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RESUMO 

 

 

Pesquisas realizadas nos últimos anos, mostram a importância em acrescentar tópicos 

de física moderna no currículo das escolas de ensino básico. Fatores como abordagem mínima 

de conteúdos de física moderna, como previsto pelo Ministério da Educação, como também a 

divulgação de novas tecnologias e suas aplicações em diversos segmentos comerciais e 

industriais, colocam em evidência a pesquisa na área do ensino de física. Para facilitar o 

entendimento desta ciência moderna, novas metodologias devem ser desenvolvidas ou 

adaptadas. A utilização de brinquedos e jogos como recurso pedagógico foi introduzida no 

renascimento, época que marcou uma profunda transformação nas ideias, na ciência e na 

sociedade. Para facilitar a explicação e interpretação de conceitos de física, neste trabalho 

propomos o emprego da ludicidade como ferramenta pedagógica. A proposta visa à utilização 

de experimentos lúdicos e brinquedos pedagógicos a fim de despertar o interesse e 

curiosidade dos estudantes pelos conceitos de Física. Foram utilizados brinquedos lúdicos, 

como o globo de plasma e o experimento da luz, que estuda o princípio da fibra óptica para 

explicar fundamentos da tecnologia atual, introduzindo conceitos básicos de física moderna 

relacionada à física da sala de aula e a física do cotidiano. O objetivo deste trabalho é 

investigar o processo de aprendizagem desenvolvido a partir de uma sequência didática com 

questionário prévio, atividade experimental com a utilização de brinquedos lúdicos e aula 

dialógica. As atividades foram realizadas de forma cooperativa, apresentando o professor 

pesquisador como mediador das ações entre dois ou mais indivíduos. Essa estratégia 

proporciona a repetição e aprendizagem de conceitos, de acordo com a zona de 

desenvolvimento proximal de Vygotsky, possibilitando o processo de construção do 

conhecimento. Os estudantes puderam complementar o que já sabem individualmente e 

avançarem juntos nos estudos de ciências físicas, atribuindo ao ato de brincar um papel 

importante na evolução dos processos de desenvolvimento humano, como maturação e 

aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Experimentos lúdicos, globo de plasma, fibra óptica, brinquedos 

pedagógicos, Vygotsky. 
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ABSTRACT 

 

Research conducted in recent years show the importance of adding modern physics 

topics in the curriculum of primary schools. Factors such as minimum approach of modern 

physics content, as provided by the Ministry of Education, as well as the dissemination of 

new technologies and their applications in various commercial and industrial segments, stress 

the research in physics education. To facilitate the understanding of this modern science, new 

methods must be developed or adapted. The use of toys and games as an educational resource 

was introduced in the Renaissance, a time that marked a profound change in ideas, in science 

and society. For ease of explanation and interpretation of physical concepts in this work we 

propose the use of playfulness as a pedagogical tool. The proposal aims at the use of playful 

experiments and educational toys to arouse the interest and curiosity of students the concepts 

of physics. Recreational toys were used as the plasma globe and the experiment of light, 

studying the principle of optical fiber to explain fundamentals of current technology, 

introducing basic concepts of modern physics related to the physical classroom and everyday 

physics. The objective of this study is to investigate the learning process developed from a 

didactic sequence with a previous questionnaire, experimental activity with the use of 

recreational toys and dialogic class. The activities were carried out cooperatively, with the 

researcher teacher as mediator of the actions between two or more individuals. This strategy 

provides the repetition and learning concepts, according to the zone of proximal development 

of Vygotsky, enabling the knowledge-building process. Students could complement what they 

already know individually and move forward together in the study of physical sciences, 

giving the act of playing an important role in the evolution of human development processes 

such as maturation and learning. 

 

Keywords: ludic experiments, plasma globe, fiber optic, educational toys, Vygotsky.



16 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Física da escola e dos livros didáticos deveriam se aproximar da Física do cotidiano, 

pois “adquirimos cultura pela aprendizagem, não pela cultura” (Japiassu, 2005). Os conteúdos 

estudados no ambiente escolar parecem estar totalmente desvinculados da realidade dos 

professores e dos estudantes, massificando o ensino e dificultando a aprendizagem. Segundo 

Fracalanza (2006) os Livros Didáticos encontram-se, atualmente, padronizados e inadequados 

para o processo de ensino-aprendizagem, à luz das mudanças e inovações propostas pela literatura 

educacional. E ainda,  

 
Na escola, de modo geral, o indivíduo interage com um conhecimento essencialmen-

te acadêmico, principalmente através da transmissão de informações, supondo que o 

estudante, memorizando-as passivamente, adquira o conhecimento acumulado. 

(PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAL -PCN, 2000, p.30). 

 

Saad (2005) destaca o aparecimento de outro paradigma em que o estudante deixa de 

ser um simples recebedor de informações.  

 

“Coloca-se o desafio da transformação da sala de aula, que na maioria das escolas 

ainda reproduzem os paradigmas que exigiam a formação em massa e em série, 

como numa linha de montagem de veículos, para ambientes mais favoráveis para o 
processo da ‘criação e desenvolvimento do conhecimento’, base de um paradigma 

educacional emergente”. (SAAD, 2005, p.5) 

 

Diversas pesquisas comprovam a necessidade de metodologias novas e renovadas que 

deem dinamismo e seduzam os estudantes ao aprendizado. Esta proposta foi pensada com o 

intuito de minimizar essa distância entre Física escolar e Física do dia a dia. Ela propõe a 

utilização da ludicidade como ferramenta pedagógica para o ensino de Física, ou seja, ensinar 

Física através de brinquedos científicos e experimentos lúdicos, a fim de despertar o interesse 

e a curiosidade dos estudantes pelos conceitos de Física possibilitando a reconstrução do 

conhecimento e aprendizagem.  

 
Incorporado à cultura e integrado como instrumento tecnológico, esse conhecimento 

(Física) tornou-se indispensável à formação da cidadania contemporânea. Espera-se 

que o Ensino de Física, na escola média, contribua para a formação de uma cultura 
científica efetiva, que permita ao indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e 

processos naturais, situando e dimensionando a interação do ser humano com a natu-

reza como parte da própria natureza em transformação. (BRASIL, 2000, p.22) 

 

A utilização de brinquedos e jogos como recurso pedagógico foi utilizada no 

Renascimento, época que marcou uma profunda transformação nas ideias, na ciência e na 

sociedade. Kishimoto (1996, p. 28) evidencia que a partir do Renascimento, o jogo ganha 
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novo caráter, pois serviu para divulgar os princípios de moral, ética e conteúdos de história, 

geografia e outros, período reconhecido como “compulsão lúdica”. A legislação brasileira 

reforça a importância da ludicidade. No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (2012) 

concebe-se ao ato de brincar a mesma importância dada à Educação e a Saúde. A Física por 

trás dos brinquedos é uma pesquisa de aplicação que busca identificar e reforçar conceitos que 

permeiam o uso do lúdico como ferramenta pedagógica no Ensino de Física.  

John Dewey, pedagogo e filósofo americano, criticava a educação tradicional, o 

intelectualismo e a memorização, defendendo a aprendizagem como um processo ativo e o 

ensino baseado em experiências práticas na sala de aula, referenciando o jogo neste processo. 

Para o autor, todos os povos, em todos os tempos, contaram com os jogos como parte 

importante da educação de crianças, especialmente de crianças pequenas. Dewey defendia a 

ideia de que o jogo é tão espontâneo e inevitável que, a seu ver, poucos pensadores 

educacionais atribuíram a ele em teoria o lugar de destaque que sempre ocupou na prática, ou 

mesmo, poucos tentaram descobrir se as atividades naturais de jogo das crianças oferecem 

sugestões que possam ser adotadas na escola (AMARAL, 2008, p. 99). 

Estudantes, seja do ensino fundamental ou médio, têm apontado dificuldades e dizem 

não entender certos conceitos durante as aulas, principalmente os relacionados a Ciências. A 

complexidade aumenta para aprender e abstrair conceitos de Física. São atribuídos às 

dificuldades, muitos motivos: formação inadequada do professor; professores que utilizam 

metodologias antiquadas que não possibilitam o entendimento das teorias; aulas maçantes, 

reduzindo o ensino de Física a um amontoado de fórmulas, despreparo dos estudantes para 

entender os fenômenos físicos e da ciência, dentre outros. 

 

Muitas práticas, ainda hoje, são baseadas na mera transmissão de informações, tendo 

como recurso exclusivo o livro didático e sua transcrição na lousa; outras já incorpo-

ram avanços, produzidos nas últimas décadas, sobre o processo de ensino e aprendi-

zagem em geral e sobre o ensino de ciências em particular. (BRASIL, 1998, p.20) 

 

Estas dificuldades de ensino e aprendizagem de Física estão levando estudantes a um 

elevado grau de reprovação, acarretando alto índice de evasão. Essa situação é um desafio que 

vem sendo apurado há muitos anos, fazendo com que pesquisadores discutam novas soluções 

para amenizar estes problemas. 

A Fig. 1 mostra que em 2006, os resultados dos estudantes brasileiros nos testes do 

Programa Internacional de Avaliação Comparada (PISA) e da Organização para a Cooperação 
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e Desenvolvimento Econômico (OCDE) reforçam o baixo desempenho dos estudantes 

brasileiros não só na Física, mas em todas as disciplinas. 

 

 

Figura 1: Resultado no PISA e na OCDE, sobre desempenho dos estudantes brasileiros 

Fonte: Education at a Glance 2007. Dados de 2006. 

 

Em repostagem no portal do Ministério da Educação (MEC), Ítalo Dutra, coordenador 

do Geral do Ensino Fundamental da Secretaria de Educação Básica afirma que o desafio do 

MEC e das Secretarias de Educação é criar um currículo diferenciado e atrativo que motivem 

os estudantes a concluir a Educação Básica: “Eles (os estudantes do Ensino Médio) não são 

crianças, são jovens com experiência, que precisam de atendimento escolar motivador para 

seguir estudando”.(Lorenzoni, 2013). 

Diante desse quadro, a proposta do trabalho é a inserção de brinquedos científicos e 

experimentos como atividade lúdica na sala de aula, buscando descobrir a ciência a partir dos 

brinquedos e experimentos, a Física que explica o funcionamento dos mesmos. A utilização 

do lúdico seria uma alternativa que propicia a ‘plenitude da experiência’, segundo Luckesi 

(1998). 

O livro didático é uma das ferramentas de apoio mais utilizada por professores, 

determinando a natureza das atividades a ser desenvolvidas em sala de aula (Duarte, 1999, p. 

233). É um instrumento didático-pedagógico que sugere conteúdos, metodologias e 

atividades. (Wuo, 1999, p. 3). Em relação a esse importante recurso didático, Cachapuz e 

Praia (1998) afirmam que os livros são instrumentos de acesso ao conhecimento, mas 

apontam para necessidade de mudanças significativas no sentido de acompanhar as novas 

tecnologias da informação-comunicação. Moreira e Ostermann (1993, p. 109) fazem críticas: 

“livros de texto de ciências, tanto para o 1° grau como para o 2° grau, abordam a questão do 

método científico e tipo de concepções errôneas sobre o trabalho científico podem estar sendo 
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veiculadas através dos livros didáticos. Os professores, embora muitas vezes não adotem livro 

de texto ou não se prendam exclusivamente a um deles, geralmente, se orientam pelos livros 

didáticos e transmitem aos estudantes a visão de ciência”. 

A construção de materiais paradidáticos é essencial, pois esses livros auxiliarão o pro-

fessor na utilização de ferramentas (brinquedos e experimentos), a fim de despertar nos estu-

dantes o interesse e motivação pelos conceitos relacionados à Física. Segundo Amaral (1997), 

a realização de experimentos didático-científicos em sala de aula é mais um recurso utilizado 

no ensino de ciências: 

 

Ajudar a compreender as possibilidades e os limites do raciocínio e procedimento 
científico; criar situações que agucem os conflitos no aluno, colocando em questão 

suas formas prévias de compreensão dos fenômenos estudados; representar, sempre 

que possível, uma extensão dos estudos ambientais, quando se mostrarem esgotadas 

as possibilidades de um fenômeno em suas manifestações naturais, constituindo-se 

em uma ponte entre o estudo ambiental e o conhecimento formal. (AMARAL, 1997, 

p. 14) 

 

Para que o uso de brinquedos e experimentação com caráter pedagógico realmente au-

xilie no processo de ensino e aprendizagem, Gonçalves e Galiazzi (2004) propõem a aborda-

gem sociocultural, que consiste em realizar atividades experimentais alicerçadas em etapas 

como questionamento, construção de argumentos, comunicação e validação. No entanto, esta 

atividade deve aproximar-se da realidade do aluno, a fim de reduzir a gravidade das conse-

quências dos erros e dos fracassos, segundo Bruner (1983, p.2), o brinquedo é um excelente 

meio de exploração que por si estimula, apontando novas maneiras de como tornar as aulas 

mais atraentes e participativas, e aproximando o conceito teórico da prática, propiciar não só 

aprendizado, mas o gosto pela Física. 

No capítulo 3, apresentamos reflexões sobre o ensino de física, o lúdico na legislação 

brasileira, o lúdico e o ensino de física e conceitos básico de física: fibra óptica e globo de 

plasma. 

No capítulo 4, discutimos a fundamentação teórica utilizada como suporte para este 

trabalho. 

No capítulo 5, apresentamos a metodologia, onde descrevemos o contexto da pesquisa, 

sua caracterização, as atividades desenvolvidas, sobre a coleta e análise dos dados. 

No capítulo 6, mostramos os resultados das atividades aplicadas. 

No capítulo 7, fazemos a análise dos dados à luz da fundamentação teórica. 

No capítulo 8, fazemos uma avaliação da ferramenta didática. 

Finalmente, no capítulo 9 apresentamos as conclusões deste trabalho.
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2. OBJETIVO 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Investigar a aprendizagem de estudantes do Ensino Médio, a partir do emprego da ludicidade, 

como ferramenta pedagógica nas aulas de Ciências. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Compreender a relação do lúdico com o ensino e com o aprendizado. 

- Reconhecer que o papel do lúdico não é meramente recreativo. 

- Relacionar os conceitos explorados de forma lúdica como o conteúdo de Física. 

- Reconhecer conceitos de Óptica (refração e reflexão), Mecânica (conservação de energia) e 

Eletricidade (descargas elétricas) funcionamento de brinquedos científicos e experimentos. 

- Compreender qual Ciência explica o funcionamento do Globo de Plasma e dos 

experimentos: reflexão total e conservação de energia. 

- Evidenciar o lúdico como objeto importante no desenvolvimento e na aprendizagem de 

Física. 

- Entender que o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos científicos exige 

construção e re-construção de conhecimentos. 

- Despertar e manter o interesse dos estudantes. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Reflexões sobre o Ensino de Física 

 

 Segundo Rosa (2005, p. 5), o ensino de Física nas escolas brasileiras tem se 

restringido a preparar os estudantes para resolver exercícios e problemas para vestibulares e 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Essa disposição em levar o ensino de Física à 

memorização de fórmulas, mera resolução de problemas, com abundância de cálculos e sob 

uma grande influencia do livro didático ou apostilas tem levado a críticas a essas obras, bem 

como a seus autores.  

 Os livros e apostilas apresentam os conteúdos como conceitos isolados, dando à 

Ciência um cunho acabado e estático à Física. Entretanto, a maior dificuldade das obras é 

aproximar ou mesmo reduzir a Física a cálculos matemáticos, mesmo que segundo Galileu 

Galilei (1564-1642), a matemática seja a linguagem da Física, ou seja, a Física necessita da 

Matemática para concretizar e apreciar verdadeiramente os conceitos científicos. (O 

nascimento da Física, p. 109)  

 

A filosofia está escrita nesse grande livro permanentemente aberto diante de nossos 
olhos – refiro-me ao universo – mas que não podemos compreender sem primeiro 

conhecer a língua e dominar os símbolos em que está escrito. A linguagem desse 

livro é a matemática e seus símbolos, são triângulos, círculos e outras figuras 

geométricas, sem cuja ajuda é impossível compreender uma única palavra de seu 

texto; sem ajuda vagueia-se em vão por um labirinto escuro. (BURTT, 1991, p. 61) 

 

Francis Bacon afirma que à medida que a Física evolui ela necessita de um auxílio, 

uma ferramenta para concretizar as teorias e conceitos envolvidos, e nesse sentido a 

matemática tem sempre uma ferramenta pronta e disponível, citado por Osterman e 

Cavalcanti (2011, p. 33).  

 Sob o ponto de vista de Souza (2002), os autores dos livros didáticos e apostilas 

estariam dando destaque excessivo nos vestibulares e preparação para o ENEM, como 

maneira de mostrar preocupação com o futuro do aprendiz. Na perspectiva da política 

educacional de “o que o vestibular cobrar na prova, será ensinado na sala”, levam vantagem 

às escolas privadas: “a rede privada prepara o aluno somente para um exame-padrão, o 

vestibular” (NEVES, 2000, p. 7). Dessa forma, os estudantes se deparam somente com leis já 

formuladas, prontas e uma centena de equações matemáticas, sem ligações concretas com o 

cotidiano. As experiências anteriores da maioria dos indivíduos, em sua vida escolar, foram no 
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sentido de uma ciência puramente descritiva, acadêmica, muito diferente dos princípios que 

devem nortear o ensino atual de ciências. 

 

O ensino de Física tem enfatizado a expressão do conhecimento aprendido através 

da resolução de problemas e da linguagem matemática. No entanto, para o 

desenvolvimento das competências sinalizadas, esses instrumentos seriam 

insuficientes e limitados, devendo ser buscadas novas e diferentes formas de 

expressão do saber da Física, desde a escrita, com a elaboração de textos, ou jornais, 

ao uso de esquemas, fotos, recortes ou vídeos, até a linguagem corporal e artística. 

Também deve ser estimulado o uso adequado dos meios tecnológicos, como 
máquinas de calcular, ou das diversas ferramentas propiciadas pelos 

microcomputadores, especialmente alguns softwares. (BRASIL, 1997) 

 

Os PCNs ressaltam que a orientação na prática pedagógica seria o “para que ensina 

física” e não mais “o que”, a fim que o conhecimento tenha significado no momento da 

aprendizagem. 

Segundo Eduardo de Freitas, da equipe Brasil Escola, “a UNESCO realizou uma 

pesquisa com a finalidade de traçar o perfil do professor brasileiro das escolas públicas e 

privadas de todo o país, revelando que 1.600 profissionais da educação são pobres no quesito 

de construção da própria formação”. E acrescenta: “o que conduz a tal situação são baixos 

salários, que impedem o professor de ter acesso a todas as novas tecnologias e às várias 

formas de cultura”. Nesse sentido, a pesquisa revelou que em plena revolução técnico-

científica-informacional, aproximadamente 60% dos professores não têm acesso à internet e 

não possuem correio eletrônico. (CONCEIÇÃO, 2011) 

 Nas diretrizes curriculares nacionais do Ensino Médio (EM) subentendem que as 

disciplinas devem ser ministradas por docentes licenciados na área específica, porém há uma 

carência de professores qualificados, pois mais de 50% dos professores do EM não tem 

formação no conteúdo que lecionam. Os dados são do Censo Escolar 2013 e foram tabulados 

pela ONG Todos Pela Educação. (Balmant, 2014) 

 Sendo o professor um dos sujeitos mais importantes do processo ensino e 

aprendizagem, os dados são preocupantes, pois é o professor quem “cuida” da aprendizagem 

dos estudantes, considerando cuidar como significado de dedicação que envolve e contagia, 

de comprometimento ético e técnico, de suporte ao aprendiz com sensibilidade e renovação.  

