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RESUMO 

 

A avaliação da aprendizagem no contexto escolar é um processo contínuo que, por meio dos 

resultados obtidos, possibilita a constatação dos progressos e das dificuldades dos alunos e a 

reorientação do trabalho docente. Nesta perspectiva, os instrumentos para a obtenção dos 

dados relativos à aprendizagem dos alunos não se limitam a provas e testes. O objetivo deste 

trabalho é apresentar um exemplo de jogo didático como um dos instrumentos para a 

avaliação da aprendizagem. A proposição e produção do jogo foram motivadas pela 

necessidade de reformulação da prática docente, de modo a torná-la compatível com as 

tendências atuais para o ensino de Física na Educação Básica. Confeccionado com material de 

baixo custo e de fácil aquisição no comércio, o jogo enfoca os processos de transmissão do 

calor associados a fenômenos ambientais. A produção do jogo pressupôs um projeto de ensino 

baseado na problematização e contextualização dos conteúdos. Defendemos a ideia de que o 

jogo, por se tratar de uma atividade lúdica, propicia a avaliação da aprendizagem de maneira 

descontraída, auxiliando os alunos no desenvolvimento de atitudes e valores, particularmente 

o respeito e a colaboração. Os resultados obtidos no jogo permitirão aos alunos a 

autoavaliação de sua aprendizagem e ao professor a retomada do processo de ensino em 

situações do jogo em que os alunos apresentarem déficit de aprendizagem. Ressaltamos, no 

entanto, que os resultados que poderão advir do uso do jogo no contexto da sala de aula estão 

condicionados à ação docente. Caberá ao professor, como mediador no processo de 

construção do conhecimento dos alunos, favorecer, durante o ensino: diálogos, argumentações 

e apresentação de fatos cotidianos que relacionam o conhecimento científico com os aspectos 

socioambientais relativos ao tema. 

 

Palavras-chave: Física. Ensino Médio. Jogo didático. Avaliação da aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The evaluation of learning in the school context is an ongoing process that, through the 

results, enables the realization of progress and difficulties of students and reorientation of 

teaching. In this perspective, the instruments to collect data on student learning are not limited 

to exams and tests. The objective of this monograph is to present an example of didactic game 

as an instrument for the assessment of learning. The proposition and game production were 

motivated by the need to recast the teaching practice in order to make it compatible with the 

current trends in the teaching of Physical  in the Basic Education. Crafted with low cost 

material and easy to purchase in commerce, the game focuses on the processes of heat transfer 

associated with environmental phenomena. The game production assumed a project based on 

teaching and problem-contextualization of content. We argue that the game is a ludic activity 

and provides the evaluation of learning in a relaxed way, assisting students in the 

development of attitudes and values, particularly respect and collaboration. The results 

obtained in the game will allow students to make a self-assessment of their learning and the 

teacher  in the resumption of game situations in which students have learning difficulties. We 

emphasize, however, that the results that may arise from the use of the game in the context of 

classroom teaching are conditioned to teacher`s action. It will be up to the teacher, as a 

mediator in the process of knowledge construction of students, encourage, during teaching: 

dialogues, arguments and presentation of everyday facts that relate scientific knowledge with 

the environmental aspects related to the topic. 

 

Keywords: Physics. High School. Didactic game. Learning assessment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9394 de 1996) traçou 

novos objetivos para o Ensino Médio, de modo que diversos pressupostos que já vinham 

sendo colocados pelas pesquisas educacionais, dentre elas, as relativas ao ensino de Física, 

foram incorporados nas diretrizes curriculares para este nível de ensino. 

De acordo com os documentos oficiais que norteiam o Ensino Médio, o ensino e o 

aprendizado na área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias devem propiciar 

efetivamente: 

 

 

um aprendizado útil à vida e ao trabalho, no qual as informações, o conhecimento, 

as competências, as habilidades e os valores desenvolvidos sejam instrumentos reais 

de percepção, satisfação, interpretação, julgamento, atuação, desenvolvimento 

pessoal ou de aprendizado permanente (BRASIL, 2000, p.4) 

 

 

Essa forma de percepção do Ensino Médio está atrelada aos objetivos educacionais 

que se pretende alcançar ao término da Educação Básica por meio dos conhecimentos 

escolares que, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), devem, em cada 

área do conhecimento: 

 
 

envolver, de forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos práticos, 

contextualizados, que respondam às necessidades da vida contemporânea, e o 

desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e abstratos, que correspondam a 

uma cultura geral e a uma visão de mundo (BRASIL, 2000, p.6). 

 

 

A forma como a educação brasileira tem sido pensada e direcionada pelo Ministério 

da Educação e Cultura (MEC) faz com que hajam reflexões sobre a sala de aula. Apesar de 

por muito tempo os significados de ensinar e transmitir terem sidos utilizados como 

sinônimos, esses termos, atualmente, são compreendidos como processos diferentes. Dessa 

forma, não cabe mais a percepção do “aluno como um agente passivo da aprendizagem e o 

professor um transmissor, nem sempre intelectualmente presente nas necessidades do aluno” 

(ANTUNES, 2000, p. 37). 

Essa diferenciação entre ensinar e transmitir, além de colocar o aluno como ativo no 

processo de aprendizagem, indica que os recursos pedagógicos não podem ficar restritos à 

escrita do professor no quadro. 
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Santana, Araújo e Santos (2011, p. 74) ressaltam que é perceptível “a necessidade de 

aprimorar e propor novas estratégias pedagógicas e técnicas de ensino em virtude das 

incertezas e fracassos ocorridos na aprendizagem, bem como superar estagnados métodos de 

educar”. Essas autoras constatam também que houve “nos últimos anos, o aumento do 

número de ações e iniciativas que estimulam o ensino de ciências de forma inovadora, 

tornando-a mais criativa e atraente” (p.74). 

Neste sentido, Zambon e Terrazzan (2009, p. 3) esclarecem que “não é possível 

definir uma única ação educativa, o que em certa medida corresponde aos tipos de recursos 

didáticos utilizados em sala de aula, que seja válida em termos absolutos, mas é necessário 

assumir uma diversidade de ações segundo as características individuais dos alunos”. 

Segundo Antunes (2000, p. 37-38), é nessa perspectiva que o jogo ganha papel de 

destaque como recurso pedagógico, já que pode ser considerado como: 

 

 

uma ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em que propõe estímulo ao 

interesse do aluno, desenvolve níveis diferentes de sua experiência pessoal e social, 

ajuda-o a construir suas novas descobertas, desenvolve e enriquece sua 

personalidade e simboliza o investimento pedagógico que leva ao professor a 

condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. 

 

 

Assim, com o intuito de contribuir para a melhoria dos processos de ensino e de 

aprendizagem é que defendemos o uso de jogos como um dos recursos didáticos, que ao se 

contrapor à mera transmissão do conteúdo por parte do professor, dinamiza as aulas e 

favorece a aquisição dos conteúdos escolares pelos alunos. 

Como forma de demonstrar a viabilidade do uso de jogos em aulas de Física do 

Ensino Médio, após apresentarmos no Capítulo 2 um breve resumo histórico de como o jogo 

era visto antigamente e como começou o estudo para a sua aplicação no âmbito educacional, 

tratamos dos principais pressupostos que referendam a sua inserção no contexto escolar, 

salientando a ludicidade que o jogo possui e seu potencial como objeto motivador à 

participação do estudante. 

No Capítulo 3, decorrente de revisão bibliográfica, são apresentados os principais 

argumentos que fundamentam a utilização do jogo como recurso didático de ensino e de 

avaliação da aprendizagem dos alunos. 

 A defesa pelo uso desse recurso didático será ilustrada no Capítulo 4, com a 

apresentação do jogo “Desbravando a física: o calor na vida e no ambiente em foco” que se 

configura como o principal resultado obtido nesta monografia.  
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Como a produção do jogo se refere à sua adoção como recurso e estratégia na 

avaliação da aprendizagem, são descritos, também no Capítulo 4, os principais aspectos do 

planejamento de ensino que lhe dão suporte como instrumento de avaliação daquele processo.  

No Capítulo 5, além de alguns comentários que ratificam a importância da inserção 

do jogo como instrumento de avaliação da aprendizagem em aulas de Física do Ensino Médio, 

procuramos demonstrar o quão positivo foi a nossa vivência na proposição de um jogo que 

pressupôs reflexões e tomadas de posição na elaboração de um planejamento didático 

consoante com as atuais tendências para o ensino de Física na Educação Básica. 

Para melhor compreensão do jogo proposto são apresentados nos apêndices e no 

anexo os elementos que o caracterizam, incluindo o planejamento de ensino com seus 

recursos didáticos e cartas-pergunta. 
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2 O JOGO NO CONTEXTO ESCOLAR 
 

 

[...] o professor expositor é um transmissor de informações e o professor que 

trabalha com jogos, transforma as informações em conhecimento, sendo um 

“personal trainer” de inteligências, habilidades e competências [...] (Celso 

Antunes)  

 

 

Santomauro (2013, p.31) ao defender o uso de jogos no contexto escolar ressalta que 

este tipo de atividade envolve os alunos em ações, tais como: planejar; pensar estratégias; 

agir; analisar e prever o passo do adversário; observar erros nas jogadas; torcer; comemorar 

e/ou lamentar; etc. O interesse dos alunos torna o jogo, na opinião desta autora, em “um 

valioso recurso, que pode ser incluído nas aulas com dois objetivos: ensinar um conteúdo ou 

simplesmente ensinar a jogar” (p.31). 

Sobre o uso do jogo como recurso didático, Villas Bôas (2008, p.2) ressalta que 

embora os PCN para o Ensino Médio dêem importância à exploração do lúdico nos processos 

de ensino e de construção do conhecimento pelos alunos, a ênfase nos estudos investigativos 

tem sido para o seu uso nos anos iniciais da Educação Básica, de modo que pouca ou quase 

nenhuma referência tem sido colocada para os outros níveis de ensino. De certo modo, a 

constatação de Villas Bôas em termos das investigações coincide com a análise de 

Santomauro (2013, p. 32) relativa ao uso dos jogos nos diferentes níveis de ensino, já que 

para ela “é muito comum os jogos serem propostos até o 5º ano e depois desaparecem da 

rotina” em decorrência da “falta de um responsável por eles e não porque perderam a 

importância”. 

