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O ENSINO DA LEI DE FARADAY A PARTIR DE UMA ABORDAGEM 
CONTEXTUAL LÚDICA: POSSÍVEIS CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA 

 

 

RESUMO 

 
O presente trabalho teve como objetivo geral compreender como uma sequência 

didática construída com base numa abordagem contextual lúdica, sob a luz do 

referencial teórico de aprendizagem significativa de David Paul Ausubel, pode 

contribuir para a aprendizagem significativa da Lei de Faraday. A teoria proposta por 

esse pesquisador é voltada para explicar de que maneira o ser humano aprende e 

consequentemente, como sua estrutura cognitiva consegue reter conteúdos 

disciplinares ministrados em contexto escolar, ou em ambientes de aprendizagem 

semelhantes. Dessa forma, este trabalho justifica-se na medida em que o ensino de 

Física padece de recursos didáticos pedagógicos com potencial de se ensinar física 

de forma contextualizada, tornando as aulas mais desafiadoras e reflexivas. 

Entendemos que ao articularmos a perspectiva lúdica, através do jogo de 

interpretação de papeis (RPG), com a abordagem contextual podemos propiciar aos 

nossos alunos uma educação científica de qualidade, mais crítica e contextualizada 

em relação à natureza do conhecimento científico. Para tal, utilizamos os 

fundamentos da ação-pesquisada para promover as intervenções realizadas na 

turma do 3º ano, do Técnico Integrado em Mineração, no Instituto Federal da Bahia, 

campus Jacobina. Sobre nossos resultados, temos que a utilização da abordagem 

contextual lúdica, essência da nossa proposta, pode sim levar os alunos a uma 

aprendizagem significativa do conceito da Lei de Indução Eletromagnética (Lei de 

Faraday), uma vez que esse conteúdo é geralmente apresentado didaticamente de 

forma empobrecida e errônea em sala de aula e, portanto, merece uma atenção 

maior. Dessa forma, podemos inferir que houve a consolidação dos conceitos 

existentes e relevantes que estavam disponíveis na estrutura cognitiva dos sujeitos. . 

Porém, não podemos afirmar que de “posse” desses subsunçores houve 

aprendizagem significativa do conceito de Lei de Faraday, mas sim, indícios de 

aprendizagem.  Sobre os mapas conceituais construídos pelos alunos, os mesmos 

refletiram o crescimento dos estudantes a respeito dos conceitos científicos 

específicos trabalhados ao longo da proposta. Sobre as práticas de RPG didático, as 

análises nos permitiram identificar a potencialidade e a contribuição do mesmo no 

ensino de Física, dando subsídios para explorar de forma mais eficiente recursos 

deste tipo. 

 

Palavras – chave: Abordagem Contextual Lúdica, Aprendizagem Significativa, 

Ensino de Física.  



 
 

 

THE TEACHING OF THE FARADAY LAW FROM A CHALLENGE CONTEXTUAL 

APPROACH: POSSIBLE ROADS FOR SIGNIFICANT LEARNING 

 

ABSTRACT 

 

The present work had as general objective to understand how a didactic sequence 

constructed on the basis of a playful contextual approach, under the light of the 

theoretical reference of learning of David Paul Ausubel, can contribute to the 

significant learning of the Law of Faraday. The theory proposed by this researcher is 

aimed at explaining how the human being learns and consequently how his / her 

cognitive structure manages to retain disciplinary contents taught in a school context 

or in similar learning environments. Thus, this work is justified insofar as Physics 

teaching suffers from didactic teaching resources with the potential to teach physics 

in a contextualized way, making the classes more challenging and reflexive. We 

understand that by articulating the playful perspective, through the game of role-

playing (RPG), with the contextual approach we can provide our students with a 

quality scientific education, more critical and contextualized in relation to the nature 

of scientific knowledge. To this end, we used the foundations of the action-research 

to promote the interventions carried out in the 3rd grade class of the Integrated 

Technician in Mining, at the Federal Institute of Bahia, Jacobina campus. On our 

results, we have that the use of the playful contextual approach, the essence of our 

proposal, can rather lead students to a meaningful learning of the concept of the Law 

of Electromagnetic Induction (Faraday's Law), since this content is usually presented 

impoverished and erroneous in the classroom, and therefore deserves greater 

attention. Thus, we can infer that there was a consolidation of existing and relevant 

concepts that were available in the subjects' cognitive structure. . However, we can 

not affirm that the "possession" of these subsunçores was a significant learning of 

Faraday's concept of Law, but rather, evidence of learning. On the conceptual maps 

constructed by the students, they reflected the students' growth in relation to the 

specific scientific concepts worked out throughout the proposal. On the didactic RPG 

practices, the analyzes allowed us to identify the potentiality and contribution of the 

same in the teaching of Physics, giving subsidies to explore more efficiently 

resources of this type. 

 

Key words: Playful Contextual Approach, Significant Learning, Physics Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os professores de Física enfrentam inúmeras dificuldades no que diz respeito 

ao ensino dos conceitos físicos. Uma das dificuldades que podemos citar é a 

metodologia empregada nesta disciplina, que é feita de forma tradicional e 

descontextualizada em relação à realidade dos alunos, gerando uma lacuna entre o 

conteúdo ensinado e aquilo que é aprendido (ROBILOTTA, 1988).  O ensino de 

Ciências em geral consiste num modelo de “transmissão” de conhecimentos, com 

finalidade memorística, que trata o aprendiz como uma “tábula rasa” e que aprender 

consiste, basicamente, em colocar noções onde não existe nada, não se atentando 

para a formação científica enquanto exercício da cidadania (VILLANI, 1984). 

Outro fator, não menos importante e que contribui sobremaneira para termos 

um ensino não profícuo de Física, revela-se na forma trivial de tratar e abordar os 

conteúdos. De acordo com Dias (2001, p. 226), as dificuldades conceituais são 

banalizadas, conceitos são tratados como “óbvios”, fazendo com que as explicações 

sejam limitadas a situações específicas e superficiais. A Física, de acordo com Dias 

(2001) não é trivial em sua essência. 

Sob tal enfoque, para Pereira (2013, p.9) é importante “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”. Partindo de tais pressupostos, torna-se necessário a existência de um 

vínculo de afetividade entre o sujeito que estuda e o objeto estudado (AMARAL, 

2008). Em vista disso, pode-se inferir que a articulação entre a ludicidade e a 

História e a Filosofia da Ciência (HFC), ambos em uma perspectiva em comum, 

pode levar o aluno à apreensão do conhecimento de forma significativa.  

Desse modo, utilizamos nessa pesquisa de mestrado algumas das 

contribuições da abordagem contextual lúdica sob a luz do referencial teórico de 

aprendizagem de David Paul Ausubel (AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003). 

Entendemos que essas perspectivas podem propiciar aos alunos uma educação 

científica de qualidade, mais crítica e contextualizada em relação à natureza do 

conhecimento científico. 

Levando em consideração a importância do papel que a escola desempenha 

enquanto ambiente privilegiado de aprendizagem de conceitos científicos, culturais e 
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humanísticos, o Role Playing Game (RPG) como ferramenta didático-pedagógica 

pode auxiliar nesta tarefa de forma significativa, uma vez que, o ensino de Física 

padece de recursos pedagógicos e didáticos que possuam um potencial para 

ensinar Física de forma contextualizada, que torne as aulas mais desafiadoras e 

reflexivas (SABKA et al., 2013). Pretende-se, desta forma, que o processo de 

aprendizagem dos conteúdos conceituais seja intrínseco ao ato de jogar, auxiliando 

principalmente o desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo e autônomo 

(CALUZI et al., 2007; VALADARES, 2012). 

A contribuição da História da Ciência aliada com o RPG como recurso 

didático potencialmente criativo, pode fornecer subsunçores e também a 

aprendizagem significativa de conteúdos, pois são capazes de tornar inteligíveis as 

leis da Física, explicitando o significado físico de uma lei ou de um conceito, 

contribuindo numa melhor compreensão dos conteúdos específicos, ajudando a 

superar o “mar sem-sentido” constituído de fórmulas e equações, que os educandos 

memorizam, sem compreender o seu significado real. O jogo didático a partir da 

abordagem contextual pode ganhar relevância como instrumento motivador para 

aprendizagem de conhecimentos físicos, ao passo que propicia estímulo e melhores 

condições de aprendizagem para os alunos, oportunizando aos mesmos 

conhecerem situações históricas de forma a participarem da construção do 

conhecimento (VANNUCCHI, 1996). 

Para Boss (2008, p.16), dentre os problemas que o ensino apresenta, um 

deles é não ser capaz de proporcionar a aprendizagem significativa. Esta implica, 

como veremos de forma detalhada no decorrer deste trabalho, em tentar assimilar 

explicitamente os materiais de aprendizagem a conhecimentos prévios, ou seja, 

quando um novo conceito adquire significado para o aprendiz na medida em que se 

apoia, de forma não-literal e não-arbitrária, em conhecimentos pré-existentes na sua 

estrutura cognitiva.  

Desse modo, queremos entender nesse trabalho como uma sequência 

didática construída com base numa abordagem contextual lúdica pode contribuir 

para a aprendizagem significativa da Lei de Indução Eletromagnética de Faraday. 

Nesta perspectiva, nosso trabalho tem como objetivo geral compreender 

como uma sequência didática construída com base numa abordagem contextual 

lúdica pode contribuir para a aprendizagem significativa da Lei de Faraday. E para 

tal elencamos três objetivos específicos, que são: i) investigar as contribuições dos 
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aspectos lúdicos articulados com a abordagem contextual na apreensão de 

conceitos com base na Teoria de Aprendizagem Significativa; ii) investigar as 

potencialidades do RPG como instrumento de avaliação da aprendizagem 

significativa e, por último, iii) incentivar a inovação de recursos didáticos que possam 

avaliar a aprendizagem significativa de conceitos científicos.  

A escolha pelo conteúdo da Lei de Indução Eletromagnética de Faraday não é 

arbitrária. Tal conceito costuma ser apresentado didaticamente de forma 

empobrecida e errônea (ANUNCIATTO, 2004; DIAS; MARTINS, 2004; 

MONTENEGRO, 2005) nas aulas de Ensino Médio e, portanto, merece uma 

investigação. Além disso, neste conteúdo físico, existe a possibilidade de se 

trabalhar a perspectiva lúdica e os elementos contextuais da história da Ciência, 

sem sacrificar o conteúdo, que é bastante citado nos livros didáticos, porém pouco 

explorado em sala de aula. Cabe ainda destacar que, neste trabalho utilizaremos 

como episódio histórico o estudo e a elaboração do fenômeno de indução 

investigado por Michael Faraday (1791- 1867). 

Sendo assim, diante dessas ideias iniciais buscamos estruturar o nosso texto, 

da seguinte maneira: o Capítulo I trata dos trabalhos que discutem as atividades 

lúdicas, mais especificamente os Jogos de Interpretação de Papeis no ensino de 

Ciências/Física do tipo RPG e suas contribuições. Salientamos nesse capítulo que, 

tal recurso nos permite trabalhar várias características importantes para o 

desenvolvimento do nosso aluno, por exemplo: a socialização, cooperação, 

criatividade, interatividade e interdisciplinaridade.  Estamos nos apoiando em seu 

potencial para com o ensino dos conteúdos da educação formal. Pois, o mesmo nos 

possibilitará não somente o aumento da motivação dos alunos, mas o despertar do 

interesse pela disciplina; o enriquecimento da relação e colaboração dos alunos com 

os conteúdos, colegas e professor; a prática da imaginação que favorece os 

processos cognitivos importantes para o desenvolvimento do nosso aluno, entre 

outros. 

