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CAPITULO 1. INTRODUÇÃO  

 

A Física é uma ciência que teve sua epistemologia na filosofia, isto é, no desejo 

do ser humano de conhecer e compreender os fenômenos da natureza. Neste sentido a 

natureza curiosa do homem desempenhou uma função importante, pois motivou o 

estudo e o desenvolvimento de métodos de observação de fenômenos, possibilitou a 

construção das primeiras ferramentas de investigação e a formulação de leis e teorias. 

Todavia tal característica tem assumido um papel secundário no ensino dessa ciência ao 

longo dos anos.  

É notória a dificuldade que os alunos têm quanto à aprendizagem no ensino de 

física tanto nas escolas públicas como nas privadas. Como a física é uma ciência que 

estuda os fenômenos da natureza é interessante que se comece o estudo da mesma desde 

as séries iniciais do ensino fundamental, pois pelo currículo atual os alunos só têm o 

primeiro contato no 9° ano com a disciplina de ciências, a qual se divide em Física, 

Química e Biologia (este fato é corroborado pelo conteúdo dos livros didáticos deste 

nível de ensino o qual pode ser observado uma parte compartimentada do conhecimento 

de física).   

Baseado em nossa experiência profissional, a aprendizagem da física ainda deixa 

muito a desejar, uma vez que nas escolas o método tradicional ainda é predominante e 

caracterizado por colocar o discente como espectador do processo de aquisição do 

conhecimento e pela exacerbada ênfase em abordar fórmulas e algoritmos para 

resolução de problemas. Dessa maneira, distanciando cada vez os alunos da prática e do 

conhecimento cientifico. 

A Física, em nossa opinião, é uma disciplina importante, pois ela descreve os 

fenômenos da natureza e está presente no cotidiano do educando. Partindo deste 

princípio, podemos afirmar que a física pode ajudar o educando a entender o que ocorre 

ao seu redor, podendo ainda ajuda-lo a resolver situações que venha a passar em seu 

cotidiano, por exemplo, encontrar a melhor forma para levantar um objeto pesado. 

Existem muitas dificuldades para a aprendizagem de física na educação básica 

(ensino memorístico, muito ensino teórico, sem conexão com o cotidiano dos estudantes, 

professores que não são da área, alunos desmotivados por já pensar que é uma disciplina 

difícil, etc.). Em muitas escutas feitas, os estudantes revelam que não conseguem 
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aprender os conteúdos de física porque dizem que esta disciplina parece mais com 

matemática pura. A partir desta problemática nasce o interesse de desenvolver esse 

trabalho de dissertação de mestrado em Ensino de Física considerando o uso de uma 

abordagem lúdica para o Ensino de Ciência, ou seja, por meio de brincadeiras para o 

Ensino Fundamental II. A estratégia é integrar a perspectiva teórica e pratica da física, e 

com isso, tentar promover o desenvolvimento de uma aprendizagem dos conteúdos 

ensinado.  

O uso da estratégia com brincadeiras, como alternativa complementar ao ensino 

de física, aparece como possibilidade facilitadora da aprendizagem dos estudantes para 

além do uso do livro didático como único recurso do professor durante as aulas. 

Pensamos que é importante à utilização de outros meios didáticos para que o aluno 

possa compreender melhor o que está sendo ensinado na sala de aula e assim possa 

desenvolver o interesse em ciência.  

De acordo com a BNCC, os estudantes devem ser “estimulados e apoiados no 

planejamento e na realização cooperativa de atividades investigativas”. Em outras 

palavras, os alunos devem ser estimulados a ir além do passo a passo e do conjunto de 

etapas predefinidas, que é característico do método científico; eles devem ser 

estimulados a exercitar a observação, a experimentação e a investigação. O processo 

investigativo deve ser entendido no seu sentido mais amplo; vai além da reprodução ou 

da execução de uma atividade laboratorial. Nesse sentido, é essencial motivar os 

estudantes a serem questionadores e divulgadores dos conhecimentos científicos, de 

modo que se construa um caminho que os leve a exercer plenamente sua cidadania. No 

desenvolvimento das aprendizagens essenciais propostas pela BNCC, é importante que 

os alunos reconheçam a Ciência como construção humana, histórica e cultural, e se 

identifiquem como parte do processo de construção do conhecimento científico. 

(BNCC, 2017, p. 17). 

Entre as principais mudanças curriculares trazidas pela BNCC está à 

distribuição, ao longo da Educação Básica, dos conhecimentos das diferentes áreas da 

Ciência, como a Física, a Química, a Biologia e outras. A formalização dos 

conhecimentos de Física e de Química, usualmente concentrados no 9º ano dos livros 

didáticos, passa a ser distribuída ao longo de todo o Ensino Fundamental, estando 

presente numa progressão gradual e contínua desde o 1º ano até o 9º ano, 
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instrumentando os alunos para a investigação científica. O mesmo é proposto para os 

assuntos relacionados ao corpo humano, fornecendo bases científicas para os estudantes 

cuidarem da saúde individual, coletiva e ambiental. (BNCC, 2017, p. 17). 

A escolha de investigação com estudantes do Ensino Fundamental tem como 

interesse mudar a concepções dos estudantes sobre a física, principalmente ao 

ingressarem futuramente no Ensino Médio. Desta forma fornecendo uma iniciação a 

física no final do Ensino Fundamental para chegarem ao ensino médio com algum 

conhecimento introdutório para maior aprofundamento posterior. 

O educador francês Edgar Morin (2006) acredita que instigar a curiosidade da 

criança é a melhor forma de despertá-la para o saber. Este autor diz que a construção de 

saberes está intimamente ligada à postura investigativa, curiosa e crítica do indivíduo. 

Ele afirma que é através da busca de se obter respostas às indagações, que surgem 

durante o estudo de um terminado tema, que hipóteses são respondidas ou refutadas à 

medida que outros questionamentos vão brotando. O autor diz que é por meio da 

criticidade que os educandos percebem se as respostas obtidas são condizentes com o 

esperado e formulam novos conhecimentos, construindo assim seus saberes. 

É importante dize que a disciplina de Física não faz parte da grade curricular 

como disciplinar do ensino fundamental. Neste nível a Física apresenta-se como 

componente da disciplina de ciências. Baseado em nossa experiência profissional, é um 

desafio trabalharmos este componente no ensino fundamental. Procuramos abordar a 

física de uma forma mais lúdica, de forma que os educandos tenham interesse e evitem 

a rejeição ao estudo da mesma sem prejudicar todo o desenvolvimento intelectual dos 

mesmos. Os Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental- PCN afirmam que 

apresentar a Ciência como um conhecimento que ajude os estudantes a compreenderem 

o mundo em sua volta e suas transformações contribui para o reconhecimento de que o 

homem constitui parte do universo e deve ser esta formação científica iniciada já no 

ensino fundamental (BRASIL, 1997). 

Partindo dessas premissas, este trabalho de dissertação tem como foco principal 

investigar uma proposta de ensino de física no ensino fundamental por meio da 

abordagem lúdica. Brincadeiras que os estudantes têm conhecimento, que fazem parte do 

cotidiano deles (cobra cega, cabo de guerra, cadeira humana, etc). A proposta visa 

romper com concepções repulsivas dos estudantes com relação à física e fornecer uma 
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formação elementar de física no ensino fundamental que sirva de apoio para 

continuidade de seus estudos futuros. 

Esse trabalho tem por objetivo geral investigar e avaliar o potencial de uma 

sequência de ensino dialógica e interacionista, na acepção de Vygotsky, integrada á uma 

estratégia lúdica por meio de brincadeiras para ensinar conceitos fundamentais de f í s ica  

(ondas  e  força)  para os alunos do 9° ano do ensino fundamental II em uma escola do 

município do Crato, CE. Como objetivos específicos buscamos: 

 Investigar vantagens e desvantagens de uma sequência de ensino que 

comtemple uma abordagem lúdica para o estudo do conceito de força e 

ondas mecânicas no Ensino Fundamental. 

 Elaborar um material de apoio norteador de um planejamento de aulas 

de Física com uma abordagem lúdica. 

A estrutura da dissertação foi pensada seguindo a sequência: no capítulo 2 

descrevemos a teoria sócio-interacionista de Vygotsky focando o conceito sobre zona de 

desenvolvimento proximal; no capitulo 3 discutiremos os procedimentos metodológicos 

para realizar a pesquisa; no capitulo 4 faremos a análises dos resultados obtidos pela 

pesquisa e capitulo 5 teremos as considerações finais deste trabalho de dissertação. 
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CAPITULO 2. A TEORIA DIALÓGICA E INTERACIONISTA DE LEVI 

VYGOTSKI E IMPLICAÇÕES PARA ESTE TRABALHO  

Neste capítulo discorreremos sobre os aspectos teóricos da teoria de 

aprendizagem e desenvolvimento defendida por Levi Vygotsky embasador do presente 

trabalho, os quais nortearam o desenvolvimento da proposta de metodologia didática, a 

realização da intervenção e a análise dos resultados.  

A seguir discutiremos alguns dos principais conceitos defendidos por Vygotsky, 

por exemplo: construção do conhecimento do indivíduo; zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP) descrita por Vygotsky; ensino lúdico na sala de aula; e a interação entre 

aluno-aluno e a interação professor-aluno. 

2.1 A construção do conhecimento do indivíduo segundo Vygotsky   

 

Quando o indivíduo consegue desenvolver um pensamento mais profundo sobre 

um determinado assunto, podemos dizer que de fato ocorreu uma aprendizagem do 

indivíduo. Mais ao longo de nossa vida estamos sempre construindo conhecimentos, 

com isso, estamos sempre em um processo de aprendizado. 

Para Vygotsky o saber nasce da interação entre os indivíduos e o meio social 

através do uso dos vários mecanismos simbólicos (linguagem, signos). Esses elementos 

simbólicos são classificados em instrumentos, signos e sistemas simbólicos. 

O estudo do processo ensino-aprendizagem numa perspectiva sócio-histórica 

tem salientado a relevância da atividade mediada na internalização das funções 

psicológicas, dando origem ao chamado comportamento superior Vygotsky (1978) 

caracteriza o uso de signos e de instrumentos como atividade mediada, que irá orientar o 

comportamento humano, na internalização dessas funções. Mas, a mediação por signo e 

instrumento são de natureza diversa, enquanto o signo constitui uma 

atividade interna dirigida para o controle do próprio sujeito, o instrumento é 

orientado externamente, para o controle da natureza. Tanto o controle do 

comportamento como o da natureza acarretam mudanças no funcionamento cognitivo, o 

primeiro ocasionando a emergência das funções superiores e o segundo a relação do 

homem com o seu ambiente: o homem muda a natureza e essa mudança altera a sua 

própria natureza. É esse movimento dialético, entre o homem e seu artefato, que se 

deseja esclarecer. 
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Segundo Vygotsky (1991) para ocorrer à aprendizagem, a interação social deve 

acontecer dentro da zona de desenvolvimento proximal (ZDP), que seria a distância 

existente entre aquilo que o sujeito já sabe seu conhecimento real, e aquilo que o sujeito 

consegue realizar, aprender com a ajuda de alguém. O conceito das ZDP será melhor 

apresentado na seção abaixo. 

2.2 O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal e sua importância para o 

ensino de Ciência 

Zona de desenvolvimento proximal (ZDP) é um conceito central na Psicologia 

sociocultural ou sócio-histórica, formulado originalmente por Vygotsky, na década de 

1920. 

(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). 

Interpretamos, conforme a explicação anterior, que uma criança se encontra no 

nível de desenvolvimento real quando realiza uma atividade sem precisar de ajuda de 

nenhum adulto, logo já possui uma aprendizagem prévia. Já na Zona de 

Desenvolvimento Potencial a criança precisa de ajuda de adulto para realizar a atividade 

que lhe é proposta, só assim realizará a atividade.   

