDAY; RESNICK, 1996). 

Para o estudo da energia potencial gravitacional relacionando com o cotidiano dos 

alunos, vários exemplos podem ser citados, assim como: 

 

• Na queda de objetos, (diminui a Epg); 

• No sistema solar; 

• No balançar de um pêndulo; 

• Arremesso de dardos; 

• Ao pular; 

• Em uma usina hidrelétrica, ao represar a água que é transformada de energia potencial 

para energia cinética; 

• Carrinho de montanha russa subindo os trilhos, (aumenta a Epg); 

• Um paraquedista pulando de um avião, (diminui a Epg). 

 

A figura a seguir exemplifica o conceito de energia potencial que depende da massa do 

objeto, a gravidade do local e a altura em que o objeto se encontra: 

 

Figura 3.15 – Representação de energia potencial. 

 
Fonte: http://valberob.blogspot.com.br/p/blog-page_27.html 
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Sendo assim, para calcular a energia potencial gravitacional, o professor dispõe de 

vários exemplos do cotidiano dos alunos, fazendo relações importantes entre o conceito e 

prática. 

 

• Energia Potencial Elástica: é uma forma de energia mecânica armazenada numa mola 

deformada ou num elástico esticado. É uma forma de energia não aparente, que pode 

ser transformada em energia de movimento. Robert Hooke foi quem primeiro estudou 

e observou a propriedade das molas. Ele observou que a força exercida por uma 

mola é diretamente proporcional à sua deformação. Essa observação de Hooke 

ficou conhecida como a lei de Hooke. Matematicamente temos que: F = k.X, onde x é 

a deformação sofrida pela mola e k é a constante elástica característica de cada mola. 

Ao considerar um sistema massa – mola com um bloco se movendo na extremidade de 

uma mola de constante elástica , enquanto o bloco se desloca do ponto para o 

ponto , a força elástica  realiza trabalho sobre o bloco. Para determinar a 

variação da energia potencial elástica neste sistema, substituímos  da 

seguinte equação: , ficando desta forma: 

 (HALLIDAY; RESNICK, 1996). O 

trabalho realizado de forma externa, para vencer a resistência da mola, é igual à 

energia que o próprio trabalho transfere para a mola, ficando armazenada como 

energia elástica. Os livros didáticos apresentam a equação da energia potencial elástica 

da seguinte forma: .   

 

No estudo da energia potencial elástica, relacionado ao cotidiano, dentre vários 

exemplos cita-se os seguintes: 

 

• Ao puxar uma corda de arco e flecha; 

• Ao esticar ou comprimir uma mola; 

• No salto em um Bungee jumping; 

• As molas de um carro, quando comprimidas (deformadas), armazenam energia 

potencial elástica e tendem a restaurar o carro para sua posição de equilíbrio. 
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Com relação ao estudo da energia potencial elástica, pode-se dizer, então, que quanto 

maior a deformação que se quer causar em uma mola e quanto maior a dificuldade para se 

deformá-la (K), maior a quantidade de energia que deve ser fornecida a ela (e, 

consequentemente maior a quantidade de energia potencial elástica que essa mola 

armazenará). Temos este esquema na seguir: 

 

Figura 3.16 – Trabalho da força elástica. 

 
Fonte: http://osfundamentosdafisica.blogspot.com.br/2013/10/cursos-do-blog-mecanica_14.html 

 

• Energia Térmica: Está diretamente associada à temperatura de um sistema, 

correspondendo, assim, a soma da energia cinética das partículas que constituem o 

corpo, à transferência de energia térmica de um sistema termodinâmico a outro se dá o 

nome de calor. O estudo da energia térmica tem vasto conteúdo e de grande aplicação 

prática no dia a dia; tornando-se mais “fácil” ao entendimento por parte do aluno, pois 

o tema possui vários exemplos da vida em sociedade  pode ser aplicada pelo professor 

de várias formas.  

 

O sol é a nossa principal fonte de calor, e através do sol forma-se um ciclo de energia 

essencial para a vida. As plantas precisam de luz e calor do sol, o gado come capim, o ser 

humano se alimenta de gado, de plantas e também inspira o oxigênio produzido pelas plantas, 

e depois libera o gás carbônico e o calor que a planta necessita. A fotossíntese é o processo 

por meio do qual os vegetais produzem os alimentos, o combustível indispensável para a vida 

da planta, do homem e outros animais. Os vegetais necessitam da luz solar como a energia 

absorvida pelas plantas em suas reações químicas e é na fotossíntese realizada pelas plantas 

que ocorre o primeiro e principal processo de transformação de energia no ambiente terrestre. 

Os vegetais, que possuem clorofila, absorvem energia solar e gás carbônico do ar e realizam 
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reações químicas produzindo material orgânico como açúcares, gorduras e proteínas; além de 

liberarem oxigênio. A reação química que ocorre na fotossíntese poderia ser esquematizada da 

seguinte forma: H2O + CO2 + luz = material orgânico + oxigênio.  

Não produzimos, como as plantas verdes, a energia interna que armazenamos; mas, ao 

ingerirmos o alimento proveniente das plantas, parte das substâncias entram na constituição 

celular e outra parte fornece a energia necessária às nossas atividades como o crescimento, a 

reprodução, etc. De toda energia do sol que chega a Terra, 30% é refletida nas camadas 

superiores da atmosfera. Os 70% restante são absorvidos pelo ar, água, solo, vegetação e 

animais. Essa energia, que garante a existência de vida na terra, é trocada entre todos os 

elementos e retorna para o espaço como radiação térmica. O homem utiliza a tecnologia para 

trocar calor com o meio ambiente de uma maneira confortável.   (GRE/ Instituto de Física da 

USP, 1998). 

Muitas são as tecnologias para utilizarmos a energia solar disponível que pode ser 

usada, de maneira geral, como fonte direta para geração de energia elétrica e como fonte para 

combustível (biomassa) ou como energia térmica nos coletores solares (placas fotovoltaicas). 

 

Figura 3.17 – Energia térmica em transformação. 

 
Fonte: http://www.canalkids.com.br/meioambiente/cuidandodoplaneta/ideias2.htm 

 

• Energia Sonora: A energia sonora é transmitida por meio do ar ou em um meio 

material em face de um dispositivo, por um movimento molecular entre dois ou mais 

objetos, provocando este tipo de onda, a onda sonora consiste em regiões de 

compressão e expansão das moléculas de ar, o som pode ser produzido quando dois 

objetos estão em direções opostas ou, se estiverem na mesma direção e possuem 

velocidades diferentes, ele chega até os nossos ouvidos, onde a energia sonora 

transforma-se em sinais elétricos no ouvido interno que seguem por nervos até o 
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cérebro e, assim, percebemos o som. Instrumentos musicais são dispositivos que 

produzem esse tipo de som. 