De acordo com Brougère
1
 (1998, apud VILLAS BÔAS, 2008, p.2) a explicação para 

essa situação pode estar parcialmente associada à semântica da palavra “„jogo‟ que, 

geralmente, expressa uma oposição às denominadas „atividades sérias‟, na medida em que o 

jogo é visto como algo não sério e diametralmente contrário ao trabalho e, nesse sentido, não 

poderia ser associado ao universo da educação formal”.  

Segundo Ariès
2
 (1978, apud NEGRINE, 2003, p. 16), as brincadeiras e os 

divertimentos ocupavam, mesmo que de maneira contraditória, um lugar de destaque nas 

sociedades antigas. Essa contradição sobrevinha da forma como o jogo era encarado: a 

maioria admitia qualquer tipo de jogo, sem nenhuma reserva, enquanto que a minoria dos 

sujeitos daquela época condenava toda e qualquer forma de jogo, apenas por considerar que o 

ato de jogar era imoral. 

                                                             
1 BROUGÈRE, Gilles. Jogo e educação. Tradução: Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 
2 ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
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Durante os séculos XVII e XVIII ocorreram mudanças sociais sobre a percepção dos 

jogos e uma tendência para classificá-los como bons (recomendação) e maus (proibição).  É 

nesse período de mudanças que o conceito de homo ludens - homem que se diverte - começa a 

ser valorizado, de modo que o divertimento passa a ser um aliado no processo de 

desenvolvimento humano (NEGRINE, 2003, p.16). 

O final do século XIX marca o período em que o jogo passa a ser objeto de estudos 

científicos que, por meio da elaboração de teorias, buscam delinear seu significado. Dentre as 

teorias mencionadas por Negrine (2003, p. 17), destacamos as teorias de emancipação social 

(GROSS, 1892) e de recapitulação (HALL, 1896), nas quais o jogo é visto, respectivamente, 

como “um pré-exercício de funções necessárias à vida adulta” e como “forma de recapitular 

gerações passadas, caracterizando a função atávica (transmitida) da atividade lúdica”. 

As teorias se apresentam como significativas no processo de incorporação dos jogos 

como recurso didático. Contudo, mais do que as teorias, sobressai a tendência atual que 

percebe o lúdico como algo fundamental no processo de desenvolvimento humano e, 

consequentemente, a busca por utilizá-lo como forma de intervenção pedagógica  (NEGRINE, 

2003, p. 18). 

As análises de Negrine (2003), Villas Bôas (2008) e Santomauro (2013) estão 

respaldadas pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) de modo que este 

documento sinaliza que:  

 

 

Os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no processo de apropriação do 

conhecimento. Permitem o desenvolvimento de competências no âmbito da 

comunicação, das relações interpessoais, da liderança e do trabalho em equipe, 

utilizando a relação entre cooperação e competição em um contexto formativo. O 
jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o desenvolvimento 

espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor ampliar seu conhecimento 

de técnicas ativas de ensino, desenvolver capacidades pessoais e profissionais para 

estimular nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma 

nova maneira, lúdica, prazerosa e participativa de relacionar-se com o conteúdo 

escolar, levando a uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos (BRASIL, 
2006, p.28). 

 

 

Em relação à utilização de jogos, o documento mencionado anteriormente faz um 

alerta, ressaltando que como instrumento pedagógico seu uso “não se restringe a trabalhar 

com jogos prontos, nos quais as regras e os procedimentos já estão determinados; mas, 

principalmente, estimular a criação, pelos alunos, de jogos relacionados com os temas 

discutidos no contexto da sala de aula” (p.28).                                       

   Sobre o lúdico, Mogami (2009), ao se apropriar das conceituações de estudiosos 
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(LUCKESI
3
, 2000; SANTIN

4
, 1994) sobre o tema, destaca que as  atividades lúdicas não se 

limitam a jogos e brincadeira. Para essa autora a ludicidade está atrelada às atividades que: 

 

 

possibilitam momentos de prazer, entrega e integração dos envolvidos [...] são 

aquelas que propiciam uma experiência de plenitude, em que nos envolvemos por 

inteiro, estando flexíveis e saudáveis. [...] são ações vividas e sentidas, não 
definíveis por palavras, mas compreendidas pela fruição, povoadas pela fantasia, 

pela imaginação e pelos sonhos que se articulam como teias urdidas com materiais 

simbólicos (s/p). 

 

 

Desse modo, Mogami (2009) considera que: 
 

 

Na atividade lúdica, o que importa não é apenas o produto da atividade, o que dela 

resulta, mas a própria ação, o momento vivido. Possibilita a quem a vivencia, 

momentos de encontro consigo e com o outro, momentos de fantasia e de realidade, 

de ressignificação e percepção, momentos de autoconhecimento e conhecimento do 

outro, de cuidar de si e olhar para o outro, momentos de vida, de expressividade. 

 

 

Nesse sentido, percebemos que o jogo vem ganhando espaço no contexto escolar dos 

diferentes níveis de ensino da Educação Básica, como forma de trazer o lúdico para a sala de 

aula.  Por exemplo, ao tratar do ensino de Matemática, Lara (2005, s/p) condiciona o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e do pensamento independente, bem 

como a capacidade de resolver problemas, competências fundamentais para o 

desenvolvimento do aluno em qualquer área do conhecimento, a um processo de ensino, no 

qual o professor propicie um ambiente de construção do conhecimento, indo ao encontro da 

realidade do aluno por meio de diferentes recursos. Dentre os possíveis recursos, essa autora 

recomenda o uso de jogos, levando em conta que:  

 

 

o jogo passa a ser visto como um agente cognitivo que auxilia o aluno a agir 

livremente sobre suas ações e decisões fazendo com que ele desenvolva além do 

conhecimento matemático também a linguagem, pois em muitos momentos será 
instigado a posicionar-se criticamente frente a algumas situações (LARA, 2005, s/p). 

 

 

Para Starepravo
5
 (2009, apud CASTANHO, s/d, p.4) “jogo não deve ser escolhido ao 

acaso, mas fazer parte de um projeto de ensino do professor, que possui uma intencionalidade 

com essa atividade”. 

                                                             
3 LUCKESI, Cipriano Carlos. Educação, ludicidade e prevenção das neuroses futuras: uma proposta pedagógica 

a partir da Biossíntese. In: LUCKESI, Cipriano Carlos (org.) Ludopedagogia - Ensaios 1: Educação e 

Ludicidade. Salvador: Gepel, 2000. 
4 SANTIN, Silvino. Educação física: da opressão do rendimento à alegria do lúdico. Porto Alegre: Edições 

EST/ESEF - UFRGS, 1994. 
5 STAREPRAVO, Ana Ruth. Jogando com a matemática: números e operações. Curitiba: Ed. Aymará, 2009. 
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Castanho (s/d, p. 5), além de ratificar o pensamento de Starepravo (2009), ressalta 

que: 

 

 

se se quer fazer do jogo um contexto de aprendizagem – perguntar-se sobre o que o 

jogo permite ensinar, sobre qual conteúdo [...] é posto em destaque no jogo, sobre 

como isso se relaciona com as necessidades de aprendizagem de alunos naquele 
momento, sobre que outras situações de ensino é possível articular às situações de 

jogo, sobre como  sistematizar e institucionalizar o conhecimento posto em ação e 

com isso relacioná-lo às aprendizagens previstas no currículo. 

 

 

Essa autora ressalta ainda, que a intencionalidade “é a marca que distingue as 

situações de jogo vividas no meio social e as situações escolares de aprendizagem a partir do 

jogo (p.6)”. 

Para que um jogo desperte a atenção do aluno é preciso que ele seja bonito, atraente e 

tenha um belo acabamento. 

A utilização de jogos em sala de aula, na concepção de Quartieri e Rehfeldt (2004, 

p.1), pode ocorrer em diversas circunstâncias, dentre as quais: “para introduzir um assunto 

novo, para amadurecer um assunto em andamento ou para concluí-lo”. 

Para esses autores, mais importante que o momento de uso com os alunos é a 

maneira como será feita a condução, em outras palavras: 

 

 

O jogo não deve ser usado apenas como jogo, ou seja, não é jogo pelo jogo, não que 

isso não seja importante, mas pode não trazer o aprendizado que se espera. O jogo 

deve vir acompanhado de reflexões, indagações que o educador pode propor ao 

grupo de alunos (p.1). 

 

 

Haguenauer et al (2007, p.2) também defendem o uso de jogos, considerando que “os 

jogos oferecem a oportunidade de ampliar o potencial do uso de imagens, animações e 

interatividade, além de resgatar o aspecto lúdico e prazeroso da aprendizagem”. Apoiados em 

Militão e Militão
6
 (2000, apud HAGUENAUER et al, 2007, p.2), esses consideram ainda que: 

 

 
Os jogos são vivências, portanto, viabilização do ciclo de aprendizado: ação, 

reflexão, teorização e planejamento (ou prática). Um jogo [...] bem estruturado e 

corretamente aplicado proporciona resultados muito ricos, em termos de assimilação 

ou reformulação de conceitos. 

 

 

                                                             
6 MILITÃO, Albigenor; MILITÃO, Rose. Jogos, dinâmicas e vivências grupais. Rio de Janeiro: Qualitymark 

Editora, 2000. 
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Nos trabalhos de Piaget e Vygotsky também encontramos argumentos que defendem 

o uso de jogos como recurso para o desenvolvimento dos alunos.  

De acordo com Barros (s/d, p.2), o jogo, na percepção de Piaget, deixa de ser 

somente uma forma de diversão, e, como atividade lúdica, passa a ser caracterizado como um 

meio para que o aluno se insira na sociedade e possa interagir com o ambiente também. 