Através do conceito de zona de desenvolvimento proximal descrito por 

Vygotsky (1991), ele defende a importância da orientação de outra pessoa na 

aprendizagem do indivíduo com o intuito de promover o processo ensino aprendizagem 

do indivíduo (consideração fundamental para a função da escola e o papel do professor 

de ciência em sempre pensar atividades que promovam um ensino desafiador para os 

estudantes). Essa teoria tem um papel importante no ambiente escolar, pois os alunos 

irão adquirir os conhecimentos gradativamente de acordo com que lhe é ensinado. 

 As escolas junto com os seus professores passam a ter um papel importante, no 

qual cada docente precisa entender em qual nível de aprendizagem os seus alunos estão. 

Sabemos que os alunos são capazes de progredir em cada encontro, o professor estimula 

a terem pensamentos mais concretos. 
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O conceito de (ZDP) é de suma importância para o desenvolvimento desta 

atividade, pois os alunos estão aprendendo os conteúdos de física de maneira lúdica 

sobre a orientação de um professor. 

2.3 Articulação entre a abordagem lúdica em aulas de Ciências e a ZDP 

 

A ludicidade na educação facilita a aprendizagem dos alunos, pois é de grande 

importância para o desenvolvimento da criança, quando os mesmos podem ver na 

prática toda a teoria que está por traz dos conteúdos estudando em sala de aula, dessa 

forma poderão conseguir assimilar todo o conteúdo de maneira prazerosa. 

De acordo com Apaz et al. (2012, p. 7):   

O termo lúdico etimologicamente é derivado do Latim “ludus” que significa 

jogo, divertir-se e que se refere à função de brincar de forma livre e individual, 

de jogar utilizando regras referindo-se a uma conduta social, da recreação, 

sendo ainda maior a sua abrangência. Assim, pode-se dizer que o lúdico é 

como se fosse uma parte inerente do ser humano, utilizado como recurso 

pedagógico em várias áreas de estudo oportunizando a aprendizagem do 

indivíduo. 

Por isso, a importância de abordar o processo lúdico na sala de aula como um 

possibilidade, pois os discentes terão mais facilidade no processo de ensino 

aprendizagem, desse modo estarão visualizando na prática toda a teoria vista no 

momento da aula. Essa forma lúdica pode ocorrer de várias maneiras, dentre elas jogos 

e brincadeiras que envolvam o assunto ensinado pelo professor. 

Segundo a colocação do autor acima a ludicidade é um eixo facilitador da 

aprendizagem da criança e a construção de um novo saber. Considerando o conceito de 

Zona de Desenvolvimento Proximal proposta por Vygotsky conjecturamos que o 

professor poderá inserir a abordagem lúdica criando situações de aprendizagem de 

conceitos da física com orientação e interação entre o professor e entres seus colegas. 

Soares et al. (2014) defende que a ludicidade pode ser uma ferramenta 

importantíssima para a participação dos alunos no momento da aula, facilitando a 

aprendizagem dos conteúdos abordado e a interação entre os colegas e o professor. 

O lúdico pode ser utilizado como promotor da aprendizagem, nas práticas 

escolares, possibilitando a aproximação dos alunos com o conhecimento. 

Porém, devem ter sempre claros os objetivos que se pretende atingir com a 

atividade lúdica que vai ser utilizada, deve-se respeitar o nível de 

desenvolvimento em que o aluno se encontra e o tempo de duração da 

atividade (SOARES et al., 2014, p.87). 

Ensinar de forma lúdica, pode proporcionar ao estudante uma aprendizagem 

melhor, uma vez que os mesmos conhecem a brincadeira que está sendo apresentada a 
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eles. Desta forma podendo ocorrer um processo de assimilação com a nova forma de 

aprendizagem, por isso o professor deve ser conhecedor da importância de usar o lúdico 

na sala de aula para complementar seu ensino. 

Nesta perspectiva buscamos utilizar as brincadeiras como uma alternativa 

diferenciada para facilitar o ensino dos conteúdos da física escolar do 9° ano do ensino 

fundamental. A abordagem (brincadeiras) pode valorizar o trabalho coletivo, ou seja, 

em grupos, onde os mesmos dividem o que sabe e o que não com os demais colegas. 

Também nesta proposta os estudantes foram estimulados a todo instante a interagirem 

entre si, livres para expor suas dúvidas e experiências para os colegas no decorrer da 

aplicação da proposta. 

2.4 A importância do processo de interação em aulas de Ciências 

 

Com a abordagem das brincadeiras podemos observar a interação que os 

alunos tiveram uns com os outros e com o professor, a interação entre eles proporcionou 

novas experiências, novo conhecimento e a troca de ideias. Segundo Vygotsky (1984), o 

desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, ou seja, de sua 

interação com outros indivíduos e com o meio. 

Refletimos desta forma que a teoria de Vygotsky centra no processo de 

aprendizagem como essencial para a ocorrência do desenvolvimento. Esta 

aprendizagem acontecendo sob a influência do contexto social. Este contexto social 

podendo ser o espaço escolar, o contexto familiar, o contexto da realidade vivida pelos 

estudantes e outros. Assim as brincadeiras surgem como estratégia de interação entre os 

indivíduos, contida na cultura de todos.  

Ao utilizarmos as brincadeiras, percebemos como nova estratégia de ensino 

que o processo de interação dos alunos eram maior na brincadeira da cadeira humana e 

cabo de guerra do que na brincadeira de cabra cega. O objetivo dessa proposta foi 

ensinar os conteúdos de física de forma diferenciada com abordagem das brincadeiras e 

ao mesmo tempo desenvolver no alunado a interação entre eles.   

Segundo Tassoni (2000): 

Considerando que o processo de aprendizagem ocorre em decorrência de 

interações sucessivas entre as pessoas, a partir de uma relação vincular, é, 

portanto, através do outro que o indivíduo adquire novas formas de pensar e 

agir e, dessa forma apropria-se (ou constrói) novos conhecimentos (p. 6). 
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É na interação entre duas pessoas que elas podem se conhecer melhor, e assim 

respeitar a forma de agir de cada indivíduo. De acordo com Vygotsky, ao interagir, é a 

subjetividade construída socialmente que se manifesta, "modificando ativamente a 

situação estimuladora como uma parte do processo de resposta a ela" (1984, p. 15). 

A escola é um espaço, no qual as crianças interagem com o seu meio, ou seja, 

colegas, professores e todos que compõe o seu entorno. Para que uma criança possa 

aprender de forma satisfatória, a mesma precisa gostar da escola que estuda, dos 

professores que ensinam e a família está presente no cotidiano escolar dessa criança. 

Vygotsky (1994) considera que existe uma inter-relação entre o desenvolvimento e 

aprendizagem, sendo que esta inicia antes do ingresso da criança no universo escolar. 

Vygotsky (1994) relata que antes da criança ter o seu primeiro contato com a 

escola ela já possui uma inter-relação, uma vez que o indivíduo se relaciona com o seu 

meio. A escola é local onde se pode reunir vários grupos de pessoas com diferentes 

pensamentos, atitudes e comportamento a serem trabalhados. 

A discussão da importância do processo de interação é uma consideração na 

abordagem de brincadeiras lúdicas da presente proposta. 

Para que ocorra uma interação saudável entre professor-aluno precisa existir 

uma relação de respeito mútuo entre ambos. A aprendizagem do aluno também depende 

muito da relação estabelecida com o professor, a qual é indispensável para que ocorra a 

aprendizagem, sendo assim a interação social, junto com o papel do professor, é um 

ponto essencial na pratica educacional. 

É importante que o professor saiba dialogar com os seus alunos, saber ouvir o 

que eles têm a dizer, pois é através do diálogo que se consegue resolver problemas no 

ambiente escolar e ter uma boa relação de amizade. A escola tem um papel importante 

na formação dos cidadãos, pois a mesma é palco de construção de conhecimento, 

convivências em grupos, e preparação para o mercado de trabalho. 

De acordo com Pérez Gomes (2000) a função do professor é ser o facilitador, 

buscando a compreensão comum no processo de construção do conhecimento 

compartilhado, que se dá somente pela interação. A aula deve se transformar e provocar 
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a reflexão sobre as próprias ações, suas consequências para o conhecimento e para a 

ação educativa. 

O professor não deve se colocar em sala de aula como sendo “dono do saber”, 

e sim um mediador e orientador no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. A boa 

relação que o discente tem com seu professor é o ponto de partida para que se tenha um 

ótimo desempenho em várias dimensões no processo de ensino-aprendizagem. Para 

muitos estudantes os professores são exemplos a serem seguidos, pois muitos se 

inspiram neles para seguir uma profissão, tendo assim sua principal referência. No 

próximo capitulo descreveremos a metodologia abordada para realizamos o trabalho. 
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CAPITULO 3. PROCEDIMENTOS METODÓLOGICOS 

 

No decorrer deste capítulo apresentaremos os percursos metodológicos 

abordados no desenvolvimento desta dissertação. No primeiro momento discutiremos 

acerca da natureza da investigação que consiste na abordagem da investigação 

qualitativa. Em seguida faremos a descrição do público alvo, local da pesquisa, os 

instrumentos de coleta de dados, ou seja, a construção de uma sequência para a 

realização de uma intervenção com uma turma do ensino fundamental de uma escola 

pública do município de Crato, CE. 

3.1 A investigação qualitativa como referência norteadora do estudo 

 

Este trabalho tem o âmbito de uma pesquisa qualitativa, pois a mesma busca 

compreender um fenômeno social específico com mais profundidade e particularidade. 

Logo, não se baseia apenas em dados coletados mediante ao uso de instrumentos 

padronizados e amostrais. Sendo assim, a ideia principal da pesquisa é observar, 

registrar, compreender e interpretar o objeto estudado pelo professor pesquisador da 

aplicação do projeto. (MOREIRA, 2011). 

Denzin e Lincoln (2006) afirmam que a pesquisa qualitativa envolve uma 

abordagem interpretativa do mundo. Eles dizem que em um estudo qualitativo seus 

pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender os 

fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem. (Parece ser um 

argumento pertinente para este estudo, pois entendemos que o estudo investigativo 

sobre o estudo de física por meio de uma abordagem lúdica aconteceu em um espaço 

real de uma sala de aula de Ciência em sua complexidade). 

Observando a dificuldade que os estudantes possuem em compreender a 

disciplina de ciências quando chega à parte da física, em nossa experiência propomos, 

com já dito, uma estratégia de ensino diferenciada por meio do uso de “brincadeiras” 

para apresentar o conteúdo de física na disciplina.  

O interesse do professor/pesquisador, em uma abordagem qualitativa, está em 

verificar como o processo de aquisição do conhecimento se manifesta nas atividades, 

procedimentos e interações diárias (GODOY,1995). Desse modo, o estudo desta 
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dissertação, se enquadra como uma pesquisa de campo1, uma vez que exige a 

observação no ambiente onde ocorrem os acontecimentos, na escola.  

3.2 O público e o local da pesquisa 

 

A etapa de intervenção da pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública da 

rede estadual de ensino localizada no município do Crato-CE. A intervenção aconteceu 

em uma turma do 9° ano do ensino fundamental II no ano letivo de 2018. A instituição 

funciona no tempo regular, das 7:00 às 11:30 horas, e atende alunos do Ensino 

Fundamental II e do Ensino Médio. 

A escolha para aplicação da proposta no 9° ano decorreu pelo fato dos alunos 

terem o primeiro contanto com a física na disciplina de ciências. São duas professoras 

de ciências na escola. A escola possui duas turmas de 9° anos com uma quantidade de 

aproximadamente 33 alunos em cada turma, sendo apenas uma das turmas de minha 

responsabilidade. 