O professor pesquisador indica o caminho da construção da autonomia, mostrando o 

conhecimento embasado em princípios científicos e, sobretudo, educativos. (DEMO, 2009). 

Portanto, é indispensável que procure qualificação para que estudantes possam construir 

conhecimento ao lado de pessoas comprometidas com a educação, conhecedoras, 

pesquisadoras, investigadoras e principalmente formadoras de opinião. Com isso, a 
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responsabilidade educacional deve ser entregue ao professor, pois é quem conduz e faz a 

mediação do processo de ensino e aprendizagem. 

 Para tanto, a formação contínua de professores pode ser uma das formas mais eficien-

tes para melhorar esse cenário. Libânio (1998) acredita que a formação continua deve levar 

professores a uma ação reflexiva, como afirma Behrens (1996) “Na busca da educação conti-

nuada é necessário o profissional acreditar que a educação é um caminho para a transforma-

ção social”. Essa questão, debatida e discutida ao longo da história da educação, desde o ma-

nifesto dos pioneiros da educação nova, década de 1932, indica que professores de todos os 

graus, cuja preparação geral é obtida nos estabelecimentos de ensino secundário, devem for-

mar espírito pedagógico investigativo, para ação em cursos universitários, em faculdades ou 

escolas normais (preparação de professores), elevando o nível superior incorporado às univer-

sidades (AZEVEDO, 2006, p. 200). 

 

3.2. O Lúdico na legislação brasileira  

 

A legislação brasileira reforça a importância da ludicidade. O brincar, jogar e divertir 

são entendidos como coisas sérias. No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – no 

capítulo II, concebe-se ao ato de brincar a mesma importância dada à Educação e a Saúde, 

como já foi mencionado anteriormente. No artigo 16 (Direito à liberdade) assegura-se “o 

direito a brincar, a praticar esportes e divertir-se”. No artigo 59, refere-se ao esforço que os 

Municípios, Estados e União, em conjunto, deverão fazer, visando proporcionar programações 

culturais, esportivas e de lazer para a infância e a juventude.  

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que 

estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na elaboração de 

estratégias de resolução e busca de soluções. A simulação de situações-problema, através de 

jogos educativos, desenvolve soluções imediatas e estimula o planejamento das ações. Da 

mesma forma que defini  o lúdico. 

 

3.3. O Lúdico e o Ensino de Física 

 

Segundo Maurício (2008), há uma significante melhora no desenvolvimento do 

indivíduo a partir da utilização do lúdico no processo de ensino e aprendizagem, esclarecendo 

o papel do brincar no ambiente escolar, bem como, a conscientização do real valor dos 

professores.  
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Alguns autores mostram a importância da aplicação do lúdico no desenvolvimento do 

cognitivo e consideram como parte integrante da vida do ser humano, como uma forma de 

penetrar no âmbito da realidade (Kishimoto, 1993) afirma, 

  

Brincando as crianças aprendem a cooperar com os companheiros, a obedecer às 

regras do jogo, a respeitar os direitos dos outros, a acatar a autoridade, a assumir 

responsabilidades, a aceitar penalidades que lhe são impostas, a dar oportunidades 

aos demais, enfim, a viver em sociedade. (KISHIMOTO, 1993, p.110) 

 

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista 

apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o 

desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, facilita os 

processos de socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento (SANTOS, 

2007, p.60).  

 A atividade lúdica é aquela que propicia à pessoa que a vive, uma sensação de 

liberdade, um estado de entrega total para essa vivência, segundo Luckesi (2015), “o que a 

ludicidade traz de novo é o fato de que o ser humano, quando age ludicamente, vivencia uma 

experiência plena. Não há divisão” (LUCKESI, 2015, p. 7). 

 Freud citado por Santos (2005, p. 40) percebeu os significados psicológicos das 

brincadeiras e jogos para a elaboração interna do indivíduo. Após trabalhos iniciais com 

adultos, observou que é na infância que origina os transtornos mentais. Somente ao notar, com 

atenção, como uma criança de 18 meses brincava com um carretel, na casa de um amigo, ele 

desvelou a função psicológica do brincar. Freud compreendeu que o jogo para a criança não é 

só prazer, é uma maneira de retornar as situações que provocam angústia e, ao mesmo tempo, 

elaborar essas situações. 

O emprego da ludicidade (ato de brincar e jogar) no processo de ensino e 

aprendizagem permite ao sujeito expandir seu horizonte, ampliando, assim, sua capacidade de 

pensar, imaginar, interpretar e criar, aspectos que propiciam autonomia, iniciativa, 

concentração e análise crítica para levantar hipóteses a partir de fatos, bem como nos ensinam 

a respeitar regras e vivenciar conflitos competitivos. Na medida em que joga, se conhece 

melhor e constrói o seu “eu”.  

O indivíduo pode superar sua condição real, pois traz uma bagagem de conhecimentos 

adquiridos em experiências vividas em seu contexto doméstico, escolar, e esses 

conhecimentos são exteriorizados por meio do lúdico. Segundo os PCNs há necessidade de se 

respeitar o conhecimento prévio dos estudantes e de buscar, pelo diálogo, seu 

desenvolvimento conceitual: 
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O conhecimento prévio dos estudantes, tema que tem mobilizado educadores, 

especialmente nas ultimas duas décadas é particularmente relevante para o 

aprendizado científico e matemático. Os estudantes chegam á escola já trazendo 

conceitos próprios para as coisas que observam e modelos elaborados 

autonomamente para explicar sua realidade vivida, inclusive para os fatos de 

interesse científico. É importante levar em conta tais conhecimentos, no processo 

pedagógico, porque o efetivo diálogo de visões e opiniões; o aprendizado da ciência 

é um processo de transição da visão intuitiva, de senso comum ou de auto 

elaboração, pela visão de caráter científico construída pelo aluno, como produto do 

embate de visões. (BRASIL, 1999) 

 

O lúdico proporciona compreender os limites e as possibilidades da assimilação de 

novos conhecimentos pelo estudante, visto que, mediante o desenvolvimento da função 

simbólica e da linguagem, o indivíduo conhece e interpreta os fenômenos à sua volta, 

trabalhando com os limites existentes entre o imaginário e o concreto, segundo Ronca e Terzi 

(1995, p. 96), citados por Tezani (2004, p. 16). Para Barreto (2007, p. 450), o brincar favorece 

transformações internas e é uma forma de expressar seu desejo. 

Maurício (2008, p. 8) menciona que a ludicidade reflete a expressão mais verdadeira 

do ser; é o espaço para o exercício da relação afetiva com o mundo, com as pessoas e objetos. 

Por meio das atividades lúdicas, o indivíduo forma conceitos, seleciona ideias, estabelece 

relações lógicas, integra percepções e se socializa. A ligação das atividades lúdicas com a 

aprendizagem proporciona o estabelecimento de relações cognitivas, simbólicas e produções 

culturais, propiciando uma (re) construção dos conhecimentos. Como as tarefas lúdicas 

exigem um interesse intrínseco do indivíduo, pois este canaliza sua energia para cumprir com 

os objetivos propostos, produzindo um sentimento eufórico e de entusiasmo, essas atividades 

levam a um genuíno ensino e efetiva aprendizagem. 

Dallabona e Mendes (2004, p. 110) mostram que as atividades lúdicas desenvolvem 

não apenas o intelecto, mas a solidariedade e empatia, como para introduzir novos conceitos 

para a posse e para o consumo. Batllori (2007, p. 42), diz que através dos jogos é possível 

proporcionar experiências, estimular a aceitação de normas e hierarquias, o trabalho em 

equipe e o respeito pelos outros, já que, quando o estudante joga na escola e brinca com 

outros de idade aproximada à sua, frequentemente de várias procedências e culturas, adquire 

importantes meios para a sua socialização. 

Como a brincadeira é um recurso que facilita a compreensão espontânea de estudantes 

que apresentam dificuldades de aprendizagem, Tezani (2004) expõe que as atividades lúdicas 

provocam espontaneidade, uma vez que o indivíduo sente-se à vontade para explorar o 

ambiente, aventurar-se e enfrentar os desafios com foco em alcançar os resultados propostos. 

Logo, percebe-se um aluno ativo, participativo e autoconfiante. 
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Maurício (2008, p. 15) enfatiza que o jogo não deve ser visto apenas como uma 

ocupação rápida para chamar a atenção do aluno ou preencher o tempo da aula, mas deve ser 

considerado como uma fonte importante no processo de ensino e aprendizagem, já que 

estimula o desenvolvimento intelectual, a observação, a capacidade analítica, lógica e criativa. 

Para Piaget (1996, p. 160) os jogos não são apenas para fins de entretenimento, 

também contribuem para o desenvolvimento intelectual, físico e mental dos indivíduos, 

fazendo com que os mesmos percebam a realidade. Para o autor os jogos são classificados em 

três estruturas quanto ao aspecto da evolução do individuo: exercício, simbólico e regras. A 

primeira estrutura tem como finalidade a satisfação, a segunda o indivíduo começa a utilizar a 

simbologia e a terceira desenvolve a delimitação do espaço e tempo. 

O professor deve assumir um papel facilitador para promover a habilidade de aprender 

e pensar do educando por intermédio da atividade lúdica, de acordo com Campos apud 

Maurício (2008). Sendo assim, para Rojas (2002, p. 11) o professor é peça fundamental desse 

processo. Sendo o professor mediador entre o conceito a ser ensinado e seus estudantes, é 

importante que o professor esteja atento às suas dificuldades e proporcione formas, para que o 

aprendizado seja despertado. Nos PCNs: 

 

Se há uma unanimidade, pelo menos no plano dos conceitos entre educadores para 
as Ciências e a Matemática, é quanto à necessidade de se adotarem métodos de 

aprendizado ativo e interativo. Os estudantes alcançam o aprendizado em um 

processo complexo, de elaboração pessoal, para o qual o professor e a escola 

contribuem permitindo ao aluno se comunicar, situar-se em seu grupo, debater sua 

compreensão, aprender a respeitar e a fazer-se respeitar; dando ao aluno a 

oportunidade de construir modelos explicativos, linhas de argumentação e 

instrumentos de verificação de contradições; criando situações em que o aluno é 

instigado ou desafiado a participar e questionar; valorizando as atividades coletivas 

que propiciem a discussão e a elaboração conjunta de ideias e de práticas; 

desenvolvendo atividades lúdicas, nos quais o aluno deve se sentir desafiado pelo 

jogo do conhecimento e não somente pelos outros participantes. (BRASIL, 1999, p. 
52) 

 

 São notórias as dificuldades no aprendizado de Ciências no Ensino Médio, 

especialmente no aprendizado de Física, devido há muitos motivos, o ensino tradicional é um 

deles, e esse vem se mostrando cada vez menos eficaz na preparação dos estudantes para 

alcançar as expectativas da sociedade, como por exemplo, o ingresso nas universidades, no 

mercado de trabalho, apresentando um conhecimento científico limitado. Para melhorar essa 

condição, há a necessidade de buscar novas alternativas e formas mais eficientes para o ensino 

e aprendizagem de Física.  
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O ensino de ciência praticado no Brasil, na grande maioria das escolas de nível 

Médio e Fundamental e, em grande extensão, também nas universidades, pressupõe 

uma atitude passiva dos estudantes que não favorece a criatividade, a inovação e 

transformação de conhecimento em riquezas. (VALADARES, 2005, p. 121) 

[...] o ensino tradicional de Ciências, da escola primária aos cursos de graduação, 

tem se mostrado pouco eficaz, seja do ponto de vista dos estudantes e professores, 

quanto das expectativas da sociedade. (BORDES, 2005, p. 30) 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) apoia a necessidade de 

mudanças nos procedimentos no ambiente escolar. Entre essas mudanças, é preciso estimular 

constantemente os estudantes para refletir com criticidade e que a Escola promova uma 

formação de jovens cidadãos e solidários. Ainda a LDBEN adverte como finalidade do Ensino 

Médio (Artigo 35, seção IV, item III): “o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico”. (BRASIL, 1999, p. 46). Propõe no artigo 36, que o currículo tenha como diretriz: 

“destacar a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, adotar 

metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes”. 

O lúdico desencadeia o prazer, a satisfação e o interesse e precisa fazer parte do 

contexto escolar. A inserção de brinquedos e experimentos científicos como uma alternativa 

metodológica, deve levar os estudantes a descobrir a Ciência que está por trás dos brinquedos 

e experimentos. Essa Ciência deve explicar os acontecimentos científicos, efetivando a 

aprendizagem, estimulando a curiosidade e a criatividade, buscando então despertar o 

interesse do estudante, “os jogos criam interesse quando postos em prática com finalidade e 

com eficiência, podendo se tornar a moldura na qual se desenvolvem todas as outras 

atividades” (BRANDES; PHILIPS, 1997, p. 96). 

 Dallabona e Mendes (2004, p. 109) apontam que o lúdico serve como um meio 

pedagógico que envolve o aluno nas tarefas da sala de aula, bem como colocam que o 

professor deve ter claro em mente os objetivos em relação ao desenvolvimento e à 

aprendizagem. Salientam que o lúdico aplicado e compreendido em sua totalidade agrega 

resultados positivos no ensino quanto à qualificação, à formação crítica, à definição de valores 

e aos relacionamentos interpessoais. 

 

O professor dificilmente percebe que, ao ensinar, ele aprende também, primeiro 

porque ensina, quer dizer, é o próprio processo de ensinar que ensina a ensinar. 

Segundo, ele aprende com aquele a que ensina, não apenas porque se prepara para 

ensinar, mas também porque revê o seu saber na busca do saber que o estudante faz 
(FREIRE, 1988). 

 

 Os PCNs explicam sobre o papel do professor: 
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Conhecendo os conteúdos de sua disciplina e estando convicto da importância e da 

possibilidade de seu aprendizado por todos os seus estudantes, é o professor quem 

seleciona conteúdos instrucionais compatíveis com os objetivos definidos no projeto 

pedagógico; problematiza tais conteúdos, promove e medeia o diálogo educativo; 

favorece o surgimento de condições para que os estudantes assumam o centro da 

atividade educativa, tornando-se agentes do aprendizado; articula abstrato e 

concreto, assim como teoria e prática; cuida da contínua adequação da linguagem, 

com a crescente capacidade do aluno, evitando a fala e os símbolos 

incompreensíveis, assim com as repetições desnecessárias e desmotivantes 

(BRASIL, 1999, p. 265) 

 

 Tezani (2004) ressalta que a relação entre estudantes e educadores deve ser verdadeira, 

com trocas de experiências e opiniões, em prol de preservar um clima harmonioso para a 

socialização do conhecimento, em que a sala de aula deve ser um ambiente de confiança, 

liberdade com limites, de conteúdos interdisciplinares, de inclusão, de aceitação do novo e de 

afetividade. O ato de aprender, em sua essência, depende, também, do nível de 

desenvolvimento cognitivo do sujeito. Dessa forma, como diz Lino de Macedo (1994, p. 134): 

“Exercícios, discussões, estabelecimento de conflitos, etc., contribuem para o 

desenvolvimento das estruturas, mas não têm o poder de estabelecê-las sem levar em conta as 

possibilidades prévias da criança.” Desse modo, a aprendizagem depende do desenvolvimento 

cognitivo, como afirma Macedo (1994), mas também depende da relação que a criança 

constrói e mantém com o seu cotidiano, evidenciando, assim, as influências que as pessoas 

têm como mediadoras desse processo. 

 Segundo Oliveira (1993), Vygotsky apresenta a aprendizagem e sua relação com 

fatores internos e externos e destaca a importância da reconstrução e reelaboração dos 

significados frente às atividades, transmitindo um novo percurso para o desenvolvimento da 

pessoa humana:  

 

Vygotsky trabalha explícita e constantemente com a ideia de re-construção, de 

reelaboração, por parte do indivíduo, dos significados que lhe são transmitidos pelo 

grupo cultural. A consciência individual e os aspectos subjetivos que constituem 

cada pessoa são, para Vygotsky, elementos essenciais no desenvolvimento da 

psicologia humana, dos processos psicológicos superiores. A constante recriação da 
cultura por parte de cada um dos seus membros é a base do processo histórico, 

sempre em transformação, das sociedades humanas. (OLIVEIRA, 1993, p. 63) 

 

Portanto, temos uma Ciência explorada de forma controversa em sala de aula, na visão 

do estudante a ciência é aprendida como um dado, uma informação e não como construção e 

integração com outras ciências e com o cotidiano do estudante, os conceitos estudados não 

fazem sentido para os estudantes. Este tipo de aula é o que Paulo Freire denominou como 

“educação bancária”, onde o professor seria o depositante de informações, o único que detém 
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o saber. Para Shor (1986) “O silêncio do aluno é criado pelas artes da dominação. Eles têm 

muito para dizer, mas não segundo o roteiro da sala de aula tradicional. Reinventar os 

aspectos visuais e verbais da sala de aula são duas formas de se opor às artes destrutivas da 

educação passiva”. 

A fim de melhorar o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, o ensino de ciências, 

na atualidade, deve atuar com novas práticas. Nesse contexto, a inclusão de brinquedos 

científicos como ferramentas didático-pedagógicas complementares deve auxiliar professores 

e estudantes no processo de ensino-aprendizagem de ciências. 

Freire e Shor, na mesma obra, afirmam que a vivência e o diálogo dos estudantes são 

imprescindíveis para um aprendizado mais eficiente. Eles apontam um caminho: 

 

Quando insisto em que a educação dialógica parte da compreensão que os estudantes 

têm de suas experiências diárias, quer sejam estudantes da universidade, ou crianças 

do primeiro grau, ou operários de um bairro urbano, ou camponeses do interior, 

minha insistência de começar a partir de sua descrição sobre sua experiência da vida 

diária baseia-se na possibilidade de se começar a partir do concreto, do senso 

comum, para chegar a uma compreensão rigorosa da realidade (FREIRE E SHOR, 

1986, p. 131). 

 

É nas brincadeiras, dentre outras situações, que os seres humanos vivenciam regras 

sociais, éticas e das ciências naturais. A ludicidade, o ato de brincar, pode ser considerada um 

caminho para esse diálogo, e consequentemente favorecimento de aprendizados. 