Ao analisar o jogo no desenvolvimento de crianças, Piaget estrutura esse recurso em 

3 (três) categorias: 
 
 

o jogo de exercício - onde o objetivo é exercitar a função em si -, o jogo simbólico - 

onde o indivíduo se coloca independente das características do objeto, funcionando 

em esquema de assimilação, e o jogo de regra, no qual está implícita uma relação 

inter individual que exige a resignação por parte do sujeito (BERTOLDO; 

RUSCHEL, s/d, p.4). 

 

 

A essas estruturas, Piaget acrescenta uma quarta modalidade – o jogo de construção 

– em que há a necessidade da criança criar algo (BERTOLDO; RUSCHEL, s/d, p.4). 

Passerino (1998, s/p.) menciona que para Vygotsky, o lúdico influencia sobremaneira 

o desenvolvimento da criança. A criança por meio do jogo aprende a agir, tem sua curiosidade 

estimulada e adquire iniciativa e autoconfiança. O ato de jogar proporciona o 

desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração.  

De acordo com Kishimoto
7
 (1998, apud ZANON, GUERREIRO e OLIVEIRA, 

2008, p.73), o jogo educativo possui duas funções: a lúdica que se associa à diversão, ao 

prazer e até ao desprazer e a educativa que visa ampliar os conhecimentos dos educandos. 

Deve haver um equilíbrio entre essas duas funções, já que o desequilíbrio poderá causar a 

inexistência do ensino ou o hedonismo (supremacia do prazer). 

Os jogos podem ser caracterizados como uma forma de deixar a aula mais dinâmica, 

em muitos dos casos quebrando a monotonia da aula e se configurando como uma saída para 

os alunos que se dispersam com facilidade. 

Para Zanon, Guerreiro e Oliveira (2008, p.73): 

 

 

Os jogos podem ser considerados educativos se desenvolverem habilidades 

cognitivas importantes para o processo de aprendizagem - resolução de problemas, 

percepção, criatividade, raciocínio rápido, dentre outras habilidades. Se o jogo, 

desde seu planejamento, for elaborado com o objetivo de atingir conteúdos 

específicos e para ser utilizado no âmbito escolar denominamos tal jogo de didático. 

 

 

                                                             
7 KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O Jogo e a Educação Infantil. São Paulo: Pioneira. 1998. 



17 
 

O jogo didático pode ser utilizado na sala de aula de diversas maneiras. Ao deixar a 

aula mais descontraída e prazerosa, possibilita ao aluno uma aprendizagem que não fica 

restrita à “absorção” de conteúdos abstratos expostos pelo professor. 

O jogo pode deixar o conteúdo com um entendimento mais fácil do que se o 

professor passasse horas e horas no quadro. Além disso, dependendo do tipo e forma de 

implementação, pode favorecer o trabalho coletivo e, consequentemente, o diálogo entre os 

alunos.  

É muito comum nas escolas os estudantes terem um fascínio pela Educação Física e 

a resposta para esse fascínio parece ser bem simples. Na escola é nessa disciplina que 

geralmente os alunos brincam, sob a supervisão de um professor. Na maioria das vezes a 

Educação Física é um componente curricular que todos gostam, e nem por isso deixam de 

fazer o que o professor determina. 

Contin e Ferreira (2007, s/p) consideram que o uso de jogos no contexto escolar pode 

favorecer o processo de aprendizagem dos conteúdos, não apenas aos que se referem ao 

conhecimento disciplinar, mas também aos relativos às atitudes comportamentais, dentre as 

quais, mencionam: o companheirismo, o coleguismo, a consciência de grupo, o espírito de 

competição. 

Para Lara
8
 (2003, apud CONTIN; FERREIRA, 2007, s/p) existem diversas 

aplicabilidades para o jogo, de maneira que na organização didática quatro categorias de jogos 

se destacam: de construção, de treinamento, de aprofundamento e estratégicos. 

 Na categoria jogos de construção se encontram aqueles que favorecem aos alunos o 

contato com um assunto novo ou desconhecido, no sentido da educação escolar. Possuem o 

viés de estimular nos alunos a necessidade de buscar novos conhecimentos para resolver as 

questões propostas pelo jogo.  

Na categoria dos jogos de treinamento, como o próprio nome já diz, se encontram 

aqueles cuja ênfase é a repetição, possibilitando ao professor a localização de algumas 

dificuldades de aprendizagem e aos alunos a contribuição para que exercitem o conhecimento 

construído. 

Os jogos de aprofundamento visam o aprimoramento dos conhecimentos adquiridos 

pelos alunos. Didaticamente devem ser explorados depois do ensino e construção do 

conhecimento pelos alunos com o intuito de auxiliá-los no aprimoramento dos 

conhecimentos.  

                                                             
8 LARA, Isabel Cristina Machado de. Jogando com a Matemática de 5ª a 8ª. São Paulo: Rêspel, 2003. 
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 A quarta categoria de jogos diz respeito às estratégias. Na prática do jogo os alunos 

são estimulados: a criar hipóteses; refletir e definir estratégias de resoluções; desenvolver um 

pensamento sistêmico. 

Para que o jogo se insira de maneira adequada no contexto escolar, tal como o que 

acontece com outros recursos didáticos, é necessário que ocorram mudanças na prática 

docente. Cabe ao professor refletir sobre sua prática. De acordo com Andrade (2008, p.61-

62), 

Descobrir que podemos brincar e jogar para valer, com brincadeiras e jogos que não 

são necessariamente para crianças, nos aproxima daquilo que sentem as crianças 

quando brincam. Jogar pode nos levar – ou nos trazer – para além da brincadeira 

mas, mesmo que isto não aconteça de forma explícita, não será nunca apenas 

brincar, só jogar. Rir, aceitar limites, organizar uma tarefa, concentrar, disputar, 

estar atento, sentir frio na barriga, raciocinar, pensar, gargalhar, competir com os 

outros e consigo próprio, ser curioso, ter prazer, cooperar, emocionar-se... Difícil 
esgotar a riqueza de contribuições que os jogos e brincadeiras podem trazer para o 

desenvolvimento humano de seres pequenos, jovens ou adultos. 
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3 O JOGO COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE FÍSICA 

 

Hoje em dia com todo o avanço da tecnologia e a estagnação na maioria das escolas 

com o método tradicional de ensino, é notório o grande desinteresse dos alunos pelo estudo, e 

por sua vez, vemos que os professores majoritariamente ainda continuam com o velho método 

de “dar” aula. Mas, então, como mudar isso? É possível mudar? A resposta é sim, mas na 

prática não é tão fácil assim. Seria preciso que os professores aceitassem mudanças em sua 

prática docente. 

Nos dias atuais, vemos como a tecnologia tomou conta de nossas vidas. Antigamente 

para mandar uma carta levava dias até chegar ao destinatário; hoje, com uma simples 

correspondência eletrônica (e-mail), uma carta chega em segundos.  É nessa brecha que a 

tecnologia oferece que os professores devem se debruçar.  

É sabido que muitos alunos preferem jogar a estudar, isso é um fato, basta falar em 

jogar que qualquer pessoa vai aceitar, mas se falar em estudar, a resposta provavelmente será 

bem diferente e não veríamos tanto entusiasmo. 

Tal como em outras disciplinas, o ensino de Física no nível Médio da Educação 

Básica, além de centrado na oralidade e escrita do professor, o que pressupõe a passividade 

dos alunos, não se apresenta como significativo para os alunos. Diversas iniciativas, apoiadas 

nos pressupostos decorrentes dos resultados de pesquisas em ensino de Ciências e Física têm 

sido divulgadas. 

Dentre os objetos de estudo dessas pesquisas também se encontra o uso de jogos 

como recurso didático. 

Em contraposição a aulas de Física, nas quais o ensino se pauta na transmissão do 

conhecimento do professor para o aluno, com a transformação da aprendizagem em um 

processo mecânico que, geralmente, impede que o aluno desenvolva um pensamento 

independente e criativo, Rahal (2009, s/p) defende o uso de jogos como estratégia de ensino 

alternativa, como metodologia que facilite ao aluno desenvolver competências e habilidades, 

tais como: abstração, raciocínio, pensamento, reflexão, criatividade e experimentação.  

Bernardes e Giacomini (2011, s/p), alicerçados nos estudos de autores já 

mencionados (KISHIMOTO, 1998; LARA, 2003) também defendem a utilização de jogos no 

ensino de Física, argumentando que os jogos propiciam relações dialógicas em sala de aula, 

nas quais o professor se coloca como um orientador no processo educativo. Nesse sentido, na 
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sala de aula os jogos se configuram como um material didático que propicia a interação entre 

os alunos, favorecendo e estimulando a investigação de temas relacionados ao conteúdo. 

Ferreira e Carvalho (2002, p.1) analisam o uso do jogo no ensino de Física na 

perspectiva de como esse recurso pode auxiliar os alunos a falar a linguagem da Ciência, 

pressupondo que:  

 

 
aprender ciência implica dominar uma linguagem conceitual especializada, que 

inclui saber ler e escrever sobre ciências, raciocinar e resolver problemas, guiar a 

ação prática no laboratório e na vida diária. A ciência num diálogo não é apenas uma 

questão de vocabulário, uma lista de termos técnicos, ou até mesmo um recital de 

definições, mas sim o uso dos termos, um em relação ao outro, em uma variedade de 

contextos. Aprendemos as temáticas da ciência quando temos de juntar palavras e 

fazer com que elas tenham sentido, quando temos de formular questões, argumentar, 

dar razões e generalizar. Assim, aprender ciências é como aprender uma língua 

estrangeira, pois a ciência também requer a prática de falar (e não apenas de ouvir) 

(LEMKE9, 1997 apud FERREIRA E CARVALHO, 2002, p.1). 

 
 

Desse modo, buscaram a partir do acompanhamento de implementação de jogos em 

parceria com uma professora da Educação Básica, responder a seguinte pergunta: Qual a 

potencialidade de um jogo, baseado em questões de Física, para realimentar a troca de 

informações na sala de aula e permitir ao aluno „falar a linguagem da ciência‟?   