A escola em questão funciona em dois turnos, manhã e noite, pela manhã do 9° 

ano do Ensino Fundamental II ao 3° ano do Ensino Médio e o turno da noite do 1° ano 

ao 3° ano do Ensino Médio. A escola possuía um total 342 alunos matriculados no ano 

de 2018. 

A escola recebe alunos do próprio bairro, Gisélia Pinheiro, conhecido como 

bairro Batateiras e de sítios vizinhos como Sítio Pascoa, Guaribas e Sítio Breia. Os 

estudantes recebem gratuitamente material didático, um lanche e transporte escolar (em 

parceria com a prefeitura do Crato) para os que moram em sítios.      

O espaço físico da escola possui oito salas de aulas, um laboratório de ciências 

o qual se divide em: Física, Química, Biologia e matemática, um laboratório de 

informática com ar-condicionado, uma biblioteca com ar-condicionado, uma sala de 

vídeo com ar-condicionado, uma secretaria, uma cantina, uma sala para professores, 

uma sala para a direção, uma quadra em andamento e seis banheiros.  

A escola teve no ano de 2018, duas turmas de 9° ano, três 1° ano, três 2° ano e 

dois 3° ano. Reiteramos que a proposta aqui defendida foi pensada para ser aplicada nas 

                                                           
1 Pesquisa de campo é uma das etapas da metodologia científica de pesquisa que corresponde à 

observação, coleta, análise e interpretação de fatos e fenômenos que ocorrem dentro de seus nichos, 

cenários e ambientes naturais de vivência. 
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turmas dos 9° anos. O desenvolvimento da proposta de ensino de Física usando a 

abordagem lúdica (uso de brincadeiras no cotidiano dos alunos) foi realizada com os 

alunos do 9 ° ano A, do horário matutino. A turma é composta por 33 alunos (18 alunos 

e 15 alunas). As aulas aconteceram em dois momentos: aula expositiva no quadro para 

apresentação teórica sobre os conceitos de ondas e força e outro momento, no qual os 

alunos eram convidados a irem à quadra onde aconteceriam as brincadeiras 

problematizadas com os conteúdos discutidos em sala. 

Antes de iniciamos o trabalho na escola, conversamos com o núcleo gestor 

para pedir autorização, bem como, esclarecer quais os objetivos da nossa proposta de 

intervenção didática e como os acontecimentos referentes a mesma poderiam refletir no 

desempenho e na aprendizagem dos alunos. Destacamos que desejávamos trabalhar a 

Física por meio de brincadeiras. A apresentação da proposta está detalhada na seção 

5.5.1, de maneira a apresentar aos educandos do ensino fundamental conceitos físicos 

como de ondas sonoras, equilíbrio estático, ponto de apoio, tensão, força e entre outros 

presentes no cotidiano sob uma ótica lúdica. O intuito é estimular a curiosidade e o 

espírito indagador dos mesmos. Sendo assim pretendemos explorar o estudo do 

componente física por meio de um entendimento mais conceitual e fenomenológico 

com a intenção de incentivamos a argumentação sobre os aspectos da matéria ensinada 

por meio de brincadeiras. 

A proposta de apresentar a Física através de brincadeira no Ensino 

Fundamental seguido de uma abordagem conceitual e mais fenomenológica pode 

facilitar e estimular o estudo desta componente na educação básica. Pensamos em 

fornecer uma alternativa diferenciada capaz de atrair a atenção dos estudantes do ensino 

fundamental para o estudo da ciência (física).   

Após termos conversado com o núcleo gestor sobre como aconteceria a 

proposta na turma, foi feito inicialmente uma conversa com os alunos do 9° ano do 

Ensino fundamental II, na qual explicamos a proposta de ensinar física através do lúdico 

e como aconteceria a intervenção pedagógica. Os estudantes demostraram bastante 

interesse em participar do projeto. 
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3.3 Os instrumentos de pesquisa 

 

A coleta de dados consistiu nas observações e registro de todas as situações 

didáticas percebidas no decorrer da intervenção, aplicação de questionários para os 

alunos, com o intuito de investigar se os mesmos gostaram da proposta e o que eles 

aprenderam após a aplicação. Logo pudemos observar a maneira como os estudantes 

interagiam um com os outros e com o professor, em algumas brincadeiras a interação 

era maior que em outras. 

   Realizou-se a aplicação de dois questionários com os estudantes, nos quais 

podemos observar o que abordavam. O primeiro aconteceu antes da intervenção com a 

intenção de mapearmos os conhecimentos existentes acerca dos conteúdos a serem 

explorados (ondas, forças em geral). O segundo questionário, aplicado no final da 

intervenção, com a finalidade de analisar as respostas. Neste buscamos investigar as 

mesmas questões do questionário inicial, com isso, pode-se analisar melhor o resultado 

no final da proposta. A intenção do uso destes questionários era investigarmos o 

desempenho alcançado pelos alunos em relação aos aspectos conceituais da física, 

contido em cada uma das brincadeiras. Os questionários podem ser vistos no Apêndice 

A e no Apêndice B.  

Quadro 1: Descrição dos questionários. 

Conteúdos abordados no questionário inicial  Conteúdos abordado no questionário final 

Ondas, força, equilíbrio estático, força resultante 

e tópico sobre o que eles acham de aprender física 

através do lúdico. 

Questões sobre os conteúdos Ondas, força, 

equilíbrio estático, força resultante, porém tinha 

questões abertas sobre o que tinha sido ensinado e 

um tópico para eles avaliarem se gostaram ou não 

da proposta. 

Fonte: Autora 

Os questionários são compostos por perguntas abertas e fechadas, nas quais as 

perguntas aberta buscam saber o que os estudantes sabiam sobre o conceito de onda, 

força, equilíbrio estático, força resultante, força de ação normal e a opinião deles sobre 

essa nova maneira de ensinar os conteúdos de física. E perguntas fechadas exploram os 

conceitos dos conteúdos vistos para o desenvolvimento da proposta. De acordo com 

Youngman (1982, apud BELL, 2008, p. 120) o uso do questionário é necessário para 

“darmos aos informantes a oportunidade de expressar suas opiniões sobre o tema, 

podendo a resposta esperada ser uma expressão ou um longo comentário que poderá 

trazer informações úteis.” 
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3.4 O processo de intervenção: A física por trás das brincadeiras 

 

No Quadro 2 apresenta-se uma descrição geral das brincadeiras e conteúdo que 

cada uma aborda. 

  Quadro 2: Descrição das brincadeiras. 

DESCRIÇÃO DAS BRINCADEIRAS 
CONCEITOS FÍSICOS 

ABORDADOS 

Cabra cega 

Ondas sonoras (ouvir o som)  
Consiste em vendar os olhos de um aluno de modo que o 

mesmo tente pegar seus colegas se orientando pelo som 

que estes produzem. Nessa dinâmica o aluno que for 

pego tomará o lugar de ser a “cabra-cega”. 

Cadeira humana Esta atividade pode servir de base para a 

discussão dos conceitos de equilíbrio 

estático, ponto de apoio, força de reação 

normal. 

 

Requer que quatros alunos fiquem dispostos de maneira 

que apoiados deitados na perna um do outro formando 

uma cadeira humana e também uma quinta criança para 

“sentar” nesta “cadeira”. 

Cabo de guerra 

Essa brincadeira pode ser usada para falar 

acerca das definições de força (sentido e 

direção), força resultante, tensão e atrito. 

 

Consiste numa corda (de tamanho não definido) que é 

dividida no meio por um nó. A qual será puxada por dois 

grupos de alunos (não necessariamente homogênea) em 

sentidos opostas. Cada grupo tentará arrastar o outro 

grupo até certo ponto.  

  Fonte: Autora. 

3.3.1 Construção de uma Sequência Didática considerando a abordagem lúdica 

(brincadeiras do cotidiano) no ensino de Física  

 

O planejamento das aulas é uma tarefa muito importante, pois nos auxilia no 

processo de ensino, sendo que é neste momento que o professor planejará suas 

estratégias de como despertar o interesso do aluno para que se tenha de fato uma 

aprendizagem, pensar em recursos didáticos adequado para a turma de maneira que se 

possa facilitar o trabalhar em individual e coletivo. O planejamento é essencial, pois é 

nele que o professor pode organizar todo o seu material didático a ser trabalhado de 

modo a promover e incentivar a aprendizagem. Por isso pretendemos elaborar uma 

sequência de ensino para desenvolvermos uma intervenção para inserir a abordagem 

lúdica. 
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A sequência didática consistiu em cincos etapas que foram apresentadas no 

decorrer de cinco encontros (cada encontro composto por duas aulas de 

aproximadamente 1h cada - as aulas eram germinadas2), as quais aconteceram nos mês 

de maio a junho de 2018. Toda proposta totalizou 10 aulas computando 

aproximadamente 10h aulas.  

Durante este período os discentes participar de situações didáticas mediadas 

pela ludicidade de algumas brincadeiras, tais como: cabra cega, Cadeira humana e Cabo 

de guerra (explicaremos melhor logo a seguir os procedimentos de cada uma dessas 

brincadeiras).  

A avaliação da aprendizagem se deu mediante a observação da interação aluno-

aluno, aluno-conhecimento e aluno-professor ao longo da intervenção, a avaliação foi 

feita em caráter formativo, com a aplicação de um questionário final e um caderno de 

campo em que os discentes explanaram o que aprenderam com cada brincadeira. Um 

caderno de campo do professor foi considerado na investigação para anotação dos 

pormenores das situações didáticas observadas. 

  As brincadeiras poderiam contemplar aspectos conceituais da física, por 

exemplo: ondas sonoras (ouvir o som), equilíbrio estático, ponto de apoio, força de 

reação normal, definição de força (sentido e direção), força resultante, tensão e atrito. 

Como vimos um aprofundamento desses conceitos foi desenvolvido no capítulo 4.  

  Para o desenvolvimento da atividade lúdica elencamos três brincadeiras: Cabra-

cega, Cadeira humana e Cabo de guerra. Os materiais utilizados para a realização de 

todas as atividades são acessíveis e estão listados abaixo: 

1-Uma corda (3 metros); 

2-Um pano de cor preta; 

3-Quatro cadeiras sem braços. 

 

 

 

                                                           
2 Aqui usamos a expressão “aulas germinadas”, para designar duas aulas em sequência de 50 minutos 
cada (9:50a 10:40 e de 10:40 a 11:30). 
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  O Quadro 3 apresenta um cenário geral das atividades de planejamento que 

foram consideradas para o desenvolvimento da intervenção. 

Quadro 3: Planejamento da intervenção da proposta. 

Etapa da Sequência  

 

Número de 

semanas 

Número de 
aulas/tempo  

 

Atividades planejadas 

1. Planejamento  ------------- ---------------

- 

 Seleção e organização do 

conteúdo; 

 Seleção do material a ser 

utilizada; 

2. Apresentação do 

projeto 

1ª 

 

Duas  Apresentação da 

proposta; 

 Aplicação do questionário 

inicial; 

 Conteúdo a ser 

trabalhados; 

3. Desenvolvimento 

do projeto  

2ª , 3ª e 4ª 

  

 

 

Seis  Revisão da aula anterior;  

 Continuação do conteúdo;  

4. Avaliação da 

Aprendizagem 

5ª Duas  Aplicação do segundo 

questionário; 

 Feedback;  

 Analise do uso das 

brincadeiras no ensino de 

física; 

Fonte: Autora 

Vygotsky (1994) afirma que as brincadeiras possuem uma relevância para 

contribuir com o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Para ele por meio das 

brincadeiras as crianças poderão operar com o significado das coisas, assim pode 

contribuir para o progresso do pensamento conceitual por meio dos significados das 

coisas e este desenvolvimento acontece considerando um longo tempo em sua visão.  

 Apresentamos no quadro abaixo as etapas de elaboração da proposta de 

sequência didática inspirada na perspectiva da teoria de Vygotsky principalmente a 

valorização das interações. 
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Quadro 4: Etapas da sequência de ensino de física com uma abordagem lúdica 

(brincadeiras do cotidiano). 