 

Nós manipulamos vários tipos de energia para movimentar nossa sociedade, e a 

energia sonora é parte integrante da vida da maioria da população, daí a importância da 

abordagem também deste assunto na escola. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (BRASIL, Ano, p. 

XX) citam que, para o último ciclo do ensino fundamental,  

 

[...] é importante que o professor pense sobre quais objetivos e conteúdos 
escolherem para dar fechamento a estudos mais amplos e difíceis que do ciclo 
anterior, orientando a classe para a aquisição de capacidades expressas nos 
Objetivos Gerais de Ciências Naturais [...] são pensamentos abstratos que anunciam 
um modo de pensar mais adulto do estudante no último ciclo. Trata-se de um modo 
de pensar essencial ao raciocínio científico, que torna o estudante mais ágil na 
compreensão das explicações científicas, oferecidas pelo professor e encontradas em 
diferentes fontes. 

 

A metodologia aplicada tem o intuito de despertar junto aos alunos o interesse e seu 

envolvimento nas atividades, visando alcançar as habilidades no estudo da Energia em 

transformação. 
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4 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E  

IMPLEMENTAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Neste capitulo, será descrito a metodologia utilizada no desenvolvimento do produto 

educacional, como foi planejada antes e durante a elaboração do produto e como ele foi 

aplicado. Sendo assim, apresentamos uma análise do ambiente escolar onde foi aplicado o 

produto; também apresentamos uma sequência de atividades mostrando a elaboração de 

lúdico voltado ao ensino cuja temática é a energia; finalmente apresentaremos um relato sobre 

aplicação do produto. 

 

4.1 ANÁLISE DO AMBIENTE ESCOLAR. 

 

Todas as atividades foram construídas, aplicadas e avaliadas na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio Cora Coralina, localizada na cidade de Cacoal – RO. A escola 

tem duas turmas de 9º ano (A e B), em média com 30 alunos em cada turma, Os alunos têm 

idade entre 13 e 15 anos, e a escola apresenta uma boa estrutura, com bons resultados perante 

a Secretaria do Estado de Educação de Rondônia SEDUC.  

A escola dispõe de uma estruturação em salas de aula ambiente onde os alunos trocam 

de sala a cada aula de 50 minutos, ao invés de ser o professor a realizar essa ação. Toca uma 

música de 3 minutos escolhida pelos alunos a cada intervalo das aulas, (a escola extinguiu o 

sinal tradicional ao término de cada aula a partir de um projeto da Supervisão Pedagógica). 

São 16 salas da escola ocupadas a partir de temáticas separadas por área, (ex: sala 01 -

Geografia, sala 02 - Física, sala 03 - Língua Portuguesa, etc.). As salas ambientes de Física e 

Ciências possuem um armário com Livros didáticos da disciplina, uma TV de 50 polegadas, 

boas carteiras, quadro branco e alguns cartazes na parede que foram elaborado pelos alunos 

com a supervisão da professora. 

A professora titular das aulas de Ciências é formada em matemática e todas as aulas 

oferecidas para a explicação do conceito sobre energia, a construção dos jogos, aplicação do 

produto e avaliação foram “cedidas” para que se pudesse trabalhar com os alunos. Durante 

todas as aulas, foi explanado a importância de atividades lúdicas para a aprendizagem dos 

conceitos científicos e com o tema/conteúdo energia no cotidiano e suas tecnologias pôde ser 

trabalhado a interdisciplinaridade, dando sempre exemplos práticos dos conceitos científicos 

com aplicações cotidianas nas atividades desenvolvidas durante as intervenção educativa. 
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Com relação ao desenvolvimento dos alunos, foi observado a importância de utilizar opções 

metodológicas que priorizem o aluno como um ser ativo e capaz de tomar decisões. 

Constatando em sala de aula a carência de novas propostas para o ensino de Ciências 

no último ciclo de ensino fundamental, foi proposto para as turmas de nono ano, uma 

metodologia aliada a atividades práticas, nas quais foram desenvolvidas atividades que 

apresentavam situações contextualizadas com a realidade do aluno, vivenciando situações-

problemas a fim de que os participantes pudessem “apurar” o sentido crítico e o nível de 

pensamento científico. 

 

4.2 PRODUTO EDUCACIONAL. 

 

Um dos focos de estudo desta dissertação consiste em jogos didáticos que podem ser 

utilizados no ensino de Ciências, especificadamente no ensino de Física do 9º ano do Ensino 

Fundamental. Com base nesse enfoque, os jogos didáticos devem promover a interação, 

reflexão e visualização de conceitos que, muitas vezes, são vistos por meio de aulas 

tradicionais nas quais o “[...] professor tem uma função importante que é proporcionar um 

clima de aprendizagem no qual os alunos possam, em primeiro lugar, reconhecer e refletir 

sobre suas próprias idéias e serem conscientizados de que outros podem ter idéias contrárias, 

mas igualmente válidas”. (LAHERA, 2006, p. 34).  

Assim, a revista Ludo Ciência foi confeccionada de um modo que valoriza o tópico da 

energia. Este produto educacional é versátil, sendo que tanto alunos quanto professores 

podem utilizá-los em suas aulas sem consultar a dissertação. A Revista Ludo Ciência é 

disponibilizada num link do Dropbox cujo domínio é mostrado pela web em uma página do 

facebook intitulada O Farol de Ensino de Ciências do Campus da UNIR em Jí Paraná RO. O 

endereço eletrônico da página é https://www.facebook.com/groups/farol.ensinodecienciasjp/ e 

os interessados em utilizar a revista poderão baixar o arquivo para ser usado de acordo com a 

necessidade de cada aluno ou de professores.  

A aplicação do produto educacional deve ser embasada de acordo com o planejamento 

de cada professor e a equipe pedagógica da escola deve dar o apoio necessário para que o 

trabalho seja bem executado. É importante salientar que o produto pode ser utilizado antes da 

explanação do conteúdo em sala de aula para a verificação do entendimento prévio dos alunos 

a respeito dos conceitos científicos que eles possuem sobre energia; auxiliando, assim, o 

processo de avaliação diagnóstica dos temas de cada jogo. Mas o produto também pode ser 

utilizado com os alunos após a explanação do professor; visto que, desta forma, o professor 
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tem a possibilidade de verificar quais foram os pontos que geraram maior dificuldade para o 

entendimento dos alunos e, no caso dos pontos bem compreendidos, os alunos têm a 

possibilidade de confirmar o conhecimento adquirido, podendo até auxiliarem seus colegas 

que ainda apresentam algumas dúvidas. 

Assim, em relação ao produto, foram escolhidos 5 jogos que se destacaram dentre os 

12 confeccionados pelas 2 turmas de ensino fundamental da escola Cora Coralina. Estes jogos 

foram reconstruídos e suas etapas de construção com o tema específico de cada atividade 

educacional foram reproduzidas para a confecção da Revista LUDO CIÊNCIA - ENERGIA 

QUE TRANSFORMA. 