Os resultados encontrados por essas autoras confirmaram “a ideia de que ao jogo 

associam-se conceitos como prazer e competência” (p.6). Apesar de não terem chegado a uma 

conclusão definitiva, já que muitas questões ficaram em aberto, as autoras concluíram 

defendendo a importância do jogo “como uma ferramenta para o professor tentar engajar o 

aluno no processo de aprendizagem” (p.6).  

No que diz respeito à Física, Pereira, Fusinato e Neves (2009, p. 1) consideram que: 
 

 

os jogos apresentam grande potencial para despertar o interesse dos alunos pelos 

conteúdos, principalmente porque os jogos abordam esses conteúdos dentro de um 

ambiente lúdico, propício a uma melhor aprendizagem, muito diferente das salas de 

aula nas escolas, que geralmente são expositivas, tornando o ambiente um espaço de 

“anti-criação”, impedindo uma maior participação dos alunos nas aulas.  
 
 

Pereira et al (2009, p.6), ao defenderem os jogos educacionais voltados para a Física, 

ressaltam que os mesmos “podem ser bastante simples como os de exercícios e práticas, mas 

podem ser ambientes de aprendizagem ricos e complexos.” Além disso, consideram que “seus 

                                                             
9 LEMKE, J.L. Aprender a hablar ciência: Lenguaje, aprendizaje y valores. Barcelona: Paidós, 1997. 267p. 

(Temas de educación, 42). 
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principais objetivos são: despertar o interesse dos alunos pelos conteúdos e criar um ambiente 

propício para aprendizagem.” 

Os autores supramencionados, baseados em Lopes
10

 (2001, apud PEREIRA et al, 

2009 p. 5), ratificam a defesa do uso de jogos no ensino de Física, levando em conta que de 

certa forma a diversão na educação pode acarretar a aprendizagem, já que:  

 

 
É muito mais eficiente aprender por meio de jogos e, isso é válido para todas as 

idades, desde o maternal até a fase adulta. O jogo em si, possui componentes do 

cotidiano e o envolvimento desperta o interesse do aprendiz, que se torna sujeito 

ativo do processo, e a confecção dos próprios jogos é ainda muito mais emocionante 

do que apenas jogar. 

 

 

Zille
11

 (2006, apud BISAIO et al, 2013, p. 2) também defende os jogos como recurso 

didático, considerando que ao utilizá-los o professor pode “desenvolver com os alunos o 

trabalho em equipe, fazendo o papel de facilitador, despertando a criatividade, bem como 

motivá-los no que diz respeito às aulas de Física”. 

Roa e Vieira (2013, p. 1), situam o jogo como uma ferramenta que promove o 

aprendizado da Física por meio da motivação e do uso de diferentes linguagens, de maneira 

que o “jogo pode preservar o prazer da brincadeira, o lúdico promove o aprendizado e o 

aprendizado promove o lúdico”. 

Tal como em outras disciplinas da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 

percebemos que o uso de jogos em aulas de Física no Ensino Médio tem sido recomendado 

por diversos autores que estudam abordagens alternativas para os processos de ensino, 

aprendizagem e avaliação no contexto escolar. 

Nesse sentido, consideramos importante mencionar os benefícios que Cunha (2012, 

p. 95-96) defende no uso de jogos didáticos no ensino de Ciências, transpondo-os para o 

ensino de Física. Para esta autora, o jogo no contexto escolar é muito mais benéfico do que se 

imagina, e a sua utilização implica em: 

- uma aprendizagem mais rápida dos conteúdos em razão da grande motivação 

proporcionada; 

- diversão aos estudantes e, consequentemente, mais motivação para a atividade; 

- maior aquisição de conhecimento quando comparado a outras atividades na sala de 

aula; 

                                                             
10 LOPES, Maria da Gloria. Jogos na Educação: criar, fazer e jogar, 4º Edição revista, São Paulo: Cortez, 2001. 
11 ZILLE, P. Z. T. Jogos em Aulas de Física: uma experiência didática. Rio de Janeiro: Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: < http://www.uniescola.ufrj.br/fisica/teses/zille.pdf>. Acesso em:  20 

maio 2012. 
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- fortalecimento do trabalho em equipe; 

- melhor rendimento e comunicação entre os estudantes que apresentam maior 

dificuldade de aprendizagem ou que são mais tímidos; 

- maior esforço dos estudantes para conseguir a vitória e, desta maneira, maior 

aquisição de conhecimento, ou seja, aprendem de uma forma divertida; 

- desenvolvimento físico, moral e intelectual dos alunos. 

Nos três últimos Simpósios Nacionais para o Ensino de Física (SNEFs), ocorridos 

em 2009, 2011 e 2013, houve a apresentação de 10 (dez) trabalhos (Rahal, 2009; Pereira, 

Fusinato e Neves, 2009 e 2011; Pereira et al, 2009; Bernardes; Giacomini, 2011; Bisaio et al, 

2013; Roa; vieira, 2013; Martins et al, 2013; Pereira; Almeida, 2013; Cavallini; Fagundes, 

2013)  voltados para o uso de jogos em aulas de Física.  

À exceção do trabalho de Cavallini e Fagundes (2013) que apresenta uma proposta 

para a análise do potencial dos jogos na perspectiva dos professores, os demais apresentam 

sugestões de jogos com objetivos e conteúdos diversificados. Em relação aos objetivos, a 

maioria dos trabalhos sugere os jogos como recurso/estratégia para o ensino e a 

aprendizagem. Contudo, há trabalhos que defendem o uso dos jogos para além da apreensão 

do conhecimento, ou seja, consideram os jogos como recursos adequados ao desenvolvimento 

de valores, tais como, respeito e socialização. Dependendo do tipo de jogo, há autores que 

consideram ainda que os mesmos possam auxiliar no desenvolvimento da criatividade, na 

busca e motivação pelo conhecimento. Por fim, há trabalhos que pressupõem o jogo no 

contexto da sala de aula como recurso de ensino, de aprendizagem e de avaliação. 

Os objetivos a serem alcançados com o uso de jogos no ensino de Física do Nível 

Médio da Educação Básica propostos pelos autores dos trabalhos apresentados nos últimos 

SNEFs são consonantes com o que sugere Cunha (2012, p.96): proporcionar a aprendizagem e 

a revisão de conceitos estudados, - assim o estudante realiza sua construção através da 

experiência e atividade desenvolvida na prática do jogo; motivar o aprendizado dos conceitos 

físicos - assim os estudantes melhoram seu rendimento na disciplina; problematizar os 

conceitos e desenvolver as habilidades; contribuir para a socialização dos alunos, em 

decorrência do debate e da comunicação na sala de aula; simular situações e conceitos físicos 

de maneira cadenciada ou por meio de modelos que possam representá-los. 

Dentre as diversas possibilidades para o uso de jogos em aulas de Física do Ensino 

Médio, nesta monografia objetivamos a apresentação de uma sugestão de jogo como um 

instrumento para a avaliação da aprendizagem, tanto por parte do professor(a) quanto dos 

alunos(as). É lógico que subjacente ao processo de avaliação, o jogo proposto, cujo 
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detalhamento será apresentado no próximo capítulo, possibilitará aos alunos melhorar a 

aprendizagem dos conteúdos, tanto no que se refere ao conhecimento físico quanto a 

procedimentos e valores. 
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4 O JOGO “DESBRAVANDO A FÍSICA: O CALOR NA VIDA E NO 

AMBIENTE EM FOCO” 

 

Como mencionamos no capítulo anterior, o jogo que propomos tem por objetivo a 

avaliação da aprendizagem de conteúdos estudados em atividades de ensino anteriores a sua 

realização. Desse modo, entendemos que para melhor compreensão do jogo, antecede a sua 

apresentação: uma breve descrição da nossa percepção sobre a avaliação da aprendizagem no 

ensino de Física e principais aspectos e recursos previstos para o ensino do conteúdo. 

 

4.1 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

A avaliação da aprendizagem é tão importante quanto o ensino, levando-se em conta 

que sem ela torna-se muito difícil a compreensão do processo de aprendizagem e os efeitos 

positivos da prática docente (Selbach et al, 2010, p.154). Desse modo, mudanças no processo 

de ensino pressupõem mudanças no sistema de avaliação da aprendizagem de modo a se 

caracterizar como: “[um] conjunto de princípios, hipóteses, procedimentos e de instrumentos 

que o professor faz funcionar e que, atuando entre si de forma ordenada, contribui para coletar 

e sistematizar informações necessárias para avaliar a aprendizagem dos alunos” (SELBACH 

et al, 2010, p.154). 

Apesar de a terminologia avaliar ser amplamente adotada nos contextos 

educacionais, geralmente o que ocorre é a verificação ou constatação daquilo que o aluno não 

aprendeu.  

A esse respeito Luckesi (2005, p. 1) faz uma diferenciação entre examinar e avaliar a 

aprendizagem, fazendo uso de 4 características.  

Para este autor, os exames escolares: “operam com o desempenho final” – não 

importa como o estudante chegou ao resultado (processo), a relevância está na resposta final; 

são “pontuais” – não importa o que estava acontecendo com o aluno antes e muito menos o 

que acontecerá depois, a importância reside no momento da realização do exame; são 

“classificatórios” – ao final deles se o estudante obteve a nota mínima ele será considerado 

aprovado, caso contrário será considerado reprovado; são “seletivos ou excludentes” – em 

decorrência da classificação, excluem uma parcela considerável de estudantes. Em 

contrapartida, as características da avaliação no contexto escolar são opostas às que 

caracterizam os exames. Luckesi (2005, p. 2) considera que a avaliação escolar: “opera com 
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desempenhos temporários” – cada resultado obtido serve de suporte para a etapa (passo) 

seguinte, ou seja, ajuda o estudante na busca pelo melhor resultado; “não é pontual”; é 

“diagnóstica e inclusiva”. Em outras palavras, 

 

 

à avaliação interessa o que estava acontecendo antes, o que está acontecendo agora e 

o que acontecerá depois com o educando, na medida em que a avaliação da 

aprendizagem está a serviço de um projeto pedagógico construtivo, que olha para o 

ser humano como um ser em desenvolvimento, em construção permanente. Para um 

verdadeiro processo de avaliação, não interessa a aprovação ou reprovação de um 
educando, mas sim sua aprendizagem e, consequentemente, o seu crescimento; daí 

ela ser diagnóstica, permitindo a tomada de decisões para a melhoria; e, 

consequentemente, ser inclusiva, enquanto não descarta, não exclui, mas sim 

convida para a melhoria (LUCKESI, 2005, p. 2). 