Etapa I: Planejamento, conteúdos e materiais (01 encontro) 

 Apresentação da Proposta 

 A escolha do conteúdo; 

 Divisão dos grupos de estudo; 

AÇÃO:  

 Reunir todos os materiais que vai precisar nas aulas. 

 Apresentação para os alunos da proposta de pesquisa do ensino de física com 

brincadeiras, na qual foi abordada os seguintes conteúdos: Ondas sonoras 

(ouvir o som), equilíbrio estático, ponto de apoio, força de reação normal e 

definições de força (sentido e direção), força resultante, tensão e atrito, o qual 

foi estudado. Em seguida informamos que íamos dividir a turma em 5 grupos, 

na qual em cada grupo teria 6 componentes para a realização das brincadeiras.  

Etapa II: Apresentação da proposta e aplicação do questionário inicial (02 encontro) 

 

 Investigação das concepções dos estudantes sobre os conceitos de ondas e 

força. 

AÇÕES: 

 Ao finalizar a apresentação da proposta, pedimos aos alunos que 

preenchessem um questionário inicial (APÊNDICE A), onde os mesmos 

responderam perguntas objetivas e discursivas, com o intuito de investigar 

quais os conhecimentos prévios que o alunado possue a respeito dos 

conteúdos (por exemplo: o que você entende sobre ondas? O que é força para 

você; O que entende por uma força resultante, etc.) 

 Feito a identificação dos conhecimentos prévios o professor observará a 

melhor forma de ajuda-los na descoberta dos novos saberes, com os conteúdos 

de mecânicas, quando necessário faz o ajusto que precisar para facilitar a 

aprendizagem do estudante. A apresentação da proposta e a aplicação do 

questionário inicial podem acontecer em duas horas-aula de 50 minutos cada, 

mas dependendo da turma pode ser até em menos tempo ou precisar de mais 
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tempo. 

 

Etapa III: Situações-problema (03 encontro) 

 Momento de realização das brincadeiras: Cabra Cega e Cadeira Humana na 

Quadra. 

AÇÃO: 

 Revisão sobre ondas mecânicas e início da brincadeira Cabra Cega; 

 Realização de uma pequena revisão do que foi visto no encontre anterior para 

podermos dá início aos novos conteúdos que seriam necessários para os 

alunos terem o conhecimento para darmos continuidade ao projeto. Neste 

momento abordamos os seguintes conteúdos: equilíbrio estático, ponto de 

apoio, força de reação normal. Ao finalizar a parte da teoria, os estudantes 

foram convidados a irem para a quadra com o objetivo de colocar na prática 

tudo que aprendeu em sala de aula, como a realização da brincadeira 

conhecida como CADEIRA HUMANA. 

Etapa IV: Situações-problema (04 encontro) 

 Realização da brincadeira Cabo de Guerra na quadra. 

 Neste quarto encontro, concluirmos os conceito e definições dos conteúdos de 

força (sentido e direção), força resultante, tensão e atrito, após ter sido feito 

toda a parte da teórica dos conteúdos necessários, os estudantes foram ver na 

prática com a brincadeiras conhecida como CABO DE GUERRA. 

Etapa V: Avaliação da aplicações das brincadeiras (5 º encontro) 

 Aplicação de um segundo questionário para exploração das opiniões dos 

alunos sobre a estratégia de ensino; 

 Avaliação geral das atividades de forma qualitativa. 

 Neste último momento, oferecemos um feedback aos alunos com relação as 

aplicações das brincadeiras como uma nova alternativa didática para 

complementar o ensino de física principalmente no fundamental. Será 

aplicado o segundo questionário com perguntas a respeito dos conteúdos 

(APÊNDICE B), nos quais analisamos as respostas, buscando evidências de 

que de fato ocorreu uma aprendizagem por parte dos estudantes. 

 A elaboração das questões foram de acordo como o que seria trabalhado em 
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sala de aula, com o intuito de conseguir observar o que os discentes foram 

capazes de aprenderem no decorrer do desenvolvimento da proposta do 

projeto.  

O projeto de Ensinar Física com Brincadeiras foi avaliado de forma qualitativa pelo 

professor pesquisador ao notar se ocorreu, ou não, a aprendizagem significativa 

através do comportamento individual de cada aluno na apresentação do conteúdo e na 

aplicação da brincadeira, assim como também podemos analisar as opiniões dos 

mesmos através das expressões feitas no questionário final. Logo essa avaliação não 

ocorre em um só momento, ela deve ser feito ao longo da aplicação da proposta. 

Fonte: Autora 

Após a construção da sequência partimos para o desenvolvimento da mesma. Os 

principais resultados seguidos de nossas interpretações subjetivas estão presentes no 

próximo capítulo. 
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CAPITULO 4. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA INTERVENÇÃO E NOSSAS 

INTERPRETAÇÕES  

Nesta parte apresentamos detalhadamente os resultados produzidos do processo 

de intervenção da proposta que defende o uso da abordagem lúdica no ensino de Física 

por meio de brincadeiras. Como argumentamos tivemos a pretensão de problematizar 

conceitos elementares de física em volta de brincadeiras do cotidiano dos estudantes 

centrando em conceitos de ondas e o de força (força de atrito, força resultante...).  

Ao planejar os momentos das aulas foi necessário pensar qual espaço da escola 

seria melhor para o desenvolvimento das atividades lúdicas. Era preciso reservar um 

espaço amplo que permitisse a movimentação livre e confortável dos estudantes.   

No planejamento, como dito no capítulo de metodologia, foi pensada a 

organização dos materiais necessários para o desenvolvimento das brincadeiras, assim 

providenciamos cadeiras, pano e corda. A figura 4.1 representa uma ilustração de uma 

das brincadeiras usada no processo de intervenção, ou seja, a brincadeiras de cabo de 

guerra. 

 

FIGURA 4.1: Representação da brincadeira Cabo de guerra 3 

O início dessa atividade lúdica se deu da seguinte maneira: foram formados dois 

grupos com a mesma quantidade de aluno em cada lado como mostra a figura 4.1. Com 

a aplicação da brincadeira os estudantes puderam ter contato de forma dinâmica com os 

conteúdos, sabiam que para vencer um dos grupos teriam que aplicar uma quantidade de 

força maior na corda, já o atrito pode ser estático ou cinético; ou seja, quando o grupo 

estava parado ou em equilíbrio, atuou o atrito estático, e quando os alunos começavam a 

                                                           
3 Disponível em: <ilustração-em-vetor-de-crianças-brincando-de-puxar-a-corda-gm933893602-

255774534>. Acesso em 23/08/ 2019. 
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se mover atuou o atrito cinético, ou seja, havia movimento ou deslocamento. Na figura 

4.2 podemos ver os estudantes realizando a brincadeira de cabo de guerra, após ter sido 

feito toda a explanação dos conteúdos necessários. 

 

Figura 4.2: Imagens da brincadeira Cabo de Guerra 

Neste capitulo descreveremos cada passo do processo intervenção, que se deu no 

total de 5 encontros, sendo que cada encontro uma vez por semana na turma de 9° ano. 

Ao finalizar discutimos os pontos positivos e negativos do uso das brincadeiras como 

um novo apoio didático.  

4. 1 Análise e discussão da primeira etapa da intervenção didática: Planejamento, 

divisão das equipes de trabalho 

Informamos que as aulas de Ciências no ensino fundamental são três aulas 

semanais. Para aplicação da proposta foi escolhido o dia que tinha duas aulas de 

ciências germinadas4 (quintas-feiras no horário de 09h50min as 11h30min). O primeiro 

encontro aconteceu no dia 17 de maio de 2018 e foi composto pelos momentos 

didáticos: 

Momento 1 

Oportunidade em que foi feita a apresentação da proposta com todos os 

estudantes, dizer os objetivos e como seria trabalhada a proposta. Esse momento foi 

realizado em aproximadamente 30 minutos. 

 

                                                           
4 Aqui usamos a expressão “aulas germinadas”, para designar duas aulas em sequência de 50 minutos 

cada (9:50a 10:40 e de 10:40 a 11:30). 
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Momento 2 

Fizemos a divisão dos grupos que iriam trabalhar de forma colaborativa e 

interativa na perspectiva da teoria de Vygotsky nos próximos encontros. Cada grupo 

tinha a responsabilidade de desenvolver com atenção as brincadeiras. Os alunos foram 

divididos em cinco grupos, compostos assim: três grupos de sete pessoas e dois grupos 

de seis pessoas. 

4.2 Análise e discussão da segunda etapa da intervenção didática: aplicação do 

questionário inicial 

Após a divulgação da proposta, desenvolvemos o segundo momento, no qual 

os alunos foram convidados a responderem o questionário inicial (APENDICE A). O 

questionário, como já apresentado, continha questões que envolviam todos os conteúdos 

que seriam estudados e associados às brincadeiras que seriam realizadas. Ressaltamos 

que o objetivo desse questionário inicial foi investigar os conhecimentos conceituais 

científicos ou não que os estudantes possuíam sobre ondas e força.  

No momento que os alunos estavam respondendo o questionário notamos 

inquietações da maioria, ficaram muito apreensivos, pois demonstraram dificuldades 

para fazerem a atividade. Pareceu que não conseguiam imprimir respostas mais amplas 

as perguntas, em geral conseguiam colocar soluções bem objetivas e simples.  

Escutamos de alguns estudantes (eles falavam baixinho) que nunca tinham estudado 

aquele conteúdo que estava nas perguntas, mas em geral não mediram esforços e 

buscaram realizar a tarefa tentando responder de seu jeito e o que foi possível lembrar 

(isso foi uma observação que nos deixou bem contente em perceber eles trabalhando 

com atenção). Os alunos levaram 40 minutos para finalizar o questionário. No quadro 

abaixo revelamos alguns dos principais resultados (na sequência revelamos respostas 

dos alunos para cada uma das questões). 

Quadro 5: Análises das respostas do questionário inicial.   

PERGUNTAS RESPOSTAS 

O que são ondas? 

 

 Ondas sonoras ou ondas do mar.  

 Tudo que se move de um lado para o outro.  

 É os movimentos dos sons.  

 Existem vários tipos diferentes como ondas sonoras, ondas do 

mar, ondas elétricas, etc.  

 Não sei dizer muito bem, acho que é ondas sonoras.  

O que é força para você?  

 

 Gravidade.  

 É quando levantamos algo pesado e bota força.  

 É o nosso esforço de levantar coisas pesadas.  



26 
 

 Levantar algumas coisas pesadas tipo cadeira e mesa.  

 Força de empurrar ou puxar algum objeto.  

Onde podemos aplicar força? 

 

 Em objetos pesados.  

 Em quase tudo no universo.  

 Em várias situações.  

 Em tudo que exercemos força física. 

 Força é aplicada em tudo que você vai fazer.  

O que é força resultante? 

 

 É o esforço feito diante de uma ação.  

 Quando as forças se juntam.  

 O resultado de todo a sua força.  

 É quando várias forças se juntam e se completam formando 

uma força maior.  

 A força que resulta em algo.  

Fonte: Autora. 

Podemos interpretar que a maioria dos estudantes tiveram dificuldades para 

fornecerem uma resposta mais próxima da linguagem científica sendo isto natural por 

não terem ainda uma formação mais profunda nesta área do conhecimento em Ciência.  

Apesar de percebermos pouco domínio conceitual a maioria demostraram que possuíam 

conhecimentos preexistentes adquiridos anteriormente. 