No Capítulo II, apresentaremos uma síntese da Teoria da Aprendizagem 

Significativa do pesquisador norte-americano David Paul Ausubel. Em 1963, quando 

sua teoria foi apresentada, acreditava-se na influência do meio sobre o objeto. Os 

conhecimentos prévios dos estudantes não eram levados em consideração no 

ensino de conceitos na sala de aula e que a aprendizagem só aconteceria se tivesse 

alguém para ensinar. As ideias de Ausubel vão contra essa concepção, uma vez 



19 
 

que, para ele, aprender de forma significativa é ampliar e reconfigurar ideias que já 

existem na estrutura cognitiva e assim, ser capaz de relacionar e acessar novos 

conteúdos.  

Dando continuidade a apresentação do nosso texto, no Capítulo III discutimos 

juntamente com a literatura a inserção da abordagem contextual (HFC) no ensino de 

Ciências e as possibilidades de interação dessa abordagem como, por exemplo, 

com a perspectiva lúdica. Tais discussões nos dão embasamento teórico para 

tentarmos unir o RPG e os elementos contextuais da HFC. Justificamos essa união, 

pelo fato, dessas duas perspectivas possibilitarem a ressignificação das práticas de 

ensino e de um ensinar Física de maneira mais significativa. 

 Nesse sentido, trouxemos tais discussões na tentativa de justificarmos que a 

abordagem contextual lúdica pode sim se apresentar como um importante subsídio 

para o processo de ensino e aprendizagem de conceitos científicos e para o 

desenvolvimento individual do aluno, desenvolvendo um pensamento crítico, 

reflexivo, a partir de um ensino de Física mais dialogado com as vivencias do 

aprendiz. Um dos argumentos para utilizarmos tal abordagem é que sua utilização 

auxilia a compreensão dos conceitos científicos, uma vez que ela pode contribuir 

para melhorar a compreensão do conteúdo específico, superando a mera 

transmissão de equações matemáticas repetitivas, em que os alunos não 

compreendem de fato, pois memorizam e logo após esquecem. E, dessa forma, 

pode auxiliar na busca por um ensino que preze pela compreensão conceitual e pela 

aprendizagem significativa (BOSS et al., 2008; MATTHEWS, 1994; VANNUCCHI, 

1996). 

No Capítulo IV traçaremos nossa trajetória metodológica, descrevendo a 

ação-pesquisada como qualitativa, o contexto e os sujeitos da pesquisa, o 

planejamento e a implementação da ação, a coleta de dados e a análise dos dados. 

Nesse Capítulo, tentamos descrever as etapas que subsidiaram a construção do 

trabalho e a sua execução. A partir das informações coletadas ao longo das nossas 

atividades, construímos o nosso Capítulo V. Nesse Capítulo, analisamos e 

discutimos tais informações em busca de indícios de aprendizagem significativa da 

Lei de Indução Eletromagnética, ou Lei de Faraday, sob a luz do referencial da 

Teoria de Aprendizagem Significativa de Ausubel. Utilizamos como fonte de 

informações nossos instrumentos de coleta, que foram o questionário inicial de 

conhecimentos prévios, as gravações da aplicação da aventura de RPG, os mapas 
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conceituais construídos pelos alunos e por fim, um questionário final acerca das 

concepções dos nossos sujeitos em relação a nossa proposta. 

O nosso primeiro instrumento possuía oito (08) questões relacionadas a 

conhecimentos de Eletromagnetismo. Essas questões eram de cunho investigativo, 

para sabermos em que nível de instrução nossos alunos estavam em relação aos 

conceitos físicos. Vale destacar que esses conceitos são considerados importantes 

para se alcançar uma aprendizagem significativa de Lei de Faraday. Observamos 

que nossos alunos ao responderem as perguntas do questionário, demonstraram em 

sua maioria, conflitos de ideias entre os conceitos. Ao identificarmos essas 

confusões no questionário, levamos os mesmos conceitos contidos no instrumento 

para as aulas conceituais que se sucederam, a fim de sanar ou amenizar as dúvidas 

e dificuldades.  

Em relação ao jogo de RPG, identificamos um avanço notório bastante 

positivo em relação ao desempenho conceitual dos nossos alunos durante a 

aventura de RPG. Os mesmos conseguiram avançar de maneira satisfatória todos 

os desafios propostos, utilizando de maneira adequada os conceitos trabalhados 

durante a proposta e com isso pudemos identificar a formação de alguns 

subsunçores que podem levar a aprendizagem significativa de Lei de Faraday. Além 

disso, pudemos observar para além da aprendizagem conceitual, a aprendizagem 

atitudinal de nossos alunos, bem como a cooperação, socialização, respeito, 

parceria e autonomia.  

Sobre os mapas conceituais, utilizamos estes com o intuito de identificar o 

como os materiais de aprendizagem trabalhados por nós durante a sequência 

didática se relacionou com os conceitos subsunçores.  Discutiremos nesse capítulo, 

o processo de construção dos catorze (14) mapas de forma geral, explicitando como 

os conceitos aparecem nos mapas e suas ligações. Vale destacar que foi a primeira 

vez que os nossos alunos realizaram a prática de construir mapas conceituais e com 

isso, demonstraram algumas dificuldades em sua execução, mas nada que 

prejudicasse a estruturação conceitual da proposta. 

E por último, ainda sobre nosso capitulo V, na última aula aplicamos um 

segundo questionário final que possuía (07) perguntas abertas que consistiram em o 

“como” foi para o aluno tomar decisões e vivenciar os desafios ao longo da aventura, 

e o que eles acharam da coadunação do recurso (RPG) com o percurso de vida e 

obra de Michael Faraday. Além de questionarmos se essa técnica traz (ou não) 
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possíveis vantagens para as aulas de Física. Esse questionário teve o objetivo de 

investigar as concepções dos alunos em relação a proposta trabalhada, bem como 

os conceitos discutidos e o interesse dos mesmos, pela técnica didática proposta 

(RPG). De maneira geral, as respostas foram bastante positivas, os alunos se 

interessaram pela temática e de como o conceito de Física foi apresentado para 

eles, além de indicarem críticas e sugestões.  

E por último, as nossas considerações, em que tentamos retomar nossos 

objetivos e discutir de maneira mais sucinta e resumida nossos resultados. Nesse 

sentido, pudemos inferir que houve a consolidação dos conceitos existentes e 

relevantes que estavam disponíveis na estrutura cognitiva dos sujeitos. Porém não 

podemos afirmar que de “posse” desses subsunçores houve aprendizagem 

significativa do conceito de Lei de Faraday, mas que houve indícios dessa 

aprendizagem a partir da nossa intervenção em sala de aula. Também tecemos 

algumas considerações sobre nossos instrumentos de coleta de informações e 

fizemos alguns apontamentos a respeito.  
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1. CAPÍTULO I - O ROLEPLAYING GAME E O ENSINO DE FÍSICA 

 

Neste capítulo buscamos discutir a relevância de trabalhar com jogos didáticos 

educativos no Ensino de Física, mais especificamente os jogos de interpretação de 

papeis, o Roleplaying Game (RPG).  Para tal, utilizamos pesquisas teóricas e 

empíricas produzidas no âmbito escolar e acadêmico, realizadas ao longo dos 

últimos anos. O jogo educativo contribui para o aprimoramento da aprendizagem dos 

conteúdos, na ampliação da capacidade de ação, reflexão e autonomia. Dessa 

forma, a utilização de atividades lúdicas, em especial o RPG, aparecem como uma 

tentativa de aliar o ensino com o prazer, dentro da perspectiva de que brincar é algo 

agradável por si mesmo e de contribuir para que o aluno atinja os mais variados 

níveis de seu desenvolvimento cognitivo, despertando o interesse, a empatia, a 

criatividade e o gosto pela Ciência de modo geral. 

 

1.1 O uso de jogos didáticos como estratégia de ensino 

 

Professores utilizam diversos recursos pedagógicos na tentativa de buscar 

motivação para os alunos em sala de aula no espaço educacional: apresentações de 

seminários, vídeos, experimentos físicos, exercícios, debates, gincanas educativas, 

entre outros. Entretanto, de acordo com Amaral e Bastos (2011), tais recursos não 

atendem, de fato, aos anseios de toda uma turma de alunos, tendo em vista que 

estes, normalmente chegam à escola com uma gama de objetivos, nem sempre 

concordante. Não à toa, o professor encontra corriqueiramente seus alunos em 

conversa paralela durante a aula, devaneando com outras atividades em detrimento 

daquela solicitada pelo professor.  

Outro fator não menos importante, que se agrava em relação à motivação dos 

alunos em seu cotidiano escolar, apresenta-se na desvinculação entre o que é 

ensinado nas salas de aulas e o que é realmente aprendido. Infelizmente, essa 

desvinculação se sobressai quando se trata do ensino de física, uma vez que a 

mesma é abordada apenas como mera “transmissão” de informações, devido à 

priorização de fixação de fórmulas matemáticas sem ligação nenhuma com o seu 

dia-a-dia. Resultando assim, em uma não problematização dos fenômenos que 

fazem parte do cotidiano dos alunos (ROBILOTTA, 1988; VILLANI, 1984). 
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De acordo com Pereira (2013), o significado de “transmitir” é compreendido, 

atualmente, como um processo distinto em relação ao de “ensinar”. Dessa forma, 

não cabe mais o aluno ser considerado apenas como “tábula rasa” e/ou agente 

passivo de sua aprendizagem, e muito menos o professor como detentor do 

conhecimento, sendo um transmissor, que nem sempre está presente 

intelectualmente nas necessidades formativas do aluno. Em vista do que foi 

discutido, a diferenciação entre “transmitir” e “ensinar” nos dá indicativos de que os 

recursos pedagógicos não podem estar restritos à escrita do professor no quadro.  

Nesse sentido, faz-se necessário aprimorar e propor novas estratégias 

pedagógicas e técnicas de ensino em virtude dos interesses daquele que aprende, 

passando assim, ser força motora do processo de aprendizagem, e o professor, o 

gerador de situações estimuladoras para aprendizagem. É de extrema relevância 

que esse aprendizado aconteça com prazer, pois de acordo com Amaral (2008), 

para que algo seja aprendido de forma efetiva é preciso atender dois critérios 

básicos: ter utilidade imediata ou posterior, e também, ser fonte de prazer e 

satisfação.  

É nesse contexto que o jogo didático ganha espaço como instrumento 

motivador para aprendizagem de conhecimentos físicos, rompendo o pensamento 

de que o papel do estudante é o de assimilar conceitos e informações de maneira 

passiva, sem agir ou interagir com modalidades procedimentais diferenciadas. 

Assim, oportuniza a participação ativa dos estudantes, à medida que desperta e 

propõe estímulos aos interesses dos mesmos (MALDANER, 1999).  

A importância que os jogos têm na educação pode ser evidenciada nas 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2002, p.28) 

 
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 literatura 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 pressionais 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, 2002, p.28). 
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A partir do jogo didático é possível a construção de novas formas de pensar, 

resultando no enriquecimento da personalidade, de tal forma que o professor em sua 

condição de “condutor” estimula e avalia a aprendizagem (CUNHA, 2012). Os 

estudantes se mostram empolgados, entusiasmados com atividades lúdicas, 

promovendo assimilação e a aprendizagem de conhecimentos, pois a partir dessas 

atividades é oportunizado aos mesmos aprender de uma maneira mais interativa e 

divertida. 

Soares (2008) realizou um levantamento a respeito do jogo e suas 

conceituações no âmbito educacional, na tentativa de delimitar esse conceito, devido 

ao campo vasto de definições e entendimentos em diferentes esferas da sociedade, 

considerando o jogo como o resultado:  

 

[...] de interações linguísticas diversas em termos de características e 
ações lúdicas, ou seja, atividades lúdicas que implicam no prazer, no 
divertimento, na liberdade na voluntariedade, que contenham um 
sistema de regras claras e explícitas e que tenham um lugar 
delimitado onde possa agir: um espaço ou brinquedo (SOARES, 
2008, s/p).  

 

É importante ressaltar que nessa conceituação existe a presença dos aspectos 

lúdicos e educativos, mas, sobretudo, a presença de regras claras e explícitas que 

devem nortear os jogos. Um jogo pode ser considerado educativo, quando duas 

funções estão equilibradas: a lúdica e a educativa (KISHIMOTO, 1996). A lúdica 

contempla o caráter de diversão e prazer que um jogo propicia; a educativa está 

voltada para a apreensão de conhecimentos, habilidades e saberes. 