 

3.4. Conceitos Básicos de Física 

 

3.4.1. Fibra Óptica 

 

Atualmente a fibra óptica tem sido utilizada em áreas de tecnologia, com aplicações 

em sistemas de telecomunicação (sistema telefônico, sistema de TV a cabo ou Internet) e em 

sistemas de transmissão de dados, enviados através de distâncias mais longas, com menor 

número de fios e ausência de interferências eletromagnéticas. Nestes materiais os sinais são 

transmitidos de um ponto a outro por meio de feixes de luz que se propagam no interior da 

fibra, acompanhando sua curvatura.  

O uso da fibra ótica tem se popularizado cada dia mais, desde a iluminação de piscinas 

até exames para diagnóstico do interior de uma artéria de um paciente com a introdução de 

feixes de fibra ótica. São aplicadas, também, em sistemas de TV de alta resolução e de 

controle, sensoriamento de várias grandezas físicas e químicas, como por exemplo, 

http://tecnologia.hsw.uol.com.br/telefones.htm
http://tecnologia.hsw.uol.com.br/tv-a-cabo.htm
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temperatura, pressão e concentrações químicas. Além disso, também são aplicadas na 

medicina e na indústria de automóvel. As fibras devem sua importância ao fato de que nelas a 

luz se propaga sem "escapar" do seu interior, apesar de serem feitas de material transparente. 

As fibras ópticas são fios de vidro opticamente puro, podendo ter a espessura de um fio de 

cabelo, elas transmitem informação digital ao longo de grandes distâncias, também usada na 

geração de imagens médicas e em inspeções de engenharia mecânica. As fibras ópticas são 

constituídas de materiais isolantes que permitem total imunidade a interferências 

eletromagnéticas, (região cilíndrica composta de uma região central, denominada núcleo, por 

onde passa a luz; e uma região periférica denominada casca que envolve o núcleo). Ainda são 

compostas por um núcleo envolto por uma casca, ambos de vidro sólido com altos índices de 

pureza, porém com índices de refração diferentes. O índice de refração do núcleo (n1) é 

sempre maior que o índice de refração da casca (n2).  

 

 
Figura 3: Estrutura da fibra óptica. 

Disponível em <http://penta2.ufrgs.br/redes.94-2/nunes/fibras.html>. Acesso 15 dez 2015 

 

Figura 4: Estrutura em corte da fibra óptica 
Disponível em < https://sites.google.com/site/aplicacaogrupo6/>. Acesso 15 dez 2015 

 

O núcleo é um filamento fino de vidro ou plástico, medido em micra (1 ηm = 

0,000001m), por onde passa a luz. Quanto maior o diâmetro do núcleo mais luz ele pode con-

http://penta2.ufrgs.br/redes.94-2/nunes/fibras.html
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duzir. A casca é a camada que reveste o núcleo e por possuir índice de refração menor que o 

núcleo ela impede que a luz seja refratada, permitindo assim que a luz chegue ao dispositivo 

receptor. A capa é uma camada de plástico que envolve o núcleo e a casca, protegendo-os con-

tra choques mecânicos e excesso de curvatura.  

As fibras de resistência mecânica são fibras que ajudam a proteger o núcleo contra im-

pactos e tensões excessivas durante a instalação. Geralmente são feitas de um material cha-

mado kevlar, o mesmo utilizado em coletes a prova de bala e o revestimento externo é uma 

capa que recobre o cabo de fibra óptica.  

A Figura 5 mostra raios procedentes de uma fonte puntiforme, no vidro, incidindo 

sobre a interface vidro/ar. Para o raio a, perpendicular à interface, parte da luz se reflete, e 

parte passa através da superfície, sem mudar de direção. Os raios de b até e, que têm, 

progressivamente, maiores ângulos de incidência na interface, também sofrem reflexão e 

refração na interface. À medida que o ângulo de incidência aumenta, o ângulo de refração 

também aumenta, sendo de 90° para o raio e, o que significa que o raio refratado é tangente à 

interface. Nessa situação, o ângulo de incidência é chamado de ângulo crítico Øc. Para 

ângulos de incidência maiores do que Øc, como os dos raios f e g, não há raio refratado, e 

toda a luz é refletida, efeito conhecido como reflexão interna total. 

 
Figura 5: A reflexão interna total da luz 

Disponível em < https://www.algosobre.com.br/images/stories/fisica/optica_geometrica_07.jpg>. 

Acesso 15 dez 2015 

 

Para calcular Øc, usamos a Equação: n1 sen Ø1 = n2 sen Ø2. 

Associamos arbitrariamente o subscrito 1 ao vidro e o subscrito 2 ao ar, substituímos 

Ø1, por Øc e Ø2 por 90°, obtendo: 

n1 sen Øc = n2 sen 90º , obtendo assim:  

Øc = sen
-1

 (n2/n1) (ângulo crítico) 

 Quando as fibras ópticas são usadas como guias de onda na transmissão de sinais 

ópticos, a propagação da luz (Figura 6) se dá longitudinalmente até a outra extremidade 
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devido ao fenômeno de reflexão total da luz, que é a luz refletindo constantemente na 

interface, conhecido desde 1854. 

 

 
Figura 6: Esquema de reflexão total sofrida por raio de luz em uma das faces da FO. 

 

Isso ocorre porque uma fibra óptica transmite luz de uma extremidade para a outra, 

com pequena perda pelas laterais da fibra. A maior parte da luz sofre uma sequência de 

reflexões internas totais ao longo dessas laterais. Como a interface não absorve nenhuma luz 

do núcleo, a onda de luz pode percorrer grandes distâncias. A razão pela qual pequena parte 

do sinal luminoso se deteriora dentro da fibra, principalmente é em razão de impurezas 

contidas no vidro. O grau dessa deterioração do sinal depende da pureza do vidro e do 

comprimento de onda da luz transmitida (por exemplo, 850 nm = 60 a 75%/km; 1.300 nm = 

50 a 60%/km; para 1.550 nm, ela é maior do que 50%/km). Algumas fibras ópticas de 

qualidade excepcional apresentam uma deterioração de sinal muito menor, menos de 10%/km 

em 1.550 nm (FREUDENRICH, 2015). 

No entanto, fibras ópticas com revestimento só foram idealizadas a partir de 1950 por 

Brian O´Brien
1
, entretanto estas fibras possuíam grandes perdas e por isso sua aplicação foi 

limitada a pequenas distâncias.  

O desenvolvimento de técnicas de medição óptica a partir dos anos 70 e de fibras 

ópticas com baixas perdas e alta qualidade para uso em telecomunicação permitiu o avanço 

significativo das técnicas de sensoriamento, pois viabilizaram o monitoramento de grandezas 

a longas distâncias. 

  

                                                
1 Líder nos campos da óptica e ciências físicas como professor, cientista, engenheiro, consultor e administrador. 

Fundador de “The Air Force Studies Board”. Uma das principais atividades foi o desenvolvimento de muitos 

sistemas ópticos militares, incluindo dispositivos de visão noturna, um campo que ele foi novamente a contribuir 

para na década de 1950 e 1960 através de sua instigação dos primeiros trabalhos em fibra óptica. NATIONAL 

ACADEMY OF ENGINEERING, 2011 (tradução livre) 
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3.4.2. Globo de Plasma 

 

 O globo de plasma (do latim plasma, e do grego πλάσμα, formação), é mais conhecido 

como uma bola de vidro transparente, de tamanho variado, fechada hermeticamente, cujo 

interior há um gás a baixa pressão (da ordem de 0,1 atm), contendo, no centro, um eletrodo 

que é conectado à corrente elétrica.  

O globo de plasma (GP) é uma montagem que liga eletrônica e descarga em gases 

rarefeitos. A parte da eletrônica está relacionada ao circuito oscilador que produz potenciais 

elétricos altos capazes de, mediante ao campo elétrico produzido, ionizar o gás rarefeito 

aprisionado no globo.  

 

 
Figura 7: Características básicas de um típico globo de plasma. 

Disponível em < http://mc2h2o.blogspot.com.br/2009/03/bola-de-plasma.html>. Acesso 15 dez 2015 

 

Os raios observados nessa atmosfera de plasma são determinados, na sua forma, pela 

natureza do sinal elétrico utilizado (geralmente sinal AC de alta frequência) e, na sua cor, pelo 

tipo de gás utilizado. 

Em Física, designa-se por plasma um fluido condutor constituído por uma mistura de 

átomos, íons e elétrons. Na base do aparelho tem-se o circuito eletrônico que gera o sinal de 

alta tensão, entre 8.000 e 15.000 V numa frequência de cerca de 20 kHz.  
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Figura 8: Características básicas de um típico globo de plasma 

Disponível em < http://ubiratanpasim.blogspot.com.br/2013/05/globo-de-plasma.html>. Acesso 15 dez 2015 

 

 

Quando alguém aproxima a mão do globo haverá emissão de faíscas entre o globo e as 

pontas dos dedos e se outra pessoa aproxima sua mão da mão dessa primeira, haverá também 

faiscamento entre os dedos dessa segunda pessoa e mão da primeira. Ambas as pessoas 

sentirão as pequenas picadas como fagulhamento. 

O faiscamento nessa atmosfera de plasma é característico pela natureza do sinal 

elétrico utilizado e sua cor depende do tipo de gás utilizado. Se colocarmos uma lâmpada 

fluorescente junto ao globo ela acende. A esfera menor no centro do globo é um eletrodo, 

composto por um condutor elétrico usado para transmitir eletricidade a partir do circuito para 

o vácuo que o envolve. Quando o circuito é ligado, o gás sofre uma mudança de estado devido 

à alta voltagem dos eletrodos que o atravessa, a corrente ioniza os átomos, dando-lhes uma 

carga elétrica e, simultaneamente, fazendo com que eles emitam flashes de luz. O gás 

ionizado é chamado de quarto estado físico da matéria, denominado por plasma (esta 

descrição foi usada primeiramente por William Crookes em 1879). Sua cor e intensidade 

(brilho) dependem do valor da tensão aplicada, da pressão interna e da natureza do gás inerte, 

normalmente, neônio ou argônio, contido dentro do globo. 

Como os elétrons tentam fluir tão longe um do outro quanto possível (repelidos uns 

dos outros pelas suas cargas negativas), eles arremetem pelo eletrodo central em todas as 

direções no vidro exterior. Suas rotas de fuga são os filamentos de plasma visíveis nas 

lâmpadas. Ao colocar a mão próxima ao vidro, o campo elétrico que existe entre o eletrodo 

central e o vidro, é alterado pela força que atrai os elétrons para fora, dando a impressão que 

um filamento de plasma é atraído pela sua mão quando você toca o globo. As lâmpadas de 
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plasma comerciais são de baixa potência, suficiente para que não haja algum acidente quando 

a corrente elétrica passa ao longo do filamento através do vidro para mão. 

A esfera de plasma foi inventada e patenteada por Nikola Tesla, no início do ano de 

1894, quando experimentava correntes de alta frequência em um tubo de cristal vazio. Tesla, 

em seu tempo não tinha os gases disponíveis que são utilizados atualmente, por isso o 

mecanismo não lhe chamou a atenção. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A educação escolar deve ter como enfoque principal manter os estudantes em 

constante processo de aprendizagem evidenciando sempre o prazer de aprender, pois o 

sucesso e o fracasso na escola estão relacionados à vontade de aprender.  

Ao desenvolver em sala de aula um trabalho com brinquedos e experimentos, o 

professor não está só desenvolvendo os aspectos cognitivos dos estudantes, mas passando 

também a enfatizar os aspectos afetivos que são resgatados durante um momento lúdico, 

então um fator importante na prática do ensino e da aprendizagem que não pode ser 

desprezado é a motivação, tanto para os professores que adquirem conhecimento para ensinar 

como para os estudantes, que conhecem para aprender. 

Sendo assim o professor tem como papel a mediação entre conceitos teóricos e 

práticos, que segundo Vygotsky, substitui a ideia do simples estímulo-resposta, como proposta 

de aprendizagem, pelo pensamento de um ato mais complexo, o ato mediado, isto é, mediação 

como processo de intervenção, caracterizando-se como a relação do ser humano com o mundo 

e com outros seres humanos, “é de fundamental importância justamente porque é através 

deste processo que as funções psicológicas superiores, especificamente humanas, se 

desenvolvem.” (VYGOTSKY, 1989, p. 101). Funções psicológicas superiores são aquelas 

funções mentais que caracterizam o comportamento consciente do homem - atenção 

voluntária, percepção, a memória e pensamento- que constituiria uma perspectiva 

metodológica que acenava para a compreensão de diversos aspectos da personalidade do 

homem, segundo Vygotsky (1988) 

Segundo Rego (2000, p. 79), na concepção vigotskyana há dois elementos básicos 

responsáveis por essa mediação: “o instrumento, que tem a função de regular as ações sobre 

os objetos e o signo, que regula as ações sobre o psiquismo das pessoas.” 

García-Molina (2011) afirma que para se obter êxito na construção do conhecimento 

de disciplinas como Ciências, requer esforço, disciplina e dedicação.  

Vygotsky (1988, p. 105) ressalta que o desenvolvimento e aprendizado são faces de 

uma mesma moeda, isto é, estão inter-relacionados desde a concepção. Isto quer dizer que o 

indivíduo começa a aprender muito antes de frequentar escola. Todo aprendizado na escola as 

crianças interpretam a partir de conceitos adquiridos de experiências vividas anteriormente. A 

aprendizagem é um processo que o sujeito adquire habilidades, valores, a partir da experiência 

com o ambiente e com outras pessoas. Esse processo é diferente dos fatores inatos (a 

capacidade de digestão, por exemplo, que já nasce com o indivíduo) e dos processos de 
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maturação do organismo, independentes da informação do ambiente (a maturação sexual, por 

exemplo). 

Oliveira (1995) interpreta Vygotsky, afirmando que o aprendizado é um aspecto 

imprescindível para o desenvolvimento das funções psicológicas, que são organizadas pela 

cultura e, assim, caracterizam-se como especificamente humanas. A ideia de aprender, para 

Vygotsky, inclui a interdependência das pessoas que fazem parte do processo. O conceito em 

Vygotsky, envolvendo sempre a interação social, tem um significado mais amplo 

(OLIVEIRA, 1995, p. 57).  

Vygotsky, a partir de seus estudos, postulou a concepção sociointeracionista, a qual 

concebe que o homem constitui-se através de sua interação com o meio em que está inserido. 

Nesse sentido, segundo Rego (1995), as características de cada indivíduo são construídas 

através de trocas recíprocas entre este e o meio, sendo que cada aspecto influi sobre o outro. 

Sendo assim, o sujeito entende o mundo e o transforma, através de suas apropriações e 

interpretações. As pessoas são diferentes umas das outras em sua totalidade, por isso, agem, 

constroem e vivem em suas realidades, que só podem se conhecidas e alcançadas quando 

reveladas. Compreender por realidade a percepção que cada sujeito tem do mundo onde está 

inserido. Então, a ideia de que os conteúdos devem ser contextualizados é universalizar uma 

ação que é individual e subjetiva.  

Freschi e Ramos (2009, p. 164), afirmam que “é essencial que o conhecimento 

científico abordado na escola seja contextualizado”, entendendo, por isso, que seja 

relacionado ao contexto que o estudante evidencia perceber o mundo. Também, de acordo 

com o que foi mostrado e sugerindo uma possibilidade para a sala de aula, Moraes (2007) 

afirma: 

 

Possibilitar aos alunos que eles próprios formulem as perguntas que irão responder, 

ainda que desafiados pelo professor a sempre irem um pouco além, é modo de 

contextualizar as atividades de sala de aula e por consequência as aprendizagens dos 

alunos. Isso é atingido encadeando-se as perguntas e problemas no conhecimento 

dos alunos. Procedendo desta forma se assume um ponto de partida sólido, capaz de 

tornar efetivamente significativas as pesquisas conduzidas em aula. (MORAES, 

2007, p. 13).  

 

 

4.1. O ato de brincar 

 

O lúdico vem do latim ludus que quer dizer jogo, de acordo com Huizinga, “abrange 

os jogos infantis, a recreação, as competições, as representações litúrgicas e teatrais, e os 
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jogos de azar” (HUIZINGA, 2004, p. 41). Acrescenta que os jogos têm um profundo cunho 

estético, uma intensa e fascinante capacidade de excitar. O lúdico deriva também do radical 

latino in lusio que significa ilusão, em jogo. Talvez essa característica explique a ideia de 

simulacro que reside por detrás do conceito. 

Contudo, a inserção da ludicidade na vida é uma forma do sujeito intervir no mundo, 

não é estar apenas inserido nele, mas, principalmente, tomar consciência de que cada ser é o 

mundo. Assim, o conhecimento, a reflexão e a prática são as ferramentas que devem ser 

usadas para se exercer o protagonismo lúdico vivo, isto é, “agir ludicamente exige uma 

entrega total do ser humano, corpo e mente, ao mesmo tempo”, afirma Luckesi (2012). O 

estudioso ainda diz que são as atividades lúdicas que propiciam uma experiência de plenitude, 

em que nos envolvemos por inteiro, estando flexíveis e saudáveis. 

A ludicidade é uma ferramenta pedagógica que facilita o desenvolvimento da 

criatividade, autonomia e iniciativa dos aprendizes, estimulando o raciocínio numérico, 

verbal, abstrato e visual e estimula o respeito às pessoas. Segundo Vygotsky (1988, p. 39), os 

brinquedos e jogos proporcionam o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da 

concentração. O lúdico influencia no desenvolvimento do aluno, ensinando-o a agir 

corretamente em uma determinada situação e estimulando sua capacidade de discernimento. 

Os brinquedos possuem um papel relevante no processo de aprendizagem fazendo os 

estudantes adquirem iniciativa e autoconfiança. O brinquedo estimula a curiosidade, a 

iniciativa e a autoconfiança. Proporciona desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da 

concentração e da atenção. 

Kishimoto (2000, p. 19) diz que segundo Piaget, “os jogos não são apenas uma forma 

de divertimento, mas são meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual". 

O ser humano, de qualquer idade, precisa brincar criar e inventar, a fim de se manter em 

equilíbrio com o mundo. 

Santos (2000, p. 18), afirma que tanto Wallon, Vygotsky, como Piaget e outros 

estudiosos, atribuíram ao ato de brincar um papel imprescindível na evolução dos processos 

de desenvolvimento humano, como maturação e aprendizagem, embora sob perspectivas 

diferentes. Dois aspectos sobressaem no estudo dos jogos: sua estrutura e o seu conteúdo. 

Em todos os tempos, para todos os povos, os brinquedos evocam as mais sublimes 

lembranças. São objetos mágicos, que vão passando de geração a geração, com um incrível 

poder de encantar crianças e adultos (VELASCO, 1996). 
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Segundo Vygotsky (1989, p. 123), brincar propicia desenvolvimento de aspectos 

específicos de personalidade, como afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e 

criatividade. 

O ato de brincar e jogar pode ser considerado caminho para o diálogo entre a teoria e a 

prática, interação do senso comum e do conhecimento científico no estudo de Física, 

favorecendo aprendizados. Vygotsky (2001) classifica como científicos todos os conceitos 

aprendidos na educação formal e como espontâneos, todos os conceitos originários de uma 

aprendizagem informal, mas faz questão de destacar a unicidade cognitiva do processo de 

aquisição desses conceitos.  

