
ATIVIDADES LÚDICAS COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM NAS AULAS DE FÍSICA

ELISÂNGELA DE ANDRADE SANTOS

ADALCY COSTA DOS SANTOS

MANOEL MESSIAS PEREIRA VALIDO FILHO

EIXO: 20 EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

RESUMO O presente estudo originou a partir das dificuldades enfrentadas pelos alunos para a

aprendizagem de conteúdos de Física. A preocupação primordial foi atrair a atenção dos alunos

para essa disciplina, porque a maioria deles apresentam dificuldades para a aprendizagem de tais

conteúdos. O trabalho contou com a parceria das professoras de física e artes da escola, que

desenvolveram atividades com alunos de seis turmas dos primeiros anos do ensino médio de uma

escola estadual. Os alunos desenvolveram as seguintes atividades: elaboração de jogos didáticos,

construção de experimentos, teatro científico, escrita de paródia e dança; que fizeram parte de

uma unidade escolar. Foi percebido um grande interesse e participação dos alunos, porque se

mostraram bastante motivados e executaram todas as atividades. Palavras chaves: Ensino,

paródia, teatro. ABSTRACT This study originated from the difficulties faced by students for

learning physics content. The primary concern was to attract the attention of students to this

discipline, because most of them have difficulties in learning such content. The work was a

partnership of physics teachers and school arts that developed activities with students from six

classes of the first years of high school to a state school. The students developed the following

activities: development of educational games, construction experiments, scientific theater, writing

parody and dance; who were part of a school unit. It was noticed a great interest and participation

of students, because it showed highly motivated and performed all activities. Key words:

education, parody, theater.

INTRODUÇÃO Os estudantes têm dificuldades de aprendizagens por disciplinas voltadas para

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/atividades_ludicas_como_instrumento_de_aprendizagem_nas_aulas_de_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.1-7,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



exatas, como a Física, Química e Matemática, alegam serem difíceis. Devido ao alto índice de notas

abaixo da média, surgiu o interesse em desenvolver atividades que despertasse o interesse dos

alunos para a Física. O objetivo principal desse estudo foi atrair a atenção dos alunos para o

entendimento de conceitos físicos. A busca de soluções alternativas, tanto a nível teórico quanto

de pesquisa, encontrou no modelo construtivista um de seus caminhos. Tendo como base a

concepção de que o aluno pode ser agente na construção do seu conhecimento, este modelo

vislumbrou para uma prática pedagógica alicerçada na reflexão sobre conteúdos devidamente

contextualizados à realidade do aluno. A investigação do processo de desenvolvimento de

conceitos, bem como a busca da melhor forma de favorecer o processo de ensino e aprendizagem,

tem sido uma constante nos estudos de orientação construtivista. Observa-se uma prática

pedagógica que evidencia um modelo reproducionista de ensino, negando ao aluno a possibilidade

de construir o seu próprio conhecimento, quando deve dar oportunidade ao aluno fazer uso de

suas concepções espontâneas, se colocar e errar, e a partir daí construir um saber reflexivo e

crítico. Tal fato evidencia a importância de um trabalho junto ao professor, no sentido de que,

através de sua inserção num processo de avaliação, reflexão, crítica e aperfeiçoamento de seu

trabalho, possam superar algumas de suas dificuldades e atingir uma mudança qualitativa. Para

Allessandrini (2003), o incentivo à criatividade é um fator muito relevante para o desenvolvimento

intelectual do indivíduo, pois permite organizar estratégias para vencer os desafios que se

apresentam no contexto social deste. O contexto social de uma pessoa é determinado pelas

condições de vida e de trabalho, pelo nível de escolarização, bem como pelas comunidades a que

ela está integrada. As disparidades existentes entre os vários contextos sociais dos indivíduos

podem ser responsáveis por diferenças significativas nos níveis intelectuais destes. Ainda segundo

a autora, o desenvolvimento das habilidades deve ser sempre seguido de encorajamento, à

medida que vão recebendo elogios por terem avançado no entendimento dos processos

relacionados a uma atividade, por exemplo, tornam-se mais capazes de executar a etapa seguinte

e, por isso, passam a perceber as assimilações e sucessos como mérito próprio, sentindo-se, dessa

forma, possuidores de habilidades que possibilitam estabelecer metas, planejar ações, avaliar seus

progressos e reconhecer acertos e dificuldades. Para ensinar o aluno a inventar, é bom mostrar-lhe

primeiro que ele pode descobrir. Para Charlot (2000), O aluno mobiliza-se quando possui interesse

numa determinada atividade para atingir uma meta, investindo nela, quando faz uso de si mesmo

como de um recurso, quando é posto em movimento por motivos que remetem a um desejo, um

sentido, um valor. O autor ainda relata que:

a mobilização implica mobilizar-se (“de dentro”), enquanto que a motivação

enfatiza o fato de que se é motivado por alguém ou por algo (“de fora”). É

verdade que, no fim da análise, esses conceitos convergem: poder-se-ia
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dizer que eu me mobilizo para alcançar um objetivo que me motiva e que

sou motivado por algo que pode mobilizar-me. (CHARLOT, 2000, p.55)