Assim, considerando o jogo didático como uma atividade diferenciada, 

caracterizada por regras, orientada pelo professor, que mantém um equilíbrio entre 

as funções educativas e lúdicas, como propostas por Soares (2008), podemos dizer 

que esses jogos podem ser utilizados como recurso didático de várias formas e com 

contribuições diversas para os processos de ensino e aprendizagem, que irão 

depender da essência do jogo e do planejamento de ensino do professor. Portanto, 

motivados em contribuir de forma significativa para os processos de ensino e 

aprendizagem, entendemos que o uso de jogos é um recurso didático valioso, pois 

se contrapõe a mera transmissão de conceitos por parte do professor, tornando as 

aulas mais dinâmicas, favorecendo então a aquisição dos conteúdos escolares pelos 

educandos (PEREIRA, 2013). A utilização dos jogos no ensino exerce a 
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cooperatividade, nos quais os níveis de relação dos sujeitos são refletidos na forma 

de lidar um com outro, propiciando também a socialização dos conhecimentos 

prévios para a construção de novos conhecimentos. 

Dessa forma podemos utilizar os jogos com a perspectiva de ensinar o 

conteúdo, motivando o aluno e o auxiliando na construção de novas descobertas. 

Sendo assim, buscamos uma nova alternativa que seja profícua para um Ensino de 

Física contextualizado, desenvolvendo no aprendiz, muitas competências e 

habilidades, servindo como estímulo para a participação ativa em sala de aula.  

No caso específico do Ensino de Física, podemos destacar o Roleplaying 

Game (RPG) como um instrumento pedagógico que vem conseguindo atender os 

anseios dos alunos e professores, no que se refere à motivação em sala de aula, 

apresentando características importantes para o desenvolvimento do nosso aluno 

como: socialização, cooperação, criatividade, interatividade e interdisciplinaridade 

(GRANDO; TAROUCO, 2008; NASCIMENTO JR.; PIETROCOLA, 2005; AMARAL, 

2008).  

Nesta perspectiva, o jogo ganha um sentido especial como ferramenta para o 

processo de ensino e aprendizagem, motivando o aluno, criando condições e novos 

meios de ensino que favoreça o envolvimento ativo do aluno, como sujeito do 

conhecimento.  Diante dessa busca, acreditamos no uso do RPG, que se trabalhado 

de forma adequada, atendendo às necessidades educativas, apresenta-se como um 

grande potencial pedagógico, servindo muitas vezes, como instrumento de 

avaliação, em contraposição a provas e exames que são realizadas conforme o 

interesse do professor ou do sistema de ensino, nem sempre condizentes com o que 

foi ensinado (CAVALCANTI; SOARES, 2009).  Por isso, o jogo ganha um sentido 

especial como ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem, motivando o 

aluno, desenvolvendo diferentes habilidades, competências, conteúdos e 

experiências pessoal e social. 

 

1.2 Apresentação do RPG  

 

A sigla RPG é a abreviação em inglês de Roleplaying Game. Várias traduções 

já foram feitas para o português, porém, a mais utilizada é a de Jogo de 

Interpretação, apesar de que existam trabalhos que também utilizam algo como 

Jogo de Interpretações de Papeis (CAVALCANTI; SOARES, 2009; AMARAL; 
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BASTOS, 2011). O RPG surgiu no início da década de 1970 nos Estados Unidos por 

Gary Gygax e Dave Arneson, com a temática fantástica da Era Medieval Europeia, 

no qual os participantes interpretavam guerreiros, magos, bardos, elfos, anões e 

outros personagens característicos. Este jogo criado, intitulado como DUNGEONS & 

DRAGONS, usava elementos básicos dos war games, mas se diferenciava pelo fato 

de possuir maior interatividade, com ações demarcadas pela imaginação do jogador, 

que a partir disso passaria a controlar um único personagem ao invés de todo um 

exército (VASQUES, 2008; AMARAL, 2008). 

Essa nova ambientação característica do RPG sofreu uma forte influência das 

obras de J. R. R. Tolkien, professor da Universidade de Oxford e criador do Senhor 

dos Anéis. Sua obra mais conhecida e famosa, que vendeu milhões de exemplares, 

e posteriormente produzidos nas telas do cinema. Logo após, surgiram RPGs 

baseados na literatura, história e mitologia, além da criação de outros sistemas de 

RPG, dentre os quais podemos citar o GURPS (Generic Universal Roleplaying 

System), que consiste em um sistema genérico de RPG, no sentido de criar 

personagens e aventuras em qualquer época e em qualquer ambiente (AMARAL, 

2008; CAVALCANTI; SOARES, 2009).  

No Brasil, nos primeiros anos da década de 90, foram publicados os primeiros 

módulos de RPG. O primeiro escrito por brasileiros foi Tagmar, que possuía um 

cenário baseado na fantasia medieval, lançado no final de 1991. Em seguida, foi 

publicado o jogo Desafio dos Bandeirantes, que continha a essência da fantasia 

medieval com os elementos do folclore, as religiões e outros aspectos históricos da 

época colonial. Em 1992, foi realizado o primeiro Encontro Internacional de RPG no 

Brasil, considerado o maior evento sobre a temática a nível nacional, e segundo 

maior do mundo. Nestes encontros, basicamente domina mesas de jogos, exibição 

de filmes, exposições variadas, palestras sobre o RPG, e participantes adolescentes 

(VASQUES, 2008).  

Neste trabalho não vamos nos prender aos aspectos históricos e nem nos 

aprofundamentos de suas produções, desenvolvimento e popularização do RPG. 

Discutiremos as suas regras básicas e seu potencial no cenário pedagógico. Sendo 

assim, o RPG segue os princípios de regras predeterminadas que são descritas em 

livros textos. Estes possuem descrições de mundos, na sua maioria fantasiosos, e 

orientações básicas para o desenvolvimento do jogo, que é executado como 

aventura ou sessão. 
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No RPG temos o Mestre ou Narrador e os demais jogadores que irão 

interpretar personagens diferentes na história. A partida de RPG inicia-se pelo 

mestre, que organiza e prepara com antecedência a aventura, ou seja, este 

descreverá para os demais personagens que participarão da mesa, as regras gerais, 

a ambientação, os acontecimentos e as situações ou eventos que poderão 

acontecer e que possam interferir no andamento do jogo. Ele é responsável pelo 

caminhar da aventura (MARCATTO, 1996; AMARAL, 2008).  

Sobre os outros jogadores, cabe aos mesmos interpretarem papéis de acordo 

com seus personagens, que são previamente definidos pelo mestre, bem como as 

falas e ações. Compete aos jogadores avisar ao mestre qual atitude seu 

personagem realizará diante das situações expostas pelo mesmo. Um aspecto 

característico dos jogos de RPG, em geral, é que os jogadores possuem em mãos 

dados numéricos, denominados de atributos do personagem, que irão variar de 

acordo com os sistemas de RPG adotados, pois, cada sistema possui atributos 

próprios para seus personagens. É comum termos: destreza, força, inteligência e 

vitalidade (AMARAL; BASTOS, 2011).  

As habilidades “destreza” e “fraqueza” dos personagens são descritas na ficha 

de personagens, que acompanham as aventuras e consequentemente os jogadores. 

Essa ficha contém as perícias aprendidas ao longo dos anos, vantagens, 

desvantagens, que tanto podem colaborar para o sucesso do personagem, quanto 

para o seu fracasso ao longo da aventura. Por exemplo, se o personagem possui 

força muscular, é na sua ficha que esta informação deve ser anotada, assim como 

cada jogador ao apresentar alguma característica própria deverá fazer. Salientando 

que, cada jogador controla a ficha do personagem por ele interpretado (VASQUES, 

2008; AMARAL, 2008).  

Em síntese, o Roleplaying Game é um jogo totalmente colaborativo, criativo e 

social. Os seus participantes, assumem assim, papeis de personagens e improvisam 

as falas, decisões e a própria personalidade de seus personagens. Além destes, 

apresenta caráter lúdico, uma vez que seus integrantes se envolvem em histórias 

fantasiosas e com o auxílio da imaginação percorrem diversos locais, que podem ser 

em tempos passados ou tempos futuros. 

Em busca de um Ensino de Física que propicie ao educando condições que 

favoreçam sua capacidade formativa e que motive a sua participação ativa, reflexiva 

e autônoma em sala de aula, utilizamos o RPG como um caminho possível de 
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atividade que propiciará um sentido especial para os estudantes. Dessa forma, 

discutiremos a seguir como este recurso tão valioso pode contribuir para esse 

Ensino de Física, pautado na cooperatividade, criatividade, socialização e no 

aprendizado de conhecimentos científicos. 

 

1.3  O RPG no cenário pedagógico e no Ensino de Física  

 

Os professores podem utilizar o RPG como elemento auxiliar na construção do 

conhecimento em qualquer área do ensino. Em 1998, Andréa Pavão ao desenvolver 

suas pesquisas em sua dissertação de Mestrado em Educação, já observava a 

“pedagogização” do RPG. Em 2002, ocorreu o I Simpósio de RPG e Educação, 

caracterizados por apresentações de experiências realizadas sobre a temática. A 

saber, este encontro contou com mais três edições e nestas o aparecimento de 

trabalhos que dialogavam com a química, física, matemática, entre outras áreas 

(VASQUES, 2008).  

De acordo com Amaral (2008), a cada ano mais trabalhos vem sendo 

desenvolvidos sobre o uso do RPG na escola. Estes contemplam Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC), Dissertações, Teses, artigos acadêmicos, que estão 

ligados de forma direta com o RPG, considerando também outros ramos das 

Ciências Humanas. O mesmo autor, em sua dissertação de mestrado, também 

explora o uso desse recurso, no ensino de Física, Matemática e Temas 

Transversais. Entretanto, vale salientar, que a utilização pedagógica do RPG como 

recurso didático no Ensino de Física, ainda padece de pesquisas e publicações 

sobre o tema, e dessa forma, devemos levar a cabo o potencial desta atividade no 

ensino (SABKA, 2016; CUNHA, 2012). O uso de trabalhos com jogos é uma 

iniciativa bem quista, por muitos teóricos educacionais, mostrando-se presente 

desde os primeiros níveis de ensino (MARCATTO, 1996; PAVÃO, 2000; RIYIS, 

2004; ZANIN, 2015; SABKA, 2016).  

Samagaia (2003) discute em sua dissertação de mestrado a formação do 

cidadão e a perspectiva da abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). A 

autora desenvolveu um módulo didático, aplicado e avaliado, abrangendo a Física 

Moderna no ensino Fundamental, no contexto histórico do Projeto Manhattan (1941 -

1945), utilizando como o recurso didático o RPG. 
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Nascimento Júnior e Pietrocola (2005) também utilizam o RPG como 

instrumento lúdico nas aulas de Física, na perspectiva de mostrar que o uso do 

desenvolvimento da imaginação e da criatividade fazem parte do processo de 

aprendizagem. E assim, propuseram uma adaptação do RPG enquanto jogo em 

uma atividade de ensino de Física Moderna, envolvendo os conceitos de 

Relatividade Restrita.  

Santos e Dal – Farra (2013) investigaram  a utilização do RPG “A Saga da 

Física” como estratégia didática dentro da disciplina de História e Epistemologia da 

Física, do curso de Licenciatura em Física de uma instituição de ensino superior 

privado, localizado no sul do Brasil no ano de 2012. Os autores tiveram como 

interesse, relacionar as motivações pessoais dos alunos com as motivações dos 

seus respectivos personagens históricos, a partir das vivências ao longo da 

aventura, propiciando aos estudantes problematizar o seu olhar em relação à 

História da Ciência.  