 

 

É sabido que existem diversos instrumentos para avaliação, podemos citar como 

exemplo: provas, testes, redações, entre outros, mas no fundo ao invés de serem usados para 

avaliar, eles se reduzem a instrumentos de coleta dados para descrever o desempenho 

momentâneo do estudante. 

Além das características opostas que possuem os exames e as avaliações escolares, 

Luckesi (1998, p. 76) diferencia avaliação de verificação. Para este autor: 

 

 

A avaliação, diferentemente da verificação, envolve um ato que ultrapassa a 

obtenção de configuração do objeto, exigindo decisão do que fazer ante ou com ele. 

A verificação é uma ação que „congela‟ o objeto; a avaliação, por sua vez, direciona 

o objeto numa trilha dinâmica de ação. 
 

  

Segundo Moreno, Oliveira e Talim (s/d, p.1), “a avaliação da aprendizagem costuma 

ser uma das atividades mais desagradáveis para o professor e das mais desgastantes para o 

aluno, fonte de tensões inesgotáveis e meio eficaz de suscitar, no caso da Física, ódio 

duradouro por esta matéria”. A justificativa para este fato, muito provavelmente, reside no 

equívoco da adoção da terminologia avaliação da aprendizagem, enquanto o que é praticado 

na escola se reduz à verificação da aprendizagem, ou seja, qualificar o que o aluno não 

aprendeu. 

Em relação aos instrumentos de coletas de dados sobre a aprendizagem, Luckesi 

(2005, p. 5) ressalta que “todos são úteis para uma prática de avaliação”, desde que a leitura 

dos dados sirva de subsídio para o diagnóstico e não para a classificação e consequente 

exclusão. 

 



26 
 

Segundo Antunes (2000, p. 37-38), é nessa perspectiva que o jogo ganha papel de 

destaque como recurso pedagógico, já que pode ser considerado como: uma ferramenta ideal 

da aprendizagem, na medida em que propõe estímulo ao interesse do aluno, desenvolve níveis 

diferentes de sua experiência pessoal e social, ajuda-o a construir suas novas descobertas, 

desenvolve e enriquece sua personalidade e simboliza o investimento pedagógico que leva ao 

professor a condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. 

É nesse contexto que sugerimos um jogo como um recurso da avaliação da 

aprendizagem no ensino de Física.  

 

4.2 PROPOSTA DE ENSINO DO CONTEÚDO: PRINCIPAIS ASPECTOS E 

RECURSOS 

 

No contexto escolar a avaliação da aprendizagem só ganha significado se tiver 

atrelada a um projeto de ensino, já que não possui uma finalidade em si. Na perspectiva de 

Luckesi (1998, p.71), ela é um instrumento subsidiário a um processo que visa construir um 

resultado previamente estabelecido. Nesse sentido, a elaboração e execução de um 

planejamento de ensino antecedem a utilização do jogo como recurso didático na avaliação da 

aprendizagem.  

O jogo proposto nesta monografia refere-se a um projeto de ensino sobre o tema 

transmissão de calor e o meio ambiente, conteúdo escolar sugerido nas Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+ (BRASIL, 

2002, p.71) quando da abordagem do tema estruturador – Calor, Ambiente e Formas e Usos 

de Energia –.  

De uma maneira geral, o planejamento de ensino se contrapõe ao ensino tradicional, 

no sentido que prevê o professor, não apenas como mediador entre o conhecimento científico 

e os alunos, mas também como incentivador ao estudo e à aprendizagem, processos para os 

quais os alunos devem ser ativos.   

Sendo assim, o planejamento de ensino se fundamenta na problematização do 

conteúdo com o uso de recursos didáticos diversificados, visando o alcance dos seguintes 

objetivos: favorecer a explicitação de concepções dos alunos advindas de suas experiências 

vivenciais, incentivar o diálogo, possibilitar a construção de novos conhecimentos e a 

percepção da aplicabilidade dos mesmos em situações cotidianas, particularmente, naquelas 

relativas aos fenômenos climáticos e aos impactos ambientais causados pela ação humana. 

 Dentre os recursos didáticos selecionados se destacam: o texto Um “interrogatório” 
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com o calor (FIGUEIREDO; PIETROCOLA, 2000); vídeos didáticos (AMORIM, 2011; 

CUNHA, 2007; INPE, 2011; PEREIRA, 2007) e experimentos simples. 

No Apêndice 7.1 é apresentada uma síntese do planejamento de ensino, apenas para 

facilitar a compreensão do conteúdo e da forma como foram explorados no jogo. 

 

4.3 O JOGO: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  

 

Trata-se de um jogo simples, construído com materiais de baixo custo e de fácil 

aquisição no comércio (PEREIRA; ALMEIDA, 2013). Com título “Desbravando a Física: o 

calor na vida e no ambiente em foco” caracteriza-se como um jogo de pergunta-resposta que 

associa sorte e nível de conhecimento, a partir de respostas a cartas-pergunta com níveis de 

dificuldade diferentes. 

Assim, de acordo com a classificação adotada por Cavallini e Fagundes (2013), no 

que se refere à plataforma, o jogo proposto pode ser caracterizado como uma variação do que 

os autores denominam de jogos de tabuleiro, definidos como: 

 

 

aqueles nos quais as ações dos jogadores se desenvolvem a partir da manipulação de 

peças concretas (pinos, cartas ou outras estruturas). Os jogos de tabuleiro, por 

exemplo, são assim chamados porque utilizam peças para simular uma determinada 

realidade na qual os jogadores atuam e são desafiados (p.3). 
 

 

Em relação à mecânica e à dinâmica estabelecida entre os jogadores, o jogo proposto 

se enquadra, respectivamente, como de sorte e competitivo, já que: “a dimensão estratégica é 

pouco ou nada relevante para o desempenho dos jogadores, pois as situações com as quais se 

deparam são geradas aleatória e/ou probabilisticamente [...] um ou mais jogadores devem 

perder para que outro(s) possa(m) vencer” (CAVALLINI; FAGUNDES, 2013, p.4). 

O conteúdo físico do jogo proposto é explicito, contudo, não se enquadra na 

classificação de Cavallini e Fagundes (2013, p.4) se levarmos em conta que esses autores 

condicionam esta característica à memorização do conteúdo. Ao nosso ver, durante um jogo 

de conteúdo explicito, o desenvolvimento de outras competências e habilidades pode ser 

observado.  

O jogo foi confeccionado prevendo sua realização em 2 (duas) aulas, de 50 minutos 

cada, posteriores às aulas previstas para o processo de ensino em turma do Ensino Médio com 

cerca de 30 alunos.  
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Compõe o jogo, conforme ilustrado na Figura 1, o seguinte material: 30 fichas 

plásticas nas cores verde, amarela e vermelha, com numeração de 1 a 10 por conjunto de 

cores; 01 ficha azul; 01 ficha branca; 10 cartas-pergunta verdes, contendo questões com nível 

de dificuldade fácil; 10 cartas-pergunta amarelas, contendo questões com nível de dificuldade 

médio; 10 cartas-perguntas vermelhas, contendo questões com nível de dificuldade difícil; 4 

recipientes transparentes contendo adesivos que os discriminam, respectivamente, como 

GRUPO I, GRUPO II, GRUPO III e GRUPO IV; 01 recipiente transparente, discriminado 

com a palavra PROFESSOR; 01 recipiente, tipo urna e na cor preta, para acondicionar as 32 

fichas; uma caixa-arquivo para ordenação das cartelas com as cartas-pergunta; 01 cronômetro 

(pode ser usar um celular ou um relógio); 04 cartas identificadoras, nas quais estão impressas, 

respectivamente, GRUPO 1, GRUPO 2, GRUPO 3 e GRUPO 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Material que compõe o jogo. 

 

 

As cartas-pergunta se encontram no Apêndice 7.6.  

Para a realização do jogo, sugerimos que a turma seja dividida em 4 grupos de 

alunos, de modo que, preferencialmente, cada grupo tenha o mesmo número de componentes. 

Esse número pode ser alterado desde que haja adequações no material do jogo, a fim de 

permitir o mesmo quantitativo de “jogadas” por todos os grupos. Além disso, consideramos 

 

Verde 
Amarela 

Vermelha 
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importante que as cartas-pergunta, além de impressas, sejam digitalizadas, de maneira a 

facilitar, por meio de projeções, o conteúdo das mesmas e o acompanhamento das jogadas por 

todos os alunos dos grupos.  

O professor de posse das cartas identificadoras solicita que um componente de cada 

grupo retire, “na sorte”, uma carta. As cartas retiradas pelos grupos servirão para identificá-

los. Após a identificação dos grupos, o professor embaralha as 4 cartas identificadoras e 

sorteia a ordem das jogadas dos grupos. 

Durante a realização do jogo o material que o compõe fica sobre a mesa do 

professor. A cada rodada, seguindo a ordem determinada inicialmente, um aluno do grupo “da 

vez” retira “na sorte” uma ficha do recipiente-urna; o número e a cor da ficha identificarão a 

carta-pergunta que o grupo deverá responder.  

Após a leitura/projeção pelo professor da pergunta/questão impressa na carta-

pergunta, o grupo terá 1 minuto para discutir com os componentes de seu grupo e apresentar 

uma resposta. Se o grupo responder corretamente, a ficha que identificou a carta-pergunta irá 

para o recipiente correspondente ao grupo, caso contrário (resposta errada ou sem resposta), 

será colocada no recipiente com o rótulo PROFESSOR. 