A Revista foi idealizada para um fácil entendimento, pois a escrita foi estruturada de 

uma forma simples e as imagens contidas são bem coloridas e de fácil visualização. Logo no 

início, ela contempla os objetivos pedagógicos gerais, com o intuito de orientar alunos e 

professores de sua importância e função. A sequência didática descrita na revista para cada 

um dos cinco jogos está descrita a seguir: Objetivos Pedagógicos; Objetivos do Jogo; A 

Ciência explica; Material para Confecção; Confecção do Jogo; Componentes; Tempo de Jogo; 

Regras; Jogo Confeccionado. 

A revista Ludo Ciência – Energia que transforma, entre outros exemplos, mostra uma 

curiosidade a respeito da palavra cinética, uma figura do cientista Albert Einstein para colorir 

e uma atividade no final da revista chamada Energia transformada sim... Desperdício não! 

Ou seja, na revista está inserido um pequeno texto conscientizando os leitores da revista para 

evitar o desperdício de energia elétrica dentro de casa. Logo após o texto, existem duas 

figuras do interior de uma casa para ser feita a identificação de onde se encontram as fontes 

potenciais de desperdício de energia.  

Partindo do princípio de que o aluno deve ser motivado a fim de desenvolver as 

atividades de estudo; a revista vem como o auxílio à esta motivação no processo psicológico 

do aluno para a ação, determinando a direção de seu comportamento. (CARVALHO, 2001, p. 

21). Então, o Produto Educacional apresenta, em sua composição, atividades lúdicas que 

podem auxiliar a ampliação do desempenho no processo de aprendizado de seus leitores que, 

no caso específico;  são alunos do nono ano do ensino fundamental e professores que atuam 

nesse ano. 
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4.3 RELATOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SALA DE AULA. 

 

 Neste capitulo relataremos as atividades implementadas durante o desenvolvimento 

desta dissertação. 

  

 4.3.1 Apresentação da proposta. 

 

Ao criar atividades diferenciadas do chamado “padrão” ou tradicional em sala de aula, 

o professor pode oportunizar ao aluno a possibilidade de participar do processo de 

aprendizagem com significativos resultados. Uma atividade de investigação deve partir de 

uma situação problematizadora e precisa levar o aluno a refletir, discutir, explicar, relatar; 

enfim, que ele comece a produzir seu próprio conhecimento por meio da interação entre o 

pensar, sentir e fazer.  

Nessa perspectiva, a aprendizagem de procedimentos e atitudes se torna, dentro do 

processo de aprendizagem, tão importante quanto à aprendizagem de conceitos e/ou 

conteúdos. (AZEVEDO, 2004).  

Durante a observação de algumas aulas da professora titular de Ciências das turmas do 

nono A e B, pôde ser constatado, nas aulas ministradas, métodos tradicionais de ensino. 

Primeiramente com a explanação dos conteúdos, depois com as atividades do livro didático 

propostas e, em seguida, posteriormente ao desenvolvimento das atividades, é feita a correção 

destes exercícios na próxima aula e logo se adianta o próximo conteúdo do livro didático. 

Assim, no período em que foi feito o trabalho, com os alunos sem a presença da 

professora titular; num primeiro momento, o projeto foi proposto, em seguida as atividades 

lúdicas (jogos didáticos e logo após a revista) foram desenvolvidas, tendo os procedimentos 

de todas as atividades ocorrido da seguinte forma:  

 

• Na primeira etapa, ocorreu a aplicação do método de ensino ocorreu de forma gradual, 

os conceitos sobre Energia, suas transformações e tecnologias foram discutidos 

durante 20 dias (seis aulas) e a explanação dos conteúdos realizada no início das aulas, 

depois do recesso de julho de 2014, atividades, discussões, vídeos e questionários 

diagnósticos sobre o assunto foram aplicados e corrigidos em sala.  

• A segunda etapa processou-se com a divisão de grupos para a construção das 

atividades lúdicas. As turmas foram divididas em grupos de cinco estudantes que 

propuseram quais conteúdos, dentro do tema principal, que eles iriam agregar em seu 
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jogo. As escolhas foram feitas de acordo com o nível de assimilação e abstração dos 

temas ou com o grau de dificuldade encontrado em cada tópico que foi proposto nas 

seis aulas anteriores. Com os grupos formados (12 grupos no total, 6 em cada sala), a 

participação na confecção dos jogos ocorreu no contraturno das aulas, sempre na 

escola e para qual atividade os alunos tiveram 20 dias para a confecção dos trabalhos. 

As pesquisas de conteúdos que contemplavam cada jogo foram feitas nos livros 

didáticos de Ciências da escola e via internet.  Foi realizada uma pesquisa de jogos já 

existentes (dominó, jogo de cartas, tabuleiro, etc.) com os quais cada grupo mais se 

identificava em relação ao desenvolvimento, regras e métodos. Posteriormente, os 

jogos foram adaptados dentro do conteúdo escolhido pelo grupo. Os alunos, então, 

juntamente com a professora, listaram os materiais necessários para a confecção dos 

jogos os quais foram doados pela escola, em parte. O material restante foi adquirido 

pelos próprios alunos. Na primeira semana de setembro, os jogos já estavam 

confeccionados e as aplicações dos recursos ocorreram nos meses de setembro e 

outubro do mesmo ano nas turmas do 9º A e B.  

• Como terceiro passo desenvolvido em sala de aula, ocorreu a apresentação dos jogos 

para o restante da turma que aconteceram durante quatro aulas (duas aulas para cada 

turma, 9ºA e 9ºB). Cada grupo teve quinze minutos para a apresentação de seu jogo e, 

depois das apresentações do dia, os alunos da turma puderam fazer perguntas e 

manusear o jogo em questão.  

• O quarto passo seguido foi a escolha de cinco jogos, dentre os doze apresentados pelas 

turmas, para a confecção da revista Ludo Ciência. Após a escolha do produto 

educacional confeccionado,  os alunos puderam manusear a revista durante 2 aulas e 

trabalhar com os cinco jogos contemplados. 