Os professores, neste caso, atuaram como motivador do aluno para

execução da ação, mas é de suma importância que houvesse a mobilização

dos alunos para o desenvolvimento desta atividade. A dança e a paródia

estão presentes no cotidiano das pessoas. Segundo Lima (2011,p.10), a

dança não exprime apenas ensinar técnicas e gestos aos alunos, “trabalhar

com a dança permite ensinar, da maneira mais divertida todo potencial de

expressão do corpo humano. É um ótimo recurso pedagógico para

desenvolver uma linguagem diferente da fala e da escrita, e até mesmo

aumentar a socialização da turma”. Simões (2012, p.9-10) relata que “uma

característica indispensável para produção textual de uma paródia é a

fidelidade à métrica e a estrutura rítmica da melodia da música. Pois, estes

são alguns dos elementos, entre outros, que permitem ao interlocutor,

estabelecer relações intertextuais com outros textos”. Dessa maneira,

considerando o gosto musical dos alunos, acredita-se que proporcionará um

melhor entendimento pelos conteúdos de física e o ritmo musical remeterá

aos estudantes motivação para essa área. Um fato que contribui para essa

prática é que os alunos são criativos e, em diversos momentos, elaboram

rimas, jogos de palavras, chegando a escreverem paródias com o intuito de

se divertirem com os colegas e professores, facilitando a tarefa do professor

na produção de texto utilizando o gênero paródia. (SIMÕES, 2012). Para

Wermann et al (2011) a música estreita laços entre alunos, professores e a

ciência de forma significativa, sendo capaz de motivar e estimular o aluno,

facilitando a aprendizagem e desenvolvendo a socialização do indivíduo. A

colaboração da professora de Artes do colégio proporcionou um melhor

desenvolvimento da ação, porque apresentou técnicas teatrais e auxiliou os

estudantes na ornamentação do cenário e confecção dos trajes. O teatro

científico foi escolhido como uma importante ferramenta por tratar de temas

científicos partindo da necessidade de trabalhar Física de forma

contundente, estimulante e atrativa no ambiente escolar e destacando sua

importância para o ensino de Física. Podem-se perceber nas escolas que o

ensino tradicional tem atraído pouco os discentes que demonstram

insatisfação e desinteresse pelo estudo. Mendonça (2011) informa sobre o

ensino tradicional e seu surgimento na Europa no século XVIII onde a

avaliação é padronizada e a mente é vista como um espaço vazio cujos
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conteúdos devem ser inseridos de forma rígida, valorizando o acúmulo de