O fator sorte do jogo é viabilizado pelas fichas azul e branca que deverão ser 

colocadas pelo professor na urna somente após todos os grupos terem realizado uma jogada. 

O grupo que retirar a ficha azul fica uma rodada sem jogar (“passa a vez”), enquanto que 

aquele que retirar a ficha branca terá direito a duas jogadas seguidas. Depois de retirada da 

urna, a ficha de cor azul (e branca) deverá ser colocada no recipiente do respectivo grupo que 

a sorteou. 

Ao término do jogo, o professor procede à contagem dos pontos obtidos pelos grupos 

por meio das fichas que se encontram nos recipientes que os identificam, adotando, para tanto, 

os critérios de pontuação indicados no Quadro 01:  

 

 

Ficha Pontuação 

Verde 1 

Amarela 2 

Vermelha 3 

Azul 0 

Branca 0 

 

Quadro 01: Número de pontos correspondente às cores das fichas. 
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Sugerimos que as fichas depositadas na urna PROFESSOR, ou seja, aquelas 

respondidas incorretamente ou com ausência de respostas, devam ser utilizadas pelo professor 

como elementos balizadores na retomada do processo de ensino como forma de preencher 

possíveis lacunas no processo inicial de aprendizagem. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta monografia defendemos a utilização de jogos no contexto das aulas de Física 

no Ensino Médio, pois acastelamos que estes são de grande valia para os alunos, pois trazem 

diversão nos processos de aprendizagem e de avaliação. Podemos dizer que os alunos 

aprendem brincando. 

Os jogos no contexto escolar incentivam e propiciam a troca de conhecimentos entre 

os estudantes, fazendo com que os processos de aprendizagem e de autoavaliação sejam mais 

enriquecedores.  

O uso de jogos também contribui para uma aula mais dinâmica ao explorar a 

interação entre os alunos, a cooperação com uma “pitada” de competitividade, pois os alunos, 

geralmente, buscam a vitória.  

No que se refere ao ensino de Física na Educação Básica, o uso de jogos se configura 

como um assunto bem atual, visto que nos últimos Simpósios Nacionais para o Ensino de 

Física (SNEFs) vários trabalhos se dedicam a este tema. 

O uso de jogos deve ser considerado como mais um tipo de recurso didático para a 

coleta de resultados da aprendizagem. Vale lembrar que não reprovamos os demais métodos 

de avaliação, porém, nos posicionamos contrários à redução da avaliação da aprendizagem à 

simples constatação, por meio de provas e teste, daquilo que os alunos não aprenderam. 

O professor, através do jogo, poderá identificar os conteúdos que não foram bem 

compreendidos pelos estudantes, reunindo subsídios suficientes para a retomada dos 

conteúdos ensinados, com a inserção de novos recursos, abordagens metodológicas e/ou 

estratégias didáticas. 

O jogo aqui apresentado possui regras claras e previamente estabelecidas pelo 

professor; é um jogo confeccionado com materiais de baixo custo, com aplicação acessível a 

qualquer escola, possibilitando que todos os estudantes participem. Além de avaliar o 

aprendizado, o jogo também colabora para o desenvolvimento de atitudes e valores 

importantes no contexto social, já que o caráter competitivo essencial aos jogos se alia à 

cooperação através das “jogadas” pelos grupos. 

O jogo proposto nesta monografia aborda o tema Calor e Ambiente, contudo, as 

cartas-pergunta podem ser modificadas para se adequarem a novos projetos de ensino sobre 

diferentes conteúdos de Física. 
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Por fim, vale ressaltar que mudanças no ensino de Física implicam em mudanças no 

processo de avaliação de aprendizagem e vice-versa. Desta maneira, a confecção do jogo, 

bem como a elaboração do planejamento de ensino proposto nesta monografia, incluindo a 

seleção e a produção dos recursos didáticos se mostraram muito relevantes para nossa 

reflexão docente, principalmente, no que se diz respeito à avaliação da aprendizagem no 

contexto do ensino de Física. 
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7 APÊNDICE 

7.1 PLANEJAMENTO DE ENSINO 

CONTEÚDO: Transmissão de calor e o meio ambiente 

COMPETÊNCIAS: Compreender e reconhecer os processos de transmissão do calor em diversas 

situações cotidianas, incluindo as que se referem aos fenômenos climáticos naturais e aos impactos 

ambientais produzidos pela ação humana. 

TEMPO DIDÁTICO: 6 horas/aula 

COMPETÊNCIA 

ESPECÍFICA 

ESTRATÉGIA RECURSO TEMPO 

DIDÁTICO 

 Compreender o significado 

físico da palavra calor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compreender que não existe a 
grandeza física “frio”. 

 Diferenciar as grandezas calor 

e temperatura. 

 Identificar fenômenos, fontes 

e sistemas que envolvam calor 

para explicar a participação 

dessa grandeza em processos 

naturais. 

 Problematização do 

conteúdo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leitura/encenação de 

texto; 

 

 Exibição de vídeos; 

 

 

 Debate professor-turma 

sobre os principais 

pontos do texto, seguido 

de sistematização do 

conteúdo pelo professor. 

 Perguntas-chave: 

- O que vocês entendem 

por calor? 

- O frio é uma grandeza 

física oposta ao calor? 

- Calor e temperatura são 

a mesma “coisa”? 

- Vocês se lembram de 

alguma situação 

cotidiana em que há uma 

participação efetiva do 

calor? Qual? 

 

 Texto: Um interrogatório 
com o calor (Anexo 8.1). 

 

 

 Vídeos1 e 2 

 

 

 Retorno às perguntas-

chave; novas perguntas 
em decorrências das falas 

dos alunos; lousa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h/aula 

 Saber diferenciar os diferentes 

tipos de transmissão de calor, 

identificando a importância da 

condução, convecção e 

irradiação em sistemas 

naturais e tecnológicos. 

 

 

 

 

 Problematização do 

conteúdo-demonstração 

experimental 

investigativa. 

 

 Diferenciação entre os 

processos de transmissão 

de calor, por meio de 

demonstrações 

experimentais 
investigativas. 

 

 Kit (Apêndice 7.2). 

 

 

 

 

 Kits descritos nos 

Apêndices 7.3 e 7.4 e 

vídeos
3

. 
 

 

 

 

 

2h/aula 
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 Identificar a participação do 

calor e os processos 

envolvidos no funcionamento 

de máquinas térmicas de uso 

doméstico ou para outros fins, 

tais como geladeiras, 

aparelhos de ar condicionado 

visando à sua utilização 

adequada. 

 Levantamento oral junto 

aos alunos de situações 

(sistemas naturais e 

tecnológicos) 

relacionadas aos 

diferentes tipos de 

transmissão de calor. 

 

 

 

 

 Compreender o papel do calor 

na origem e manutenção da 
vida. 

 Reconhecer os diferentes 

processos envolvendo calor e 

suas dinâmicas nos 

fenômenos climáticos para 

avaliar a intervenção humana 

sobre o clima. 

 Identificar e avaliar os 

elementos que propiciam 

conforto térmico em 

ambientes fechados como sala 
de aula, cozinha, quarto etc., 

para utilizar e instalar 

adequadamente os aparelhos e 

equipamentos de uso corrente.  

 Reprodução de vídeo, 

seguida de debates para 
aprofundamento do 

conteúdo.  

 Demonstração 

experimental 

investigativa sobre efeito 

estufa. 

 Vídeo4; 

 
 

 Kit experimental 

(Apêndice 7.5). 

 

 

 

 

 

 

2h/aula 

 

(1) CUNHA, Flávio. Calor e temperatura. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=mRu4Wdi5lP8>. Acesso em: 17 abril 2012. 

(2) IPED, Lina. Mudança de estado físico - iPED. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=BAKKcaw5v1A>. Acesso em: 09 julho 2013. 

(3) ASSIS, Leandro Santos de; NASCIMENTO, Geisa Maria Souza; ALMEIDA, Lucia da Cruz 

de Almeida. Convecção térmica. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=Jg4IIoddJiA>. Acesso em: 17 junho 2013. 

(4) INPE. Mudanças Climáticas. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=ssvFqYSlMho>. Acesso em: 18 abril 2012. 
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7.2 KIT EXPERIMENTAL: TRANSMISSÃO DO CALOR 

Material utilizado: 

- 1 lata de alumínio (embalagem de leite em pó); 

- 1 receptáculo para lâmpada; 

- 1 lâmpada de 100 W; 

- 1 base de madeira de aproximadamente 15 cm x 15 cm; 

- 50 cm de fio paralelo.  

- tomada; 

- 2 parafusos com as respectivas porcas;  

- furadeira. 

 

Montagem:  

- Lavar a lata de Alumínio (leite em pó); 

- Fazer, com o auxílio de uma furadeira, 

dois pequenos orifícios: um na parte 

superior e o outro na lateral, conforme 

indicado na Figura 1;  

 

 

 

 

                                                                                    Figura 1: Indicação das posições dos orifícios na lata. 

 

 - Após os procedimentos para a instalação elétrica do receptáculo, fixá-lo à base de madeira, 

com os parafusos e porcas (Figura 2); 

 

Figura 2: Fixação do receptáculo na base de madeira. 
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- Rosquear a lâmpada no 

receptáculo e colocar a lata em 

cima do suporte, conforme 

ilustração na Figura 3; 

 

 

 

 

                                                           Figura 3: Montagem final do Kit experimental. 

 

- Conectar o kit à rede elétrica e posicionar os 

dedos indicadores próximos aos orifícios da 

lata (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Figura 4: Ilustração do kit em funcionamento. 

 

Sugestão de uso: 

O kit deve ser utilizado, de maneira a instigar os alunos a fazerem previsões a respeito das 

temperaturas nos orifícios, seguidas de verificações e debates, motivando-os ao estudo dos 

processos de transmissão de calor.  