 

A proposta de ensino com o auxílio de jogos didáticos foi construída com o intuito de 

auxiliar alunos para o aprendizado dos conceitos físicos e também para auxiliar professores 

que não são formados na área específica de Física, ou até mesmo como recurso para o 

profissional formado em Física, facilitando o excesso de informações de difícil compreensão 

em atividades que proporcionassem condições de aprendizagem significativa e de interesse 

comum; além disso, pretendia-se mostrar aos professores que jogos interessantes podem ser 

construídos com materiais de baixo custo e até alternativos, deixando, assim, os alunos 

motivados pelos conteúdos da disciplina de Física em Ciências. Intentava-se, assim, a 

promoção da participação efetiva dos alunos participantes em sala de aula. Desse modo,  
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No ensino da Física , quando se utiliza a investigação científica, a aprendizagem dos 
conteúdos concretiza-se através de atividades de ensino que nascem de uma 
necessidade de aprender desencadeada por situações-problema que possibilitem os 
sujeitos agirem como solucionadores de problemas: definindo ações, escolhendo os 
dados e fazendo uso de ferramentas que sejam adequadas para a solução da situação 
posta. Dessa maneira, formar e informar podem ser vistos como parte de um mesmo 
processo em que os conteúdos e o modo de lidar com eles são integrados nas ações 
dos sujeitos. Estes, ao agirem, modificam e se modificam, ensinam e aprendem. 
(MOURA, 2002, p. 160). 

 

Por meio da proposta, buscou-se a concepção dos conteúdos científicos pelos alunos, 

exercitando a imaginação que é o motor de muitas atividades dentro e fora da escola; uma vez 

que  

 

[...] uma grande parte das brincadeiras da infância é constituída por representações 
de situações imaginárias... E estas representações são uma forma de experimentação 
– ensaiam-se situações que não são reais, mas podem vir a sê-lo. É por isso que a 
brincadeira imaginativa é uma atividade de grande importância no desenvolvimento 
da criança: por que é a atividade básica por meio da qual faz experiências e por 
assim dizer, tenta moldar e sentir o futuro. (BRONOWSKI, 1983, p. 35). 

 

Quando crianças aprendem a lidar com possíveis situações ou problemas imaginários, 

colocando à prova o seu potencial de pensar e representar, elas se preparam para enfrentar as 

dificuldades da vida em sociedade; podendo, assim, criar representações de fatos a serem 

solucionados. Para tal fim, os jogos educativos no ensino de Física nas Ciências do 9º ano são 

um recurso que pode garantir a liberdade criativa com educação científica de qualidade. O 

professor deve fazer uma conexão entre as atividades de raciocínio e imaginativas dando ao 

aluno a possibilidade de criar e moldar situações sobre o mundo a sua volta para que o aluno 

possa estabelecer seu lado intelectual, possibilitando que o desconhecido seja transformado 

em conhecimento adquirido; processo pelo qual a aprendizagem pode se constituir em uma 

atividade prazerosa, uma vez que lidar com a imaginação através do lúdico traz emoções que 

permanecem vivas e ativas na mente. 

 

4.3.2 Elaboração dos jogos didáticos. 

 

Em sala de aula e no campo da orientação aos alunos, antes da aplicação dos jogos, os 

professores devem atuar como motivadores e apresentar a situação-problema para que haja, 

assim, alguma manifestação de ideias. Para isso, deve ser feita a análise da matéria a ser 

aplicada naquele momento e, posteriormente, introduzir conceitos-chave sobre o assunto, 

possibilitando também a inserção de redes conceituais ou, até mesmo, níveis de formulação de 
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hipóteses dos fenômenos Físicos em questão. Para isso, propõe-se que os conceitos 

relacionados à Física sejam inseridos da seguinte forma: conteúdo histórico e teórico do tema 

proposto, o exercício da mente na resolução de algumas questões não muito complexas da 

disciplina de Ciências com o uso da matemática como ferramenta, é importante que o 

estudante conceba a ciência como um campo formado por ideias construídas, rejeitando a 

ideia de ciência formada por conceitos estáticos. 

Cada jogo tem sua especificidade, pode ser de raciocínio, destreza ou sorte e, ao 

utilizá-los nas aulas de Ciências, o professor tem a oportunidade de trabalhar essas 

especificidades e ajudar o processo de evolução intelectual de cada um de seus alunos. 

Vários jogos foram construídos pelos alunos com o auxílio do professor e todos os que 

foram apresentados para as turmas tiveram algumas características comuns a outros já 

conhecidos como o nome, as características e a diversificação como os listados a seguir: 

 

• Dama: 2 jogadores, têm como característica o raciocínio e a estratégia; 

• Dominó: 2 a 4 jogadores, característica, o raciocínio; 

• Jogo da memória: 2 jogadores, característica o raciocínio; 

• Loto e Bingo: Não há limite de jogadores, característica, a sorte; 

• Trilha: 2 a 4 jogadores, característica o raciocínio e destreza. 

 

A seguir, apresentamos algumas imagens de alguns dos jogos que foram construídos e 

apresentados em sala de aula com as características já citadas: 

 

Figura 4.1 – Dama.  

 
Fonte: Coordenação Pedagógica Escolar. 
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Figura 4.2 – Dominó.  

 
Fonte: Coordenação Pedagógica Escolar. 

 
Figura 4.3 – Jogo da Memória.  

 
Fonte: Coordenação Pedagógica Escolar. 
 

Figura 4.4 – Loto e Bingo.  

 
Fonte: Coordenação Pedagógica Escolar. 
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Figura 4.5 – Trilha.  

 
Fonte: Coordenação Pedagógica Escolar. 
 

Esses jogos foram adaptados a partir de pesquisas feitas pelos grupos sobre o tema 

discutido em sala de aula e no momento da construção do jogo. As adaptações foram feitas 

tanto na inclusão dos textos, cálculos, conceitos e desenhos relacionados à Física, quanto no 

significado de cada atividade, promovendo, assim, a inserção dos conteúdos;  mas respeitando 

a estrutura base do tipo escolhido.  

O dominó, por exemplo, teve suas regras respeitadas, mas os alunos promoveram 

alterações nas peças pela inclusão de figuras e nomes do tema/conteúdo escolhido no lugar 

dos pontos numéricos de um jogo padrão. 

Como outro exemplo prático de um jogo didático aplicado em sala de aula, cita-se o 

jogo “Nas águas da Física” que foi confeccionado na estrutura do jogo de Batalha Naval com 

plataforma, e cujo intuito era o de apresentar e lembrar formas de transformação de energia 

dentro de casa. Assim, cada jogador escolhia uma carta com as perguntas do tipo “Ao ligar o 

liquidificador, quais as formas de transformação de energia são aplicáveis a ele?”.  

A cada acerto, o aluno poderia escolher letra e número na plataforma, sempre tentando 

descobrir navios. A cada acerto, continuava respondendo às perguntas e, a cada erro, aparecia 

a foto de uma bomba que sinalizava que ele deveria passar a vez para seus colegas. 
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Figura 4.6 – Jogo nas águas da Física.  

 
Fonte: Coordenação Pedagógica Escolar. 
 

Jogos bem planejados e adaptados à disciplina e ao contexto escolar podem ser 

proporcionar experiências de habilidades que são essenciais às inteligências dos alunos; pois 

“[...] os jogos ou brinquedos pedagógicos são desenvolvidos com a intenção explícita de 

provocar uma aprendizagem significativa, estimular a construção de um novo conhecimento 

e, principalmente, despertar o desenvolvimento de uma habilidade operatória”. (ANTUNES 

1998b, p. XX). 