 
O desenvolvimento dos conceitos espontâneos e científicos - cabe pressupor - são 

processos intimamente interligados, que exercem influências um sobre o outro. 

Independentemente de falarmos do desenvolvimento dos conceitos espontâneos ou 

científicos, trata-se do desenvolvimento de um processo único de formação de 

conceitos, que se realiza sob diferentes condições internas e externas, mas continua 

indiviso por sua natureza e não se constitui da luta, do conflito e do antagonismo de 

duas formas de pensamento que desde o início se excluem. (VYGOTSKY, 2001, p. 

241). 

 

Essa dinâmica, proposta por Vygostsky, constitui uma maneira interessante de propor 

problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favoreçam a 

criatividade na elaboração de estratégias de resolução pelos estudantes mediados pelos 

professores. O brinquedo e o jogo são fenômenos culturais com múltiplas manifestações e 

significados, que variam conforme a época, a cultura e o contexto, enquanto o jogo é uma 

iniciativa do indivíduo, sua intenção e curiosidade, o brincar propicia a interação com leis, 

conceitos e fenômenos físicos, ainda que os desconheçam cientificamente. Ramos e Ferreira 

(2004), afirmam: 

 

Quando se aprende a andar de bicicleta estão em “jogo” habilidades físicas 

(equilíbrio, coordenação motora,...) e intelectuais (controle da força, controle do 

freio, controle da direção,...). Aprende-se na prática a conviver com o momento 

angular das rodas e o torque para realizar curvas, sem que nenhum desses nomes 

apareça. Não se fala “que tal aprender a brincar com o momento angular e o 

torque?”, fala-se “que tal aprender a andar de bicicleta”? (RAMOS e FERREIRA, 

2004, p. 120). 

 

Quando um indivíduo interage com algum brinquedo, mais que brincando, sente-se 

encorajado a procurar respostas sobre o funcionamento daquele brinquedo – neste momento o 

indivíduo, segundo Paulo Freire, está cultivando uma “curiosidade epistemológica”. Então, as 

diversas experiências utilizando brinquedos podem levar os estudantes a ter um novo olhar 

para as ciências, especialmente a Física, despertando sua curiosidade e, consequentemente, 
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propiciando um aprendizado eficiente.  

 

A atividade lúdica se caracteriza por uma articulação muito frouxa entre o fim e os 

meios. Isso não quer dizer que as crianças não tendam a um objetivo quando jogam 

e que não executem certos meios para atingi-lo, mas é frequente que modifiquem 

seus objetivos durante o percurso para se adaptar a novos meios ou vice-versa [...], 

portanto, o jogo não é somente um meio de exploração, mas também de invenção 
(BRUNER, apud BROUGÈRE, 1998, p. 193).  

 

A metodologia advinda de aulas meramente expositivas encontra-se presente em 

nossas escolas há décadas e todo processo de mudança causa crítica e precisa de tempo para 

ser assimilado pela comunidade educacional. A aceitação para alternativas dentro dessa 

perspectiva exige ousadia para enfrentar dificuldades operacionais e até rejeições, por parcela 

de estudantes e de colegas professores. 

 

4.2. Aula dialógica expositiva 

 

A teoria construtivista de aprendizagem diz que todo indivíduo constrói e reconstrói 

seu conhecimento ao longo da vida, todo o tempo, com base em experiências próprias, nas 

relações que tiveram com as outras pessoas e com o ambiente de vida. O conhecimento não 

nasce com os sujeitos, nem é transmitido de uma para a outra, mas sim é conquistado aos 

poucos. 

A construção do conhecimento é um processo que vai acontecendo, conceito por 

conceito, onde cada um desses conceitos representa unidades do conhecimento, que os 

indivíduos buscam e juntam, formando um todo. O processo é particular para cada pessoa, em 

cada experiência vivida, de forma diferente para cada pessoa, sendo, por isso, individual e 

imprevisível. 

Piaget (1970, p. 56) enfatiza a noção de construção, e não apenas do conhecimento: O 

que resta, então, é a própria construção e não se vê porque seria insensato pensar que a 

natureza última do real é estar em construção permanente, em lugar de consistir em uma 

acumulação de estruturas prontas. 

Então é muito importante que o professor conheça e entenda a individualidade de cada 

estudante. Conforme o docente passa a entender melhor como diferentes estudantes aprendem 

de formas diferentes, poderá auxiliá-los a aprender mais e melhor. Sendo uma aprendizagem 

significativa. 

O conceito de aprendizagem significativa é central na perspectiva construtivista, a 
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ponto de se afirmar que nesse contexto a palavra “construção” está sendo utilizada no sentido 

de “atribuir significados 5 pessoais” a um “conhecimento que existe objetivamente”, em 

particular, aos conteúdos escolares, segundo SOLÉ e COLL (1999, p.22-20). A aprendizagem 

é significativa quando os estudantes conseguem “estabelecer relações substantivas e não-

arbitrárias entre os conteúdos escolares e os conhecimentos previamente construídos por eles, 

num processo de articulação de novos significados” (PCN, 1997, p.52). 

Estando de acordo com o que afirma MACHADO (1995, p.138), “compreender é 

apreender o significado” e que “apreender o significado de um objeto ou acontecimento é vê-

lo em suas relações com outros objetos ou acontecimentos”. 

É de grande valor considerar no diálogo professor-estudante as particularidades, a 

forma de ver o mundo de cada estudante, o que permitirá ao professor escolher estratégias e 

atividades mais adequadas. 

Para Freire (1987) o diálogo torna-se a essência de uma educação humanizadora e se 

constitui como um fenômeno essencialmente humano, realizado pelas pessoas por meio da 

palavra, a partir de duas dimensões: a ação, para a transformação e não alienação e a reflexão, 

atrelada à conscientização crítica e não alienante. Assim, a palavra não deve ser um privilégio 

de poucas pessoas, mas direito de todos os homens e mulheres, já que como diz o autor: “Os 

homens se fazem pela palavra, no trabalho, na ação-reflexão” (FREIRE, 1987, p.78). 

 A aula dialógica expositiva seria uma estratégia a fim de ajudar o estudante aprender. 

Em uma aula dialógica, o professor busca como ponto de partida para a abordagem de 

qualquer assunto, a experiência, os conhecimentos prévios dos estudantes em relação ao tema 

proposto. O conteúdo é refletido, questionado e redescoberto pelos aprendizes com base no 

paralelo que faz com a própria realidade. 

 Ao se interar da realidade, o professor, juntamente, com os estudantes buscam  

caminhos que levem-nos ao entendimento crítico e científico do conteúdo, até que todos se 

tornem pesquisadores deste de forma natural e eficaz.  

A aula dialógica expositiva valoriza a vivência dos estudantes, procurando relacionar 

as experiências anteriores aos novos conhecimentos abordados na aula, estimulando a 

curiosidade dos estudantes que, gradual e progressivamente, passando a ter uma percepção 

mais crítica da realidade. Ao usar essa estratégia, o professor procura modificar a postura 

passiva dos alunos para que aconteça a simples memorização dos conceitos.Sendo assim, 

quando os estudante passam a contestar , questionar, vão redescobrir, por si mesmos, os 

conhecimentos que, até então, pertenciam apenas ao professor. 

Este tipo de aula, de acordo com Anastasiou e Alves (2006, p. 79), propicia ao 
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estudante a obtenção e organização de dados, a interpretação e análise crítica, a comparação e 

a síntese do conteúdo apresentado. 

 Embora a aula dialógica expositiva seja alicerçada no diálogo, a direção dada pelo 

professor deve estar sempre presente, afinal, ele tem o papel de facilitador do processo de 

aprendizagem. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. Contexto da Pesquisa  

 

Esta pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública da rede estadual de ensino, na 

cidade de Ouro Preto – MG. Os sujeitos da pesquisa foram 15 estudantes entre 15 e 17 anos, 

de uma turma do segundo ano do Ensino Médio regular, do turno vespertino. A escola 

funciona nos três turnos (matutino, vespertino e noturno), atendendo apenas ao ensino médio, 

denominada como escola polo.  

A pesquisa foi realizada em quatro etapas: parte no segundo semestre de 2014 e parte 

no primeiro semestre de 2015. Todos os estudantes, pai, mãe ou responsável preencheram e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Tanto estudantes como o 

professor ficaram livres para desistir da pesquisa a qualquer momento. 

 

5.2. Atividades desenvolvidas 

 

Os trabalhos foram desenvolvidos durante as aulas de Física, tendo o professor regente 

presente em todos os momentos. A turma participante da pesquisa tem duas aulas por semana, 

acontecendo às terças-feiras. As atividades lúdicas envolveram conceitos de óptica e 

eletricidade, utilizando o experimento da luz e o globo de plasma. As atividades foram 

elaboradas pela pesquisadora em conjunto com o orientador da pesquisa, que acompanhou seu 

desenvolvimento. 

O projeto busca sondar a aprendizagem de estudantes do Ensino Médio, a partir do 

emprego da ludicidade, como ferramenta pedagógica nas aulas de Física. Os dados foram 

coletados com os estudantes, professor regente e pesquisadora, em quatro etapas distintas: 

1. Aplicação da primeira avaliação diagnóstica; 

2. Desenvolvimento das atividades experimentais lúdicas a partir do experimento da 

luz e o globo de plasma; 

3. Aplicação da aula dialógica expositiva; 

4. Aplicação da segunda avaliação, para avaliar a ferramenta pedagógica. 
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5.3. Coleta de dados 

 

 Após a apresentação da proposta aos estudantes, foi aplicada a avaliação diagnóstica 

(Anexo 1), com questões objetivas, intitulada: Indagações acerca de conceitos físicos. 

Segundo PCN (Brasil, 2002), é necessário reconhecer a natureza dos fenômenos físicos 

envolvidos em situações ou problemas concretos. Neste contexto, a avaliação diagnóstica teve 

por objetivo a compreensão dos estudantes sobre os temas: óptica, eletricidade e física 

moderna, presentes em seu cotidiano. 

Para o processo de desenvolvimento e aprendizagem é importante a aplicação da 

experimentação, incentivando o manuseio, a curiosidade em forma e níveis diversos, PCN 

(2002). Neste trabalho a partir das respostas da avaliação diagnóstica foram realizadas 

atividades experimentais lúdicas, utilizando o experimento da luz e o globo de plasma. 

Em outra etapa aplicada após as atividades experimentais lúdicas foi utilizado o 

diálogo para discutir concepções e aplicações de fibra óptica, eletricidade e física moderna no 

dia a dia. Baseadas nas atividades experimentais lúdicas foram elaboradas questões (Anexo 2) 

e discutidas as ideias dos estudantes para identificar suas dificuldades no processo da 

aprendizagem. As discussões entre os estudantes mediadas pelos professores facilitaram o 

desenvolvimento cognitivo e alteraram suas concepções prévias sobre os conceitos de física 

clássica e moderna. 

Na etapa final foi aplicada uma avaliação com questões discursivas e objetivas (Anexo 

3). A partir desta avaliação foi possível observar as atividades experimentais lúdicas 

(experimento da luz e o globo de plasma) realizadas e o entendimento dos estudantes sobre os 

conceitos óptica (reflexão, reflexão total, refração da luz), eletricidade (como descarga 

elétrica, diferença de potencial, corrente elétrica) e física moderna (plasma). 

 

5.4. Análise de Dados 

 

A metodologia de análise dos dados foi realizada em quatro etapas diferentes. Na 

primeira etapa, foram analisadas as respostas da avaliação diagnóstica,  fim de averiguar os 

conhecimentos prévios dos estudantes sobre fenômenos ópticos, estados físicos da matéria e 

física moderna. Na segunda, foram analisadas observações e questões que foram realizadas 

durante o desenvolvimento das atividades experimentais lúdicas (experimento da luz e o 

globo de plasma). Na terceira etapa, depois das atividades experimentais lúdicas, foram 

analisados as respostas e questionamentos colhidos durante aula dialógica expositiva. Na 
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quarta etapa, foram analisados os apontamentos realizados pelos estudantes na avaliação da 

ferramenta pedagógica. 

Os dados foram organizados com o objetivo de obter informações importantes para a 

análise do ensino e a aprendizagem de Física utilizando a ludicidade. As respostas discursivas 

dos estudantes foram classificadas a partir a análise de conteúdo, segundo a proposta de 

Bardin (2009). 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 2009, p. 44). 

 

Portanto, as discussões dos estudantes mostram que o interesse na aquisição do 

conhecimento e não no detalhamento dos conteúdos. É necessário que segmentos de 

definições devam ser completos, evidenciando a intenção de qualquer que seja a análise de 

conteúdo. Segundo Bardin, os conhecimentos adquiridos podem ser de natureza psicológica, 

sociológica, histórica, econômica: 

 

A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre 

a indicadores (quantitativos ou não). (BARDIN, 2009, p. 42). 

 

Bardin organiza a análise de conteúdo em três fases: 

 
Figura 9: Três fases da Análise de Conteúdo (Bardin, 2009, p. 51) 

 

A pré-análise é uma fase de organização para sistematizar as ideias iniciais. Esta fase 

compreende um primeiro contato com os documentos que são submetidos à análise, a 

formulação das hipóteses e objetivos, a elaboração de planos que orientarão a interpretação 

das informações coletadas e a preparação do material. Nesta fase, os dados foram coletados e 

organizados da seguinte forma:  

a) por meio das respostas da avaliação diagnóstica;  

b) da transcrição das atividades experimentais lúdicas e aula dialógica.  
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 Na segunda fase deve ser explorado o material compreendendo a codificação, 

decomposição ou enumeração, a fim de tornar os dados significativos e válidos. Nesta fase 

codificar representa:  

a) escolher as unidades (o recorte);  

b) escolher as regras de contagem (a enumeração); e  

c) escolher as categorias (a classificação e a agregação). 

 Na terceira fase, depois de tratados os dados obtidos, devem ser propostas inferências, 

possibilitando interpretações associadas aos objetivos estabelecidos ou a novas descobertas, 

permitindo conclusões que auxiliem no desenvolvimento da pesquisa. 
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6. RESULTADOS DAS ATIVIDADES APLICADAS E DISCUSSÕES 

 

6.1. Intervenção didática 

 

A intervenção didática foi realizada em quatro etapas, de 1h 20 min cada, nos meses 

de fevereiro e março de 2015 em uma escola pública da rede estadual de ensino, em Ouro 

Preto – MG, conforme Quadro 1. 

Baseado na vivência e na observação espera-se que os estudantes desenvolvam 

habilidades científicas, deixando de lado a ideia que aprendizagem apenas ocorre na sala de 

aula ou nos livros. Com sua experiência do dia a dia, a compreensão sobre fenômenos físicos 

pode ser melhorada, possibilitando a utilização de brinquedos e aparatos lúdicos que facilitem 

o ensino e a importância do brincar. 

 

Quadro 1: Resumo das atividades realizadas 

Mês/ 

Encontro 
Assunto Atividades Desenvolvidas 

Instrumentos 

para a pes-

quisa 

Setembro/14 

I 

Contato da pesquisadora 
com a Escola/Diretor e 

professor regente da 

disciplina 

Apresentações da pesquisadora e do 

projeto 
Diálogo 

Contato da pesquisadora 

com estudantes 

participantes. 

Apresentações da pesquisadora e do 
projeto: 

Diálogo 

Outubro/14 
II 

TCLE 

Entrega e recolhimento dos termos 
para o diretor e ao professor da 

disciplina.  

Entrega dos termos aos estudantes e 
responsáveis 

Questionário 

Outubro/14 

III 
TCLE 

Recolhimento dos termos dos 

estudantes e responsáveis 
- 

Fevereiro/15 

IV 

Concepções prévias dos 

estudantes sobre os 
conceitos de óptica, 

eletricidade e física 

moderna. 

Aplicação da 1ª Avaliação 

(diagnóstica) 

Questões ob-

jetivas 

 

Fevereiro/15 
V 

Ludicidade, Experimentos 

- Aplicação dos experimentos lúdicos 

1. Experimento da luz. 

2. Globo de plasma 

- Discussão entre pesquisadora, 
estudantes e professor regente. 

Gravação 
áudio e vídeo 
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Mês/ 

Encontro 
Assunto Atividades Desenvolvidas 

Instrumentos 

para a pes-

quisa 

Março/15 
VII 

Interação entre a 

pesquisadora, estudantes e 
professor regente em aula 

dialógica expositiva. 

Aula dialógica com a pesquisadora 

Exibição do Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=F
69tWoZa4ic, “a luz faz curva”,  

Apresentação no PowerPoint 

questões envolvendo FO e GP 

Gravação 

áudio 
Power point 

Datashow 

Março/15 

VI 
Experimentos lúdicos Aplicação da 2ª Avaliação. 

Questões dis-

cursivas e 

objetivas 

 
 

6.1.1. Experimento Fibra Óptica 

 

6.1.1. a) Questões da avaliação diagnóstica 

 

Na questão 1, foi perguntado: “Você já ouviu falar em fibra óptica?”. Dos 15 

estudantes pesquisados 13 disseram ter ouvido falar em Fibra Óptica (FO). Os estudantes que 

conhecem a FO responderam as questões de 2 a 5. 

Na questão 2, foi perguntado “Você sabe para que é utilizada?”. Os estudantes mesmo 

tendo conhecimento sobre fibra óptica, cerca de 40% respondeu não conhecer sua utilização. 

De acordo com a pergunta na questão 3, “Das opções dadas, quais você pensa poder ser 

utilizada a fibra óptica: telecomunicações, examinar o interior de uma artéria, iluminação de 

piscinas, rede sem fio, sistema de sensores”, a maioria dos participantes tinha ideia sobre o 

emprego da FO, conforme Figura 10. 

 

 

Figura 10: Número de estudantes em função da utilização fibra óptica. 

 

A questão 4 tem o objetivo de estabelecer aos estudantes qual conteúdo da Física 

estuda a FO, como pode ser observado na Figura 11. Essa questão busca identificar aos 

https://www.youtube.com/watch?v=F69tWoZa4ic
https://www.youtube.com/watch?v=F69tWoZa4ic
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estudantes que a tecnologia está presente em assuntos discutidos nas aulas de Física. 

 

 
Figura 11: Número de estudantes em função do conteúdo de física que explora assuntos tecnológicos. 

 

Foi perguntado na questão 5, “As fibras ópticas são muito utilizadas para a 

transmissão de dados enviados com menor número de fios e ausência de interferências 

eletromagnéticas; os sinais são transmitidos de pontos distantes um do outro por meio de 

feixes de luz que se propagam no interior da fibra, acompanhando sua curvatura sem escapar". 

A Figura 12 mostra as respostas dos estudantes de qual fenômeno físico melhor explica a 

propagação dos sinais. 

 

 
Figura 12: Número de estudantes em função do fenômeno físico que explica a propagação de sinais. 