O emprego do RPG no ensino de Física necessita da criação de um ambiente 

favorável, que oportunize uma integração completa no sentido de que, o ato de jogar 

seja intrínseco à aprendizagem, ou seja, o jogo seja veículo para os conteúdos. 

Diferentemente dos jogos comerciais, que possuem o intuito de divertimento e não 

educacional, o RPG pedagógico, para Nascimento Júnior e Pietrocola (2005), 

permite a realização de experimentos mentais voltados à compreensão de teorias e 

conceitos físicos. Assim, para a execução de uma aventura didática de RPG, faz-se 

necessário que o aluno tenha o conhecimento prévio do conteúdo específico, ou 

seja, o jogador precisa estudar os conceitos físicos que estarão envolvidos em todo 

o jogo. Com isso, o mesmo poderá tomar boas decisões ao longo da aventura, pois 

terá o conhecimento científico para tal.  

Entretanto, mesmo que a opção tomada pelo aluno-jogador esteja errada, a 

ação possibilita ao discente a construção do conhecimento científico. Pois, “é 

possível compreender o funcionamento da natureza daquele universo fictício pelo 

seu erro” (NASCIMENTO; JÚNIOR, 2005, p. 6) desde que o jogo o conduza a isso. 

Para a realização do RPG em aulas de Física no Ensino Médio, de tal forma a obter 

um melhor aproveitamento no processo de ensino-aprendizagem, é aconselhável 

que haja discussões teóricas, em sala de aula, sobre as construções realizadas 

pelos educandos ao longo do desenvolvimento da aventura.  
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Certamente, dentre as variadas características e habilidades geradas ao se 

jogar RPG, citadas no decorrer deste capítulo, acredita-se que este tipo de jogo em 

aulas de Física no Ensino Médio, propiciará a construção e divulgação do 

conhecimento científico, pois, para jogar, os participantes precisam conhecer 

previamente os assuntos que serão abordados durante o jogo. Tais conhecimentos 

servirão de âncora para as novas informações, de modo a adquirir novos 

significados para o indivíduo, seja como uma imagem, um símbolo, um conceito, já 

significativos e relevantes. O professor, por sua vez, atuará no sentido de aguçar, 

problematizar as tomadas de decisões dos alunos/jogadores. Neste sentido, 

entendemos que há uma aproximação entre a Aprendizagem Significativa e RPG, 

possibilitando potencializar a ocorrência de aquisição de novos significados 

(subsunçores), ou até mesmo a uma aprendizagem significativa.  No capítulo a 

seguir, buscaremos levantar os fundamentos teóricos para nos auxiliar nesta 

jornada.  
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2. CAPÍTULO II – APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA SEGUNDO 

DAVID P. AUSUBEL. 

 

 

2.1 Aprendizagem Significativa na construção do conhecimento   

  

A teoria proposta por Ausubel, da Aprendizagem Significativa, é voltada para 

explicar de que maneira o ser humano aprende e, consequentemente, como sua 

estrutura cognitiva consegue reter conteúdos disciplinares ministrados em contexto 

escolar, ou em ambientes de aprendizagem semelhantes. De acordo com a teoria 

ausubeliana, as informações ficam armazenadas no cérebro humano de modo a 

criar uma hierarquia conceitual. Essa estruturação hierárquica de conceitos é 

denominada de estrutura cognitiva que é basicamente as representações de 

experiências sensoriais do indivíduo.  

Nesse sentido, a Aprendizagem Significativa acontece de modo que as novas 

informações passam a adquirir significados por interação (não associação) com 

ideias preexistentes e relevantes na estrutura cognitiva de quem aprende. Tanto as 

novas ideias quanto as ideias preexistentes e relevantes também sofrem 

modificações ao longo da aprendizagem. De modo geral, a teoria trata da 

Aprendizagem Significativa Receptiva em situações de ensino, que consiste no 

indivíduo apreender conhecimentos através da apresentação dos mesmos, ao invés 

de descobrir de maneira independente (AUSUBEL et al., 1980).  

Segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa, a aprendizagem pode ser 

considerada por “recepção” e por “descoberta”. Na aprendizagem por recepção o 

que deve ser aprendido é apresentado ao aprendiz na sua forma final, enquanto na 

segunda, o conteúdo a ser aprendido deve ser descoberto pelo aprendiz. Entretanto, 

de acordo com Ausubel et al. (1980), não é função do aluno descobrir por si só o 

conhecimento em questão, mas “apenas” compreender o conteúdo a ser ensinado 

de forma significativa. Destacamos que na teoria proposta, a aprendizagem verbal 

significativa consiste no caminho principal para somar o armazenamento de 

conhecimentos do aluno em qualquer ambiente.  

No que diz respeito à apresentação de conteúdos para o aprendiz, tal ação não 

é sinônimo de “jogar” ou depositar conhecimentos na cabeça do aluno, mas sim, 
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utilizar de diferentes ferramentas ou estratégias didáticas profícuas para promover a 

aprendizagem significativa. Outro fator refere-se ao fato da própria participação do 

indivíduo em todo o seu processo de aprendizagem, uma vez que, deve-se 

considerar sempre o aluno como sujeito do conhecimento, suas necessidades, 

interesses, vontades, suas habilidades manuais e intelectuais, valores, bem como 

evidenciar elementos fundamentais como a construção humana, social, política e 

econômica (VANNUCCHI, 1996). 

A Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel tem o papel extremamente 

relevante no que diz respeito à formação dos educandos perante aos desafios 

impostos pela sociedade atual, atribuídos pelos avanços científicos e tecnológicos. 

Uma vez que tais exigências, advindas desse mundo globalizado, requerem que o 

cidadão participe e experimente situações de construção de conhecimento, 

desenvolvendo nele, habilidades cognitivas capazes de proporcionar aprendizagem. 

Com o auxílio desta Teoria é possível organizar e desenvolver um processo de 

ensino coerente com demandas da sociedade (DA SILVA; SCHIRLO, 2014).  

Apesar das críticas proferidas à instrução verbal expositiva, por teóricos da 

educação, sobre a atribuição da memorização como “carro chefe” da teoria, a 

aprendizagem por recepção verbal pode auxiliar sim à apreensão de boa parte dos 

conteúdos ministrados em ambiente escolar. Ausubel et al. (1980) elencam algumas 

dessas críticas que não se fundamentam nas características essenciais da teoria, 

mas sim em seus piores abusos, como por exemplo: i) o uso de técnicas 

simplesmente verbais com alunos cognitivamente imaturos; ii) a apresentação 

eventual de fatos não relacionáveis, sem nenhuma organização ou princípios 

explicativos; iii) o insucesso em relacionar novos conteúdos de aprendizagem com 

assuntos apresentados anteriormente; e, iv) o uso de procedimentos avaliativos que 

aferem apenas a capacidade de perceber fatos discretos, ou que instiguem os 

alunos a reproduzir ideias com as mesmas palavras ou em contextos idênticos aos 

originalmente encontrados.  

Entende-se que a aquisição de significados pela aprendizagem receptiva 

significativa é um processo cognitivo ativo, pois, em primeiro lugar, exige-se “no 

mínimo um juízo explícito de relevância no momento de decidir que ideias 

estabelecidas na estrutura cognitiva são mais relacionáveis a uma nova tarefa de 

aprendizagem” (AUSUBEL et al., 1980, p. 102). Em segundo lugar, “é necessário 

algum grau de concordância entre elas, particularmente se existem discrepâncias ou 
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conflitos” (AUSUBEL et al., 1980, p. 102). Em terceiro lugar, “as novas proposições 

são geralmente reformuladas, fundindo-se num esquema pessoal de referência 

compatível com o „background‟ experiencial, vocabulário e estrutura de ideias” 

(AUSUBEL et al., 1980, p. 102).  

É preciso dar voz aos alunos, por meio de incentivos para se tornarem ativos e 

participativos em todo o processo, uma vez que, a aprendizagem significativa não se 

configura em ser um processo passivo, mas sim, ativo. É necessário averiguar o 

conhecimento prévio do aprendiz, como condição importante e ensiná-lo de acordo. 

Pois, para haver aprendizagem significativa é necessário ter a disponibilidade de 

ideias relevantes na estrutura cognitiva do educando para ancorarem os novos 

conhecimentos.  Além desses, o aluno precisa querer aprender, pois, a partir da sua 

própria reflexão e de forma voluntária integrar o novo conhecimento à sua estrutura 

cognitiva e reestruturá-la.  

A teoria de aprendizagem ausubeliana possui um papel importante no que se 

refere à formação dos estudantes, auxiliando os professores no processo de ensino. 

Para que a intervenção educativa aconteça de maneira profícua, com base nos 

pressupostos da aprendizagem significativa, faz-se necessário conhecer o nível de 

desenvolvimento dos alunos em sala de aula, para que assim, possam ser 

explorados os conhecimentos prévios dos mesmos, já existentes em suas estruturas 

cognitivas. 

Sob tal enfoque, faz-se necessário chamar atenção para uma apropriação 

superficial e polissêmica do conceito de aprendizagem significativa, já alertado por 

Moreira (2010), no sentido de que qualquer estratégia de ensino passou a ter o 

termo “Aprendizagem Significativa” como objetivo. Porém, na prática a grande parte 

destas estratégias, de modo geral, continua a promover a aprendizagem mecânica, 

do que a significativa de fato.  

Dessa forma, vale salientar que, ainda de acordo com Ausubel, as teorias de 

aprendizagem, por elas mesmas, não conseguem resolver os problemas que 

assolam o ensino. Contudo, todos aqueles que fazem parte do fazer escolar 

possuem um importantíssimo e fundamental papel social, no qual precisam 

proporcionar aos alunos atividades didáticas que contribuam para a construção 

específica de conteúdo científico pelos alunos, motivando-os de forma adequada e 

os ensinando de forma efetiva.   
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2.2 O subsunçor e a Teoria de Assimilação1  
 

Na teoria desenvolvida pelo psicólogo David Paul Ausubel, as ideias expressas 

simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o 

aprendiz já sabe. Substantiva quer dizer não-literal, um símbolo, ou um conjunto de 

símbolos equivalentes, relacionam à estrutura cognitiva do indivíduo, sem modificar 

o seu significado de forma expressiva.  

Enquanto em não-arbitrária, o conteúdo a ser internalizado pelo aprendiz 

ocorre de forma não-aleatória, ou seja, devem existir ideias específicas e relevantes 

na estrutura cognitiva de quem aprende que servirão de ancoradouro para a nova 

ideia. Essas ideias podem ser consideradas como casos especiais, modificações, 

generalizações mais inclusivas, ou até mesmo um conjunto de ideias mais 

relevantes através de um encadeamento coerente (AUSUBEL et al., 1980; 

AUSUBEL, 2003). 

A este conhecimento específico e relevante presente na estrutura cognitiva do 

aprendiz que pode ser, por exemplo, um símbolo já significativo, um conceito, uma 

proposição, uma imagem, um modelo mental, Ausubel chamava de conceito ideia-

âncora ou subsunçor. Este último é uma tentativa da tradução da palavra inglesa 

“subsumer”. Tal termo permitirá dar significado a um novo conhecimento que é 

apresentado ao aprendiz ou por ele descoberto, pois, seja na aprendizagem por 

recepção ou naquela por descoberta, a atribuição de significados a novos 

conhecimentos dependerá da existência dos conhecimentos prévios relevantes e da 

interação com eles (MOREIRA, 2006; MOREIRA, 2010).  

Ausubel (2003) destaca a vantagem de se aprender de forma significativa: 

 

O sistema psicológico humano [...] está construído e funciona de tal 
forma que se podem aprender e reter novas ideais e informações, de 
forma significativa e mais eficaz, quando já estão disponíveis 
conceitos ou proposições adequadamente relevantes e tipicamente 
mais inclusivos, para desempenharem um papel de subsunção ou 
fornecerem uma ancoragem ideal as ideais subordinadas (Ausubel, 
2003, p. 44). 