conhecimento. Atualmente, esse método não satisfaz as expectativas da

escola e o aprendizado dos estudantes obtendo como resultados um

aumento na evasão escolar, repetências, falta de interesse pelas disciplinas

e não condiz com o contexto familiar e econômico. A arte cênica é aqui

descrita é vinculada ao envolvimento de temas científicos com a arte sendo

essa união vista de maneira complexa, pois o pensamento das pessoas é

que são distintos não havendo possibilidade de estabelecer uma união

concreta principalmente por se tratar de ciências. De acordo com Carvalho

et al (2004), para muitos o fato de entender a beleza da ciência é difícil e a

primeira barreira é o tipo de linguagem. Sendo assim, a visão da população

sobre um artista é de um ser criativo que utiliza de certas ferramentas para

expor sua arte, sua criação. Um ator utiliza-se da dramaturgia, da

interpretação e incorporação de uma personagem real ou imaginária. Ainda

segundo esses autores, a visão de um cientista, é uma figura, geralmente

do sexo masculino, alheio ao mundo comum e com capacidades intelectuais

que permitem uma compreensão e visão de mundo além das demais

pessoas e, designado a observar fatos e fenômenos descrevendo e provando

com fórmulas matemáticas ou experiências feitas em laboratórios. Para

Cachapuz (2005), os cientistas são vistos como gênios, indivíduos especiais

e solitários fazendo uso de uma linguagem lógica e abstrata, restrita e de

difícil acesso, enfatizando a visão descontextualizada com concepções

individualistas e elitistas da ciência. Portanto, para quebrar o mito dessa

visão, fizemos o uso do teatro científico como recurso pedagógico de uma

forma estimulante e divertida focando os conteúdos de física. No entanto,

suas contribuições para o meio escolar e acadêmico ocorrerá pelos

resultados que poderão ser obtidos das observações, estudos e análises

Sasseron e Carvalho (2010) reforçam a ideia de que o ensino de ciências

deva ocorrer por meio de atividades abertas e investigativas, nas quais os

indivíduos desempenhem o papel de pesquisadores, formulem hipóteses e

busquem veracidade das mesmas. A Física não devem ser ensinadas

somente à custa da memorização de fórmulas e resolução de exercícios

acadêmicos, mas potenciando a compreensão e a ligação ao mundo real.

Nem todas as atividades têm de ser apenas de caráter laboratorial: as

atividades de sala de aula têm uma grande importância no desenvolvimento

de conceitos. Portanto se unirmos a aula teórica as atividades lúdicas
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acreditamos que se consiga um bom entendimento dos conteúdos.

DESENVOLVIMENTO Essa atividade esteve estruturada numa abordagem

qualitativa, onde houve uma preocupação maior com o desenvolvimento da

ação, ou seja, com o empenho dos alunos no decorrer da execução do

projeto. A divisão dos conteúdos foi organizada conforme quadro 1, a

seguir:
Séries Conteúdos de Física
1º A Gravitação Universal
1º B Estática
1º C e 1º F Energia
1º D e 1º E Hidrostática

Quadro 1: Divisão dos conteúdos por série. Como as turmas C, D, E e F tinham uma quantidade

menor de estudantes foram agrupadas para obter uma igualdade de integrantes por conteúdo. Os

estudantes tiveram um tempo pré-determinado para realização de cada tarefa, o não cumprimento

acarretaria perda da pontuação adquirida. A seguir, está especificado o tempo para cada tarefa:

◦ Experimento: de 5 a 10 minutos para cada tema.

◦ Jogos didáticos: de 5 a 10 minutos para cada tema.

◦ Teatro científico: de 15 a 20 minutos para cada tema, incluindo montagem e desmontagem

de cenário.

◦ Paródia e Dança: de 10 a 15 minutos para cada tema, incluindo posicionamento inicial.

As atividades foram apresentadas para toda a comunidade escolar, as tarefas desenvolvidas estão

explicitadas no quadro 2, a seguir:
Atividades 1º A 1º B 1º C e 1º F 1º D e 1º E

Experimentos Maquete sobre Sistema
Solar Desafio dos pregos Gerador Fonte de

Heron

Jogos Tabuleiro Equilíbrio de corpos Jogo da memória Afunda ou
flutua?

Teatro
Científico

Conversa entre duas
amigas Teatro mudo Encontro de casais e

filhos
História de
Arquimedes

Paródia e
Dança

Todas as paródias versaram sobre os conteúdos específicos selecionados; os alunos
criaram uma coreografia para cada paródia e preparam o figurino apropriado para cada
apresentação

Quadro 2: Distribuição das atividades por turma. Para o experimento, os estudantes tiveram que

explicar a teoria abordada, como ele foi confeccionado, explicar sua utilidade e relacioná-lo ao

cotidiano. Para o jogo didático, eles tiveram que informar as regras, os objetivos e ao menos

iniciar uma partida com o público. Para o Teatro científico, eles tiveram que entregar toda a peça

por escrito, montar um cenário e encenar. Na Categoria, Paródia e Dança, os alunos tiveram que
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entregar a letra por escrito, além de cantar e dançar. Vale a pena ressaltar que todas as atividades

foram executadas dentro do tempo estipulado. Na atribuição das notas aos estudantes, foi

convidado cinco membros do colégio para julgar as atividades dos alunos, composto por

merendeira, assistentes administrativos, coordenadora e pedagoga. CONSIDERAÇÕES Os alunos

mostraram-se bastante empenhados no planejamento e desenvolvimento das tarefas propostas.

Esta atividade contribuiu para uma maior interação entre os alunos das turmas, além de adquirir

conceitos científicos, sob a orientação dos professores, figuras ativas nesse processo, atuando

como motivadores, para que ocorresse uma mobilização do aluno, e favorecesse o processo de

ensino e aprendizagem de acordo com os princípios básicos do modelo construtivista, promovendo

o interesse dos alunos pelas disciplinas Física e Artes e consequentemente reduzisse o índice de

evasão e repetência nessa escola.
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