 

6.1.1.b) Atividades Experimentais Lúdicas 

 

O experimento da luz foi apresentado aos estudantes e observou-se que alguns ficaram 

curiosos, outros dispersos, aproveitando a interrupção da aula. Para a atividade utilizou-se 

uma garrafa pet transparente, com um pequeno orifício onde foi inserido um canudinho, um 

funil e uma caneta laser. Foi solicitado à ajuda dos estudantes para realização da atividade, um 

estudante ficou responsável em manter a garrafa cheia de água, com auxílio do funil e outro 

responsável pela iluminação do orifício. A partir da colocação da água no funil foi observada 
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a queda d’água, como um lançamento de projétil. Com auxílio de uma caneta laser foi 

possível observar a trajetória da luz na água, fazendo curva, conforme Figura 13 (Fig. 13a).  

 

 
Figura 13: Experimento da luz 

Fonte: arquivo próprio 

 

 

Figura 13a: Experimento da luz 

Disponível em < http://chc.cienciahoje.uol.com.br/o-raio-que-faz-a-curva/>. Acesso 5 mar 2016 

 

 Observando a figura 13, os estudantes que estavam próximos vibraram, chamando a 

atenção dos outros: 

 

E1: “Que coisa legal é essa?” 

E2: “Deixa eu fazer também!” 

E3: “Ô fulano, vem ver isso!” 

E4: “Ô professor, que que isso?” 

 

 Após observada a surpresa dos estudantes, iniciou-se diálogo a respeito da atividade 

experimental lúdica. 

 

Prof. “O que acham que está acontecendo” 

E5: “essa luzinha verde passando pela água”. significa a luz está se 

movendo, reflexão da luz 

Dois estudantes que estavam mais perto concordaram com a resposta. 
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E6: “saindo do outro lado”... a luz está ultrapassando a interface  água-ar, 

refração 

Prof. Você acham que isso é Física? 

E7: “sei lá, rsrs”; “acho que é”,  

Prof. por que?  

E8: “porque tem luz” – luz remete ao estudo de Óptica 

E9: “ e aí, professor, isso é Física? rs"  

Professor Regente (PR). vocês que devem pensar e responder... rsrsrs) 

 

O Professor Regente é o professor que leciona a disciplina de Física para a turma. 

 

Prof. vou ajudar... observem, mais de perto, o que acontece com a luz... 

E10: “a luz acompanha a água”; significa a luz seguindo a trajetória da 

água, reflexão da luz 

E11: “ela faz a curva dentro da água”; significa a luz seguindo a trajetória 

da água, reflexão da luz 

E12: “ela passa pela água” a luz está ultrapassando a interface  água-ar, 

refração 

 

Um estudante que estava perto do que deu a resposta, concordou com ele. 

 

Prof. “O que acham que está acontecendo?” 

PR “lembrem-se quando estudamos óptica...” 

E13: “ah! Aquele negócio de reflexão, refração?”, estudo de fenômenos da 

óptica física 

PR. É. 

E14: “agora tô lembrando...”;  

[...] 

E15: “quando a luz bate e volta toda...”; significa a luz refletindo na 

interface água-ar, reflexão da luz 

E1: “reflete, ...”; estudo de fenômenos da óptica física 

E15: “ah é, reflexão da luz”... estudo de fenômenos da óptica física 

E2: “ peraí, é isso que aconteceu aqui... será que daria pra fazer de novo, 

professora...” 
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O experimento foi repetido, uma das estudantes colocou a mão em volta do fluxo da 

água.. 

E5: “é reflexão isso aqui...”; estudo de fenômenos da óptica física 

Prof. “por quê?” 

E2:“olha aqui, minha mão não é iluminada, então quer dizer que ela foi 

refletida completamente, não saiu nada fora da água... significa a luz 

seguindo a trajetória da água, refletindo na interface água-ar, reflexão da 

luz 

E5: para que luz acompanhe a curva da água, ela tem que refletir no limite 

da água com o ar... e é o que está acontecendo. significa a luz refletindo na 

interface água-ar, reflexão da luz 

 

 Após os diálogos, outros estudantes quiseram refazer o experimento, alguns 

comentaram sobre a aula teórica que tiveram com o professor regente.  

 

6.1.1.c) Aula dialógica 

 

Após o desenvolvimento das atividades experimentais lúdicas, foram feitos 

questionamentos, através de perguntas, sobre a fibra óptica, que deram base para o diálogo 

entre os participantes da pesquisa. Foi questionado aos estudantes sobre o que é a fibra ótica.  

 

E1: Pequenos fios de vidro, que “conduzem” informações. 

E2: Cabos, como de carregadores, que levam dados a algum lugar. 

E3: Acho que são tubinhos que transportam informações de um lugar para 

outro. 

E4: Acho, que são fios iguais aos fios de luz, acho que é de cobre... e que 

levam luz até a casa da gente. 

 

 Em seguida, foi discutido sobre o funcionamento dos cabos de fibra óptica. 

 

Prof: Vocês sabem com funcionam os cabos de fibra ótica? 

E4: Olha, professora, acho que como a luz, que sai do poste e chega na casa 

da gente. 

Prof. Como assim? 

E5: Seria a luz passando por vidro e sendo transmitida...  
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Prof. Vamos lembrar a experiência que realizamos na aula passada. 

E6: Na aula prática a gente Fe a experiência com a luz... 

E7: É a luz passando por um “cano” refletindo nos lados desse cano e 

levando informações...  

E8: Fiquei na dúvida do material dos fios...   

Prof. Quem poderia ajudar???   

E9: Acho que seria vidro ou outro material que reflita a luz, porque se for 

um material como papel não vai ter reflexão...  

 

Os alunos bateram palmas e disseram uuhh! (reação dos estudantes diante da resposta 

de um colega). 

Continuando, foi questionado sobre as aplicações da fibra óptica, os estudantes 

trocaram ideias mediadas pelos professores. As respostas observadas, através das opções que 

foram colocadas no quadro, mostram que a maioria dos estudantes não mudou de opinião 

após as atividades (avaliação diagnóstica, experimento lúdico), conforme Figura 14. 

 

Figura 14: Número de estudantes em função das aplicações de FO. 

 

Durante as discussões, foi explicado que ao assistir TV a cabo ou navegar na internet 

utiliza-se tecnologia associada às fibras ópticas. Foi mostrado o esquema exemplificando a 

aplicação de como um provedor de serviços disponibiliza um link corporativo (LAN) de fibra 

monomodo de 20 km, conforme Figura 15. 
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Figura 15: Exemplo de aplicação 

Disponível em <http://www.cianet.ind.br/pt/produtos/tecnologias/tecnologia-fibra-optica/l>. Acesso 15 dez 2015 

 

 

 Prosseguindo, foi perguntado qual princípio físico explica a transmissão de dados pela 

fibra óptica: 

  

Prof. Que princípio da Física essa transmissão de informações pela FO 

segue? 

E10: Da reflexão... Porque senão a luz não vai “andar” dentro do fio, 

refletindo na parede dele. 

E11: É impressionante ver a luz seguir a curva da água, como a gente viu 

outro dia na prática, o professor tinha explicado na sala, mas ver na prática 

ficou mais fácil de entender... Podia fazer outras experiências... 

 

Depois desse diálogo, foi realizada uma mediação entre o que foi discutido e a 

explicação detalhada sobre FO, através dos slides apresentados e vídeo “A luz faz curva” 

(Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=F69tWoZa4ic>, vídeo acessado em fev 

2014 e baixado para o HD do computador). 

Em seguida, foi perguntado sobre vantagens e desvantagens da utilização da FO. 

 

Prof. Vamos conversar sobre as vantagens e desvantagens do uso da Fibra 

óptica. 

Após um silêncio, a professora continuou. 

 

Prof. Vou dar algumas pistas. É vantagem ou não tomando como referência 

as dimensões de uma FO. 

E1: Porque o fio é fino, acho que seria uma vantagem. 

http://www.cianet.ind.br/pt/produtos/tecnologias/tecnologia-fibra-optica/
https://www.youtube.com/watch?v=F69tWoZa4ic
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E2: Acho que é vantagem também, é pequeno o diâmetro do fio.  

 

Mais sete estudantes concordaram ser vantagem. 

 

E3: Pra mim, por ser muito fino, acho que é desvantagem... 

Prof: Por que? 

E3: Não sei, acho que vai quebrar e durar pouco... 

E4: Não sei dizer... (outros dois estudantes disseram não saber). 

Prof: Quando falamos da capacidade de transportar dados... 

E5: Seria uma vantagem, acho, porque transmite muitas informações ...  

 

Mais cinco estudantes disseram que seria vantagem. 

 

E6: Vantagem, porque transporta grande quantidade de informação. 

 

Nove estudantes concordaram, um estudante permaneceu calado. 

 

Prof: E se pensarmos sobre interferências eletromagnéticas. Seria vantagem 

ou desvantagem? 

E7: Podia lembrar o que é isso? 

Prof. regente: seriam ruídos que interferem na transmissão de informação 

ou no funcionamento de um circuito, ou seja, um defeito provocado por 

circuitos internos dos equipamentos eletrônicos (computadores, rádios, etc) 

e também por acontecimentos naturais que atingem a rede elétrica, como 

raios, causando uma resposta indesejada, mau funcionamento ou destruição 

de desempenho dos equipamentos. 

E8: Então, acho que por não ter interferência como essas que o professor 

disse, seria uma vantagem usar a fibra óptica.  

 

Mais oito estudantes concordaram com o colega. Três alunos ficaram calados. Outros 

quatro responderam não saber. 

 

Prof. Sobre matéria-prima e o custo? 

E9: Do que é feito a Fibra óptica mesmo? 

 

A professora ia responder quando um dos estudantes se adiantou. 
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E10: De vidro e de plástico... 

E11: Então como na fibra óptica tem vidro e plástico, é vantagem, porque a 

gente encontra fácil esses materiais...  

E12: Então seria vantagem... 

E13: Agora como o valor da fibra óptica é grande, então, acho que não 

seria legal usar...  

 

Outros seis estudantes concordaram com resposta. 

 

E14: Se é caro, acho que não vale a pena...  

 

Mais três estudantes concordaram. 

 

E15: Gastar dinheiro não é comigo... (Risos!) 

E1: Mesmo sendo cara, acho que é vantagem, porque transmite muitas 

informações sem ter interferência e sem perder... (mais dois concordaram) 

E2: Não sei... 

E3: Mesmo sendo cara a fibra óptica deve ser usada... Exemplo: a Telefonia 

em Ouro Preto é feita através de cabos então quando chove, os telefones 

fixos não funcional... 

Prof: Finalizando, seria vantagem ou não utilizar a FO pensando na 

deterioração em relação aos fios de cobre.  

E4: Sei lá...  

 

Mais dois estudantes concordaram. 

 

E5:Acho que estraga pouco, mas não sei dizer porque.  

E6: Pensando que a FO é vidro e plástico e sabendo que os dois demoram 

em dissolver na natureza, a FO demoraria a estragar, então é bom usar...  

 

Os outros alunos concordaram... 

 

Prof. regente: muito bem, gostei da comparação, sinal que está atenta nas 

aulas e nas informações. 

A turma bateu palmas! 
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6.1.2. Experimento Globo de Plasma 

 

6.1.2.a) Avaliação Diagnóstica 

 

 Nesta avaliação foram aplicadas seis questões. Na questão 6, foi perguntado aos 

estudantes “Na Termologia, estudamos as mudanças de estado da matéria. Você recorda?”. A 

Figura 18 mostra a resposta dos estudantes. 

 

 

Figura 18: Número de estudantes em função da resposta à pergunta da questão 6. 

 

Foi introduzido o texto “No nosso cotidiano é muito comum encontrar substâncias nos 

chamados três estados da matéria: sólido, líquido e gasoso, porém existe um quarto estado 

físico da matéria, que não é tão comum aqui na Terra, mas acredita-se que 99% do que existe 

no universo esteja nesse quarto estado”, na questão 7. Na Figura 19 é observada a opinião dos 

estudantes diante do questionamento  

 

 

Figura 19: Número de estudantes em função dos estados físicos observados. 

 

Na questão 8, a partir da Figura 20 em que mostra a mudança do estadão físico da 

matéria, foi perguntado aos estudantes “Que fatores influem na mudança de estado físico da 
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matéria?” Todos os estudantes responderam que temperatura e pressão influenciam a mudança 

de estado físico da matéria. 

 

 
Figura 20: Mudança de estado físico da matéria 

Disponível em < http://quimicamenteonline.blogspot.com.br/2013/04/mudanca-de-estado-fisico.html>. Acesso 

15 dez 2015 
 

 Utilizando a Figura 21 em que mostra a temperatura em função da densidade das 

partículas, foi perguntado aos estudantes “Qual seria uma forma de se criar o quarto estado 

físico da matéria?”, na questão 10. 

 

 
Figura 21: Diagrama (T versus D) de classificação dos plasmas 

Disponível em < http://estadoplasmatico.webnode.com.br/o-que-e-o-plasma> /(imagem adaptada). Acesso 15 

dez 2015 

 

De acordo com os dados obtidos na avaliação diagnóstica foi observado que a maioria 

dos estudantes percebeu que com a elevação da temperatura de um gás pode-se criar o 

plasma, conforme mostrado na Figura 22. 
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Figura 22: Número de estudantes em função da interpretação sobre o quarto estado físico da matéria. 

  

O quarto estado físico da matéria, também conhecido como plasma, é formado quando 

uma substância no estado gasoso é aquecida até atingir um valor tão elevado de temperatura 

que a agitação térmica molecular supera a energia de ligação que mantém os elétrons em órbi-

ta ao redor do núcleo do átomo. Os elétrons “desprendem-se” e a substância torna-se uma 

massa disforme, eletricamente neutra e formada por elétrons e núcleos dissociados. 

 Na questão 11 são apresentados vários tipos de televisores. Um deles tem tela que é 

um dispositivo baseado na tecnologia de painéis de PDP, aperfeiçoada recentemente para o 

mercado, como televisão de alta definição (HDTV). O funcionamento baseia-se na ionização 

de gases nobres contidos em minúsculas células revestidas por fósforo. Estes televisores têm 

tela totalmente plana e apresentam excepcional reprodução de cores, fabricados na proporção 

widescreen. São painéis finos de volume reduzido em comparação aos monitores de tubo e 

retroprojeção com área de tela equivalente. As respostas da pergunta realizada na questão 11 

“Que tela é essa: LCD;LCD de LED, LED ou Plasma?” foi mostrada na Figura 23. 

 

 
Figura 23: Número de estudantes em função do tipo de tela do televisor. 

 

 De acordo com os resultados observados na Figura 22, os estudantes envolvidos com 

tecnologia encontram facilidade para interpretar diferentes telas de televisão utilizadas na 
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confecção destes dispositivos. A relação entre estudantes e o meio em que estão inseridos, 

possibilita uma troca de informações e um melhor entendimento destas ciências. Vygotsky 

concebe a aprendizagem como um processo que implica relações entre indivíduos. Nestas 

interações há uma evolução da relação social do psicológico humano, levando ao 

desenvolvimento de seus conceitos científicos. 

 Para facilitar a interpretação da questão 12, algumas concepções sobre os estados físi-

cos da matéria, são relembradas com a informação: “O estado físico de uma substância de-

pende da organização de seus átomos e moléculas. Esta organização vai depender das condi-

ções que se encontra esta substância”. Após essa introdução, na questão 12, foi solicitado aos 

estudantes relacionar os estados físicos da matéria e suas propriedades. A seguir são descritas 

as respostas dos estudantes no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Respostas dos estudantes sobre os estados físicos da matéria e suas propriedades 

Estado físico da 

matéria 
Descrição Respostas 

(A) Gelo 
As moléculas estão fortemente unidas entre si, vibram em torno de 

posições praticamente fixas. 
11 

(B) Água 

Comparadas com o estado sólido, as moléculas estão um pouco mais 

afastadas entre si, vibram com mais intensidade e movimentam-se 
mais livremente. 

9 

(C) Vapor 
Há uma grande distância entre as moléculas. O movimento entre elas 

é desordenado e chegam a se chocar. 
6 

(D) Gás ionizado 

À distância entres as moléculas é maior ainda. Ao receber uma 

quantidade suficiente de energia, as moléculas são rompidas e os 

elétrons ficam livres para se movimentar, alguns são separados do 

átomo. 

8 

 

6.1.2. b) Aula experimental lúdica 

 

Utilizando o globo de plasma, foi realizada uma nova aula experimental. Inicialmente 

foi exposto o experimento sobre a bancada e antes da realização da atividade alguns 

estudantes já estavam interagindo com o equipamento. Foi solicitado aos estudantes que 

tocassem a superfície do globo, alguns com certo receio só observaram, outros mais curiosos 

se aventuraram. Após o contato inicial com o brinquedo didático – experimento do globo de 

plasma, os estudantes levantaram algumas questões sobre o comportamento dos raios de luz 

emitidos: 

Prof. O que vocês observam? 
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E1: “quando não tem mão nem dedo no globo as luzinhas ficam para todo 

lado”...  

E2: “parece filme de ficção.” 

E3: “que o globo é de vidro...”  

E4: “tem uma barra no centro de onde saem os raios...”  

E5: “as cores das luzes dentro do globo são rosa e azul”  

E4: “parece que o globo tá vazio...”  

Prof: “Vazio como?” 

E1: “sem ar, uai...” 

Após esse primeiro contato com o globo de plasma, depois do espanto inicial, os 

estudantes acharam divertido o experimento. Os estudantes observaram com curiosidade o 

globo e ficaram espantados com as luzes que irradiaram energia. 

 

Prof: “Alguém coloque o dedo ou a mão...” 

 

Foi preciso que a professora pesquisadora e o professor regente incentivassem os 

estudantes. 

Prof: “O que observam?” 

E1: “as luzinhas vêm pra mão” 

E2: “a luz que era fina para todos os lados ficou mais grosas, onde a gente 

colocou o dedo...” 

E3:“os raios que saem do centro, antes de espessura fina ficam mais 

grossos, como se juntasse vários raios, fica mais brilhante ...”  

E4:“a gente sente pequenos choques na ponta do dedo”... 

 

Segundo Moraes (2000), a postura questionadora está diretamente relacionada com a 

atitude pesquisadora, uma relação de partida e contrapartida, de pergunta e de informação, é 

estabelecida, cada resposta podendo ser um questionamento que, se adequadamente 

formulado pelo professor, passa a constituir um verdadeiro desafio ao estudante. 

 

Prof: “O que vocês acham que tem dentro do globo?” 

E5: “além daquele dispositivo que solta os raios, acho que não tem nada” 

Prof: “Como vocês disseram o GP é composto por uma esfera de vidro e um 

dispositivo, pois bem, esse dispositivo é uma barra metálica, essa barra é 

um eletrodo, que é responsável por introduzir energia elétrica dentro da 

esfera”. 
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Prof: “Além dos que já disseram, o que acham que acontece dentro da 

esfera?” 

E6: “tem vácuo?” 

E7: “acho que tem algum gás...” 

Prof: “Que tipo de gás?” 

E7:“não sei”... 

Os estudantes ficaram observando o GP, colocando a mão ou dedo. 

Prof: “Que tipo de gás?” 