 

Pode se dizer então, que a Teoria de Aprendizagem Significativa é um modelo 

explicativo de como se dá a construção do conhecimento no aprendiz, e assim, 
                                                           

1
 Nesta seção iremos discutir o conceito de Assimilação proposto por Ausubel et al. (1980), 

que se difere daquele proposto por Piaget em sua Teoria de Desenvolvimento Mental. De acordo com 
essa teoria, a aprendizagem é "aumento do conhecimento"- só há aprendizagem quando o esquema 
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entende-se que a organização cognitiva do aprendiz é condição relevante para 

aprendizagem de conceitos científicos. Isto é, nós aprendemos a partir do que já 

sabemos. Na perspectiva da Aprendizagem Significativa a estrutura cognitiva prévia 

é o principal fator, a variável isolada mais importante que afeta a aprendizagem e a 

retenção de novos conhecimentos. A organização de conceitos e proposições forma 

um conjunto de novas relações, que interagem com o conhecimento específico, ou 

seja, o subsunçor. 

 

[...] a interação entre novos significados potenciais e ideias 
relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz dá origem a 
significados verdadeiros ou psicológicos. Devido à estrutura cognitiva 
de cada aprendiz ser única, todos os novos significados adquiridos 

são, também eles, obrigatoriamente únicos (AUSUBEL, 2003, p.02).  
 

O conhecimento prévio de um dado corpo de conhecimentos, que precisa estar 

claro, estável e organizado na estrutura cognitiva de quem aprende, é o que mais 

influencia a aquisição significativa de novos conhecimentos. Sendo assim, para que 

ocorra Aprendizagem Significativa, faz-se necessário que cada sujeito tenha, em sua 

estrutura cognitiva, os subsunçores específicos para que ocorra a ancoragem do 

novo conteúdo, dando origem a novos significados mais estáveis, mais diferenciados 

e mais capazes de ancorar novos conhecimentos. Contudo, deve-se destacar que 

as experiências de aprendizagem ocorrem de maneira gradual e idiossincrática em 

cada indivíduo. 

Desse modo, para tornar mais claro e preciso o processo de aquisição e 

organização de significados na estrutura cognitiva, introduz-se o princípio da 

assimilação. De acordo com a teoria ausubeliana a hipótese da assimilação ajuda a 

explicar como o conhecimento é organizado na estrutura cognitiva e é também a 

partir desse processo que se dá origem ao novo significado (MOREIRA; MASINI, 

2016).  

O processo de “subsunção”, por meio do “princípio de assimilação” pode ser 

representado de forma simbólica da seguinte maneira: 
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    Fonte: Ausubel et al. (1980, p. 105) 

 

Dessa forma, a assimilação é um processo que ocorre quando uma nova 

informação potencialmente significativa, ou proposição a, é assimilado por um 

conceito subsunçor que já existe na estrutura cognitiva, que pode ser um exemplo, 

uma extensão, um termo mais elaborado e entre outros. Como visto na 

representação anterior, a aprendizagem significativa ocorre a partir da interação 

cognitiva entre conhecimentos prévios A e conhecimentos novos a, ou seja, existe 

uma “ancoragem” entre tais conhecimentos, e consequentemente, ambos se 

modificam e se solidificam na estrutura cognitiva de quem aprende formando o 

produto A’ a’. A partir da interação entre os conhecimentos novos e os 

conhecimentos prévios, ambos adquirem novos significados, mais elaborados e 

diferenciados, funcionando como subsunçor para outros conhecimentos.  

No processo de assimilação, mesmo após a formação do significado, a relação 

entre os conhecimentos prévios e as ideias assimiladas permanece na estrutura 

cognitiva (MOREIRA; MASINI, 2016). Por exemplo, um determinado aluno possui o 

conceito de força bem estabelecido (A) em sua estrutura cognitiva e deve aprender o 

conceito de força nuclear (a). Então o novo conceito específico (força nuclear) será 

assimilado pelo conceito mais inclusivo (força) já adquirido. Contudo, sabendo que 

esse tipo de força é de curto alcance, em relação às demais forças, não apenas o 

novo conceito de força nuclear ganhará significado para o aprendiz a’, mas também, 

o conceito geral de força (que o mesmo já possuía) será modificado e tornar-se-á 

mais inclusivo A’ (MOREIRA; MASINI, 2016).  

Nova 
informação 

potencialmente 
significativa  

Relacionada e 
assimilada por 

Conceito 
subsunçor 

existente na 
estrutura 
cognitiva 

Prodto 
interacional 
(subsunçor 
modificado) 

          a                                                                           A                             A’ a’ 

Figura 1: Princípio de Assimilação (MOREIRA; MASINI, 2016). 
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Cabe destacar que, simultaneamente ao período de retenção do novo 

conhecimento, inicia-se um processo de obliteração. Esse processo é o resultado de 

um esquecimento (residual) do novo conhecimento que foi aprendido 

significativamente (AUSUBEL, 1980). Para Ausubel, a nossa estrutura cognitiva 

possui uma tendência reducionista, de modo que, com o tempo, as ideias mais 

específicas vão sendo progressivamente assimiladas pelas mais gerais às quais 

estão ligadas, e de forma gradativa são esquecidas. Quando ocorre a ligação entre 

uma ideia e outra já existente na estrutura cognitiva do indivíduo, o processo que se 

dá é uma interação e não uma associação. Esse processo acontece porque tanto a 

ideia nova, quanto a ideia-âncora, modificam-se em função desta ligação. Sendo 

assim, caso ocorra a ancoragem entre os conceitos novos e os conceitos 

preexistentes de forma significativa, mesmo que este novo conceito alargue o 

sentido do antigo, a obliteração dele em prol do mais abrangente não significa 

necessariamente perda de informação. Isto acontece, porque o conceito mais 

inclusivo já se modificou a ponto de abranger o novo significado que o menos 

inclusivo lhe agregara (MOREIRA, 2013).  

Diferentemente da aprendizagem mecânica, na qual o esquecimento é rápido 

e praticamente total, na aprendizagem significativa o esquecimento é residual. Tal 

processo demonstra que a aprendizagem significativa não é sinônima de “nunca 

esquecer” nem tão pouco “daquilo que não esquecemos”. O esquecimento “faz 

parte” do processo de assimilação, uma vez que, o mesmo é a continuação temporal 

da aprendizagem significativa facilitando assim, a aprendizagem e a retenção de 

novas informações (MOREIRA, 2013). 

  

 

2.3 Aprendizagem Mecânica e Aprendizagem Significativa 

 

 

Ausubel define a aprendizagem mecânica em oposição à aprendizagem 

significativa. De acordo com a teoria, na aprendizagem mecânica as informações 

que chegam na estrutura cognitiva do aprendiz não interagem de forma não-

arbitrária e substantiva com os conceitos relevantes preexistentes na mesma. Ou 

seja, não se ligam aos conceitos subsunçores específicos de maneira a dar origem a 
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um novo significado. Os conceitos são memorizados sem nenhum significado, 

podendo ser reproduzido literalmente nas próximas horas, ou dias. A retenção de 

significados é bastante baixa (AUSUBEL et al., 1980).   

A aprendizagem mecânica é também muito conhecida como “decoreba” no 

ambiente escolar, pois, caracteriza-se basicamente por um ciclo que é iniciado pelo 

ato do professor “dar matéria” e os alunos a decorarem para a avaliação final, 

reproduzindo-a por um curto período de tempo. Nesse sentido, temos como exemplo 

muito comum de aprendizagem mecânica na Física a memorização sem sentido de 

leis, conceitos e fórmulas. A teoria proposta por Ausubel revela que aprendizagens 

significativas e mecânicas não se constituem como uma dicotomia, mas sim, 

extremos de um contínuo.  

Isto acontece porque existe uma zona de progressividade, denominada de 

“zona cinza” entre as duas. De acordo com Moreira (2013) é possível que uma 

aprendizagem mecânica possa chegar a uma aprendizagem significativa, sem que 

com isso se esteja estimulando a aprendizagem mecânica, pois essa transição não 

é fácil e o mais comum é ficar na mecânica. O processo de ocorrência da 

Aprendizagem Significativa é progressivo, a internalização de novos significados é 

crescente e depende da “negociação” de significados. De acordo com a teoria 

ausubeliana a necessidade de “negociar” significados provém da ideia de que os 

conhecimentos prévios do aluno podem ser diferentes e antagônicos em relação aos 

significados aceitos no contexto escolar e com isso a importância da troca 

(MOREIRA, 2013). 

Vale ressaltar que, de acordo com Novak e Gowin (1995), a aprendizagem 

mecânica é sempre necessária quando o indivíduo não possui conhecimento em 

uma área nova, na aquisição de novas informações. Ou seja, a aprendizagem 

significativa pressupõe a existência de conhecimentos prévios específicos e, quando 

esses não existem, a aprendizagem mecânica é uma opção necessária. Essa 

aprendizagem vai ocorrer até que alguns elementos relevantes para a nova 

informação (na mesma área) possam existir na estrutura cognitiva e possam servir 

de ancoradouros, mesmo ainda que pouco elaborados, para o material de 

aprendizagem (MOREIRA; MASINI, 2016).  
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2.4 Condições para a ocorrência da aprendizagem significativa  

 

Para a ocorrência de aprendizagem significativa, Ausubel pressupõe: i) o 

material ser potencialmente significativo, ou seja, ele tem quer ter significado lógico 

e ser psicologicamente significativo; e, ii) disposição da parte do aluno em relacionar 

o material a ser aprendido, de modo substantivo e não-literal, a sua estrutura 

cognitiva. Sobretudo, aprendizagem significativa não é sinônima de aprendizagem 

de material significativo, pois de acordo com a teoria ausubeliana: 

 

Em primeiro lugar, o material não é sinônimo de aprendizagem 
apenas é potencialmente significativo. Em segundo lugar, deve existir 
um mecanismo de aprendizagem significativa. O material de 
aprendizagem pode consistir em componentes já significativas (tais 
como pares de adjetivos) mas cada uma das componentes da tarefa 
de aprendizagem, bem como esta como um todo (aprender uma lista 
de palavras ligadas arbitrariamente), não são “logicamente” 
significativas. Além disso, até mesmo o material logicamente 
significativo pode ser apreendido por memorização, caso o 
mecanismo de aprendizagem do aprendiz não seja significativo 
(AUSUBEL, 2003, s/p). 

 
Compreendemos nesta passagem, que Ausubel está se referindo a um 

processo e não à natureza, ou às caraterísticas do material, visto que, o material de 

aprendizagem somente poderá ser potencialmente significativo, pois se fosse 

significativo, o objetivo da aprendizagem significativa seria alcançado antes mesmo 

de ocorrer a aprendizagem (BOSS, 2009, p. 28). Utilizando-se do exemplo dado por 

Boss (2009): 

 

[...] no aprendizado da lei de Coulomb o aluno já possui o significado 

das suas partes componentes (i.e., força, carga elétrica, distância, 
conceito de diretamente e inversamente proporcional e de constante 
de proporcionalidade). Elas são significativas para ele, mas a tarefa, 
como um todo (compreender a lei de Coulomb), está por ser 
realizada e, portanto, o material (conteúdo) lei de Coulomb não é 
significativo para o aluno. É apenas potencialmente significativo 
(BOSS, 2009, p. 28). 

 

Seguindo esse mesmo raciocínio, Moreira (2010, p. 8) nos diz que “não existe 

livro significativo, nem aula significativa, nem problema significativo [...], pois o 

significado está nas pessoas, não nos materiais”. É o aluno que irá atribuir 

significados aos materiais de aprendizagem e estes significados necessariamente 
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podem não ser aqueles aceitos no contexto da matéria de ensino, que normalmente 

precisa de uma “negociação”, de significados, que pode ser bastante demorado. 

A segunda condição, para a ocorrência da aprendizagem significativa, talvez 

seja mais difícil de ser satisfeita do que a primeira: disposição da parte do aluno em 

relacionar o material a ser aprendido, de modo substantivo e não-literal a sua 

estrutura cognitiva. Neste caso, não é um processo exatamente de motivação e/ou 

gostar da matéria, mas sim por alguma razão, o indivíduo que aprende deve ter 

predisposição a relacionar os novos conhecimentos a sua estrutura cognitiva prévia. 