 Como percebemos os estudantes, em geral, associaram o conceito de onda a 

ondas sonoras, especulamos que estariam provavelmente influenciados por suas 

percepções cotidianas, pois a música consiste em um das diversões muito próximas dos 

jovens. As ondas eletromagnéticas foram minimamente discutidas. Com relação ao 

conceito de força sempre relacionavam a uma interação entre dois objetos (força de 

contato), mas o estudante A citou uma força a distância citando a gravidade. Em relação 

ao entendimento de uma força resultante todos os estudantes atribuíam a uma somatória 

de forças que aumentava de intensidade, não percebemos algum entendimento de que 

poderia haver o anulamento quando forças poderiam atuar em direções opostas, por 

exemplo: Quando as forças se juntam (Estudante F1); É quando várias forças se juntam 

e se completam formando uma força maior. (Estudante H1). 

Percebemos que as respostas fornecidas pelos estudantes possuem uma relação, 

mesmo que superficial, com o que seria estudado. Na Figura 4.3 abaixo mostramos a 

imagem captada que representa o primeiro encontro com a turma, um recorte de 

observação dos estudantes respondendo o questionário. 
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Figura 4.3 imagem dos alunos respondendo o questionário inicial 

Na turma de 9º ano do Ensino Fundamental havia em 2018 34 alunos 

matriculados, mas no dia da aplicação do questionário inicial estavam presentes 33 

alunos. É importante dizer que usamos a letra H para representar os meninos e M para 

representar as meninas, seguidos de uma sequência para identificar cada um sem revelar 

seus nomes. Dentro dos 33 estudantes que estavam no dia somente 18 responderam a 

primeira questão e os demais responderam que não sabiam ou deixaram em branco. 

Tomamos de início algumas questões que estavam no questionário inicial para 

observamos quais os conceitos que os alunos compreendiam. Novamente destacamos 

mais respostas dos estudantes. 

Quadro 6: Respostas dos discentes da 1° questão sobre o conceito de ondas.  

Questão 1. O que são ondas? 

H1: É as ondas do mar. 

H2: São o equilíbrio que traz o barulho do mar. 

M1: Campos magnéticos  

M2: É o som produzido por alguma coisa 

M3: É o movimentos do sons. 

M4: Ondas do mar, suaves ou agitadas. 

H3: Tudo que se move de um lado para o outro e dar para ser escutado. 

H4: Existem vários tipos diferentes, como as ondas do mar e as ondas elétricas. 

H5: É a força do mar. 

H6: Sons 

H7: É um efeito de vários sons ao mesmo tempo. 

H9: São o som que escutamos. 

M8: Ondas são movimentos.  

M10: Ondas do mar. 



28 
 

M11: Ondas do mar. 

M15: Ondas do mar. 

H11: Ondas do mar. 

H15: É a onda de mar. 

 O demais alunos disseram que não sabiam ou deixaram em branco. 

Forte: Autora. 

 O que podemos observar nas respostas dos discentes H1, H4, M4, M10, M11, 

M15, H11 e H15 é que eles relacionaram o conceito de ondas sonoras com as ondas 

produzidas pelo mar, pois é um exemplo muito presente no cotidiano deles e de ondas 

sonoras como dissemos antes. Os alunos M8, H3 e M3 associaram a definição de onda 

com conceito de movimento, um resultado surpreendente porque os discentes não 

tinham estudado ainda movimentos oscilatórios.  A estudante M1 definiu o conceito de 

onda como sendo campo magnético, para a supressa por que não é um assunto trivial. 

As estudantes H2, M2, H9 e H6 relacionaram com som.  Com as respostas dos alunos 

disponível no quadro acima, pode se observar de certo modo que eles traziam consigo 

algum conhecimento elementar, não menos importante, sobre o conceito de onda. 

A questões 2, buscou investigar se os alunos tinham algum conhecimento onde 

as ondas estavam presente no seu cotidiano e que dessem exemplos se possível. As 

respostas estão disponível no quadro 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Quadro 7: Respostas dos discentes da 2° questão que estava no questionário inicial.  

Forte: Autora. 

O que podemos observar com relação a questão 2, é que o exemplo de ondas 

que mais foi respondido pelos alunos foi ondas sonoras e ondas do mar como já 

dissemos anteriormente. O que chamou a atenção foi o aluno H1 que deu como exemplo 

de ondas, o som produzido pelo seu próprio celular. Já os estudantes H6 e M8 

relacionaram com os sons produzidos pelas músicas. O interessante foi que alguns 

alunos além de citar ondas sonoras, também citaram ondas magnéticas, ondas elétricas e 

sons da televisão, um resultado que merece atenção, pois foram além do entendimento 

de onda, unicamente expressa por uma onda mecânica.   

Quadro 8: Respostas dos discentes da 3° questão que estava no questionário inicial.  

Questão 3.O que é força resultante? 

H1: É o nosso esforço. 

H2: É aquela que aplicada em tudo que vai fazer. 

M1: A força que resulta em algo. 

M2: É uma coisa que todo mundo tem. 

Questão 2. Cite exemplos de ondas que estão presente no seu dia a dia? 

H1: No som do meu celular. 

H2: Ondas sonoras e ondas do mar. 

M1: Ondas sonoras. 

M2: Ondas sonoras. 

M3: Ondas sonoras, ondas do mar e ondas magnética. 

M4: Ondas sonoras. 

H3: Ondas sonoras.   

H4: Ondas sonoras e ondas elétricas. 

H5: Ondas sonoras.   

H6: Músicas e som de tv. 

H7: Ondas sonoras e ondas das praias. 

H9: Ondas sonoras. 

M8: Músicas.   

M10: Ondas sonoras. 

M11: Ondas sonoras. 

M15: Ondas sonoras   

H11: Ondas sonoras. 

H15: Ondas sonoras. 
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M3: O resultado de toda a sua força se você pode ou não com aquele objeto. 

M4: É a força feita diante de uma ação. 

H3: Tudo quando nós exercemos força física. 

H4: É quando várias forças se juntam e se completam formando uma força ainda maior. 

H5: É a força física.  

H6: Força Bruta. 

H7: Quando as forças se juntam. 

H9: É muitas forças juntas. 

M8: Toda a força.  

M10: São aplicada em uma ação. 

M11: Força bruta. 

M15:São Forças.  

H11: Resultado de alguma coisa. 

H15: Quando a sua força tem um resultado. 

Fonte: Autora 

Com relação à pergunta 3, notamos que os alunos não sabiam o conceito, no 

entanto opinaram, sempre relacionado com força, pois os mesmos tinham um 

conhecimento inicial do que seria força pra eles. 

A próxima questão 4, solicita aos estudantes que citem exemplos de força 

resultante, de acordo com o que eles entendem por força resultante. As respostas da 

questão está no quadro 9. 

Quadro 9: Respostas dos discentes da 4° questão que estava no questionário inicial.  

Questão 4. Onde você acha que se aplica a força resultante? 

H1: Aplicada em nosso mundo. 

H2: Para conseguir erguer algo.  

M1: Uma pancada onde usamos toda a força do nosso corpo. 

M2: Quando estamos aplicada uma força do corpo.  

M3: Força aplicada no objeto. 

M4:  Força aplicada normalmente em brigas. 

H3: Em tudo que precisa de força física. 

H4: É aplicada em situações em que uma só força não dá conta. 

H5: Em quase tudo que tem no universo. 

H6: Em objetos pesados. 

H7: Objetos pesados. 

H9: Aplicada em corpo. 

M8: Quando puxamos um objeto. 

M10: Força aplicada em vários objetos.  
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M11: Todos as forças no corpo. 

M15: Quando puxamos uma cadeira. 

H11: Aplicada em um determinado corpo. 

H15: Quando estive participando de um torneio de força. 

Forte: Autora  

Nesta questão os estudantes relacionaram os exemplos sempre com uma força 

aplicada em alguma coisa. O que se pode observar diante das respostas deles é que os 

mesmos não sabiam muito como citar exemplos de força resultantes. 

  De maneira geral, diante das respostas dadas no questionário inicial, o que se 

pode percebe é que os estudantes trazem consigo algum conhecimento anterior 

(aprendidos na escola ou fora dela) o qual foi importante para nos auxiliar ao iniciarmos 

cada conteúdo a ser trabalho em sala. 

Para desenvolver esse momento foi necessário aproximadamente 1 hora e 10 

minutos. Os 30 minutos que faltaram aproveitamos para apresentar uma pequena 

introdução sobre o assunto ondas que era o primeiro a ser estudado.  

4.3 Análise e discussão da terceira etapa da intervenção didática: situação 

problema – Brincadeiras Cabra Cega e Cadeira Humana 

 

Nesta etapa introduzimos aspectos gerais dos conteúdos de ondas sonoras. 

Conforme acontecia a explicação do conteúdo, os alunos tinham sempre espaço para 

tirarem dúvidas e fazerem questionamentos quando necessário. Como cada conteúdo 

trabalhado tem uma brincadeira para fixar melhor o assunto ensinado, logo após a 

finalização da parte teórica os estudantes eram convidados a se direcionarem a quadra 

da escola, onde realizaram a primeira brincadeira que é popularmente conhecida como 

CABRA CEGA. Percebemos que por meio da brincadeira os estudantes interagiram 

muito entre eles, pois pareceu um momento de diversão, mas com foco em 

problematizar assuntos da física em seguida. Na figura abaixo disponibilizamos uma 

imagem representativa da disposição espacial dos estudantes na brincadeira de Cabra 

Cega. 
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                              FIGURA 4.4: Representação da brincadeira Cabra Cega5. 

Na figura 4.5 abaixo mostramos um recorte dos alunos realizando a primeira 

atividade proposta no espaço fora da sala de aula. 

 

Figura 4.5: Realização da atividade 1 Cabra Cega. 

Nesta primeira atividade lúdica buscamos mostrar aos estudantes uma maneira 

prática de aprender muito sobre ondas sonoras por meio de uma brincadeira popular 

conhecida por eles, como foi o caso da Cabra Cega, na qual, a pessoa que seria a (cabra 

cega) se orientava pelo som que os demais produziam no momento que estavam 

brincando.   

Esta etapa aconteceu no dia 24 de maio de 2018 em duas aulas geminadas de 

50 minutos cada uma. Como dissemos as aulas aconteciam em dois momentos, ou seja, 

em uma aula os alunos iam estudar a parte teórica do conteúdo e na outra aula 

                                                           
5 Disponível para acesso em: imagem+em+forma+de+desenho+da+brincadeira+cabra+cega  
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participavam das brincadeiras com a intensão de problematizar o conteúdo visto na sala 

de aula por meio da brincadeira desenvolvida. 

No primeiro momento, demos continuidade ao conteúdo que tínhamos dado 

início no primeiro encontro sobre ondas. Foi realizada uma aula expositiva sobre o 

conceito de onda, ondas sonoras, aplicabilidade e quais os tipos. Mantemos o foco 

maior foi sobre o conceito de ondas sonoras, pois precisavam deste conhecimento para a 

realização da primeira brincadeira que era Cabra Cega. O aluno que fosse “Cabra Cega” 

iria se orientar pelo som para saber onde estavam os demais colegas. Depois de feita 

toda a explanação do conteúdo, partimos para o segundo momento, o desenvolvimento 

da brincadeira, na qual tinha um tempo de aproximadamente 50 minutos. 

Segundo Vygotsky (1998, 2001, 2004) o desenvolvimento do indivíduo é um 

processo construído nas e pelas interações que o indivíduo estabelece no contexto 

histórico e cultural em que está inserido. 

Para a realização da brincadeira os estudantes foram direcionados para a 

quadra da escola, pois para realizar a atividade lúdica era necessário um espaço maior 

que a sala de aula. Os estudantes precisaram se deslocar de um lugar para outro.  

Para iniciar a atividade lúdica a primeira ação era a escolha de um aluno que 

seria a “Cabra Cega”. Uma venda era colocada nos olhos dele e os demais ficaram em 

lugares escolhidos por eles para que o seu colega pudesse chegar até o lugar que 

estavam se orientando apenas pelo som produzido por um determinado grupo. O que 

fosse pego pela “Cabra Cega” seria ele o próximo a, assim ocorreu o desenvolvimento 

da atividade. 