Foi obervado um silêncio na sala. 

Prof: “Para que a gente veja essa luz colorida, o que acham que acontece 

quando há uma descarga elétrica?” 

A turma continuou em silêncio. 

 

Para Vygotsky, a interação (essencialmente aquela realizada entre indivíduos, cara a 

cara) tem uma função central no processo de internalização. O autor (1988, p. 33) afirma que 

"o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa por outra pessoa", isto é, o 

sujeito consegue reconstruir ideias, pela presença do outro. Por isso, o conceito de 

aprendizagem mediada confere um papel privilegiado ao professor, não significa, entretanto, 

que a mediação seja para homogeneizar.  

 

Prof: “Para que a gente veja as luzes, dentro do globo deve existir uma 

quantidade de gás a baixa pressão, um gás inerte, que é importante nesse 

processo, juntamente com o gerador de tensão. Vamos lembrar um pouco 

das aulas de química, quando estudaram gases nobres, que é um exemplo de 

gás inerte. O quero explicar com isso? Quando um gás é inerte, ele não 

reage quimicamente com outras substâncias em condições normais de 

temperatura e pressão e não provoca desequilíbrio químico, então, vocês, o 

que acham que tem dentro do globo? Vácuo? Um gás qualquer? Ou gás 

inerte?” 

E10: “Pode ser esse último...” 

E11: “Para que esses raios saiam do meio e venham para o vidro não 

podem encontrar nada que impeça, então deve ser esse tipo de gás mesmo, 

gás inerte”...  

E13: “Os raios vão para todos os lados, mas quando a gente põe o dedo no 

globo, os raios vêm pro dedo... Por quê?” 

Prof: “Realmente, inicialmente, estes raios vão para todas as direções, 
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igualmente, mas, ao colocar o dedo ou a mão no globo, vocês favorecem a 

ida das cargas para aquele ponto.” 

E1: “Ah! Então minha mão é como se fosse um fio terra?” 

Prof: “Isso e vocês podem perceber o que em relação ao raio?” 

E2: “Ele fica mais brilhante na nossa direção.” 

 

Depois dos diálogos observados foi aberto aos estudantes o manuseio do “brinquedo” 

globo de plasma. Nessa sequência foi obervado que os alunos se divertiam e entre eles 

surgiram às explicações e discussões para o funcionamento do experimento. 

 

6.1.2. c) Aula dialógica 

 

Após o desenvolvimento das atividades experimentais lúdicas, foi distribuído um 

questionário sobre o experimento do globo de plasma retomando algumas perguntas 

apresentadas anteriormente. Nessa sequência os alunos se sentiram mais confiantes e 

procuraram explicar: 

 

E1: “É uma bola de vidro, com um gás e por uma barra de metal no centro, 

que leva energia elétrica para dentro do globo.” 

E2: “Melhor, é uma esfera de vidro, tendo no seu interior um gás e uma 

barra central, de metal, que leva energia elétrica para dentro do globo.” 

 

A professora pesquisadora juntamente com o professor regente incentivaram os outros 

estudantes a contribuir com a discussão. Surgiram novas afirmações com outros estudantes 

concordando com a descrição realizada pelos colegas. Pelo trecho transcrito, foi observado 

que os estudantes recordavam do experimento e utilizaram seus conhecimentos para fazer a 

intervenção.  

Prof: “Que tipo de gás seria?” 

Prof: “Vamos pensar, se acendesse um isqueiro, o que acontece quando o 

gás do isqueiro entra em contato com O2 do ar?”  

E3: “Acende a chama, produzindo CO2.” 

Prof: “Antes de discutir sobre que gás tem dentro do globo, vamos lembrar 

o que acontece quando tocamos a superfície da esfera?”  

E3: “Os raios vieram para ponta do dedo ou para parte que estava em 

contato com o vidro...”  
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E4: “Os raios que antes eram finos e fraquinhos ficam mais grossos e 

brilhantes. A gente pode ver isso na experiência que a professora fez com a 

gente.” 

 

Em seguida, foi discutido com os estudantes sobre a diferença de potencial (conferir 

no Anexo 4) 

Prof: “Então, o que tem que acontecer dentro do globo para que funcione?”  

E1: “além da descarga elétrica?” 

E2: “O gás dentro não pode reagir, com as luzes que saem do centro do 

globo.” 

E3: “Com a descarga.” 

E2: “É, o gás fica ioni... ajuda, gente!” 

Prof. regente: “Ionizado.” 

E4: “Ah! O gás deve ser um gás nobre, pois ele não reage quimicamente 

com outras substâncias em condições de temperatura e pressão normal.”. 

E5: “Então esse gás é ionizado e quando os elétrons ficam como antes, a 

gente vê as luzes.” 

Prof: “Vocês desse lado, o que entenderam?” 

Houve um silêncio na turma. 

Prof. regente: “Vamos gente!” 

E7: “É... Como dentro da bola tem um gás inerte...” 

E8: “Com baixa pressão...” 

E7: “...há descargas elétricas, da barra de metal, que são as luzinhas que a 

gente viu na prática...” 

E9: “As moléculas do gás no globo são provocadas soltando a energia que a 

eletricidade lhes deu, emitindo a luz.” 

E10: “Melhor dizendo, as descargas elétricas estimulam os elétrons do gás, 

dentro do globo..”. 

E11 “...e os elétrons quando ficam como antes, liberam luz.” 

 

Nesta fase, houve uma intervenção teórica da professora pesquisadora com os 

estudantes e também uma mediação do professor regente, possibilitando um envolvimento 

entre todos os participantes. Segundo Vygotsky (1984), a aprendizagem e o desenvolvimento 

estão relacionados desde o início da vida humana “um aspecto necessário e universal no 

desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente 

humanas”. Oliveira (1996, p. 101), diz que o desenvolvimento do indivíduo se dá pelos 
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processos de amadurecimento do organismo e aprendizagem, pelo contato do sujeito com um 

ambiente cultural. 

Nesta atividade foi discutido que é comum no nosso dia a dia encontrarmos as 

substâncias em seus três estados físicos: sólido, líquido ou gasoso, entretanto, existe o quarto 

estado físico da matéria, o plasma, que não é tão comum aqui em nosso planeta. Foi 

perguntado aos estudantes se sabiam de exemplos de onde encontrar na natureza o plasma. 

Em seguida foi realizada intervenções pelo professor. 

 

Prof: “Por exemplo, quando a secção de um condutor metálico submetido a 

uma corrente elétrica é reduzida, a resistência aumenta e torna-se 

necessário aumentar-se a tensão para se obter o mesmo número de elétrons 

atravessando esta secção, e consequentemente a temperatura do metal 

aumenta. O mesmo fato pode ser observado no gás plasma; quanto mais 

reduzida for a secção tanto maior será a temperatura.” 

E1: “Peraí, professora... se tem plasma onde a temperatura é grande, então 

perto das estrelas e do sol, que é muito quente deve encontrar plasma.” 

Prof. “É isso mesmo.” 

A professora continuou. 

Prof: “Apesar de não ser fácil a obtenção do plasma na superfície do nosso 

planeta, cientistas estimam que 99 % da matéria existente no Universo 

esteja neste estado, que é um gás formado por íons positivamente 

carregados e elétrons (Irving Langmuir introduziu a palavra plasma em 

1928 para descrever um gás ionizado). A abundância de plasma no universo 

pode ser explicada por que o material intergaláctico
2
 é considerado um tipo 

de plasma.” 

E2: “Podemos dizer que as estrelas também são compostas por plasma?” 

Prof. “Sim. Um plasma extremamente quente e denso.” 

E3: “Ah!” 

E4: “Estou lembrando de outro lugar onde tem plasma.” 

Prof.: “Onde?” 

E4: “Na tela da televisão, ouvi nas propagandas, televisão com tela de 

plasma.” 

Prof: “Boa lembrança e como foi dito, mesmo sendo raros, os plasmas estão 

também presentes no nosso dia a dia, diretamente através de um relâmpago, 

                                                
2 Situado entre galáxias (espaço intergaláctico). Fonte: http://www.aulete.com.br 
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da tela de uma televisão, como a colega falou, ou da luz emitida por uma 

lâmpada fluorescente, e indiretamente através dos múltiplos objetos que 

manipulamos e em cuja produção se utilizou processos assistidos por 

plasmas: circuitos integrados de aparelhos eletrônicos, faróis dos 

automóveis, escovas de dente. Vocês já ouviram falar em aurora boreal e 

austral?” 

Os estudantes reponderam que sim.  

E5: “Mas o que é aurora boreal e essa outra?” 

Prof. “A aurora austral é o nome do espetáculo de luzes que acontece no 

polo sul. Se o fenômeno ocorre no polo norte, ele é chamado de aurora 

boreal.” 

E6: “Ah!” 

Prof: “Então podemos observar o plasma nas auroras boreais que são 

grandes descargas luminescentes de partículas carregadas provenientes do 

sol e aprisionadas no campo magnético terrestre e que penetram na 

atmosfera e colidem com moléculas gasosas nas proximidades dos polos. 

Vejam as imagens. (Figuras 26 a 29).” 

 
Figura 26: Aurora austral sobre uma estação de pesquisa na Antártida 

Disponível em < http://www.mundofisico.joinville.udesc.br/imagem.php?idImagem=280>. Acesso 15 dez 2015 

 

 
Figura 27: A lua e a aurora austral sobre o laboratório IceCube, na Estação Amundsen-Scott, em 24 de agosto de 

2012. (Foto: National Science Foundation - Sven Lidstrom) 

Disponível em < http://2.bp.blogspot.com/-

BPFNJqV10i4/UHiVamOxMTI/AAAAAAAA8Qw/Yhd48f634QA/s1600/12s.jpg >. Acesso 15 dez 2015 
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Figura 28: Aurora austral, Estação Concórdia, na Antártida. Agência Espacial Europeia (ESA) – (Foto: The 

Grosby Group) 

Disponível em < https://www.achetudoeregiao.com.br/noticias1/gifs/auroraboreal3.jpg>. Acesso 15 dez 2015 

 

 
Figura 29: Aurora boreal 

Disponível em < http://2.bp.blogspot.com/-

4194ls5X5jo/UctCSC4yD8I/AAAAAAAAAxo/KFW4h4l5XVg/s1600/aurora-boreal.jpeg>. Acesso 15 dez 2015 

 

Após mostrar as Figuras 26 a 29 para os estudantes, o professor explicou a diferença 

entre a aurora polar e aurora austral (conferir no Anexo 4). 

Em seguida o professor questionou aos alunos o que é Plasma? 

 

E1: “Fiquei curiosa pra saber do assunto, depois da prova que a gente fez e 

a aula prática”.  

Prof. “Fez alguma pesquisa?” 

E1: “Fiz sim.” 

E2: “O professor comentou com a gente na sala que plasma seria o quarto 

estado da matéria.”  

Prof. “Foi novidade para alguém?” 

E2: “Foi sim.” 

E3: “A gente achava que tinha três estados da matéria, sendo eles: sólido, 

liquido e gasoso, porque a vida toda foi falado isso na escola.”  

E4: “É, lembro que no ensino fundamental a professora fez uma prática com 

a gente, usando a água: mostrou os três estados físicos: sólido (gelo), 

liquido (água) e gasoso (vapor d'água).”  

Prof. “Que diferença há entre os estados?”  
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E5: “O professor disse que a diferença entre estes três estados é a 

quantidade de energia em que eles se estão.”  

 

Depois das discussões com os estudantes, foi possível observar que as interações e 

observações dos alunos não ocorrem apenas durante as atividades realizadas em sala de aula. 

Mesmo com o planejamento das atividades desta proposta, foi observado que não se adquire 

conhecimentos apenas com eles. 

 

"O aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e 

põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, 

seriam impossíveis de acontecer." (VYGOTSKY, 1988). 

 

Na perspectiva da teoria sociocultural desenvolvida por Vygotsky, a aprendizagem é 

uma atividade conjunta, e que relações colaborativas entre estudantes e parceiros mais 

capazes são realizadas a cada contato. 

No próximo capítulo, analisaremos e discutiremos os dados coletados.  
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7. ANÁLISE DE DADOS: DISCUSSÃO  

 

A análise dos dados foi realizada após a aplicação das atividades experimentais lúdicas 

e a aula dialógica. Foram analisados os dados obtidos em sala de aula e os registros 

produzidos pelos estudantes durante a intervenção didática a fim de levantar as concepções e 

interpretações dos estudantes sobre o tema eletricidade, plasma e reflexão total da luz.  

 

7.1. Metodologia de análise das atividades lúdicas 

  

Durante as atividades lúdicas com o globo de plasma e o experimento da luz e a partir 

da discussão entre os participantes da pesquisa, professor pesquisador, professor regente e 

estudantes foram destacados discursos relacionados aos temas: eletricidade, plasma e reflexão 

total da luz. As observações em sala de aula resultaram em dados gravados em áudio, 

materiais produzidos pelos estudantes e arquivos registrados em material do próprio 

pesquisador. As transcrições das atividades, como os materiais produzidos pelos estudantes 

foram analisados e as respostas categorizadas segundo a análise de conteúdo de Bardin 

(2009). 

Para análise do material foram definidos os critérios de recorte do texto em unidades 

de registro. O critério empregado foi o acontecimento, exposto por Bardin (2009): 

 

No caso de relatos e de narrações, é possível que a unidade de registro pertinente 

seja o acontecimento. Neste caso, o ou os relatos (filmes, lendas, contos, relatos 

míticos, artigos da imprensa) serão recortados em unidades de ação. (BARDIN, 

2009, p.132). 

 

Os acontecimentos definidos foram problematização, organização do conhecimento e 

aplicação do conhecimento. A partir dos fragmentos da transcrição dos dados gravados em 

áudio, foram realizados recortes, denominados por unidade de análise.  

Após o recorte dos dados, a etapa de exploração do material foi realizada por um 

processo de enumeração que consistia em analisar o número de aparições de determinados 

elementos. Esses elementos são unidades de registros que são utilizados para categorizar os 

dados que serão investigados (BARDIN, 2009, 132). 

 

7.2. Apresentação da análise das atividades lúdicas 

  

As análises das atividades lúdicas foram divididas em experimentos com o globo de 
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plasma e experimentos da luz. 

 

7.2.1.  Análise das atividades lúdicas: experimento da luz 

 

As questões levantadas durante as intervenções realizadas foram de acordo com as 

observações dos estudantes, suas dificuldades e explanações ao longo do diálogo da aula 

experimental. Após a apresentação do experimento aos estudantes foi observada uma certa 

surpresa, com isso iniciou-se um diálogo a respeito da atividade experimental lúdica. 

 

Prof. “O que acham que está acontecendo.” 

E5: “essa luzinha verde passando pela água.” 

E6: “saindo do outro lado.” 

Prof. “Vocês acham que isso é Física?” 

 

 Baseado nas respostas dos estudantes foi separado algumas categorias, como: 

fenômenos físicos, conteúdos e aplicações. Algumas respostas relacionaram mais de uma 

categoria no agrupamento, por exemplo, nos diálogos apareceram em uma única resposta a 

categoria dos fenômenos físicos e conteúdos ao mesmo tempo. Em outros recortes apareceram 

em uma única resposta a categoria dos fenômenos físicos e de aplicações ao mesmo tempo. 

 

 
Figura 30: Percentual de estudantes em função das respostas das categorias observadas durante o experimento da 

luz. 

 

Como pode ser observado na Figura 30, parte dos estudantes pesquisados associaram 

os fenômenos de reflexão e refração para explicar o movimento dos raios de luz no 

experimento.  As categorias observadas na Figura 30 foram ainda divididas em subcategorias, 

conforme mostra a Figura 31. 
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Figura 31: Subcategorias dos agrupamentos da Figura 31 observadas durante o experimento da luz. 

 

De acordo com os diálogos, segue justificativa da classificação das respostas em cada 

um dos subagrupamentos mostrados: 

Fenômenos físicos: As discussões durante o experimento da luz mostram que 68% dos 

estudantes associaram as respostas aos fenômenos físicos observados. Estes fenômenos 

foram divididos em três subagrupamentos: reflexão (58%), reflexão total (45%) e refração 

(32%), como mostrado na Figura 32. 

 

 
Figura 32: Percentual de estudantes em função das respostas da subcategoria fenômenos físicos observados 

durante o experimento da luz. 

 

Conteúdos: As discussões mostram que 57% dos estudantes associaram as respostas aos 

conteúdos de física observados. Estes conteúdos foram divididos em dois 

subagrupamentos: óptica (propagação retilínea da luz) (67%) e óptica ondulatória (33%), 

como mostrado na Figura 33. 

Subcategorias de respostas do 

experimento da luz 
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Figura 33: Percentual de estudantes em função das respostas da subcategoria conteúdos de física observados 

durante o experimento da luz. 

 

Aplicações: As discussões mostram que 32% dos estudantes associaram as respostas às 

aplicações na área de física. Estas aplicações foram divididas em dois subagrupamentos: 

Fibra óptica (69%) e espelhos planos (31%), como mostrado na Figura 34. 

 

 
Figura 34: Percentual de estudantes em função das respostas da subcategoria aplicações na área de física 

observada durante o experimento da luz. 

 

7.2.2. Análise das atividades lúdicas: globo de plasma 

 

A partir das questões levantadas durante as atividades lúdicas e aula dialógica com o 

globo de plasma foram categorizadas as respostas dos estudantes de acordo com suas 

observações e explanações ao longo do diálogo. 

Prof: “O que observam?” 

E1: “As luzinhas vêm pra mão.” 

E2: “A luz que era fina para todos os lados ficou mais grosas, onde a gente 

colocou o dedo.” 

De acordo com as respostas dos estudantes foram separadas algumas categorias, como: 

fenômenos físicos, conteúdos e aplicações. Algumas respostas relacionaram mais de uma 

categoria no agrupamento, por exemplo, nos diálogos apareceram em uma única resposta a 
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categoria dos fenômenos físicos e conteúdos ao mesmo tempo. Em outros recortes apareceram 

em uma única resposta a categoria de fenômenos físicos, conteúdos e aplicações ao mesmo 

tempo, conforme apresentado na Figura 35. 

 

 
Figura 35: Percentual de estudantes em função das respostas das categorias observadas durante o experimento do 

globo de plasma. 

 

As categorias observadas na Figura 35 foram ainda divididas em subcategorias, 

conforme mostra a Figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36: Subcategorias dos agrupamentos da Figura 35 observadas durante o experimento do globo de plasma. 

Subcategorias de respostas do globo de 

plasma 
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De acordo com os diálogos no experimento do globo de plasma e aula dialógica, segue 

justificativa da classificação das respostas em cada um dos subagrupamentos mostrados: 

Como pode ser observada na Figura 37, a maior parte dos estudantes pesquisados 

associaram os fenômenos físicos a descarga elétrica, radiação, plasma e condução elétrica 

para explicar o experimento do globo de plasma. 