 

4.3.3 Os jogos do produto, sua natureza, objetivos e aplicação. 

 

A seguir, apresentamos cada um dos jogo que a revista contempla, suas etapas e 

funções. 

 

Lúdico 1 – O primeiro jogo didático da revista chama-se Memória Energética e se 

baseia nas regras básicas de jogo da memória tradicional, mas tem como diferencial a função 

lúdica para a Ciências;  assim, o jogo tem como foco e objetivos pedagógicos: 

 

� Desenvolver estratégias de memorização e raciocínio; possibilitando a construção do 

saber e a elaboração e a exploração de questões com figuras relacionadas a Ciências 

Naturais, em específico algumas situações com tópicos de Energia, seus tipos e suas 

formas. Ademais, busca-se facilitar a proximidade do conceito físico com a prática, 

mostrando que a Física está presente nas simples coisas do dia a dia de cada um. 
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Em relação aos objetivos desta atividade lúdica para o auxílio da compreensão do 

conceito científico Energia em transformação, que permite a manipulação e exploração do 

jogo, aplica-se: 

 

� Reforçar a importância do consumo energético para sua subsistência e mostrar, através 

das imagens, que foram desenvolvidos ao longo da história diversos processos de 

transformação, transporte e armazenamento de energia. Demonstrar através de 

imagens, quais os tipos de recursos energéticos utilizamos em nossa vida. Auxiliar a 

compreensão sobre energia cinética e potencial, apresentando suas equações 

simplificadas;  

� Identificar tópicos de Energia que é de extrema importância em seu cotidiano; 

� Memorizar o maior número de imagens possíveis a respeito do conceito apresentado 

em sala de aula;  

� Aperfeiçoar sua aprendizagem e classificar imagens através do conceito principal do 

tema (ENERGIA). Se as cartas forem iguais, forma-se um par. Se as cartas forem 

diferentes, não se forma par. 

 

Figura 4.7 – Lúdico 1 / Memória Energética.  

 

 

Lúdico 2 – Chamado de Dominó Energia e suas Formas tem como base de jogo o 

dominó tradicional, mas com o diferencial de as peças serem formadas não por números, mas 

por imagens com seus significados. Assim, em relação os objetivos pedagógicos e objetivos 

do jogo, listam-se: 

 

� Auxiliar a aprendizagem, incentivando o aluno e os colegas a pensarem juntos; 
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� Desenvolver a capacidade de ideias a respeito do conceito de Energia com ação ativa e 

motivadora, construindo, assim, o conhecimento.  

� Classificar e estabelecer relações conceituais no contexto Energia e suas formas para a 

interação e construção de informações compartilhadas. 

� Ajudar a entender que certas substâncias, por meio de um processo de transformação, 

proporcionam energia para que o homem possa cozinhar seu alimento, aquecer seu 

ambiente, produzir combustíveis, entre outras atividades.  

� Inserir o conceito de Energia como, por exemplo, uma propriedade de todo o corpo ou 

sistema, em que a sua situação ou estado podem ser alterados ou podem atuar sobre 

outros corpos e sistemas desencadeando processos de transformação. Esta propriedade 

manifesta-se de modos diferentes, ou seja, através das diferentes formas de energia 

que conhecemos (ex. química, nuclear, mecânica, térmica, etc.).  

� “Encaixar” cada peça que é dividida em 2 espaços iguais nos quais cada espaço 

precisa ter uma figura relacionada com o tema e uma definição (palavra-chave) sobre 

energia, suas fontes e formas.  

� Relacionar as palavras conceituais a respeito do tema com suas figuras representativas.  

 

Figura 4.8 – Lúdico 2 / Dominó Energia e suas Formas.  

 

 

Lúdico 3 – Com o nome Ciência Mania, neste jogo a criança ou o adulto terá a 

oportunidade de trabalhar com conceitos e práticas a partir dos seguintes objetivos 

pedagógicos e de conteúdo específico: 

 

� Estimular o gosto pela Física, visando aumentar a motivação, concentração e 

aprendizagem dos conteúdos da disciplina de Ciências;  
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� Conciliar teoria e cálculo com fenômenos naturais que as transformações de energia 

contemplam; 

� Desenvolver habilidades cognitivas importantes no processo de aprendizagem, 

(resolução de problemas, percepção, criatividade e raciocínio rápido); 

� Auxiliar na compreensão de que a energia, enquanto grandeza física é mensurável, 

contudo, não se pode medi-la de maneira absoluta, apenas relativa, medindo assim a 

sua variação; 

� Ajudar na percepção de uma das características mais importantes da energia: o fato de 

ela se conservar, ou seja, durante os processos, ela pode adquirir diversas formas, mas 

a sua quantidade total ainda permanece constante; 

� Ajudar na compreensão de que a energia transitória pode ser, por exemplo, o calor, 

trabalho, energia mecânica, etc. As formas permanentes são: energia interna, 

potencial, cinética, química e nuclear.  

 

Em relação a esse jogo, os “jogadores” devem responder o maior número de perguntas 

possíveis a respeito do tema Energia em Transformação para ganhar “dinheiro” em Joules. 

Quanto maior a quantia em “dinheiro” o participante ganhar, maior a possibilidade de 

comprar a Plataforma de Petróleo ou a Usina Hidrelétrica. Existem algumas perguntas que 

necessitam de cálculos para serem respondidas, para isso o participante ganhará como Bônus 

uma ficha de equações. Ganha quem responder o maior número de perguntas possíveis, 

ganharem o dinheirinho e comprar a plataforma que quiser. 

 

Figura 4.9 – Lúdico 3 / Ciência Mania (Plataforma do jogo).  
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Lúdico 4 – Este jogo contempla o nome Qual a Transformação e tem como foco de 

estudo a revisão de alguns conceitos com que o professor já trabalhou, tais como tipos de 

transformação e formas de energia hídrica dos rios ou das marés, eólicas, térmicas solares, de 

biomassa e nuclear. A estrutura deste jogo didático é do tipo cartas de baralho, mas com um 

diferencial, ao invés de números e símbolos, as cartas contemplam palavras e imagens. 

O jogo de cartas aborda a relação entre os tipos de transformação de energia das usinas 

que geram eletricidade por diferentes fontes; tendo como objetivos: 

 

� Afirmar que a energia elétrica é de fundamental importância para o desenvolvimento 

das sociedades atuais. Ela pode ser convertida para gerar luz, força para movimentar 

motores e fazer funcionar diversos produtos elétricos e eletrônicos que possuímos em 

casa (computador, geladeira, microondas, chuveiro, etc.); 

� Perceber características pertinentes a cada transformação de energia que as usinas 

utilizam como fonte para geração de eletricidade; 

� Entender os efeitos que a energia produz e os fenômenos a que está associada, para 

atribuir as diferentes qualificações; 

� Classificar as fontes de energia com os possíveis impactos ambientais para a 

compreensão geral e específica do tema proposto; 

� Agrupar a maior quantidade de cartas com as trincas (três dicas) possíveis sempre 

relacionando a usina de eletricidade, qual o tipo de “combustível”, as fontes que ela 

utiliza para a transformação de energia e seus impactos ambientais. 