Uma possível hipótese para tal efeito pode ser entendida “simplesmente porque ela 

ou ele sabe que sem compreensão não terá bons resultados nas avaliações” 

(MOREIRA, 2010, p. 8). Aliás, muito da aprendizagem mecânica, que geralmente 

ocorre em sala de aula, é resultado das avaliações e procedimentos de ensino que 

incentivam este tipo de aprendizagem. 

De outra forma, pode ocorrer que o aluno queira dar significados aos novos 

conhecimentos e não ter conhecimentos prévios relevantes, ou o material didático 

não ter significado lógico, e aí para Moreira (2010) voltamos para a primeira 

condição: o material ser potencialmente significativo, ou seja, ele tem quer ter 

significado lógico e ser psicologicamente significativo. Em síntese, o material ser 

potencialmente significativo implica em logicidade intrínseca ao material e a 

disponibilidade de conhecimentos preexistentes e relevantes na estrutura cognitiva, 

e predisposição em aprender (MOREIRA, 2010, p. 9).   

Sobre a estrutura cognitiva e a indisponibilidade de subsunçores necessários à 

aprendizagem significativa, Ausubel propõe o uso de organizadores prévios que 

funcionam como uma espécie de “ponte cognitiva”, no intuito de preencher a lacuna 

entre o que o aluno já sabe e o que ele precisa saber, a fim de que o novo 

conhecimento possa ser aprendido de forma significativa. Fundamentam-se na 

conjectura de que a estrutura cognitiva é organizada de forma hierárquica, ou seja, 

como uma pirâmide, nos quais os conceitos mais gerais e inclusivos ocupam o topo 

da hierarquia (AUSUBEL et al., 1980).  

Os organizadores prévios são introduzidos antes do conteúdo de 

aprendizagem e servem como ativadores de subsunçores, que não são usados pelo 

aprendiz, mas que se encontram presentes na sua estrutura cognitiva. Os 

organizadores prévios podem ser textos, filmes, esquemas, desenhos, fotos, 

perguntas, mapas conceituais, entre outros. Estes são apresentados aos indivíduos 
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com maior abrangência, permitindo a integração dos novos conceitos aprendidos, 

facilitando a interação da nova interação com a estrutura cognitiva. O contato do 

aluno com esses organizadores auxilia-os a reconhecerem os elementos dos 

materiais de aprendizagem que podem de fato, serem apreendidos 

significativamente (MOREIRA; MASINI, 2016).  

  

2.5 Diferenciação Progressiva e Reconciliação Integrativa 

 

A diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa são dois processos 

cognitivos fundamentais na teoria da aprendizagem significativa, na medida em que 

a Aprendizagem Significativa ocorre, os conceitos desenvolvidos são elaborados e 

diferenciados.  Ao se utilizar o primeiro princípio, os conceitos e as proposições são 

apresentados no início da instrução de forma mais geral e inclusiva e 

posteriormente, então, de maneira progressiva serão diferenciados, pormenorizados 

em termos de seus detalhes e especificidades. Nesse sentido, faz-se necessário 

realizar um estudo inicial daquilo que vai ser ensinado, identificando conceitos e 

preposições gerais, inclusivos, abrangentes, e iniciar o ensino com eles (AUSUBEL 

et al., 1980; MOREIRA; MASINI, 2016).   

De acordo com a teoria ausubeliana, a organização e a programação do 

material de ensino em sala de aula, partindo incialmente de ideias mais gerais e 

mais inclusivas, possui duas justificativas fundamentais: i) a primeira se refere à 

facilidade apresentada pelo ser humano em captar aspectos distintos de um todo, do 

que captar o conteúdo mais geral a partir do conhecimento de suas partes mais 

específicas; ii) a segunda justificativa, portanto, diz-nos que a organização do 

conteúdo de uma disciplina qualquer, na estrutura cognitiva de um indivíduo, é 

baseada em uma estrutura hierárquica, no qual as ideias mais inclusivas se 

localizam no extremo da estrutura e, progressivamente, incorporam as ideias, 

conceitos e preposições menos inclusivas e mais diferenciadas (AUSUBEL et al., 

1980).  

Concomitante com essas justificativas, entendemos que expor primeiramente 

as ideias mais gerais e inclusivas do cronograma de ensino possibilita o 

desenvolvimento de subsunçores condizentes que poderão servir de ancoradouro 

para as ideias mais específicas a serem apresentadas posteriormente. De tal modo, 
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essa organização contribui para uma aprendizagem e retenção de conceitos mais 

eficaz, e não vale apenas para planejar um determinado tema de ensino de acordo 

com esse princípio, mas todo o conjunto de temas e subtemas que compõem um 

curso ou uma disciplina.  

 Contudo, além dessas considerações acerca da programação do conteúdo, 

vale salientar que o professor também precisa explorar de forma explícita as 

relações entre proposições e conceitos, chamando atenção para as diferenças e 

similaridades pertinentes e reconciliar inconsistências. Portanto, isso deve ser feito 

para se atingir o que Ausubel denomina de reconciliação integrativa, o qual ele 

descreve em contraposição à prática usual dos livros didáticos que separam as 

ideias e tópicos em capítulos e seções (MOREIRA; MASINI, 2016). 

A reconciliação integrativa em atividades que envolvem os processos de ensino 

e aprendizagem se revela em um esforço explícito de explorar relações entre os 

tópicos isolados, apontando diferenças, semelhanças e relações, em busca de 

reconciliar inconsistências reais ou aparentes (MOREIRA, 2012). O uso de tais 

princípios possibilita que o processo de ensino-aprendizagem minimize o surgimento 

de ambiguidades, concepções errôneas e confusões, as quais dificultam o processo 

de aprendizagem significativa. Tais princípios são relativos à programação do 

conteúdo que levam em consideração o conhecimento prévio do aluno. Além desses 

há dois outros princípios importantes: a organização sequencial e consolidação 

(AUSUBEL et al., 1980).  

 Sobre o primeiro, Ausubel argumenta que a disponibilidade de ideias 

específicas e ancoradouras podem ser potencializadas para uma aprendizagem 

significativa se tirar vantagens das sequências naturais existentes da matéria de 

ensino. Dessa maneira, fica mais fácil para o aluno organizar de forma hierárquica 

seus subsunçores, uma vez que, a própria matéria de ensino é organizada de forma 

sequenciada e em termos de dependência de seus conteúdos, isto é, determinados 

conteúdos dependem naturalmente de outros que os antecedem e assim por diante 

(MOREIRA, 2012). 

Sobre a consolidação, de modo geral, a mesma corrobora com a importância 

do domínio de conhecimentos prévios antes da introdução de novos conhecimentos, 

pois, como aborda a teoria, a variável que mais influencia a aquisição significativa de 

novos conhecimentos é o conhecimento prévio. Desta forma, cada novo passo na 

sequência de ensino só pode ser dado com a verificação da sua aprendizagem. Isto 
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é, antes da inserção dos novos materiais de aprendizagem, deve-se assegurar que 

existe o domínio do conhecimento prévio antes de apresentar novos conhecimentos, 

ficando assim para Ausubel (et al., 1980), uma prontidão contínua da aprendizagem 

sequencialmente organizada.  

Seguindo esse raciocínio, é necessário que seja dado uma ênfase maior no 

domínio desses conhecimentos, assegurando assim, a efetividade na matéria de 

ensino e o sucesso da aprendizagem sequencial organizada (MOREIRA, 2012). 

Contudo, vale destacar que a aprendizagem significativa ocorre de forma 

progressiva, e nesse sentido, a consolidação significa que ela não é imediata, que 

exercícios, resoluções de situações-problema, diferenciações, integrações são 

necessários antes da exposição dos novos conhecimentos.  

Dessa forma, a diferenciação progressiva, reconciliação integrativa, a 

organização sequencial, consolidação e o uso de organizadores prévios auxiliam a 

programar a matéria de ensino, uma vez que, evidenciam relacionabilidade e a 

discriminabilidade entre os conhecimentos existentes na estrutura cognitiva de quem 

aprende e os novos conhecimentos. Estabelecendo assim, uma forte ligação entre o 

que o aluno já sabe e o que precisa saber.  

   

2.6 Mapa Conceitual  

 

Na seção anterior vimos variáveis importantes na facilitação da aprendizagem 

significativa. No entanto, pode-se falar também em estratégias e instrumentos 

(didáticos) que facilitam a aprendizagem significativa, por exemplo, o organizador 

prévio (que já foi mencionado anteriormente) e outro instrumento muito discutido na 

literatura e que é bastante associado à aprendizagem significativa, é o mapa 

conceitual (NOVAK; GOWIN, 1984: MOREIRA, 2006).  

Os mapas conceituais são apenas diagramas que indicam relações entre 

conceitos, ou entre palavras que utilizamos para representar conceitos. Ainda, “eles 

podem ser vistos como diagramas hierárquicos que procuram refletir a organização 

conceitual de uma disciplina ou parte da disciplina” (MOREIRA; MASINI, 2016, p. 

51). Apesar de possuírem uma organização hierárquica e com setas, tais diagramas 

não podem ser confundidos como organogramas ou diagramas de fluxo, porque, 

não representam encadeamento, temporalidade, direcionalidade e nem hierarquias 
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organizacionais ou de poder. Os mapas conceituais são diagramas de significados 

que expressam relações significativas, e de hierarquias conceituais, se for o caso. 

Em relação à caracterização dos diagramas, estes podem ser de duas ou mais 

dimensões. Os mapas unidimensionais, de acordo com Moreira e Masini (2016), 

apresentam-se apenas com listas de conceitos em uma organização linear vertical, 

dando uma visão geral da organização conceitual de uma disciplina ou 

subdisciplinas. Os mapas bidimensionais apresentam dimensão vertical e horizontal, 

permitindo uma representação mais completa das relações entre conceitos de uma 

disciplina.  

Nesse sentido, e de modo geral, os mapas podem ser traçados para toda uma 

disciplina, subdisciplina, um tópico específico e assim por diante. Podemos construir 

um mapa conceitual de várias maneiras, pois, existem diferentes formas de mostrar 

uma hierarquia conceitual. Cada pessoa reflete e interpreta de modo diferente as 

ligações conceituais, sendo que um mapa conceitual deve ser compreendido como 

“um mapa conceitual” e não “o mapa conceitual”. Isto é, tal estratégia precisa ser 

vista apenas como possibilidades de representações conceituais de certa estrutura 

conceitual. Compreende-se, assim, que não existe mapa correto ou errado, o 

mesmo dependerá da representação de quem o fez (MOREIRA; MASINI, 2016).  

Sob tal enfoque, graficamente falando, muitas vezes ao se traçar um mapa 

conceitual, utiliza-se figuras geométricas, como elipses, retângulos, círculos, 

contudo, a princípio, tais figuras são irrelevantes. De acordo com Moreira (2011), há 

situações em que essas representações podem estar associadas a regras, por 

exemplo, conceitos mais gerais e inclusivos devem estar contidos em elipses, 

enquanto, os específicos em retângulos. Vale destacar a princípio, que as figuras 

geométricas, o comprimento das linhas, as cores nada significam em um mapa 

conceitual, a menos que seja estabelecido regras para a sua construção.  