 

Fenômenos físicos: As discussões durante o experimento do globo de plasma mostram que 

58% dos estudantes associaram as respostas aos fenômenos físicos observados. Estes 

fenômenos foram divididos em seis subagrupamentos: descarga elétrica (36%), radiação 

(23%), emissão (feixe de luz) (8%), condução elétrica (28%), plasma (17%) e condução 

térmica (4%), como mostrado na Figura 37. 

 

 
Figura 37: Percentual de estudantes em função das respostas da subcategoria fenômenos físicos observados 

durante o experimento do globo de plasma. 

 

Conteúdos: As discussões mostram que 35% dos estudantes associaram as respostas aos 

conteúdos de física observados. Estes conteúdos foram divididos em seis 

subagrupamentos: eletrostática (33%), radiação eletromagnética (19%), óptica (16%), 

eletricidade (eletrodinâmica) (39%), estados físicos (5%) e termodinâmica (8%), como 

mostrado na Figura 38. 

 



75 

 

 
Figura 38: Percentual de estudantes em função das respostas da subcategoria conteúdos de física observados 

durante o experimento do globo de plasma. 

 

Aplicações: As discussões mostram que 23% dos estudantes associaram as respostas às 

aplicações na área de física. Estas aplicações foram divididas em quatro subagrupamentos: 

TV de plasma (37%), condução de energia (43%), filmes de ficção (18%) e iluminação e 

distribuição de cores (11%), como mostrado na Figura 39. 

 

 
Figura 39: Percentual de estudantes em função das respostas da subcategoria aplicações na área de física 

observada durante o experimento do globo de plasma. 

 

7.3. Educação baseada em parceiros mais capazes – concepção vygotskyana 

 

Nesta perspectiva, a utilização da ludicidade como forma de aprendizagem é uma 

atividade metodológica de ensino eficaz e instiga os estudantes à procura do conteúdo 

aprendido. Com o uso de experimentos lúdicos, os conceitos expostos pelo professor e 

parceiros dentro da sala de aula são mais facilmente absorvidos pelo estudante. 

Considerando as atividades experimentais lúdicas e a aula dialógica aplicadas nesta 

sequência didática, em uma sala de aula há estudantes com diferentes níveis de 

desenvolvimento, alguns mais adiantados e outros que precisam de suporte para desenvolver o 
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conhecimento. Nesta concepção, existem indivíduos mais capazes, que em contato com 

parceiros favorecem a aprendizagem. O que uma pessoa consegue desenvolver sozinha e o 

que ela conseguiria fazer ou alcançar com a ajuda de um colega ou do próprio professor, foi 

denominado por Vygotsky de “proximal” ou “zona de desenvolvimento proximal”. 

 

ZDP é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se 

costuma determinar através da solução independente de problemas, e 

o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução 

de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1991, p.97). 

 

Assim, Vygotsky (2001), evidencia o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal 

como um nível de desenvolvimento que supera o nível desenvolvimento do real, ou seja, o 

nível que a criança já dispõe para atuar em seu contexto e tudo aquilo que a criança tem 

possibilidade e potencialmente condições de fazer e aprender.  

A partir das respostas transcritas no subitem 6.1.1 (experimento da luz) e 6.1.2 

(experimento do globo de plasma), foram observados que os estudantes consideravam os 

termos reflexão da luz e condução elétrica nos respectivos experimentos equivocadamente. 

Na concepção do termo reflexão da luz (experimento da luz) observada pela maioria dos 

estudantes, os mesmos entendiam que reflexão (e não a reflexão total) deveria ser responsável 

pela propagação dos raios de luz. Em outro experimento o termo condução elétrica 

(experimento do globo de plasma) observada pela maioria dos estudantes, os mesmos também 

entendiam que condução elétrica (e não a radiação) deveria ser responsável pela emissão dos 

raios de luz no globo de plasma. Com interferências do professor intermediando o diálogo, a 

definição científica do termo reflexão total da luz e radiação eletromagnética foi construída 

aos estudantes a partir da intermediação e do diálogo com os estudantes. Segundo a teoria 

vygotskyana o professor e os estudantes formam um conjunto de mediadores da cultura que 

possibilita progressos no desenvolvimento cognitivo. Segundo Vygotsky (1991, p. 95), uma 

relação entre conceitos cotidianos e científicos facilita a elaboração de respostas. Os conceitos 

desenvolvidos na vida cotidiana do estudante somado ao conceito científico aprendido na 

escola aprimora a estrutura lógica dos conceitos pela interação social. 

Na tentativa de expressar suas hipóteses, os estudantes utilizam palavras comuns ao 

meio científico, baseado nos conhecimentos cotidianos observado nas falas transcritas nos 

subitens 6.1.1 e 6.1.2.  

As atividades lúdicas quando desenvolvidas de forma clara e objetiva pode possibilitar 
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experiências importantes não só no campo do conhecimento, mas desenvolvem diferentes 

habilidades especialmente também no campo afetivo e social do estudante (CUNHA, 2004). 

O autor ressalta que o papel do educador não é expor sua visão de mundo, nem mesmo tentar 

impô-la, mas dialogar com os educandos sobre a sua visão e a dele, proporcionando a 

convivência entre estudantes com saberes diferentes para levar o estudante menos preparado a 

aprender novas habilidades e competências. 

De acordo com a concepção vygotskyana, para estimar a zona de desenvolvimento 

proximal, normalmente utiliza-se a interação ou colaboração, estratégia que proporciona uma 

oportunidade para a imitação, na qual um indivíduo observa e replica o outro. Baseado nas 

atividades realizadas nesse trabalho, a repetição é também uma forma de aprendizagem 

observacional que permite a transferência de informação entre os estudantes e desenvolve o 

conhecimento entre seus pares. 
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8. ANÁLISE DA FERRAMENTA DIDÁTICA 

 

O lúdico não está apenas no ato de brincar ou jogar, está também no ato de ler, no 

apropriar-se do conhecimento como modo natural de descobrir e compreender o mundo. 

Atividades de expressão ludo-criativo atraem a atenção de todo indivíduo, independente da 

idade, e podem se constituir em um mecanismo de desenvolvimento e de aprendizagem. 

Atividades lúdicas favorecem o desenvolvimento do sujeito como um todo. Segundo 

Amarilha (1997), “na verdade, a atividade lúdica é uma forma de o indivíduo relacionar-se 

com a coletividade e consigo mesmo.” A autora ainda defende que o prazer e a ludicidade 

dependem diretamente da compreensão do conteúdo e que ambos podem ser ensinados. 

 

“Objetos, sons, movimentos, espaços, cores, Figuras, pessoas, tudo pode virar 

brinquedo através de um processo de interação em que funcionam como alimentos 

que nutrem a atividade lúdica, enriquecendo-a.” (AMARILHA, 1997, p. 27) 

 

A atividade lúdica não está presa a um tempo definido, o prevalece. Se houve um 

significado na atividade desenvolvida, esta será lembrada, assim como o conteúdo contido 

nela ficará marcada na lembrança e vida da pessoa. Como as possibilidades do lúdico são 

abrangentes, podendo ser relacionada não só à aquisição de conhecimento, mas também ao 

prazer, podendo a lembrança está associada a ele. 

Segundo o Aurélio prazer é a sensação ou sentimento agradável, harmonioso, alegria, 

contentamento, satisfação. A importância do prazer é destacada por Rubem Alves (1994): 

 

“O lúdico privilegia a criatividade e a imaginação, por sua própria ligação com os 

fundamentos do prazer. Não comporta regras preestabelecidas, nem velhos caminhos 

já trilhados, abre novos caminhos, vislumbrando outros possíveis”. (RUBEM 

ALVES, 1994, p. 1) 

 

Então, o lúdico serve como uma forma para apresentar os conteúdos através de 

propostas metodológicas no ensino de ciências, baseadas nos interesses daquilo que pode 

levar o estudante a sentir satisfação em descobrir um caminho interessante no aprendizado de 

ciências. Fundamentando essa ideia em Rubem Alves (1997):  

 

“O lúdico se baseia na atualidade, ocupa-se do aqui e do agora, não prepara para o 

futuro inexistente. Sendo o hoje a semente de qual germinará o amanhã, podemos 

dizer que o lúdico favorece a utopia, a construção do futuro a partir do presente”. 

(ALVES, 1997, p. 22) 
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 Ao perguntar aos estudantes qual atividade lúdica lhe foi mais interessante, as opiniões 

foram divididas. Alguns estudantes não justificaram sua preferência. 

 

E1: A reflexão total, com material simples, conseguiu fazer uma experiência 

bastante legal. 

E2: O globo de plasma, porque achei interessante que ao tocar nele, o raio 

ficava maior. 

E3: Para mim o globo de plasma foi um dos experimentos mais 

interessantes. Porque é de algo que não é encontrado na terra. 

34: o mais interessante foi o globo de plasma, porque é legal o 

funcionamento e a luzinha. 

E5: o da água e o laser, porque o laser atravessa a água e faz a curva dela. 

E6: o da reflexão total da luz 

E7: todos os dois experimentos, tanto o do globo quanto o da luz que 

acompanha a curva da água. (3 respostas) 

E8: todos os experimentos foram interessantes, mas o mais interessante foi o 

do globo. 

E9: dentre os experimentos realizados, o que mais me chamou atenção foi o 

globo de plasma, pois se trata de um acontecimento que não é encontrado 

na atmosfera, além da estética da experiência. 

E10: a luz de laser seguindo a curva da água. 

 

 Canda (2006) acredita que qualquer ato espontâneo em que o indivíduo se sinta inteiro 

pode ser considerado uma ação lúdica. Para ela:  

 
A atividade pode ser considerada lúdica quando o sujeito não está somente sentindo 

prazer na realização, mas quando se encontra inteiro, ou seja, quando sentimentos, 

pensamentos e ações estão agindo de forma integrada e não fragmentada no 

momento presente da atividade desenvolvida. (CANDA, 2006, p. 140). 

 

Diante a montagem, apresentação, execução e entendimento das atividades lúdicas, foi 

perguntado se foi encontrada alguma dificuldade, os estudantes na maioria disseram que não, 

sob diversas justificativas. 

 

E11:- não, pois a participação dos colegas e a explicação depois pela 

professora  foi bem sucedida. 
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E12:- não, os experimentos ajudaram a compreender melhor a matéria de 

Óptica.  

E13:- não, pois com perguntas fomos levados a observar o que acontecia e 

lembrando do que já tinha estudado, só com o globo de plasma que foi 

diferente pois nunca tinha visto... 

E14:- não, porque foi bem explicado, fazendo perguntas pra gente e fazendo 

a gente ver o que tava acontecendo e também porque as experiências foram 

bem elaboradas. 

E15:- não, porque foi fácil fazer. 

E6:- sendo vista não, mas na prática sim. É que quando a gente só tá vendo 

a gente acha fácil, mas quando a gente tem que fazer é mais difícil... 

Vários Estudantes: não, todas elas são bem fáceis de se realizar.  

E10:- não, pois fui bem instruído para fazer a atividade, com perguntas e 

fazendo a gente pensar. 

 

 Para Vygotsky (1988) o jogo (lúdico) proporciona alteração das estruturas. De acordo 

com suas concepções, uma prática pedagógica adequada acontece não somente por deixar os 

indivíduos brincarem, mas, fundamentalmente por ajudá-los a brincar, por brincar com os 

sujeitos e até mesmo por ensiná-los a brincar. 

 Sobre a forma com que foram apresentadas as atividades lúdicas, foi perguntado aos 

estudantes se gostaram. A maioria dos estudantes respondeu afirmativamente. 

 

E1:- Sim, porque com materiais simples, você descobre várias coisas legais, 

diferentes, úteis e que a gente pode aprender melhor. 

E2:- sim, foram bem feitas, fazendo pergunta pra gente e depois explicadas 

tirando dúvidas, deu o pra ver o que acontece... 

E3:- sim, pois foram realizadas de uma forma prática. 

E4:- sim porque foi uma aula diferente e divertida. 

E5:- sim, porque foi muito legal. 

E6:- sim explicou muito bem, não deixando a gente só olhado, mas 

participando e ficou mais claro a matéria. 

E7:- sim , o Globo de plasma. 

E8:- sim , ficou mais claros, uma maneira legal de tirar suas dúvidas e ficar 

mais claro sobre a matéria. 

EEE- sim elas são fáceis de se compreender e foram bem explicadas e nos 

possibilitou interação com os experimentos. (3 respostas) 



81 

 

E12:- sim todos os experimentos foram bem explicados com a gente 

participando e fáceis de se fazer. 

E13:- sim. As atividades que envolveram experiências prática ajudam a 

compreender melhor o assunto estudado. 

 

Luckesi (2004, p. 18) acredita que a ludicidade se expande para além da ideia de lazer 

restrito às experiências externas, para ele quando se define o lúdico como estado de 

consciência, quando acontece uma experiência em plenitude fala-se de um estado interno do 

indivíduo que vivência a experiência lúdica. Mesmo quando o sujeito está vivenciando essa 

experiência com outros, a ludicidade é interna.  

Soares e Porto (2006, p. 56) compartilham o mesmo conceito de ludicidade que 

Aristóteles, entendendo o lúdico como fenômeno subjetivo que possibilita ao individuo se 

sentir inteiro, sem divisão entre o pensamento, a emoção e a ação. Assim, a ludicidade se 

caracteriza como uma atitude das pessoas e não como inerente a algo ou alguém. 

 Os estudantes disseram que tiveram oportunidade de trabalhar com atividades 

semelhantes apenas nas aulas de Física e de Química, seja na escola atual ou em outra que 

tinham estudado anteriormente, porém poucos disseram que nunca tinham participado ou 

visto aulas que aplicavam atividades lúdicas. 

 

Quatro Estudantes: Sim, em uma aula de Química. 

Quatro Estudantes:- não.  

E2: sim, no IFMG na aula prática de Física. 

E3:  Sim, em Química. 

E4:- Globo de Plasma, no Polivalente, em Física. 

E5: não. Em outra disciplina não, somente em Física e Química. 

 

 Pelas atividades lúdicas, foi questionado aos estudantes o que pensavam ter aprendido. 

Foram diversas as respostas, apenas um dos estudantes disse que entendeu melhor a 

explicação do professor regente, em sala.  

 

E6: um pouco mais sobre o que é reflexão. 

E7: eu aprendi mais sobre a reflexão da luz e como funciona... 

E8: a finalidade de cada um deles e que eles podem ensinar... a do laser, 

entendi melhor sobre reflexão da luz e o globo que quando tem materiais 

diferentes no caminho da eletricidade ela vai pela resistência menor. 
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E9: eu aprendi que a luz faz curva através da reflexão da luz e tem uma 

energia especial que fica dentro do globo e que tem vácuo dentro do globo e 

colocando o dedo essa energia fica no dedo. 

E10: que a Física é muito legal. 

E11: a reflexão da luz, pois pude ver, na prática, o que tinha aprendido na 

sala de aula. 

E12 a reflexão da luz, mesmo aprendendo na sala de aula, tinha algumas 

dúvidas e deixaram tudo mais claro. 

Três Estudantes: aprendi de forma prática o que o professor de Física 

estava explicando na sala. 

E13: entendi melhor a explicação do professor em sala. 

 

Segundo Santos  (1999, p. 14) o lúdico é uma forma que o indivíduo tem de expressar-

se e integrar-se ao ambiente que vive. Por meio das atividades lúdicas ele adquire 

conhecimento em várias áreas do conhecimento, apropria-se de valores, desenvolve o 

comportamento e aprimora as habilidades motoras. Além de aprender a assumir 

responsabilidades e se tornar um ser sociável e mais crítico. Por meio do lúdico o raciocínio é 

estimulado de forma prazerosa e a motivação em aprender é recobrada. 

Lucci (1999) destaca que a: 

 

Afirmação central da valorização do brincar encontra-se em Santo Tomás de 

Aquino: Ludus est necessarius ad conversationem humanae vitae – o brincar é 

necessário para a vida humana. Esta recreação pelo brincar – e a afirmação de 

Tomás pode parecer surpreendente à primeira vista – é tanto mais necessária para o 

intelectual, que é por assim dizer, quem mais desgasta as forças da alma, 

arrancando-a do sensível. E sendo os bens sensíveis naturais ao ser humano, “as 

atividades racionais são as que mais querem o brincar”. Daí decorre importantes 

consequências para a filosofia da educação; o ensino não pode ser aborrecido e 
enfadonho: o fastidium é um grave obstáculo para a aprendizagem. (LUCCI, 1999, 

p. 3) 

 

Para Luckesi (2000) a ludicidade “é representada por atividades que propiciam 

experiência de plenitude e envolvimento por inteiro, dentro de padrões flexíveis e saudáveis”. 

 A atividade avaliativa foi finalizada com uma questão de múltipla escolha, querendo 

saber sobre a importância de iniciar uma atividade sempre com um experimento (atividade 

lúdica) e se está acostumado a realizá-la; Se é interessante o diálogo durantes as atividades; 

Como é trabalhar em grupo; Se facilita a aprendizagem utilizando diversas atividades com 

abordagens diferentes; e se o professor deve mediar o aprendizado durante as atividades. 
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Figura 41: Número de estudantes em função da importância em iniciar atividade com experimento 

 

O lúdico é importante no processo de ensino e aprendizagem, porque é capaz de 

reestruturar, reorganizar e internalizar informações e conhecimentos. Dessa forma o aprendiz 

assimila e internaliza o conhecimento e não só registrar dados, muitas vezes desconexos.  

 

 

Figura 41: Número de estudantes em função costume em iniciar atividade com experimento 

 

Para Arbid e Hesse (1987) apud Kishimoto (1997, p. 49) “o objetivo da Educação é 

construir uma plataforma que possibilite este espaço de liberdade e mudança”. 

 

 

Figura 42: Número de estudantes em função encontras respostas a partir do experimento 

 

Dertouzos (2002) apud Menezes (2011) afirma:  
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À medida que contemplamos descobertas potencialmente fundamentais no contexto 

dos sistemas centrados no homem, lembremo-nos que o principal papel da 
informação em nossas vidas é ajudar a atingir nossos objetivos humanos. A 

informação é, portanto, um meio de chegar lá e não um fim em si mesmo. Essa 

propriedade da informação é tão poderosa e fundamental que, com a natureza 

imutável do desígnio humano e dos seres humanos, é provável que sobreviva mesmo 

à mais fantástica descoberta de amanhã. (DERTOUZOS, 2002, p. 238) 

 

 

Figura 43: Número de estudantes em função aproveitamento em trabalhar em grupo 

 

Segundo Vygotsky (1998), nas atividades lúdicas, o pensamento não está separado dos 

objetos e a ação não surge das coisas, mas das ideias. Para ele, os jogos acontecem na 

interação social e são condutas que imitam ações reais e considera dois elementos importantes 

nas brincadeiras: situação imaginária e regras. 

 

 

Figura 44: Número de estudantes em função aprendizado atividades diferenciadas 

 

Abordagens diferenciadas no ensino de ciências podem auxiliar na aquisição de 

habilidades básicas esperadas no desenvolvimento dos aprendizes, destacando entre elas a 

capacidade de observação, classificação, comparação, mediação, descrição, coerência na 

organização das informações, formulação de ideias e hipóteses, interpretação de dados, 

elaboração de modelos e obtenção de conclusões. (CAMPANÁRIO apud ESLER Y ESLER, 
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1999, p. 187). 