 

As regras deste jogo se definem assim: 

 

• Definição da ordem de jogada dos participantes (sorteio, par ou ímpar, etc.); 

• O jogador iniciante distribui 9 cartas para cada participante; 

• As cartas restantes ficam no monte no centro da mesa para facilitar a compra de novas 

cartas; 

• O primeiro jogador inicia o jogo comprando uma carta, que poderá ser utilizada ou 

descartada conforme seu jogo; 

• O próximo jogador poderá utilizar a carta descartada ou comprar uma nova carta; 

• Segue as jogadas até que um dos jogadores forme três trincas, sendo o vencedor. 
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Figura 4.9 – Lúdico 4 / Qual a Transformação (Moldo do jogo).  

 

 

Lúdico 5 – O último jogo selecionado para completar a revista Ludo Ciência chama-

se Circuito da Transformação (Respostas Luminosas) e consiste em uma plataforma com 

perguntas sobre uma determinada transformação de energia e a sua correspondente figura 

representativa; por exemplo: a transformação de energia luminosa em química, a resposta 

encontrada na plataforma é a figura de uma planta realizando a fotossíntese. 

Um simples circuito de energia elétrica foi construído com fios e pilhas, e os 

participantes devem encostar um dos fios soltos do circuito elétrico em um prendedor de 

metal que está junto a uma pergunta e outro no prendedor que está ao lado da resposta que ele 

acha que é certa, se ele acertar uma lâmpada acenderá. Os objetivos pedagógicos e de ensino 

dos fenômenos científicos são: 

 

� Promover a significação para conceitos aparentemente difíceis de aprender só com 

aulas teóricas em sala de aula;  

� Contribuir para a participação ativa do aluno na construção do seu próprio 

conhecimento;  

� Conduzir a uma aprendizagem por descoberta e com desenvolvimento de 

competências autodidatas;  

� Constituir uma ferramenta de auto-avaliação e de avaliação formativa;  

� Transmitir a importância das possíveis transformações como, por exemplo, a de calor 

(provindo do sol) em energia química pela fotossíntese (armazenada nas moléculas 

orgânicas), sendo absorvida pelo nosso corpo quando nos alimentamos;  

� Reforçar que algumas transformações de energia são extremamente importantes, pois 

possibilitam a existência da vida;  
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� Auxiliar a compreensão de que a Energia é como algo que pode modificar a matéria e 

transformá-las em diversas formas; 

� Relacionar o tipo de transformação de energia com sua figura correspondente.  

 

Ganha o jogo quem conseguir acertar o maior número de associações primeiro. 

 

Figura 4.10 – Lúdico 5 / Circuito da Transformação – Respostas Luminosas (Estilo do jogo).  

 

 

Cada atividade lúdica apresenta uma breve explanação a respeito do tema específico 

que contempla a “brincadeira” a ser construída e, depois, manipulada pelos alunos e 

professores. Em todos os jogos, este breve “resumo” do assunto tem como título A Ciência 

Explica. Dentro deste tópico, a proposta da revista é a de auxiliar quem está manipulando a 

revista, podendo assim contribuir para com a compreensão do jogo em questão. 

 

 4.3.4 Atividades desenvolvidas durante a aplicação dos jogos educacionais.  

 

Os jogos didáticos produzidos foram utilizados com a proposta de função lúdica para 

despertar o interesse dos alunos, devido ao desafio que lhes impõem ao ensino de Física na 
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disciplina de Ciências e com funções didáticas diversas advindas das ações tomadas pelos 

alunos com a supervisão dos professores.  

A escolha dos jogos didáticos se deu devida à faixa etária dos alunos a fim de 

proporcionar certa facilidade de comunicação e boa convivência entre os colegas, gerando 

interação e troca de vivências entre professores e alunos. As atividades práticas (jogos 

didáticos) foram aplicadas com o intuito de serem potencialmente significativos, considerando 

os conceitos prévios dos alunos, e a explanação de todo o conteúdo nas aulas anteriores. 

O projeto foi desenvolvido durante dez aulas em sala (com a explanação do conteúdo, 

a divisão dos grupos, a divisão dos trabalhos e as apresentações dos jogos didáticos) sem a 

professora titular de Ciências, e durante vinte dias (tempo para a confecção dos jogos) a 

professora voltou para as turmas com suas aulas normais, e os alunos trabalharam na 

confecção dos trabalhos didáticos no contraturno das aulas na própria escola com a supervisão 

da professora responsável pelo projeto e pelo produto educacional. Os desafios enfrentados 

pelos alunos foram variados, desde o preenchimento de cartelas de “bingo”, montagem do 

dominó, responder a questionamentos em jogos com “Quiz” de perguntas e respostas, entre 

outros. Todos os jogos direcionavam os alunos a tomar várias decisões e ações, a fim de 

desenvolver habilidades necessárias para um bom desenvolvimento cognitivo como: 

 

• Fazer pesquisas nos livros, cadernos, internet ou outros meios para prosseguir no jogo; 

• Interagir com a turma, fazendo perguntas e ouvindo a opinião dos colegas; 

• Interpretar conceitos teóricos para auxiliar a prática; 

• Fazer relações entre as definições teóricas para montar palavras, retirar sílabas etc; 

• Fazer cálculos pertinentes ao conteúdo; 

• Reconhecer fenômenos físicos e relacioná-los com a vivência de cada um. 

 

 4.3.5 Diálogo e discussões sobre as atividades. 

 

As atividades lúdicas são de grande valia para os professores também, pois, por meio 

da  aplicação desses jogos, foi possível observar e identificar nos alunos dificuldades, a 

evolução e conquistas de cada um em relação à compreensão da Física dentro das Ciências.  

Em relação às dificuldades diagnosticadas pelo professor, destacam-se problemas 

como: 
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• Interpretação de definições científicas; 

• Dificuldade de ligação de conceitos já estudados com o novo; 

• Cálculos (matemática básica como as quatro operações, entre outros); 

• Pouca leitura. 

 

Um fator importante observado na aplicação dos jogos didáticos, durante as aulas, foi 

o de que o aprendizado de forma lúdica possibilita o tratamento do “erro” por parte dos alunos 

como algo necessário ao processo da busca pelo conhecimento, ou seja, o erro passa a ser 

visto como parte do jogo, tornando-se menos “vergonhoso” para o aluno ou para o grupo.  