Ao observarmos o andamento da brincadeira ouvimos várias elogios pela 

forma como estavam aprendendo o conceito de ondas sonoras, vejamos alguns 

exemplos: 

“Parece até que estou vivendo minha infância de novo”;  

“Todas as disciplinas era para ensinar assim, pois eu acho que se aprende 

mais”; (Estudante);  

“Gostei muito dessa forma de ensinar, por que a gente aprende e brincar ao 

mesmo tempo” (Estudante);  
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Na sequência demos continuidade com a brincadeira Cadeira humana. Nesta 

dinâmica o objetivo principal além do conteúdo ensinado é desenvolver nos estudantes 

a confiança nos colegas, mostrar para eles a importância de trabalhar em equipe, para 

que se tenha um bom andamento das atividades realizadas em sala de aula. Com a 

aplicação desta brincadeira podemos observar muito bem as leis físicas (como os 

conceitos de equilíbrio estático, ponto de apoio e força normal) ministrada em sala antes 

de irmos para a parte prática. 

A aula do dia 31 de maio de 2018 teve início como revisão do conteúdo 

trabalhado no encontro anterior e uma pequena conversa sobre a maneira que 

abordamos o conteúdo associado à brincadeira. Muitos dos estudantes interagiram neste 

momento. Observamos que alguns discentes não tinham registrado no caderno o 

conteúdo porque estavam prestando atenção na apresentação. Ao terminar toda a 

explanação do assunto abordado antes, iniciamos o conteúdo sobre equilíbrio estático, 

ponto de apoio, força de reação normal. Logo os alunos iam precisar para compreender 

melhor na hora que estivessem realizando a brincadeira. 

A aula aconteceu com o uso do quadro branco para uma definição conceitual 

dos assuntos, explicações nas quais foram citados exemplos para melhor compreensão 

dos discentes, pois precisávamos que os mesmos entendessem os conteúdos, assim 

facilitaria o entendimento da atividade lúdica. O que chamou atenção foi que toda a 

turma estava fazendo as anotações e concentrada na hora da explicação, alguns tiravam 

suas dúvidas sobre o que não estava conseguindo entender no decorrer da aula. 

Ao finalizar a parte teórica em sala, os discentes (aproximadamente 1hora e 

10minutos) foram convidados a irem à quadra da escola com intuito de realizarmos a 

parte prática que envolvia esses conteúdos (brincadeira da “Cadeira Humana”). O tempo 

para realização da brincadeira era cerca de 40 minutos. Neste momento eles precisavam 

confiar uns nos outros, ou seja, um momento de grande interação por parte deles. De 

acordo com Vygotsky (1988), o brincar requer envolvimento emocional, contato social, 

ações físicas e cognitivas. 

Para iniciarmos a brincadeira os discentes receberam as orientações 

necessárias. Como as equipes já tinham sido dividida no primeiro encontro, cada grupo 

se organizou de forma a se espalharem na quadra, pois precisavam de espaço. Quando 

todos estavam prontos demos continuidade à atividade.  
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Neste encontro tivemos um pouco de dificuldade com três alunos que logo no 

início não quiseram participar. Respeitamos a decisão deles, mas com alguns minutos 

ao observar que todos os colegas estavam participando resolveram se integrar e 

participar da atividade.  Foi gratificante vermos a empolgação dos alunos ao 

participarem da atividade e ao mesmo tempo fazermos com que os mesmos 

vivenciassem na pratica o que estudaram em sala de aula com o professor. Os 

estudantes, como nas brincadeiras anteriores, também faziam comentários de aceitação 

da estratégia, por exemplo: 

“Estou adorando a maneira como estou estudando física na disciplina de 

ciências”. (Estudantes);  

“A professora conseguir fazendo uma aula diferente e ao mesmo tempo a gente 

consegue aprender”. (Estudantes). 

  As figuras 4.6 abaixo mostramos um momento de interações com os estudantes. 

 

 

Figura 4.6: Brincadeira da Cadeira Humana 

Todos os estudantes quiseram participar, inclusive realizaram a atividade de 

várias maneiras, o interessante foi que eles propuseram fazer de outras formas, 

colocando as cadeiras em forma de círculo para que tivéssemos uma quantidade maior 

de participantes. 



36 
 

4.4 Análise e discussão da quarta etapa da intervenção didática: problematização o 

Cabo de Guerra 

Este encontro aconteceu no dia 07 de junho de 2018, no mesmo foram 

explorados os seguintes assuntos de força (sentido e direção), força resultante, tensão e 

atrito. Ao iniciarmos usamos o quadro para copiar as definições de cada assunto, pois o 

livro de ciências adotado pela escola não trazia de maneira detalhada os conteúdos. 

Quando finalizarmos as anotações no quadro, os estudantes tiveram um tempo de 10 

minutos para que fizessem as anotações no caderno. Após anotações, iniciamos a 

explicação de cada tópico para que a turma prestasse atenção ao que estava sendo 

explicado. O interesse era que quando fossem participar da brincadeira soubessem 

relacionar toda a teoria vista com a prática dos conteúdos ensinados em sala de aula. Os 

30 minutos que faltavam para finalizar a aula, os estudante foram convidados para a 

quadra da escola, onde seria realizada a última atividade lúdica da proposta com a 

brincadeira do Cabo de Guerra. 

Quando os discentes chegaram à quadra começaram a se organizarem 

formando grupos. Para que pudesse acontecer essa brincadeira era necessário que se 

formasse grupos com uma quantidade maior de pessoas. No momento da divisão dos 

grupos os estudantes tinham o cuidando de equilibrar por porte físico de cada um, logo 

sabiam que para vencer esta brincadeira, a força aplicada por cada um fazia uma grande 

diferença.       

A realização desta atividade ocorreu de várias maneiras, como dividir os alunos 

misturando meninas com meninos em cada lado da corda, para que assim os mesmos 

realizassem a atividade. No início formaram-se dois grupos de meninos, com 9 alunos 

em cada equipe, depois da primeira equipe concluírem, foi a vez dos dois grupos das 

meninas que aguardavam ociosamente a vez delas, cada grupo continham 7 alunas. Na 

hora de iniciarmos a atividade lúdica a mesma quantidade que tinha de um lado, tinha 

no outro. Quando ambos os grupos terminaram um dos alunos lançou a proposta de 

realização de uma competição entre as meninas e os meninos. De imediato uma aluna 

respondeu que o referido estudante tinha mais força. Mesmo assim as meninas sabendo 

que eles tinham a vantagem aceitaram o desafio proposto. Neste dia estavam presentes 

na aula 32 alunos, fizemos a divisão da turma em dois grupos sendo que cada um tinha 

16 alunos, os quais eram compostos por meninas e meninos. Para executar o desafio 
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proposto se organizaram de forma a conter 8 meninas de lado da corda e 8 meninos do 

outro.  

Ao iniciarem a brincadeira, observamos a forma como acontecia o 

desenvolvimento da atividade. Notamos que o interessante era o jeito como as meninas 

se defendiam dos meninos, porém depois de certo tempo os meninos acabaram 

vencendo as meninas. As três brincadeiras realizadas na proposta tiveram uma ótima 

aceitação, pois atraiam a atenção dos estudantes.  

Com a brincadeira de cabo de guerra finalizamos a sequência de ensino 

proposto pela sequência de ensino aqui defendida a qual foi desenvolvida na turma do 

9° ano do ensino fundamental. Vygotsky (1994) salienta que a aprendizagem, por si só, 

não é desenvolvimento, mas, se ela for organizada corretamente, poderá conduzir ao 

mesmo, pois ela coloca em ação vários processos de desenvolvimento, os quais não 

poderiam ocorrer e se desenvolver sozinhos. 

4.5 Análise e discussão da quarta etapa da intervenção didática: problematização o 

Cabo de Guerra – Uma análise geral da estratégia 

O quinto encontro ocorreu no dia 14 de junho de 2018 neste encontro fizemos 

um feedback com a turma e aplicação do questionário final para podemos avaliar se de 

fato ocorreu uma aprendizagem de conceitos elementares da física (Ondas e Força). 

 O questionário final (apêndice B) foi pensado para avaliar se os discentes 

tinham conseguindo aprender algo no decorrer da aplicação da proposta. Neste 

questionário havia questões que os alunos já tinham respondido no questionário inicial 

(apêndice A) e mais outras questões relacionadas aos conteúdos ensinados para eles em 

sala de aula e no momento da pratica. As perguntadas eram objetivas e discursivas. 

Foram elaborados alguns itens sobre a proposta de trabalhar o ensino de física no ensino 

fundamental com brincadeiras para serem respondidas pelos discentes. No dia da 

aplicação do questionário final dos 33 alunos matriculas na turma do 9° ano apenas 25 

responderam, pois os demais não estavam presentes na escola neste dia. 

Quando os alunos terminaram de responder o questionário ainda faltavam 30 

minutos para o termino da aula, aproveitamos o tempo que tínhamos e, antes de 

iniciarmos o feedback, colocamos as cadeiras da sala em forma de círculo quando já 

estava tudo organizado dermos início ao feedback fazendo algumas perguntas com o 

intuito de começar o diálogo. Por exemplo, explorarmos o que eles acharam da maneira 
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como foram ensinados esses conteúdos de física. De imediato os alunos começaram a 

falar todos juntos que adoraram. Para uma melhor compreensão das respostas 

solicitamos que fossem falando um por vez para facilitar a identificação de cada 

estudante e o registro de suas opiniões em nota de campo. Ao começar a ouvir as 

respostas dadas pôr eles, com relação a pergunta feita anteriormente, logo um aluno 

começou a argumentar dizendo que gostou da forma como foi o ensino dos conteúdos 

em geral e o que mais gostou foi o momento de aplicar o que conseguiu aprender 

através da brincadeira que todos conheciam. Outro aluno disse que seria interessante se 

em todas as disciplinas o professor pudesse trazer alternativas diferenciadas de ensino 

como a vivenciada.  A maioria dos estudantes falou que aprovaram a estratégia e que 

não imaginavam que podia aprender os conteúdos de física brincando. 

Faremos agora uma abordagem sobre a análise do uso de brincadeira e dos 

questionários respondido pelos discentes. 

  A utilização das brincadeiras popularmente conhecida pelos discentes nesta 

pesquisa, tem com finalidade inserir na sala de aula como um novo instrumento de 

ensino proporcionado a eles uma aula prazerosa e consequentemente uma aprendizagem 

mais envolvente do que é ensinado. Dessa maneira, o que se esperou foi buscar 

desenvolver uma aprendizagem dos alunos acerca de conteúdos abordados na aplicação 

da sequência considerando as brincadeiras.  

No período do desenvolvimento da sequência o que podemos perceber que 

houve grande participação dos alunos, tanto nas aulas expositivas em sala, como no 

momento de realização das brincadeiras.  Percebemos que os discentes acolheram muito 

bem a ideia de aprender os conteúdos de física de forma lúdica. 

Os discentes estabeleceram uma parceria agradável entre eles em cada 

aplicação da atividade lúdica na qual os mesmos ficavam socializando as informações 

logo após o término de cada brincadeira, com isso, podemos perceber que os conteúdos 

ensinados em sala de aula foram assimilados, dessa forma houve uma contribuição para 

mudança de alguns conhecimentos existentes que traziam consigo. 

 A aplicação do questionário final para os alunos não teve objetivo de ser o único 

meio para avaliar o que eles conseguiram aprender no decorrer de todo o 

desenvolvimento do projeto. O foco principal do processo foi observar como acontecia 

a aprendizagem dos educandos. Ao analisarmos o questionário, desejamos apenas 



39 
 

observar se de alguma forma eles assimilaram os conteúdos visto em sala e associaram 

em cada brincadeira.     