 

 

Figura 45: Número de estudantes em função mediação do professor nas atividades 

 

 É como afirma Vygotsky (1989) que considera o lúdico uma ferramenta necessária 

para o desenvolvimento humano. Sobre isto Kishimoto (2000) afirma que “[...] é importante 

compreender o jogo, o brinquedo e a brincadeira como atividade que promove mudanças 

significativas no desenvolvimento infantil e não apenas como um elemento presente no 

cotidiano das crianças”. Sobre este assunto ainda conseguiu-se através da realização das 

atividades lúdicas e avaliações, verificar em que sentido a presença da ludicidade no ensino 

médio contribui para a melhora na qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 
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9. CONCLUSÕES 

 

 O uso do lúdico como ferramenta pedagógica no ensino médio suscitou os estudantes 

pesquisar novos conceitos utilizando outras estratégias e argumentar de maneira diferente, 

proporcionando a eles aprofundamento e reelaboração de seus conceitos prévios. A interação 

entre as aulas tradicionais e aplicação da sequência didática com experimentos lúdicos e aula 

dialógica, mostrou ao aluno uma abertura para o diálogo científico, estimulando a discussão 

entre parceiros mais capazes, professor e colegas da sala de aula, favorecendo seu 

aprendizado. 

Neste trabalho foi possível introduzir noções básicas de física moderna, conceitos que 

são estudados no 3º Ano do Ensino Médio. Após a apresentação das atividades lúdicas, com a 

apresentação da aula dialógica os estudantes conseguiram definir alguns conceitos que ainda 

tinham dúvida, como diferenças entre reflexão (em espelhos planos) e reflexão total (em 

cabos de fibra óptica) avançando nas discussões com seus pares na interpretação e no 

desenvolvimento do cognitivo.  

No experimento do globo de plasma também conseguiram aperfeiçoar sua 

interpretação. Após discussões iniciais durante as atividades experimentais e aplicação da aula 

dialógica, os estudantes conseguiram diferenciar radiação eletromagnética de condução 

elétrica e condução térmica. Os estudantes tinham a ideia preliminar que condução explicava 

todo movimento observado no globo de plasma e encontraram certa dificuldade em explicar o 

princípio da emissão da luz, interpretada inicialmente por fagulhas de luz.  

Pode ser observado que após a aplicação do questionário prévio (diagnóstico inicial) 

existiam algumas interpretações equivocadas que foram trabalhadas durante as atividades 

lúdicas de laboratório e aula diagnóstica. Com interferências do professor intermediando o 

diálogo, a definição científica de conceitos de radiação, condução térmica e elétrica, emissão 

de luz, plasma e reflexão total foi construída aos estudantes.  

A relação professor-aprendiz não deve ser uma relação de imposição, mas sim, uma 

relação de cooperação, de respeito e de crescimento. O estudante é sujeito interativo e ativo 

no seu processo de construção de conhecimento e o professor assume um papel fundamental 

nesse processo, como um indivíduo mais experiente. Por essa razão cabe ao docente 

considerar o que o estudante já sabe, sua bagagem cultural e intelectual, para a construção da 

aprendizagem. “Por isso, o professor desempenha um papel ativo no processo de educação: 

modelar, cortar, dividir e entalhar os elementos do meio para que estes realizem o objetivo 

buscado” (Vygotsky, 2003, p.79).  
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O professor e os colegas da classe formam um conjunto de protagonistas que 

possibilita progressos no desenvolvimento cognitivo. Os estudantes a partir do momento em 

que se apropriam dos conhecimentos acumulados formulam conceitos científicos. O professor 

como mediador deve atuar na zona de desenvolvimento proximal, entre o nível de 

desenvolvimento atual determinado pela resolução independente de problemas e o nível de 

desenvolvimento potencial determinado pela resolução de problemas sob a orientação ou em 

colaboração com parceiros mais capazes para facilitar o desenvolvimento de suas funções 

psicológicas superiores. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Avaliação Diagnóstica com as (os) estudantes 

 

 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 
 

 

O uso da Ludicidade no Ensino de Ciências 

Indagações acerca de conceitos físicos  

Série: ___ 

 

1. Você já ouviu falar em fibra óptica? 

(    ) sim (    ) não 

 

Em caso afirmativo, responder as questões 2 a 5, em caso negativo, deixá-las em branco. 

2. Você sabe para que é utilizado? 

(    ) sim (    ) não 

 

 

3. Das opções abaixo, quais você pensa poder ser utilizada a fibra óptica. 

(    ) telecomunicações 

(    ) examinar o interior de uma artéria 

(    ) iluminação de piscinas 

(    ) rede sem fio 

(    ) sistema de sensores 

 

 

4. Que parte da Física podemos estudar as fibras ópticas? 

(    ) Mecânica 

(    ) Terminologia 

(    ) Eletromagnetismo 

(    ) Física Nuclear 

(    ) Eletrostática 

(    ) Eletrodinâmica 

(    ) Física Moderna 

(    )Óptica 
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5. As fibras ópticas são muito utilizadas para a transmissão de dados enviados com menor 

número de fios e ausência de interferências eletromagnéticas. Os sinais são transmitidos de 

pontos distantes um do outro por meio de feixes de luz que se propagam no interior da fibra, 

acompanhando sua curvatura sem "escapar". 

 

 

 

Este fenômeno ocorre no interior das fibras a partir da: 

(     ) dispersão total (     ) difração total (     ) absorção total (     ) reflexão total 

 

6. Na Termologia, estudamos as “Mudanças de Estado da matéria”. Você recorda? 

(    ) sim (    ) não 

 

7. No nosso cotidiano é muito comum encontrar substâncias 

nos chamados três estados da matéria: 

Porém, existe um quarto estado físico da matéria, que não é 

tão comum aqui na Terra, mas acredita-se que 99% do que 

existe no universo esteja nesse quarto estado.  
 

 

 

 

Esse estado físico da matéria é chamado: 

(     ) magma (     ) poeira atômica (     ) plasma (     ) pedra lunar 
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8. Observe a figura 

 

 

Que fatores influem na mudança de estado físico da matéria? 

(    ) a temperatura e a pressão. (    ) a temperatura e o volume 

 

10. Qual seria uma forma de se criar o quarto estado físico da matéria? 

 

 

(     ) resfriar o gás. 

(     ) aquecer o gás.  

(     ) congelar o líquido 

(     ) gaseificar o líquido 

 

11. No mercado há vários tipos de televisores. Um deles tem uma tela que é um dispositivo 

baseado na tecnologia de painéis de PDP, que foi aprimorada recentemente para o mercado 

da televisão de alta definição (HDTV). O funcionamento baseia-se na ionização de gases 

nobres contidos em minúsculas células revestidas por fósforo.  

Estes televisores têm tela totalmente plana. Apresentam excepcional reprodução de cores e 

são fabricados na proporção  widescreen. São painéis finos, de volume bastante reduzido em 

comparação aos monitores de tubo e retroprojeção com área de tela equivalente. 

Que tela é essa? 

(     ) LCD (     ) LCD de LED (     ) LED (     ) Plasma 
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12. O estado físico de uma substância depende da organização de seus átomos e moléculas. 

Esta organização vai depender das condições que se encontra esta substância. 

 

Numerar as figuras  da coluna A com as descrições da coluna B. 

( A ) 

 

 (    ) as moléculas estão fortemente unidas entre si. 

Vibram em torno de posições praticamente 

fixas. 

( B ) 

 

 (    ) há uma grande distância entre as moléculas. O 

movimento entre elas é desordenado e chegam 

a se chocar. 

( C ) 

 

 (    ) A distância entres as moléculas ainda é maior, 

pois ao receber uma quantidade suficiente de 

energia, terá suas moléculas rompidas e os 

elétrons ficarão livres para se movimentarem e 

alguns serão separados do átomo. 

( D ) 

 

 (    ) as moléculas estão um pouco mais afastadas 

entre si do que as moléculas no estado sólido. 

Vibram com mais intensidade e movimentam-

se mais livremente. 
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Anexo 2. Atividade com as (os) estudantes após os experimentos 

 

 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 
 

 

O uso da Ludicidade no Ensino de Ciências 

Indagações acerca de conceitos físicos III 

Série: ___ 

 

 

Aula dialógica 

 

FIBRA ÓPTICA 

1. O que é? 

2. Como que seria o funcionamento dos cabos de fibra óptica... 

3. Que princípio da física essa transmissão segue...  

4. Que vantagens e desvantagens do uso da Fibra óptica! Foram dadas algumas pistas:  

Vantagens ou desvantagens acerca de: Dimensões, Capacidade para transportar; Sobre 

interferências eletromagnéticas; Sobre matéria-prima; Custo; Segurança no sinal; Resistência; 

Sobre a instalação; Deterioração em relação aos fios de cobre. 

5. Quais seriam as aplicações da Fibra óptica? 

6. Ainda foi perguntado sobre a “Diferença entre fibra ótica e par trançado”. 

 

 

GLOBO DE PLASMA 

7. O que é Plasma, primeiramente? 

8. O que é um Globo de Plasma? 

9. O que acontece quando tocamos a superfície da esfera? 

10. Que exemplos de plasma que podemos encontrar na natureza? 

 

"A ciência não é senão uma perversão de si própria se não tem como objetivo principal o 

bem-estar da humanidade." 

Nikola Tesla 
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Anexo 3. Avaliação após os experimentos 

 

 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 
 

 

O uso da Ludicidade no Ensino de Ciências 

Indagações acerca de conceitos físicos IV 

Série: ___ 

 

 

1- Realizamos alguns de experimentos. Qual (is) foi (foram) a (s) mais interessante (s)? Por 

quê?  

2- Você considerou alguma atividade difícil? Por quê?  

3- Sobre as atividades, você gostou de como foram realizadas? Justifique.  

4- Você já teve oportunidade de trabalhar com atividades semelhantes? Quando e em que 

disciplina? 

5- O que de mais importante você acha que aprendeu com os experimentos?  

6- Leia as informações e assinale um X na opção que melhor traduz sua opinião frente ao 

questionamento.  

 
Concordo 

totalmente 
Concordo 

Indeciso 

ou 

indiferente 

Discordo 
Discordo 

totalmente 

É importante iniciar uma 

atividade sempre com um 

experimento. 

     

Estou acostumado a realizar 

atividades que iniciam 

sempre com experimentos  

     

É interessante ter que propor 

ações e realizá-las para 

encontrar resposta para 

alguma questão. 

     

É muito bom e proveitoso 

trabalhar em grupo.  
     

Aprender através de diversas 

atividades com abordagens 

diferentes é mais fácil  

     

O professor deve ajudar 

sempre no momento de 

propor essas atividades  
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Anexo 4. Desenvovimento de conteúdos 

 

 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 
 

 

O uso da Ludicidade no Ensino de Ciências Série: ___ 

 

 

Aula dialógica 

 

1. Na intervenção foi relembrado que a reflexão total acontece quando a luz, vinda do meio 

mais denso, incide numa superfície (interface) que separara os dois meios, com um ângulo de 

incidência (Ɵ) superior ao ângulo crítico (Ɵc). (Figura 16) 

 

 
Figura 16: Reflexão total 

Disponível em < http://cfqbrunamagalhaes.blogspot.com.br/2014/06/reflexao-leis-refracao-reflexao-total.html . 

Acesso 15 dez 2015 

 

 Durante a aula dialógica foi discutida a relação entre a fibra óptica e a reflexão total da 

luz. Foi explicado que a fibra óptica é um filamento de vidro ou de materiais poliméricos 

(plásticos) com capacidade de transmitir luz (dados, informações). Estes fios têm vários 

diâmetros, indo de diâmetros pequenos, como um fio de cabelo ou mais fino, até vários 

milimétricos. O vidro é o material mais utilizado porque absorve menos as ondas 

eletromagnéticas. Qualquer material usado ou a aplicação, a transmissão da luz (dados, 

informações) segue sempre a mesma lei: é lançado um feixe de luz numa extremidade da 

fibra, esse feixe percorre a fibra através de sucessivas reflexões (Figura 17). A fibra possui no 

mínimo duas camadas: núcleo e revestimento, no núcleo ocorre a propagação da luz, esta só é 

possível graças a diferença do índice de refração entre o revestimento e o núcleo, pois o 

núcleo possui um índice de refração mais elevado, característica que liga ao ângulo de 
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incidência do feixe de luz, que possibilita o fenômeno da reflexão total.  

 

 
Figura 17: Luz refletindo em uma fibra óptica. 

Disponível em < http://blog-de-cfq-leonor-silveira-8d.blogspot.com.br/2013/06/refracao-e-reflexao-total.html>. 

Acesso 15 dez 2015 

 

 

2. Na intervenção, foi discutido com os estudantes sobre a diferença de potencial (conferir, 

grandeza utilizada para explicar o movimento das cargas elétricas, conceitos básicos de 

eletricidade visto pelos estudantes no 9º ano do ensino fundamental e que deve ser melhor 

aprofundado no 3º ano do ensino médio. Considerando um dispositivo eletrônico, por 

exemplo um microcomputador, onde os estudantes manuseiam em seu cotidiano. Foi 

explicado que quando ligamos o microcomputador, há uma diferença de potencial (DDP) nos 

pólos da bateria. Num polo há uma falta de elétrons e na outra extremidade, há um excesso. 

Essa diferença de cargas nas extremidades ou diferença de potencial (DDP) é responsável 

pelas “cargas elétricas se movimentarem no circuito”. Com isso, foi possível resgatar esse 

conhecimento já discutido no ensino fundamental, explicando aos estudantes que fonte de 

energia num dispositivo, pode ser chamada de gerador de energia elétrica e pode ser uma 

pilha comum ou bateria, conforme mostrado aos estudantes na Figura 24. 

 
Figura 24: Diferença de potencial (DDP) 

Disponível em < http://www.jose-crispim.pt/artigos/conceitos/conc_art/images_conc_art/images/tensao.jpg>. 

Acesso 15 dez 2015 

 

Foi explicado aos estudantes que o gerador elétrico, em um sistema ideal, não tem 

perda de energia na conversão de energia química (bateria) para energia elétrica. Assim foi 

explicado aos estudantes, que para um sistema ideal a energia gerada também é chamada de 

tensão elétrica ou voltagem entre dois pontos. A unidade da DDP no sistema internacional (SI) 
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é o Volt (V) em homenagem ao Físico Italiano Alessandro Volta. 

Em seguida, foi explicado que um aparelho elétrico só funciona quando se cria uma 

tensão elétrica ou DDP entre dois pontos no circuito, para que as cargas possam se deslocar. 

Foi mostrado na Figura 25 que a bateria de 12V fornece mais energia às cargas elétricas de 

um circuito do que uma pilha de 1,5 V. 

 

 
Figura 25: Gerador de energia (pilhas e baterias) 

Disponível em < http://www.aulas-fisica-quimica.com/9e_05.html>. Acesso 15 dez 2015 

 

Em continuidade, após discutir sobre o conceito de energia elétrica ou DDP nos 

circuitos, foi explicado o que acontece dentro do globo de plasma. Como a diferença de 

potencial é alta entre o circuito e o vidro, o gás dentro da esfera sofre ionização (processo em 

que um átomo ou uma molécula perde ou ganha elétrons para formar íons) e há um 

deslocamento de cargas. A perda de elétrons ioniza os átomos do gás e o estado ionizado se 

mantém, pois o gás: 

a) é muito quente, tal que as colisões entre átomos são suficientemente intensas para 

que os elétrons sejam arrancados dos mesmos;  

b) é muito rarefeito, de maneira que os elétrons, uma vez removidos, raramente 

encontrarão um íon com o qual possam se recombinar;  

c) está sujeito a fontes externas de energia, tais como campos elétricos intensos ou 

radiações capazes de arrancar os elétrons dos átomos.  

Foi explicado que as cargas excitam os elétrons do gás inerte e esses elétrons, ao 

voltarem para o estado inicial, emitem luz, isto é, os vários raios luminosos que foram vistos 

são devido a uma corrente sendo conduzida pelo gás. 

 

3. Explicação sobre a diferença entre a aurora polar e aurora austral.. A aurora polar é um 

fenômeno óptico formado por um brilho observado no céu à noite, nos polos Norte e Sul, em 

consequência do impacto de partículas de vento solar com a alta atmosfera do Planeta Terra, 

capturadas pelo campo magnético terrestre. Em latitudes do hemisfério norte, a aurora polar é 
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conhecida como aurora boreal (nome dado por Galileu Galilei em 1619, referenciando a 

Aurora, deusa romana do amanhecer e ao seu filho, Bóreas, deus grego, representante dos 

ventos nortes), ou ainda, luzes do Norte (nome mais comum entre os escandinavos). A 

ocorrência se dá nas épocas de setembro a outubro e de março a abril, normalmente. Em 

latitudes do hemisfério sul é conhecido como aurora austral, nome dado por James Cook, 

fazendo referência direta ao fato de estar no sul, pois a palavra austral é proveniente do grego 

(Auster), significando Sul.
3,4,5

 

Em seguida o professor questionou aos alunos o que é Plasma? 

 

                                                
3 Fontes:http://www.iag.usp.br/paleo/?q=content/o-fen%C3%B4meno-da-aurora-polar 
4 http://eventosmitologiagrega.blogspot.com.br/2011/06/boreas-o-vento-do-norte.html 
5 http://www.dicionarioinformal.com.br/austral/ 
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Anexo 5. Glossário 

 

 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 
 

 

O uso da Ludicidade no Ensino de Ciências Série: ___ 

 

GLOSSÁRIO 

 

LCD: termo da língua inglesa Liquid Crystal Display: um painel fino usado para exibir 

informações por via eletrônica, como texto, imagens e vídeos. 

LED: termo da língua inglesa Light Emitting Diode:  usado para a emissão de luz em locais e 

instrumentos onde se torna mais conveniente a sua utilização no lugar de uma lâmpada. 

HDTV: termo da língua inglesa High-Definition TeleVision: um sistema de transmissão 

televisiva de alta resolução de tela, resolução significativamente superior à dos formatos 

tradicionais. 

Internalização: Adoção ou incorporação inconsciente de certos padrões, ideias, atitudes, 

práticas, personalidade ou valores de outra(s) pessoa(s) ou da sociedade, que o indivíduo 

passa a considerar como seus. Disponível em <http://www.dicio.com.br>. Acesso em 10 out 

2015 

PDP : Plasma Display Painel 

Widescreen: é um termo em inglês utilizado para uma tela (de cinema ou outro meio) ou 

monitor que tem razão entre largura e altura maior da tela, a que exibe a imagem, do que o 

clássico formato pitagórico 4:3 (1,3[3] = 1,333...). Isso quer dizer que em cada 1 cm de altura, 

a imagem tem largura de cerca de 1,33 cm. O formato 16:9 é o mais conhecido. 

 

 

http://www.dicio.com.br/