Cada jogo pode proporcionar que o aluno proponha suas hipóteses e discuta com a 

turma, podendo surgir, assim, novas ideias. Assim, as atividades lúdicas podem “[...] construir 

os primeiros significados importantes do mundo científico, permitindo que novos 

conhecimentos possam ser adquiridos posteriormente, de uma forma mais sistematizada, mais 

próxima dos conceitos científicos”. (CARVALHO, 1998, p. XX). 

Jogos didáticos podem ser um bom recurso para se utilizar em sala de aula, pois um 

aspecto que pode ser ressaltado é a dificuldade de os professores utilizarem tanto as práticas 

de laboratório como as atividades de investigação com os alunos, por se sentirem inseguros 

em realizar experimentos, em gerenciar a turma com a utilização de materiais no laboratório. 

(BORGES, 2002). 

Kishimoto (1994), em seus estudos, aponta que, para agregar bons resultados às 

práticas pedagógicas com os jogos didáticos, deve-se destacar os seguintes valores: 

 

• O valor experimental: Permitir a exploração e manipulação. 

• O valor da estruturação: Dar suporte à construção da personalidade infantil. 

• O valor da relação: Colocar a criança com seus pares e adultos, com objetos e com o 

ambiente em geral para propiciar o estabelecimento de relações. 

• O valor lúdico: Avaliar se os objetos possuem qualidades que estimulem o 

aparecimento da ação lúdica. 

 

Alguns professores, juntamente com instituições de ensino, dizem que “Hora de 

brincar, hora de brincar! Hora de aprender, hora de coisa séria! Essa separação atrapalha uma 

grande oportunidade para o lúdico e a aprendizagem se reencontrarem dentro da escola”. 

(RAMOS, 1998, p. XX). 
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Por isso faz se as seguintes perguntas: Por que não podemos misturar as duas ideias? 

Aprender “brincando” não atrairia mais a atenção para as Ciências durante as aulas? 

É possível levar a “seriedade” para a brincadeira basta o professor explicar a 

importância do conhecimento científico conduzindo os trabalhos e transmitindo para a turma 

a responsabilidade sobre o hábito de aprender de forma diferenciada e divertida.  

Em estudos como os de Huizinga (2008), há a afirmação de que todo jogo, seja de 

crianças ou adultos, pode ser realizado numa completa esfera de seriedade; assim, o lúdico 

pode estar presentes nas mais elevadas ações. Huizinga (2008, p. XX) define jogo didático 

como "[...] uma atividade voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de 

tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, 

dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma 

consciência de ser diferente da vida cotidiana". 

O uso dos jogos educativos deve estar interligado a outros recursos e estratégias para 

garantir a aprendizagem do aluno. A eficácia do uso do jogo educativo só ocorre quando o 

professor atua como orientador desse processo, criando um ambiente estimulador. Torna-se 

necessário, então, um planejamento prévio por parte do docente e que este tenha seus 

objetivos bem definidos, pois, para tornar o jogo como recurso didático, é preciso que o 

professor perceba por que e para quê ele está sendo utilizado. (PERNAMBUCO, 1997).  
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5 RESULTADOS NA VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM E DISCUSSÕES 

 

Avaliar a aprendizagem dos alunos é uma tarefa importante no processo avaliativo 

verificando se o aluno aprendeu o que foi proposto pelo professor. Além disto, fornece 

indicadores sobre a eficiência significativa dos métodos de ensino e da aprendizagem do 

aluno. Desde esse contexto, seguem as atividades para a verificação da aprendizagem dos 

alunos do nono ano do Ensino Fundamental da Escola Cora Coralina e os resultados obtidos 

através da aplicação do produto educacional. 

 

5.1  MÉTODOS AVALIATIVOS. 

 

Antes da aplicação do lúdico e, em se tratando das Ciências, o professor deve dispor 

de diferentes abordagens conceituais e orientações teórico-práticas a respeito do tema a ser 

trabalhado em sala de aula; pois as ciências que explicam a natureza de um fenômeno 

necessitam ser analisadas de diferentes formas determinando, assim, a consistência de sua 

estrutura lógica. No caso específico do tema foco do estudo, professores têm diversas 

possibilidades de demonstração a respeito do assunto dentro do convívio familiar de cada 

aluno ou na vida em sociedade. 

Em relação à verificação de aprendizagem, foi feito algo diferenciado das aulas 

tradicionais, não apenas pela utilização de avaliações escritas para obtenção de notas 

bimestrais; mas deixando os alunos livres para pensar e responder aquilo que eles já 

conheciam acerca de um determinado tema. Assim, propusemos atividades em que o aluno 

teve possibilidade de assimilar e aplicar o que ele aprendeu em diversas situações dentro dos 

jogos didáticos. É importante que o professor planeje suas aulas com boas técnicas e ideias 

variadas; possibilitando, desse modo, que a diversidade cultural e social dos alunos do nono 

ano seja contemplada, além de oportunizar reorientação para uma aprendizagem significativa. 

Na escola Cora Coralina, a sequência para a avaliação foi feita em três etapas, 

constituídas por: Diagnóstico (saber o nível de conhecimento atual dos alunos), Qualificação 

(verificar a partir do diagnóstico o que é necessário ensinar) e Ação (aplicar e avaliar as 

atividades do conteúdo proposto). 

 A primeira etapa consistiu em analisar, por meio de um questionário, o entendimento 

sobre alguns conceitos de Energia. A Figura 5.1 mostra os questionários já respondidos pelos 

alunos: 
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Figura 5.1 – Questionário diagnóstico. 

 
 

Logo após a aplicação deste questionário, foi dado início a explanação dos conteúdos 

sobre os quais seriam desenvolvidos os jogos. A cada conteúdo explanado, foi aberto um 

momento de diálogo com os alunos de como foi o entendimento geral sobre o assunto; 

surgindo, assim, dúvidas e questionamentos que não haviam, anteriormente, ficado claros para 

os alunos. A segunda etapa consistiu da aplicação, construção, apresentação e manuseio dos 

jogos, quando foi analisada a participação coletiva e individual dos alunos, fazendo 

observações no processo de desenvolvimento dessas atividades.  

A terceira etapa se concretizou com a apresentação do produto final (a revista Ludo 

Ciência) para as duas turmas, quando puderam manusear os materiais lúdicos contemplados 

pela revista. As opiniões dos alunos a respeito do que eles acharam em relação ao aprendizado 

com atividades lúdicas também foram analisadas.  