 

 

Nota:  

(1)  Kit experimental proposto, no 1º semestre letivo de 2012, por Renata Lopes Saleme do 

Valle Gomes e Diulei Choté, na disciplina Projetos de Ensino de Física para a Sala de Aula 

Inclusiva do Curso de Licenciatura em Física da UFF. 
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7.3 KIT EXPERIMENTAL: CONDUÇÃO TÉRMICA1 

Material utilizado: 

- vara de cobre de 25 cm de comprimento e  5 mm de diâmetro; 

- toco de madeira (tipo utilizado em sustentação de prateleiras de estante) de  4 cm; 

- cola (adesivo instantâneo universal); 

- vela; 

- fósforo; 

- tachinhas de metal (percevejo); 

- furadeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Materiais necessários para montagem e funcionamento do kit experimental. 

 

Montagem: 

- Com a furadeira, furar o toco de madeira 

para inserir e fixar com a cola uma das 

extremidades da vara de cobre; 

- Utilizar cera derretida da vela para fixar 

as tachinhas ao longo da vara de cobre, 

conforme ilustrado na Figura 2; 

 

                     

 

 

Figura 2: Fixação das tachinhas na vareta de cobre. 
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- Acender a vela e aproximar a extremidade livre da vara de cobre, segurando-a 

horizontalmente pela parte de madeira (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Kit experimental em funcionamento. 

 

Sugestão de uso: 

O kit deve ser utilizado como uma demonstração investigativa. Para tanto, antes de seu 

funcionamento, os alunos devem fazer previsões sobre o que irá acontecer com as tachinhas 

quando a extremidade livre da vara de cobre for colocada próxima à chama da vela.  

Após a observação do fenômeno, o professor deve estimular os alunos a apresentar 

explicações, a fim de facilitar futuras comparações com as outras formas de propagação do 

calor que serão estudadas em seguida. 

 

Nota: 

(1) ALMEIDA, Lucia da Cruz de. Kit demonstrativo condução térmica. Proposta de 

construção, no 1° semestre letivo de 2013, na disciplina Produção de Material 

Didático e Estratégias para o Ensino de Física I, do Curso de Licenciatura em Física 

da UFF. 
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7.4 KIT EXPERIMENTAL: IRRADIAÇÃO TÉRMICA 

Material utilizado: 

- 2 latas de Alumínio (embalagem de leite em pó); 

- 2 latas de tinta spray (branca e preta); 

- 1 lixa nº 320; 

- luminária; 

- 2 termômetros; 

- 1 cronômetro (pode ser do tipo disponível em celulares); 

- 1 lâmpada de 100 W 

- furadeira. 

 

Montagem:  

- Lavar as duas latas de alumínio; 

- Com o auxílio da furadeira, fazer um orifício no 

fundo de cada lata; 

- Lixar a parte exterior das latas e pintá-las: com a 

tinta branca e a outra com a preta; 

- Colocar a luminária próxima às duas latas e 

ligá-la à rede elétrica; após vinte minutos 

medidos pelo cronômetro, medir, com auxílio 

dos termômetros, as temperaturas internas de 

cada lata de alumínio (Figura 1). 

 

Sugestão de uso:  

Utilizar o experimento para desafiar o aluno a responder qual das latas terá a maior 

temperatura interna ao final de 20 minutos. Os alunos deverão fazer previsões antes do 

funcionamento do kit. Após os vintes minutos poderão comparar as previsões com as medidas 

de temperatura e buscar justificativas para o resultado (confirmação ou não da previsão). O 

professor deverá auxiliar os alunos na construção do modelo de irradiação térmica.  

 

 

 

 

 

Figura 1: Montagem do kit experimental 

em funcionamento. 
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7.5 KIT EXPERIMENTAL: SIMULAÇÃO DO EFEITO ESTUFA1
 

Material utilizado: 

- 1 caixa de sapatos; 

- 1 rolo de papel alumínio; 

- 1 rolo de filme PVC transparente; 

- 2 copos descartáveis ( 250 mL); 

- tesoura; 

- água; 

- 2 termômetros; 

- luminária; 

- lâmpada de 100 W. 

 

Montagem: 

- Forrar toda a parte interna da caixa de sapatos com o papel alumínio; 

- Colocar um copo com água dentro da caixa, preferencialmente em um dos lados; 

- Cobrir a caixa com o filme de PVC; 

- Colocar o outro copo, com a mesma quantidade de água, do lado de fora da caixa; 

- Ligar a luminária à rede elétrica e colocar os termômetros dentro dos copos. Para o copo que 

está dentro da caixa, fazer um pequeno orifício no filme de PVC para a passagem do 

termômetro; 

- Aguardar 20 minutos e verificar qual temperatura cada termômetro marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Kit experimental em funcionamento. 
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Sugestão de uso:  

Sugerimos o uso desse kit após a exibição do vídeo sobre o Efeito Estufa, como forma de 

oportunizar aos alunos uma percepção prática do efeito estufa. 

 

Nota: 

(1) Sugestão apresentada por OLIVEIRA, Sandro Nunes; LEITE, Cristina. Efeito estufa e 

as mudanças ambientais globais. Disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=526>. Acesso em: 

17 junho 2013. 
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7.6 Cartas-Pergunta 

 

 

 

 

- Cartas-pergunta 1 e 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cartas-pergunta 3 e 4 

Quais são os estados físicos da água?

A figura ilustra a transformação da água no estado

sólido para água no estado líquido. A este processo é

dado o nome de: __________________________.

 

 

Nível fácil  
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- Cartas-pergunta 3 e 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma pessoa esquece um pacote de naftalina aberto

em uma gaveta. Depois de algum tempo, foi pegar a

naftalina e percebeu que o pacote estava vazio.

Este fato decorre de um processo de mudança de

estado físico.

Complete a frase, a seguir, de modo a torná-la correta

e coerente com o fato relatado no enunciado.

A naftalina passou do estado ________________

(sólido, gasoso ou líquido) para o estado

______________ (sólido, gasoso ou líquido), ou seja,

a naftalina __________________ (fundiu, sublimou ou

condensou)

Dois corpos estão em contato. Qual a condição 

necessária para que haja fluxo de calor entre eles?

A) Devem ter massas diferentes.

B) Devem contem diferentes quantidades de calor.

C) Devem se encontrar em temperaturas diferentes.

D) Devem ser de substâncias diferentes. 
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- Cartas-pergunta 5 e 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura a seguir ilustra dois corpos contendo 250 mL

de água a temperaturas diferentes.

É correto afirmar que a água que se encontra a 50 ⁰C 

tem mais calor que a água a 15 ⁰C? Apresente uma 

justificativa para a resposta.

Suponha que em uma panela com água em ebulição, 

você coloque duas colheres, uma de madeira e a 

outra de metal, com seus cabos fora da água. Após 

certo tempo, qual das colheres terá o cabo com maior 

temperatura? Justifique sua resposta
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- Cartas-pergunta 7 e 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cite dois danos que o aumento de temperatura na 

superfície terrestre pode causar ao planeta Terra.

No dia a dia, conceitos físicos são usados de maneira

errada. Será que os personagens da tirinha a seguir

estão usando os conceitos de maneira correta? Se você

acha que sim, justifique. Mas se acha que não,

reelabore a frase de maneira correta.
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- Cartas-pergunta 9 e 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Disponível em: <http://www.ensinodefisica.net/1_THs/sit.problemas/fet_6.pdf>. Acesso em: 25 abril 

2012.

Agora que você já aprendeu que o calor pode ser

transmitido por condução, convecção e irradiação,

identifique, para as cenas 1, 2 e 3 da tirinha(*), o tipo de

processo que permite o aquecimento do Haroldo.

Observe a figura ao lado, na qual

estão ilustrados uma vela acesa e

dois termômetros estão nas

posições I e II. Após um breve

intervalo é correto afirmar que:

A) Os dois termômetros marcam

a mesma temperatura.

B) O termômetro posicionado em

I indica uma temperatura maior

que o posicionado em II.

C) O termômetro posicionado em

I indica uma temperatura menor

que o posicionado em II.
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- Cartas-pergunta 1 e 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cartas-pergunta 3 e 4 

Explique o fenômeno de convecção térmica.

 

 

Nível médio  
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- Cartas-pergunta 3 e 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conversa entre Malfada e Guile demonstra que as férias

na praia fazem muitas pessoas esquecerem as

recomendações sobre a exposição ao Sol.

Suponha que o pai da Mafalda, não só se esqueceu, como

não acredita nas consequências maléficas à saúde que a

radiação solar pode causar. Que argumentos, baseados na

transmissão do calor, você utilizaria para convencê-lo?

O que é o efeito estufa?
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- Cartas-pergunta 5 e 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analise a afirmação a seguir:

Sempre que um corpo libera calor, sua temperatura diminui.

A afirmação está correta? Justifique.

A figura a seguir ilustra o fenômeno denominado:

A) Chuva ácida

B) Efeito Estufa

C) El Niño

D) Correntes de convecção
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- Cartas-pergunta 7 e 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que fato histórico iniciou o aumento do efeito estufa?

Explique a interferência do aquecimento global na prática do surf.
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- Cartas-pergunta 9 e 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As charges abaixo ilustram dois processos que têm sido

combatidos pelos ambientalistas: desmatamento e

queimadas.

Como esses  dois processos interferem no aquecimento global?

Por que é recomendável pintar telhados com tinta reflexiva?
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- Cartas-pergunta 1 e 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível difícil 

 

(UFGO) Das afirmações:

I- Uma pessoa sente frio quando ela perde calor rapidamente para

o meio ambiente.

II- Quando tocamos em uma peça de metal e em um pedaço de

madeira, ambos à mesma temperatura, o metal nos dá a sensação

de estar mais frio do que a madeira porque, sendo o metal melhor

condutor térmico do que a madeira, haverá uma melhor

transferência de calor de nossa mão para a peça metálica do que

para o pedaço de madeira.

III- Um pássaro eriça suas penas no inverno para manter ar entre

elas, evitando, assim, que haja transferência de calor de seu corpo

para o meio ambiente.