Ao se construir um mapa conceitual, toma-se como base o princípio da teoria 

ausubeliana da diferenciação progressiva, que consiste em pôr os conceitos mais 

gerais e inclusivos no topo do mapa de cima para baixo no eixo vertical. A partir 

disso, os outros conceitos são postos em ordem de inclusividade decrescente, até 

que, os demais conceitos mais específicos se posicionem no “pé” do mapa de modo 

que, indique subordinação entre os conceitos, promovendo também o que Ausubel 

chama de reconciliação integrativa (MOREIRA; MASINI, 2016).  
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Os mapas conceituais podem ser usados para facilitar a exposição de um 

determinado assunto ou ainda, podem ser usados para análise conceitual e 

avaliação da aprendizagem. Ao longo da aprendizagem significativa que o 

significado lógico do material de ensino se transforma em significado psicológico 

para quem aprende, passando a ter significado, sentido e transferência. O 

conhecimento prévio, o uso adequado de materiais potencialmente significativos são 

as bases da aprendizagem significativa, uma vez que, a aprendizagem de conceitos 

é essencial para o desenvolvimento cognitivo de quem aprende e é nesse sentido, 

que o mapa conceitual pode auxiliar.  

Os autores Novak e Gowin (1984) apresentam critérios de análise para 

entender como os mapas conceituais podem ajudar no processo da aprendizagem 

significativa. De modo geral, os autores apontam critérios de como avaliar os mapas 

conceituais produzidos pelos sujeitos, que são: o número de proposições válidas, as 

hierarquias conceituais, as ligações cruzadas e/ou horizontais, e os exemplos. A 

análise, também pode conter alguns critérios estabelecidos pelo próprio professor no 

percurso da sua disciplina no que se refere aos aspectos conceituais, como: os 

conceitos que devem ser priorizados; os procedimentos utilizados na construção dos 

mapas conceituais e os atitudinais, referentes às atribuições relacionadas ao como 

os alunos compartilham e negociam significados ao proporem seus mapas 

conceituais. Ainda nessa perspectiva, Novak e Gowin complementam que a 

avaliação não se restringe apenas a da aprendizagem, mas também do ensino, do 

currículo e de todo o contexto. Para ele, a educação também é o espaço comum e a 

aprendizagem significa o fator integrador desses lugares comuns.  

Apesar da sua utilização nos processos citados e da sua relevância para 

aprendizagem significativa, é oportuno destacar também as possíveis desvantagens 

em relação ao seu uso do ponto de vista instrucional, já alertados por Moreira e 

Masini (2016) que citam: i) se o mapa não apresentar significado para os alunos, os 

mesmos poderão encará-lo apenas como algo mais a ser memorizado; ii) os mapas 

podem ser muito complexos ou confusos, dificultando a aprendizagem e a retenção, 

ao invés de facilitá-las e por último, iii) a habilidade dos alunos para construir suas 

próprias hierarquias conceituais pode ficar inibida, em função do fato de que já 

recebem prontas as estruturas propostas pelo professor (segundo sua própria 

percepção e preferência).  
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Entretanto, explicitando-se a finalidade dos mapas enquanto estratégia de sala 

de aula, introduzindo-os quando os alunos já tiverem alguma familiaridade com o 

assunto e que o mesmo pode ser traçado de diversas maneiras e encorajando-os a 

elaborarem seus próprios mapas, algumas dessas desvantagens podem ser sim 

contornadas. Recapitulando, os mapas podem ser usados para mostrar as relações 

significativas entre conceitos ensinados em uma única aula ou até para um curso 

inteiro; os alunos podem utilizar os mapas como técnica para analisar artigos, textos, 

capítulos de livros, experimentos de laboratório e outros tantos materiais educativos 

do currículo, como recurso de aprendizagem; e por fim, vimos que os mesmos 

podem ser utilizados na avaliação da aprendizagem, isto é, auxiliam a visualização 

da organização conceitual que o aprendiz atribui a um dado conhecimento. 
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3. CAPÍTULO III - ABORDAGEM CONTEXTUAL E ABORDAGEM 

CONTEXTUAL LÚDICA 

 

3.1 Tecendo aproximações entre a abordagem contextual e o lúdico no ensino 

de Física 

 

É notório que nas últimas décadas, a História e Filosofia da Ciência (HFC) 

vem trazendo possíveis contribuições para os processos de ensino e aprendizagem 

de conceitos científicos, através das implementações de estratégias didáticas, que 

servem de aporte teórico e metodológico. Nesse sentido, a HFC pode contribuir no 

desenvolvimento de um ensino de Física profícuo, que auxilia tanto os aspectos 

relacionados à Natureza da Ciência, como também na superação mecânica de como 

os conceitos são abordados e ensinados (MATTHEWS, 1995; ROBILOTTA, 1998; 

DUARTE, 2004; BOSS, 2009; VALADARES, 2012; CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2001). 

De acordo com Rodrigues Junior et al. (2015), o uso da HFC não é assunto 

recente. Desde os anos finais do século XIX, professores ingleses utilizavam a HFC 

em aulas com um propósito de despertar o interesse e a motivação de seus 

discentes nas aulas de ciências. A inclusão da HFC nos currículos de ciências 

despertou inúmeros debates em todo o século XX, devido à necessidade e 

relevância de produzir novos currículos e novas formas de ensinar ciências 

(DUARTE, 2004).  

Sendo assim, a partir da década de 1960, a importância e a valorização da 

HFC se tornam mais relevantes na construção e desenvolvimento de uma educação 

científica de qualidade e passou a ser frequentemente defendida na literatura, sendo 

denominada de uma abordagem contextual do ensino de ciências (LEDERMAN, 

1992; MATTHEWS, 1992, 1994, 2000; CARVALHO; VANNUCCHI, 1996, 2000; 

MCCOMAS, 1998; FREIRE JR; TENÓRIO, 2001; FREIRE JR., 2002; EL-HANI; 

TAVARES; ROCHA, 2004; GATTI, 2005). Tal abordagem deveria abarcar o ensinar 

sobre as ciências incluindo tanto a natureza da atividade científica, bem como sua 

dinâmica e complexidade, quanto sua justificativa, validade, popularização e 

aceitação do conhecimento científico.  

O ensino sob esse viés não deve se caracterizar como mera apresentação de 

resultados da ciência, mas sim, como um ensino que prioriza a compreensão dos 
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processos pelo qual a Ciência perpassa e desta maneira deve ser ensinada em seus 

variados contextos, sejam eles éticos, sociais, históricos, filosóficos e tecnológicos. 

Em síntese, um ensino em e sobre ciências (MATTHEWS, 1994; OKI, 2006).  

Sob tal enfoque, alguns autores (MATTHEWS, 1994; EL-HANI, 2007; FREIRE 

JR., 2002; OKI, 2006) apontam algumas possíveis vantagens que o uso dessa 

abordagem pode trazer para o ensino das ciências, por exemplo: 

 Humaniza as Ciências e ajuda a estabelecer a conexão com problemas 

pessoais, éticos, culturais e políticos; 

 Permite o desenvolvimento de habilidades de raciocínio e de 

pensamento crítico, tornando as aulas de ciências mais desafiadoras e 

reflexivas, resultando em um melhor desenvolvimento e 

aperfeiçoamento, por meio do estudo da Natureza da Ciência; 

 Contribui para uma melhor compreensão dos conceitos científicos, 

facilitando a aprendizagem conceitual, evidenciando como um conceito 

foi criado e o seu por quê; 

 A formação do professor pode ser melhorada permitindo-lhes uma 

compreensão mais rica e autêntica da ciência e de seu lugar nos 

esquemas intelectuais e sociais; 

 Facilita a compreensão dos professores sobre as dificuldades dos 

estudantes para a aprendizagem de conceitos científicos; 

 Colabora com os debates atuais sobre temas educacionais, por 

exemplo, sobre o construtivismo, multiculturalidade, desenvolvimento 

sustentável, feminismo etc; 

 Revela que a ciência é mutável e instável e que dessa maneira, o 

pensamento científico atual, está sujeito a transformações, entre 

outras. 

 

Apesar das numerosas vantagens sobre a inserção da HFC no ensino, a 

literatura aponta algumas desvantagens que assolam os currículos e 

consequentemente, a utilização pouco frequente dessa abordagem no ensino de 

ciências (MARTINS, 2000; OKI, 2006; PORTO, 2011). Dentre essas, cabe citar: a 

abrangência dos temas para a pouca carga horária; a visão distorcida do passado e 

da história; a fragilidade da formação adequada para o profissional; a questão da 
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interpretação que envolve aspectos subjetivos do historiador no processo de 

construção da história; as dificuldades em construir e elaborar estratégias de ensino 

e avaliação dos conhecimentos dos alunos; e por último, e não menos importante as 

“confusões” sobre a natureza da HFC e a sua função pedagógica (BELTRAN, 2004; 

CACHAPUZ et al., 2011).  

A propósito destas afirmações, observa-se então que, apesar dos argumentos 

positivos e favoráveis acerca da inserção da HFC no ensino, ainda há alguns 

entraves para a sua utilização de maneira profícua e concreta no contexto escolar. 

Porém, parafraseando Messeder (2012) é inegável que não podemos questionar 

que esses fatores elencados devem ser levados em consideração ao se propor uma 

abordagem contextual, entretanto, acredita-se que estas deficiências podem, em 

certa medida, ser superadas. Por exemplo, os dois primeiros argumentos citados 

referentes à inviabilidade de abarcar temas devido a pouca carga horária e a visão 

distorcida do passado e da história, podem ser amenizados a partir de uma melhor 

formação dada aos professores, bem como a elaboração de recursos didáticos com 

essa perspectiva. Entretanto, a formação dada a esse profissional ainda necessita 

de atenção.  

Ao considerarmos a Ciência dinâmica em constante transformação, 

entendemos que o mesmo acontece com a formação do professor e essa, requer 

um processo de atualização, consistindo de uma autoformação como requisito 

necessário da profissão docente. O professor de ciências precisa ser oportunizado 

em sua atuação profissional a investigar de forma individual e coletiva os problemas 

que assolam seu trabalho, encontrados ao longo do seu percurso profissional. É 

nesse sentido que os estudos da História e Filosofia da Ciência tornam o ensino 

promissor, uma vez que é de extrema relevância o professor conhecer os processos 

de produção do conhecimento, e que tais processos não podem ser negligenciados 

ou omitidos. Entretanto, é difícil produzir um professor de Ciências com bases 

históricas, uma vez que nos cursos de formação a HFC ainda é concebida de forma 

tradicional, ou em muitas vezes não é concebida (MARQUES, 2015). 

Sobre a questão da interpretação que envolve aspectos subjetivos do 

historiador no processo de construção da história, essa precisa levar em 

consideração o caráter material e prático da própria história. É fato que não há como 

separar a subjetividade e as influências externas, que estão imersas na 

interpretação do historiador, frente a uma determinada realidade, porém a história 
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precisa ser estudada e promulgada a partir da sua totalidade e não pela 

subjetividade dos sujeitos (MORADILLO, 2010). 

Os resultados da utilização da abordagem contextual se encontram 

culturalmente materializados em periódicos de educação e educação em ciências, 

contudo, apesar do número de propostas práticas não serem consideradas vastas, 

os resultados dessas apontam vantagens consideráveis em detrimento das 

desvantagens. Podemos citar um levantamento histórico realizado por Matthews 

(1994) nos históricos dos currículos dos cursos de Ciências nos países da Europa e 

EUA. Constatou-se então, três correntes ideológicas pertinentes: a prática e o 

tecnicismo das aplicações do cotidiano; a teórica com ênfase na especialização e a 

contextual, com enfoque no desenvolvimento histórico, humanístico e cultural da 

Ciência. Vale ressaltar que, essas correntes tiveram uma maior relevância com os 

diferentes contextos históricos.  

Diante das tendências e inovações curriculares em âmbito internacional, que 

dão direcionamento aos conteúdos e potencialidades da HFC no ensino de ciências, 

e mais especificamente no ensino de Física, no Brasil temos os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), que nos diz que o ensino precisa favorecer a 

compreensão do conhecimento científico e tecnológico, de forma que ambos sejam 

resultados de uma construção humana, inseridos em um processo histórico e social 

(BRASIL, 2002). Em outras palavras, isto se dá na medida em que a HFC pode 

contribuir para um ensino de Física que privilegie uma formação enquanto elemento 

da cultura humana, que dê meios ao sujeito para fazer “a interpretação dos fatos, 

fenômenos e processos naturais, situando e dimensionando a interação do ser 

humano com a natureza como parte da própria natureza em transformação” 

(BRASIL, 2002, p.7). 