Para a primeira etapa, o questionário diagnóstico foi aplicado para a verificação da 

aprendizagem ainda sem a aplicação dos jogos. Este questionário foi elaborado com oito 

questões que tratam de conceitos em Energia nas suas mais variadas formas. Fez-se, então, 

uma análise dos questionários respondidos pelas duas turmas de nono ano cujos resultados 

mostraram os conceitos de energia que os alunos tinham. Observamos, em média, um índice 

de acertos das questões na ordem de 42%; considerando as duas turmas com trinta alunos 

cada. As maiores dificuldades encontradas foram as relativas às definições sobre energia, já 

que, para a maioria dos alunos, as concepções sobre o tema abarcavam apenas a questão da 

energia elétrica. 

Segue a imagem do questionário:  

 

 

 



89 

 

Figura 5.2 – Formulário do questionário diagnóstico. 

 

 

Segue assim as oito perguntas contidas no questionário 1:  

 

1- Podemos notar e sentir a energia de várias formas, mas para você, o que é energia? 

2- Faça dois desenhos que expliquem como você utiliza a energia em seu dia a dia. 

3- Você sabia que seu corpo pode ganhar energia? Cite uma forma para que você possa 

receber energia durante um dia.  

4- E para seu corpo perder energia, o que você deve fazer? 

5- Observe a frase: “Não se constrói energia nem se destrói ela apenas é transformada ou 
transferida, temos assim o conceito de conservação de energia... Na Natureza nada se 
cria nada se perde tudo se transforma”. (Lavoisier, A.L., 1764). Em sua casa, um 
liquidificador recebe energia elétrica da tomada, esta energia é transformada em 
energia mecânica (para movimento da hélice) e em energia térmica (o motor 
esquenta). Faça um desenho que representa um aparelho de sua casa que faça 
transformações de energia diferente da já citada nesta questão. 

6- Energia renovável é aquela proveniente de recursos naturais que são restabelecidos 
pela natureza, ou seja, que possuem capacidade de renovação e não se esgotam, a 
exemplo podemos citar O SOL que pode transforma energia térmica em energia 
elétrica, e se renova a cada dia. Cite outra fonte de energia renovável. 

7- Escreva o nome de um aparelho que tenha em sua casa ou na casa de familiares em 
cada alternativa que faz as seguintes transformações de energia: 
a) Energia elétrica → Energia térmica: 
b) Energia elétrica → Energia luminosa: 
c) Energia elétrica  → Energia Mecânica: 

8- Uma energia primária é transformada por meio de um gerador que ao ser acionado 

produz a energia elétrica... Esta afirmação refere-se à transformação de energia 

potencial do armazenamento das águas de um rio em uma usina hidrelétrica, para 

gerar energia elétrica. A eletricidade pode ser produzida em grandes quantidades a 
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partir de diversas fontes. Você conhece outros tipos de usina para geração de energia 

elétrica diferente da usina hidrelétrica? Cite-as. 

 

Após a análise do questionário diagnóstico, foi dado início à explanação dos temas/ 

conteúdos que iriam ser aplicados aos jogos didáticos por meio de explanação em sala de aula 

utilizando-se de vídeos, animações, conversas e com o livro didático. A Figura 5.3 mostra a 

turma do nono ano “A” observando algumas imagens ilustrativas do conteúdo em seus livros. 

 

Figura 5.3 – Turma de nono ano “A” observando imagens referentes ao conteúdo de 
Energia no livro didático. 

 
 

Exemplos desde a produção de energia nas usinas, o caminho percorrido até chegar à 

eletricidade nas casas, as transformações feitas pelos aparelhos domésticos para inúmeras 

utilidades como a térmica, mecânica, elétrica e química foram explanados com as duas 

turmas. Na questão da verificação da aprendizagem, foi observado que os alunos entendem 

melhor o conceito quando a relação entre teoria e a utilização prática são explicados de forma 

que eles consigam fazer uma inter-relação com o seu dia a dia.  

A verificação da aprendizagem na segunda etapa foi feita, primeiramente, no 

contraturno das aulas, através do acompanhamento do andamento das atividades e na 

construção dos jogos didáticos que foram feitos na biblioteca da escola. Seguem algumas 

imagens da avaliação na construção dos jogos: 
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Figura 5.4 – Alunos construindo os jogos didáticos e sendo avaliados. 

 

 

 

 Foram observadas e acompanhadas as pesquisas realizadas pelos alunos acerca dos 

conteúdos necessários para a construção dos jogos, utilizando-se da internet e com os livros 

didáticos da biblioteca. Logo após a construção, os alunos apresentaram seus jogos para a sua 

respectiva turma e foram avaliados de acordo com a sua apresentação individualmente e em 

grupo sobre qual a função científica de seus trabalhos e a relação do jogo com a Física em seu 

tema escolhido. Após a apresentação de todos os grupos (seis grupos em cada turma), todos os 

alunos puderam “brincar” com os jogos (em uma aula) para a interação da turma com a 

principal função dos trabalhados que remete a função lúdica de aprender brincando e com 

qualidade no ensino aprendizagem. 

Na terceira etapa, com a revista já confeccionada, foi levado o produto para a sala de 

aula e os alunos puderam manuseá-lo. Foi entregue uma revista para cada grupo e, durante 

uma aula, eles leram a revista, destacaram os jogos e puderam aprender brincando. 

Assim, depois das análises feitas pela professora, acredita-se que os jogos didáticos 

construídos podem possibilitar que os estudantes manifestem suas concepções alternativas a 

respeito do significado e das manifestações sobre energia do cotidiano. Após as intervenções 

e aplicação dos jogos realizados no decorrer do ano de 2014, os estudantes já não 

expressavam com grande ênfase em relação à concepção de que Ciência e da Física são 

disciplinas ou matérias formais de difícil compreensão. Uma vez que a teoria foi apresentada 

e discutida, a prática colocada de forma adequada e aliada ao dia a dia dos alunos, o ato de 

conhecer e a prática da busca por novos conhecimentos podem se destacar como 
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compromissos na concepção dos estudantes, levando-os para o ensino médio como 

formadores de opiniões e pensadores ativos. 

Através das observações feitas e com as propostas aqui apresentadas, acredita-se que 

professores e alunos serão capazes de reproduzir os jogos, que são feitos com material de 

baixo custo, fazendo alterações, quando necessário, e agregando novos conceitos de Física a 

fim de estimular os alunos ao conhecimento científico tão importante nesta fase da vida deles. 

Desse modo, acredita-se que tais procedimentos possam ampliar ainda mais as possibilidades 

de o aluno dominar novos conhecimentos de maneira mais prazerosa e em contextos que se 

aproximem mais de seu cotidiano. 
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ANEXO A – REVISTA LUDO CIÊNCIA – ENERGIA QUE TRANSFORMA 

 

 

 Revista educativa: FAÇA VOCÊ MESMO E APRENDA BRINCANDO: LUDO 
CIÊNCIA, ENERGIA QUE TRANSFORMA. 

 

 

 

A1 – Produto de mestrado  

Destinado para o uso de alunos e professores do nono ano do Ensino Fundamental 

como um recurso Lúdico Didático. 
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