Aplicação do questionário final (apêndice B) aconteceu no último encontro 

como está proposto na sequência, ou seja, 1 mês depois do início da realização de etapa 

da sequencias. Como já mencionado anteriormente, as questões que fazia parte do 

questionário eram questões objetivas, discursivas e ainda tinha uma parte no final que 

era a parte onde eles avaliaram essa nova forma de ensinar física no ensino fundamental 

II.  

 Para começamos a investigação do que os discentes aprenderam fizemos as 

mesmas perguntas que estavam no questionário inicial. Incluímos no questionário final 

e completamos com outras mais. De início repetimos a primeira questão do questionário 

inicial, “O que é ondas?”, partindo das análises dessa questão podemos observar se 

houve um avanço na aprendizagem das informações apresentadas do decorrer das aulas. 

Podemos comparar as respostas dadas por alguns discentes antes e depois da 

intervenção como segue no quadro abaixo. 

Quadro 10: Comparação das respostas dos discentes da questão 1 do questionário final. 

 Antes Depois 

H1 É as ondas do mar. São vibrações do som. 

H2 São o equilíbrio que traz o barulho do mar. São perturbações que precisa de um meio pra se 

propagar. 

M1 Campos magnéticos São perturbações que precisam de um meio pra se 

propagar. 

M2 É o som produzido por alguma coisa. São perturbações que ocorrem em um espaço. 

M3 É o movimentos do sons. São sons produzidos no vácuo em um determinado local. 

M4 Ondas do mar, suaves ou agitadas. São perturbações que se propagam através de um meio. 

H3 Tudo que se move de um lado para o outro 

e dar para ser escutado. 

Vibrações que os sons produzem. 

H4 Existem vários tipos diferentes, como as 

ondas do mar e as ondas elétricas. 

São movimentos vibrantes que ocorre em diversos locais. 

H5 É a força do mar. São perturbações que ocorre no espaço. 

H6 Sons. São perturbações que precisa de um meio pra se 

propagam. 

H7 É um efeito de vários sons ao mesmo 

tempo. 

São perturbações que transporta energias. 

H9 São o som que escutamos. São sons produzidos no vácuo ondas e vibrações 
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M8 Ondas são movimentos. São perturbações que propagam em um meio de 

propagação, apesar da energia é transportada. 

M10 Ondas do mar. São perturbações que se propagam em um meio. 

M11 Ondas do mar. Necessitam de um meio pra se propagar. 

M15 Ondas do mar. Perturbações que se propagam em um meio na 

propagação apenas a energia é transportada, não ocorre 

transporte de matéria. 

H11 Ondas do mar. São perturbações que se propagam em um meio na 

propagação apensa a energia é transportada. 

H15 É a onda do mar. São perturbações que se propagam em um meio na 

propagação apensa a energia é transportada. 

Forte: Autora 

Avaliando as respostas escritas pelos alunos, podemos notar que eles 

conseguiram definir o conceito de onda, visto que puderam assimilar os conteúdos 

ensinados na sala de aula, ou seja, os alunos não mantiveram o mesmo conceito que 

trouxeram antes do processo de intervenção. 

No quadro abaixo analisaremos as respostas dos alunos, na primeira questão do 

questionário inicial, na qual perguntava “o que é onda?” logo eles deixaram em branco 

justificando que não sabiam responder. Então veremos as respostas dadas por eles 

depois da explanação dos conteúdo em sala e na aplicação da brincadeira. 

Quadro 11: Respostas dos discentes da 1° questões no questionário final. 

 Antes Depois 

M5 Não sei. São perturbações de ondas. 

M6 Em branco. São ondas que se propagam em um meio. 

M7 Não sei. Perturbações que se propagem em um meio de 

propagação. 

H8 Em branco. São perturbações que se propagam em um meio. 

Na propagação apenas a energia é transportada, 

não ocorre transporte de matéria. 

M9  Não sei. São perturbações que se propagam em um meio. 

H10 Não sei. As ondas precisam de um meio para se propagam. 

M12 Não sei. São perturbações que se propagam em um meio. 

H12 Não sei. São os barulhos produzido pelos sons. 

H13 Em branco São ondas sonoras. 

M13 Não sei Ondas sonora. 

H14 Não sei São perturbações, ou seja, som. 
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M14 Não sei São perturbações que ocorre e precisam de um 

meio para acontecer a propagação. 

M15 Não sei. Ondas que necessitar de um meio pra se propagar. 

H16 Não sei. Ondas sonoras e onda do mar. 

H17 Não sei. São o som transmitido ou qualquer barulho e são 

perturbações que se propagam em um meio. 

Forte: Autora 

O quadro mostrar as respostas de 15 (Quinze) alunos que colocaram no 

questionário inicial que não sabiam ou deixaram em branco o conceito de onda. Depois 

da intervenção pedagógica com as aulas e a aplicação da brincadeira que relacionavam 

o conceito de onda alguns conseguiram entender. 

Avaliando as respostas que os 15 (Quinze) os alunos deram sobre o conceito de 

onda, podemos observar que quatros alunos não souberam conceituar de maneira correta 

no contexto de física o conceito de onda, dessa forma podemos notar que o conceito não 

foi bem assimilado pelos mesmos. Ao observar as respostas dos demais estudantes 

podemos notar que conseguiram apreender o conceito de onda depois de estudado a 

definição e mostrado na prática onde ser aplicado. 

A segunda questão do questionário inicial pede para eles citarem exemplos de 

ondas que estão presentes no cotidiano deles. O que se pode percebem que a maioria 

dos alunos citaram ondas sonoras, eletromagnéticas e ondas do mar com exemplos no 

questionário final. Segue abaixo algumas respostas dadas pelos os alunos. 

M1: Tocar violão e conversão são exemplos de onda sonoras. 

M3: Ondas do mar, ondas sonoras e ondas eletromagnética. 

M4: Ondas de rádio e ondas de TV 

H3: As ondas sonoras produzidas pelos rádios, televisão, carro, tudo que 

produzem barulho. 

H6: Os sons produzido pelas músicas e o som da TV. 

H8: Ondas sonoras, ondas em uma corda e o som produzido por um violão. 

H15: Ondas eletromagnéticas que são usadas nos aparelhos eletrônico. 

H16: O som produzido por celular. 



42 
 

No item 6 fizemos a seguinte perguntas: Para você o que é força resultante? 

Onde você acha que ela é aplicada? Dos 33 alunos, 20 alunos responderam de forma 

correta, já 13 alunos não conseguiram dar a resposta de maneira correta. Segue abaixo 

algumas respostas dadas pelos alunos. 

M1: É a soma de todas as forças que atuam em um corpo. Exemplo quando 

pegamos algo pesado. 

M8:Todas as forças que atuam em um corpo. Exemplo puxar um cadeira, mesa 

e muito mais. 

H1: É a soma de todas as forças que atuam em um corpo. Exemplo Levantar um 

objeto. 

             M1: É a soma de todas as forças que atuam em um corpo. Exemplo é quando 

puxamos algo como foi feito na brincadeira de cabo de guerra. 

Podemos perceber que os alunos conseguiram conceituar o que é força 

resultante de maneira correta. O interessante é que os exemplos citados por eles estavam 

relacionados com o que eles realizavam no dia a dia deles. 

Segue no quadro abaixo uma questão que está no questionário final, no qual os 

alunos responderam depois de toda a explanação do conteúdo.   

Quadro 12: Enunciado da 7° questão do questionário final. 

07) (ENEM) Vamos supor que você esteja em um supermercado, aguardando a pesagem de uma 

quantidade de maçãs em uma balança de molas cuja unidade de medida é o quilograma-força. A leitura 

da balança corresponde: 

a) ao módulo da força normal, pois essa é a força de interação entre as maçãs e a balança, cujo valor é 

supostamente igual ao do módulo do peso das maçãs. 

b) tanto ao valor do módulo da força peso quanto ao do módulo da força normal, pois ambas 

constituem um par ação-reação, segundo a terceira lei de Newton. 

c) ao módulo do peso das maçãs, pois essa é a força de interação entre as maçãs e a balança. 

d) ao módulo da força resultante sobre as maçãs. 

e) à quantidade de matéria de maçãs. 

Forte: Autora 

Para que os alunos pudessem responder essa questão tiveram que se lembrar 

dos conceitos estudados sobre força. Ao analisar as alternativas que eles marcaram 

fizemos um percentual das respostas, 16 alunos acertaram, 10 alunos não acertaram e 7 

alunos não responderam. Ao analisamos as respostas dadas pelos discentes podemos 
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concluir que a maioria dos estudantes ainda estava com dificuldades em 

compreenderem o conceito de força.  

A oitava questão do questionário final procurou avaliar o que os alunos acharam 

em aprender em grupos os conteúdos de física através das brincadeiras que eles 

conheciam. 

Quadro 13: Enunciado da 8 questão do questionário final. 

08) O desenvolvimento das brincadeiras em grupos contribuiu para aprendizagem dos conteúdos? 

Justifique sua resposta. 

Forte: Autora 

Os discentes responderam essa questão relatando que a maneira como foi 

ensinado os conteúdos de física no 9° ano ajudou muito na aprendizagem deles, pois 

conseguiram compreender os conteúdos que foram ensinados, além de aprenderem 

como trabalhar em grupos.   

M1: Sim, estávamos colocando em prática os conteúdos vistos e ao mesmo 

tempos nos divertidos. Assim aprendemos mais rápido. 

M3: Sim, pois ajudou mais a compreender os conteúdos na prática. 

M6: Sim, porque as brincadeiras contribuíram para a nossa aprendizagem. 

H3: Sim, pois nós aprendemos na teoria e na prática. 

H7: Sim, pois os alunos se dispõe a aprender os conteúdos com as brincadeiras. 

 

De acordo com dos discentes podemos perceber que eles gostaram da maneira 

como os conteúdos foram abordados e ainda relataram o fato da aprendizagem ter 

ocorrido de forma divertida. Observamos que a turma sempre participava das 

brincadeiras com muita seriedade no momento da aplicação. Eles estavam sempre 

atentos nas explicações de cada brincadeira, pois cada atividade lúdica trazia na prática 

a teoria estudada em sala.    

As demais questões presente no questionário final estavam voltadas para as 

sequencias realizadas na aplicação da proposta. Nestas questões buscamos investigar se 

de fato os estudantes gostaram da maneira que foi abordado, se eles conseguiram 

aprender, quais os pontos positivos e negativos que encontraram com essa nova 

metodologia de ensinar física no 9° ano do ensino fundamental. Na visão geral todos 

disseram que adoraram a maneira como foram conduzidos os conteúdos, pois ao mesmo 
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que estudavam a teoria em sala, já realizavam também a prática através de alguma 

brincadeira que era conhecida por eles.  

Ao observar as conversas dos alunos no momento da realização de cada 

brincadeira, escutamos de um aluno a seguinte colocação: “nunca imaginei que essas 

brincadeiras que brincávamos quando éramos crianças tinham a ver com os conteúdos 

de física”, ao ouvirmos esse argumento, logo pudemos perceber que a maneira como foi 

desenvolvida a sequência se tornou atrativa para os alunos e consequentemente gerou o 

interesse em aprender tudo que estava sendo executado em cada brincadeira.  

Em visão geral, a sequência desenvolvida conseguiu atingir seus objetivos 

proposto para os estudantes. Com o intuito de ajuda-los a compreender melhor os 

conteúdos de física do 9° ano do fundamental, sendo este o primeiro ano que os alunos 

de escola pública têm contato. Ficamos muitos feliz ao perceber que os discentes 

levaram a sério cada encontro, e na hora da brincadeira era o momento que eles mais 

ficavam empolgados, visto que cada atividade lúdica fazia parte do cotidiano deles.    
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CAPITULO 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

   Esta dissertação teve como intuito a utilização do uso das brincadeiras 

conhecidas pelos alunos como uma nova metodologia de Ensino-aprendizagem 

fundamentando-se na teoria de Vygotsky principalmente a valorização dos aspectos 

sócios interacionista. A sequência proposta (abordagem lúdica por meio de 

brincadeiras) envolveu os seguintes conteúdos: Ondas sonoras, equilíbrio estático, ponto 

de apoio, força de reação normal, de força (sentido e direção), força resultante, tensão e 

atrito e aplicação de brincadeiras relacionadas com esses conteúdos para os discentes do 

9° ano do ensino fundamental, como uma nova alternativa didática que pode facilitar a 

aprendizagem dos fenômenos físicos. 