Podemos afirmar que:

(a) somente I e II são corretas.

(b) somente I e III são corretas.

(c) somente II e III são corretas.

Por que é recomendado que os aparelhos ar

condicionado sejam instalados no topo da parede e os

aquecedores próximos ao chão?
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- Cartas-pergunta 3 e 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura ao lado ilustra um

fenômeno físico denominado

orvalho.

Complete o texto a seguir, de

modo a torná-lo uma explicação

correta para a formação do

orvalho.

A umidade do ar precipita

por_____________________ na

forma de gotas, pela diminuição

brusca da temperatura ou em

contato com superfícies frias. É o

processo contrário ao da _______

____________________.

Disponível em: 

<http://4.bp.blogspot.com/_gdNrnVT5

Wro/SieoG30PfjI/AAAAAAAAMhE/JG

aNPVR8NrQ/s320/orvalho5%5B1%5

D.jpg>.

Qual o propósito de usarmos agasalhos e cobertores no inverno?
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- Cartas-pergunta 5 e 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura apresenta um esquema sobre os processos de

mudança de estado da água, nomeados como: A, B, C, D

e E.

Identifique o processo de condensação.

Ao colocar para “gelar” as bebidas de uma festa, um

jovem coloca o gelo no recipiente de isopor e as

garrafas por cima.

Seu pai o adverte, dizendo que a arrumação estava

errada, ou seja, as bebidas deveriam estar embaixo do

gelo.

Se você tivesse que argumentar com o jovem, que

explicação científica você utilizaria para convencê-lo de

que seu pai estava correto?
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- Cartas-pergunta 7 e 8 
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- Cartas-pergunta 9 e 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe alguma relação entre a brisa marítima e o fenômeno

de convecção térmica?

Entre os fatos ou fenômenos indicados a seguir, assinale

os que são fundamentalmente caracterizados pela

liberação ou pela absorção de calor associada à mudança

de estado de uma substância.

I. A sensação de frio ao soprar a pele molhada.

II. Uso de cubos de gelo para refrescar uma bebida.

III. A formação de gotículas de água na superfície interna

do para-brisa de um carro.

(A) I e II somente;

(B) I e III somente;

(C) II e III somente;

(D) I, II e III;

(E) II somente
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8 ANEXOS 

 

 

 

 

 

O elemento calor atendeu 

imediatamente à intimação. Já o outro 

preferiu esquivar-se. E, pasmem, um 

depoimento decisivo nos 

surpreendeu! Veja a íntegra do 

interrogatório com o calor: 
 

__ Qual é o seu nome?  
__ Calor. 
 

__ Então é você que provoca as 

secas, algumas queimadas e outros 

tantos acontecimentos? 

__ É... mas também sou responsável 

pelas chuvas... 
 

__ Como? Quer dizer que você é 

culpado pelas cheias, pelas 

enchentes? 

__ Sim. No fundo, sou. 
 

__ Tentamos marcar um encontro 

entre você e o frio, mas, como pode 

ver, ele não apareceu.  
__ Eu sabia que ele não viria... 
 

__Como sabia? Ele o avisou!  
__Não, não... Ele não existe! Nunca 
existiu! Na verdade, sou o 

responsável pelas geadas, pelas 
tempestades de neve etc. 
 

__O quê? Como você pode 

esquentar e esfriar?  
__ Não se espante. Posso explicar 
como tudo acontece. Mas talvez fosse 
melhor começar por um caso 
particular. O senhor já deve ter se 
esquentado, pela manhã, com a 
chegada dos primeiros raios solares, 
não é? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__ Sim, claro. Principalmente nas 
manhãs de verão.  
__E também já deve ter pego um dia 

de inverno, com o céu encoberto, em 

que sentiu os pés gelarem. 
 

__Claro que sim. Mas por que 

tantas perguntas?  
__ Pois bem, sou o responsável por 
essas situações. Chego diariamente 
em grande quantidade na Terra, vindo 
do Sol. Na verdade, uma grande 
estrela, cuja superfície apresenta uma 
temperatura de 6.000 ºC... É muito 
quente. 
 

__ Se você vem de um lugar em 
que a temperatura é de 6.000 ºC, é 
razoável que você possa esquentar. 

Mas e sobre as geadas e sensações 
de frio? Como isso é possível?  
__ Calma, eu chego lá. Tenha um 
pouco de paciência. O Sol não me 
envia sozinho, mas em “bandos”. 
Todos nós aquecemos, mas alguns 
fazem outras coisas além disso. Uns 
vêm com a função de colorir o mundo 
na forma de luzes: vermelha, laranja, 
amarela, verde, azul, anil e violeta. 
Outros não são visíveis como a luz, 
mas têm a capacidade de esquentar 
muito a pele humana, como a 
radiação ultravioleta, que em excesso 
pode fazer mal aos seres vivos, pois 
pode modificar o código genético das 
células. 
 

__ Espere um momento. Quer dizer 

que você e a radiação são a mesma 

coisa? 

__ Nesse caso, sim. Mas nem sempre 

isso ocorre... 

(extraído do livro Calor e Temperatura. Coleção Física, um outro lado, de FIGUEIREDO, 

ANIBAL e PIETROCOLA, Maurício. São Paulo: Editora FTD S. A, 1998, p. 10-12.) 

 

8.1 TEXTO: Um “Interrogatório” com o Calor 
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__ Você está me deixando confuso. 

Afinal de contas, quem você é? Até 
agora não me disse como pode 

produzir geadas e frio...  
__ Desculpe se estou complicando as 
coisas. Vou tentar explicar melhor. Na 
realidade, as pessoas me associam 
com as mudanças de temperatura dos 
corpos, mesmo que isso nem sempre 
seja verdade. Quando uma chama 
aquece uma panela com água, por 
exemplo, dizem que estive lá. O 
mesmo ocorre se no lugar da chama 
for colocado carvão em brasa... 
 

__ Agora estou me lembrando de 
alguns relatos antigos, nos quais 
as pessoas afirmavam que, ao por 
um corpo quente em contato com 
um frio, havia passagem de um 
fluido do primeiro para o segundo. 
Então você é esse tal fluido!  
__ Essas histórias são muito antigas...  
As pessoas nem se lembram mais 

delas. 
 

__ Não é bem assim... Muita gente 
ainda se lembra disso. Acredita-se 
que você se escondia no fogo e de 
lá seguia por toda vizinhança, 
esquentando tudo ao seu redor. 
Havia até quem dissesse que, ao se 
instalar nos corpos, você 
aumentava o “peso” deles. Você 
era chamado por alguns de 
calórico.  
__ Tudo engano. Não sou um fluido 
nem nada de material. É que as 
pessoas são curiosas e, ao tentarem 
compreender os fenômenos 
envolvendo as sensações térmicas de 
quente e frio, usam informações e 
ideias disponíveis na época. 
Percebiam que, ao receber calor, uma 
barra de ferro dilatava um pouco e 
concluíam que a dilatação ocorria 
porque o ferro ganhara algo. Esse 

 

“algo” deveria ser um tipo de matéria, 

e, portanto, o corpo aquecido tinha 

seu “peso” aumentado. 
 

__ É, depois que pararam de falar 

nesse tal calórico.  
__ Pararam porque, entre outras 

coisas, ao “pesarem” alguns corpos 
que ganhavam calor viram que o 

“peso” não variava. 
 

__ Esse resultado deve ter sido 

inesperado. Como os estudiosos 

da época reagiram a isso? 

__ A natureza é cheia de surpresas. A 
todo o momento ela nos desafia, 
exigindo novas ideias. A reação de 
muitos foi abandonar a ideia de fluido 
e adotar outra. Outros insistiram na 
existência do calórico, porém como 
um fluido sem massa. 
 

__ Tudo bem. Já entendi como 

você esquenta as coisas e que 
você não é um fluido. Mas estou 
ficando irritado com sua má 
vontade em responder minha 
pergunta: como consegue fazer 
gelo?  
__ Espere um pouco, não falei isso. 

Afinal, não sou uma geladeira. Disse 
que também sou responsável pelas 

coisas frias. Mas é por omissão! 
 

__ Por ação ou por omissão, para 

mim dá no mesmo! Pode ir se 

explicando... E sem rodeios! 

__ Pois bem. Vamos voltar à radiação 
solar. Qualquer uma das radiações, 
ao ser absorvida pelos objetos, 
aumenta a vibração de suas 
moléculas. É uma magnífica 
transformação de energia! Essa 
vibração que as moléculas ganham 
provoca um aumento de temperatura 
do corpo. 
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__ Muito interessante... 

__ Ao ficarem quentes, os objetos 

transformam-se numa eficiente fonte 

de calor. E aí estou eu novamente, 

entrando em cena com cara nova. 
 

__Tudo bem, tudo bem. Só que 

você ainda não me explicou como 

consegue esfriar as coisas... 

__ Estou chegando lá. Se o Sol não 
enviasse uma quantidade enorme 
de radiação para Terra, de onde as 
moléculas de superfície terrestres 
ganhariam energia para vibrar? Se 
não vibrassem, permaneceriam 
frias. Quanto menos vibrarem, mais 
baixa será a temperatura do corpo 
que elas constituem. Ou seja, o 
corpo que não ganhar calor 
permanecerá gelado. 
 

__ E os objetos que já estão 

quentes?  
__ Pois é... Os corpos que já se 
encontram com temperatura elevada 

podem esfriar ao perder calor, isto é, 
ao cedê-lo para a vizinhança. Sou 
eu “caindo fora” da situação. 
 

__ É um verdadeiro crime de 

omissão deixar essas moléculas 

com pouco ou sem movimento 

algum!  
__ Não é possível contentar todos 

ao mesmo tempo! 
 

__ Quer dizer que o frio não 
existe?  
__ Isso mesmo. O que existe é o 
calor, uma maravilhosa sensação 
que o senhor não vê mas sente na 
própria pele! Minha ausência deixa 
os corpos frios. Que tal conhecer-
me ainda melhor? 