  As brincadeiras funcionaram como uma ponte para a construção de uma 

interação com os educandos, nas quais os mesmos foram convidados a expor suas 

concepções, a brincar, a aprender de forma lúdica e divertida. 

É importante que o professor deixe o aluno desenvolver seu conhecimento sobre 

o assunto que está sendo ministrado em sala de aula. É dessa forma que o aluno estará 

construindo o seu próprio conhecimento.  

    As aulas aconteceram de forma a destacar a importância da estrutura cognitiva 

do aluno, ou seja, a busca por tudo o que eles já conheciam sobre cada assunto que 

estava sendo abordado em cada aula [3]. 

    A estratégia usada na pesquisa mostrou ser apropriada para desenvolver nos 

discentes uma melhor aprendizagem dos conteúdos estudados, através da aplicação das 

brincadeiras pode-se observar o quanto os alunos se mostraram interessados em ver na 

prática toda a teoria vista em sala de aula.  

   Ao aplicar a proposta na turma do 9° ano do Ensino Fundamental, tivemos o 

cuidado de planejar e desenvolver as aulas de maneira mais dinâmica, pois este era o 

primeiro ano que a turma estudaria os conteúdos física. A experiência ao realizar este 

trabalho mostra que, apesar das dificuldades que os alunos tinham em aprender física, 

ao utilizar uma nova estratégia de ensino, de realizar brincadeiras de acordo com os 

conteúdos vistos em sala, demonstraram envolvimento e interesse nessa nova forma de 

aprendizado.  
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 Por meio do trabalho desenvolvido buscamos apresentar uma nova alternativa 

par inovar a maneira tradicional de dar aula, visto que os educandos são apresentados a 

uma Física que é dinâmica, interessante e que está presente no seu cotidiano, além de 

serem estimulados a desenvolverem o seu espirito indagador e crítico. Vale mencionar 

que as brincadeiras contribuem para a construção de um ambiente aberto à participação 

e ao diálogo do alunado, de forma que mesmo subjetivamente os conceitos físicos 

transmitidos foram assimilados naturalmente. 

 A efetivação das atividades propostas ocorreram com planejamento e 

organização do material didático, de acordo com as etapas da sequência de ensino tendo 

como protagonistas os alunos nas ações do processo de ensino-aprendizagem. Durante o 

desenvolvimento da sequência, notamos que os alunos traziam consigo algum 

conhecimento prévio sobre cada brincadeira, mas não sabiam que cada brincadeira 

podia ser explicada pela física. Por meio das atividades lúdicas podemos mostrar para 

os alunos os conteúdos, criado assim um ambiente de ludicidade favorável ao estudo do 

conteúdo, e manter uma boa relação entre professor-aluno e aluno com o conhecimento. 

Portanto, os professores têm um papel de mediadores no processo de ensino, garantindo 

a participação dos alunos na atividade e que os mesmo levem com seriedade que é 

preciso. 

 Trabalhar com o lúdico em sala de aula é possível e interessante para os 

estudantes, mas temos que ter cuidada com o planejamento e saber como desenvolver 

esse tipo de atividade para que haja uma aprendizagem, o contrário pode se torna uma 

verdadeira desordem ao ministrar esse tipo de atividade.  

 Ao pensarmos nas brincadeiras que seriam aplicada para turma do 9° ano do 

ensino fundamental tivemos o cuidado de organizar de maneira a dar assistência aos 5 

grupos de alunos no momento da aplicação de cada brincadeira. Na realização de cada 

atividade tivemos que ficar sempre atentos para atendermos todos os grupos de maneira 

que evite o desvio da atenção deles em cada brincadeira.   

 A pesquisa aplicada mostrou que os alunos gostaram de como a sequência 

didática foi aplicada, argumentado ter ocorrido uma aprendizagem dos conteúdos que 

envolvia cada brincadeira. A ideia de se trabalhar com brincadeiras no ensino de física, 

pode parecer de imediato uma ideia não aceitável no momento, pois foge do ensino 

tradicional que é trabalhado nas escolas, mas se for desenvolvida com responsabilidade 
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e planejamento pelo professor, pode sim trazer um ótimo resultado na aprendizagem dos 

alunos e ao mesmo tempo buscar amenizar a ideia que os alunos já trazem consigo que a 

disciplina de física é difícil.  

 Para aplicação das brincadeiras não é necessário muitos recursos materiais na 

sala de aula. Esse projeto foi aplicado em turma do 9° ano do ensino fundamental, mas 

ele pode ser aplicado em outras turmas, porém, precisa ser feitas as adaptações 

necessárias para atender cada turma e escola.  

  Vale ressaltar que aplicação da intervenção pedagógica usando atividades 

lúdicas foi uma experiência satisfatória, uma vez que todos os alunos participaram das 

atividades propostas pela sequência nos 5 encontros realizados. No final pudemos 

perceber que os alunos mostraram que conseguiram de alguma forma terem um contato 

com a discussão conceitual da física sobre forças e ondas.  

As dificuldades encontradas na realização desse trabalho foram poucas, tivemos 

apenas alguns alunos que não quiseram participar no momento da pratica, porém 

respeitamos a postura de cada um. Logo o espaço da escola para realização da atividade 

proposta era bem amplo. 

O Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física proporcionou-me a 

oportunidade de estar sempre buscando novas metodologias para ensinar física de 

maneira atrativa para os alunos, uma vez que é uma disciplina ainda vista como muito 

difícil, e isso, faz com que eles não gostem de estudar física. 

O nosso papel como professor é buscar novas alternativas facilitadoras da 

aprendizagem dos nossos alunos e foi justamente o que tentamos no desenvolvimento 

desta dissertação. O trabalho não para por aqui. Será um ponto de partida, sempre 

estarmos buscando novas maneiras de permitir a aprendizagem dos alunos e possibilitar 

uma formação científica de qualidade neste país.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Questionário Inicial  

 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

PÚBLICO ALVO: Alunos 

As questões abaixo forma elaboradas para ser aplicadas, com estudantes do 

Ensino Fundamental, no momento de realização da intervenção didática (pesquisa de 

campo), como pré-requisito para a composição do projeto exigido no curso de Mestrado 

Nacional Profissional em Ensino de Física da Universidade Regional do Cariri-URCA 

(polo 31). O objetivo central do projeto é a u tilização de uma abordagem lúdica, através 

das brincadeiras, para ensinar conceitos fundamentais da f í s ica  no Ensino Fundamental, 

com intuito de proporcionar uma aprendizagem significativa. A participação dos alunos 

fará toda a diferença no trabalho. 

I. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

Nome:_______________________________________________________Sexo: ( )  

Masc. ( ) Fem.      Idade:________ 

II. CONTEÚDO 

 

01- O que são ondas?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

02-  Cite exemplos de ondas que estão presente no seu dia a dia? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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03- O que é equilíbrio estático? 

                                          

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

04- O que é força?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

05-  O que é força de reação normal? 

 

________________________________________________________________ 

                           

_____________________________________________________________________ 

06- -Na sua opinião, o que é força resultante? Onde você acredita que ela é aplicada? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

III. O ENSINO DE FISICA ABORDADO ATRAVÉS DO USO DAS 

BRINCADEIRAS 

01- Como você avalia o ensino de física de forma lúdica (através de brincadeiras)? 

         (   ) Ótimo   (    ) Bom    (    ) Regular   (    ) Ruim  

02- Você já teve algum professor que ensinou física através do lúdico, ou seja, 

usando brincadeiras ou experimentos na sua aula?  

           (    ) Sim      (    ) Não 

03- Você gostaria que fosse utilizado o lúdico durante as aulas de Física?  

       (    ) Sim      (    ) Não 

04-  Na sua opinião, o ensino da Física através das brincadeiras pode facilitar a 

aprendizagem? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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05-  De que forma você gostaria que as brincadeiras fossem realizadas? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

06- Cite exemplos de brincadeiras do dia a dia de vocês que envolva alguns 

conceitos de física, diferente das que foi trabalhada em sala? 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B- Questionário Final 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

PÚBLICO ALVO: Alunos 

As questões abaixo forma elaboradas para ser aplicadas, com estudantes do 

Ensino Fundamental, no momento de realização da intervenção didática (pesquisa de 

campo), como pré-requisito para a composição do projeto exigido no curso de Mestrado 

Nacional Profissional em Ensino de Física da Universidade Regional do Cariri-URCA 

(polo 31). O objetivo central do projeto é a u tilização de uma abordagem lúdica, através 

das brincadeiras, para ensinar conceitos fundamentais da f í s ica  no Ensino Fundamental, 

com intuito de proporcionar uma aprendizagem significativa. A participação dos alunos 

fará toda a diferença no trabalho.  

I. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

Nome:____________________________________________________________           

Sexo: ( ) Masc. ( ) Fem.   Idade:________ 

 

II. CONTEÚDOS QUE SERÁ TRABALHADO  

 

01) O que são ondas?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

02) Cite exemplos de ondas que estão presente no seu dia a dia? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

03) O que é equilíbrio estático? E o que é Força normal? 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

04) Para você o que é força resultante? Onde você acha que ela é aplicada? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

05) Cite situações que as ondas estão presentes no seu cotidiano.  

 

_____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

06) Num cabo-de-guerra, dois garotos puxam a corda para a direita. A força que cada 

um faz é: 70 N, 30 N. Outros puxam a corda para a esquerda, com as forças: 80 N, 45 N 

e 30 N. Qual o valor, a direção e o sentido da força resultante

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

07) (ENEM)Vamos supor que você esteja em um supermercado, aguardando a pesagem 

de uma quantidade de maçãs em uma balança de molas cuja unidade de medida é o 

quilograma-força. A leitura da balança corresponde: 

a) ao módulo da força normal, pois essa é a força de interação entre as maçãs e a 

balança, cujo valor é supostamente igual ao do módulo do peso das maçãs. 

b) tanto ao valor do módulo da força peso quanto ao do módulo da força normal, pois 

ambas constituem um par ação-reação, segundo a terceira lei de Newton. 

c) ao módulo do peso das maçãs, pois essa é a força de interação entre as maçãs e a 

balança. 

d) ao módulo da força resultante sobre as maçãs. 

e) à quantidade de matéria de maçãs. 

III. ATIVIDADE SOBRE O USO DAS BRINCADEIRAS  
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08) O desenvolvimento das brincadeiras em grupos contribuiu para aprendizagem dos 

conteúdos? Justifique sua resposta.  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

09) Quais os pontos positivos em aprender o conteúdo de física de forma lúdica? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

10) Quais os pontos negativos em aprender o conteúdo de física de forma lúdica? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

11) A forma como foi feito a divisão dos grupos foi adequada? Justifique. 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

12) Qual a maior preocupação do grupo na hora da realização das brincadeiras que 

envolviam o conteúdo?  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

13) A quantidade de aulas usadas para a realização das brincadeiras foi suficiente? 

Justifique.  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

14) Você considera que a forma de avaliação das brincadeiras foi adequada?  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

15) Para você a aprendizagem foi favorável da forma como foi ensinando o conteúdo? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

Autorizo a publicação das informações acima, preservando o meu nome, em trabalhos 

acadêmicos.  

 

Pesquisado:_________________________________________________  

Pesquisado:  Maria Honório Alves 