No que concerne às publicações nacionais, cabe destacar as produções que 

reconhecem a relevância da História e da Filosofia da Ciência no ensino de Ciências 

e atribuem a inserção das mesmas em sala de aula a partir de uma reflexão crítica 

de que a Ciência é uma atividade humana-sócio-cultural e que suas leis e teorias 

são falíveis e assépticas (VANNUCHI, 1996; CALUZI et al., 2007; BASTOS, 1998; 

MARTINS, 2001; DIAS, 2001). Cabe ainda destacar, que ambas podem contribuir 

para melhorar a compreensão do conteúdo específico, superando a mera 

transmissão de equações matemáticas e repetitivas, em que os alunos não 

compreendem de fato, pois memorizam e logo após esquecem. 
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Ao longo desse estudo, encontramos uma grande diversidade de trabalhos que 

discutem as práticas de ensino a partir da abordagem contextual, a saber Ortiz e 

Silva (2016) que investigaram uma sequência de atividades com acadêmicos de um 

curso de Ciências Biológicas de uma universidade do Paraná, com o objetivo de 

trabalhar a contextualização do episódio da “descoberta” da dupla hélice do DNA 

através de duas abordagens, uma tradicional e outra contextual. Esta última, de 

acordo com os autores, obteve um maior êxito no que diz respeito à compreensão 

por parte dos alunos acerca do episódio histórico e se demonstrou eficaz no quesito 

contextualização, reflexão e criticidade pelos acadêmicos. Além de oportunizar aos 

mesmos desvencilhar-se das “armadilhas” históricas que foram apresentadas ao 

longo das atividades, assinalaram evidencias de que a abordagem contextual pode 

facilitar uma educação científica de qualidade, despertando o interesse e a 

motivação dos envolvidos para os estudos de outros episódios históricos da ciência. 

No ensino de Ciências e em particular no Ensino de Química, Nascimento et al. 

(2015) realizaram uma revisão bibliográfica em torno da aproximação entre a HFC e 

o Ensino de Química, em quatros periódicos da área, com um recorte temporal de 

dez (10) anos, e identificaram tendências com grande potencial no âmbito de novas 

estratégias de ensino-aprendizagem, reformas curriculares, formação de professores 

e propostas de avaliação. Observaram que em 2007 houve um pico considerável da 

produção de trabalhos em torno da aproximação entre HFC e o Ensino de Ciências, 

resultado do aumento da publicação de livros e artigos científicos. O mesmo 

fenômeno foi observado no ano de 2012 em função do número significativo de 

produções bibliográficas de livros. Contudo, apontam um pequeno número de 

propostas práticas de ensino fundamentadas na HFC e os destaques maiores são 

para o Ensino de Física (TEIXEIRA et al., 2009).  

Nesse particular, o primeiro capítulo do livro Temas de História e Filosofia da 

Ciência, Teixeira et al. (2012) ao realizarem uma revisão sistemática das pesquisas 

publicadas nos principais periódicos do Brasil, sobre o uso didático da HFC no 

ensino de Física, constaram um crescimento significativo das pesquisas sobre o uso 

de HFC no ensino de ciências desde 1980. Tais trabalhos foram submetidos a uma 

análise criteriosa e detalhada que permitiu a caracterização dos mesmos, por 

assunto, objetivos, tipo de utilização, nível de ensino e estratégia. 

Em consonância com o que já foi colocado, há diversas possibilidades de 

interação entre HFC e ensino. Os pesquisadores Silva e Martins (2004) apontam 
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que trabalhos já desenvolvidos evidenciam possibilidades de discussão em sala de 

aula: das influências de fatores sociais, políticos, econômicos, éticos, religiosos que 

a Ciência sofre. Tais trabalhos indicam também a importância de elucidar aspectos 

da Filosofia e da metodologia da Ciência, como a impossibilidade de provar teorias, 

a mutabilidade e provisoriedade do conhecimento científico (SILVA; MARTINS, 

2004). 

As pesquisas com delineamento em HFC, segundo Carvalho e Gil-Pérez 

(2001), caracterizam-se por possuírem abordagens e metodologias de análise que 

enfocam os aspectos epistemológicos, historiográficos, sócio-histórico e cultural, na 

elaboração dos processos de transformação de conceitos científicos. Por meio da 

utilização da HFC “podemos conhecer o processo pelo qual a ciência e a tecnologia 

foram construídas, percebendo-as como uma produção cultural, inseridas em um 

tempo e em um espaço específicos” (GUERRA et al., 2004, p. 226). 

Além destes, a HFC permite a contextualização e um entendimento mais 

integral da matéria científica e, desta forma, auxilia na superação do “mar de falta de 

significação” em que o ensino de física, por exemplo, está imerso. Esta falta de 

significação, infelizmente, faz parte de grande parte das aulas de física em nível 

básico, em que as expressões, fórmulas, equações matematizadas são tratadas 

como “receita de bolo” (MATTHEWS, 1995). 

Pode-se dizer que com a utilização dessa abordagem no Ensino de Física, a 

mesma oportunizará aos alunos uma aprendizagem profícua de conceitos 

científicos, como também poderá despertar no educando uma visão mais correta da 

Natureza da Ciência e menos dogmática do conhecimento científico, como já 

mencionados. As estratégias de ensino atreladas com o uso da História da Ciência 

podem oportunizar uma maior ligação a outros campos da atividade humana, como 

por exemplo: o campo histórico-filosófico, o campo político-social, o campo 

tecnológico e até o campo econômico (VALADARES, 2012, p. 92). 

 

A ideia de que a História da Ciência pode combater o cientismo e o 
dogmatismo, que são frequentes nos textos científicos e nas aulas de 
ciências, baseia-se na consideração que o conhecimento da 
historicidade das ciências promove a independência da mente, 
evitando o “cientismo”, isto é, a exaltação das ciências como algo 
absoluto, como uma capacidade quase ilimitada na resolução dos 
problemas da humanidade. Mas combate também o dogmatismo, 
evitando que se julguem como ingênuas as teorias científicas de 
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outras épocas vistas à luz dos dados e das ideias de hoje (DUARTE, 
2004, p.319).   

  
Em consonância com tais apontamentos, outro fator e não menos importante a 

ser destacado é a formação inicial do professor que também pode ser melhorada ao 

passo que desenvolve uma epistemologia da ciência rica e mais autêntica. Ou seja, 

os futuros professores passarão a ter “uma maior compreensão da estrutura das 

ciências bem como do espaço que ocupam no sistema intelectual das coisas” 

(MATTHEWS, 1995, p. 165). O uso da História da Ciência pode auxiliar os 

professores na compreensão das dificuldades dos estudantes, evidenciando 

algumas dificuldades enfrentadas historicamente no percurso do desenvolvimento 

científico (BOSS, 2009; CALUZI et al., 2007). 

Os autores Carvalho e Gil-Perez (2006) indicam as necessidades formativas do 

professor de ciências, dentre as quais destacamos o conhecimento do conteúdo a 

ser ensinado. De acordo com os mesmos, o conhecimento específico da disciplina 

aliado à sua prática docente possibilita ao professor ter compreensão do quão 

complexo é o conteúdo que se ensina. Para Carvalho e Gil-Perez (2006), sem esse 

conhecimento o professor não consegue inovar em suas atividades e passa a ser 

um transmissor excessivo dos conteúdos. Sendo assim, além de defenderem o 

saber do conteúdo a ser ensinado, os autores destacam a importância, neste 

momento, da incorporação da historicidade da ciência, que se torna essencial para o 

professor poder estruturar e levar para sala de aula discussões acerca do 

conhecimento científico e conjuntura de uma época (MARQUES, 2015). Nesse 

sentido, os conteúdos passam a ser contextualizados, podendo oportunizar aos 

educandos uma visão coerente da Ciência e do fazer cientifico, longe dos 

estereótipos e dogmatismo.  

A partir desses argumentos e da eficácia que o uso da História e Filosofia da 

Ciência tem tido em diferentes pesquisas de intervenção em sala de aula, 

acreditamos no potencial dela para oportunizar aos aprendizes da educação básica 

um ambiente de ensino e aprendizagem profícuo para a aprendizagem de conceitos 

científicos e conteúdos procedimentais e atitudinais. Desse modo, podemos apontar 

como promissora a Abordagem Contextual Lúdica (MESSEDER, 2012), que é 

caracterizada como uma abordagem que utiliza, de forma integrada, aspectos da 

ludicidade e da HFC para ensinar ciências e/ou sobre a natureza da ciência. 
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 Cabe destacar, que ao conectarmos a ludicidade, HFC e o conteúdo científico 

estamos realizando uma tarefa complexa, o qual já foi sinalizado por Messeder 

(2012) em sua dissertação. O autor apesar de não ter realizado uma revisão 

exaustiva sobre o tema, se debruçou em uma análise en passant nos periódicos 

brasileiros e anais de congresso de ensino de Química. Em relação ao ensino de 

Física, também foi observado a mesma carência de trabalhos em periódicos 

nacionais, realizado de modo similar (MESSEDER, 2012).  

Em nosso trabalho de dissertação tentamos unir o RPG e os elementos 

contextuais da HFC.  Acreditamos na possibilidade de que os mesmos possam 

ressignificar as práticas de ensino, bem como os métodos didáticos e pedagógicos 

de ensinar Física de forma mais contextualizada e significativa.  

Ao apresentarmos a vida e obra de Michael Faraday por meio da aventura de 

RPG, estaremos oportunizando aos aprendizes um ambiente favorável em que os 

mesmos possam estudar a história dos conhecimentos construídos ao longo do 

tempo, de forma a refletir sobre as questões por eles respondidas através dos anos, 

assim como as soluções encontradas e os caminhos trilhados na produção destas. 

Dessa forma, um dos caminhos possíveis é ultrapassar a história da ciência factual 

dos livros didáticos, embasada somente em curtas biografias dos cientistas mais 

famosos e das teorias aceitas hoje para, que de fato, a História e Filosofia da 

Ciência cumpra seu papel. Seu enfoque em sala de aula precisa derrubar estas 

barreiras, se quisermos que ela seja um instrumento importante e profícuo na 

construção do conhecimento e de um ambiente propício à reflexão (GUERRA et al., 

2004). Para isso, partimos do pressuposto que é necessário que os alunos estudem 

significativamente o tempo e o espaço histórico do assunto em questão, de maneira 

que passem a reconhecer os problemas e as controvérsias vividas pelos 

personagens (“cientistas”) que construíram de forma direta ou indireta aquele 

conhecimento.  

 

3.2 Abordagem Contextual contribuindo para a formação de concepções 

adequadas sobre a Natureza da Ciência 
 

A HFC no ensino de ciências também pode contribuir para a compreensão dos 

aspectos relacionados à ciência e para a formação de cidadãos críticos e 

participativos. Cabe aqui, mencionarmos que apesar das divergências de 
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concepções existentes entre filósofos a respeito do conceito de Ciência, entendemos 

nesse estudo, que a mesma é produzida pelo homem como forma de conhecimento 

ao longo da sua História, de modo processual no seio de uma cultura local e global. 

De acordo com Oki (2006, p.85) “a ciência é intrinsicamente histórica e de caráter se 

manifesta nas representações que o homem faz inclusive para o próprio 

conhecimento”. Ainda de acordo com a autora, não é intenção da epistemologia 

histórica estabelecer critérios de demarcação que excluem saberes em detrimento 

da legitimação de outros. Para Chalmers (1998) não há uma definição universal e 

atemporal para a ciência e método científico, e o autor critica a utilização de 

concepções ilegítimas para tais termos. 

 Em consonância com tais argumentos, e longe de querer estabelecer uma 

única concepção de ciência ou ciências, nos apoiaremos inicialmente em Gil Pérez 

et al. (2001) e elencaremos algumas ideias que devem ser evitadas quando 

tratamos de Ciência e suas concepções. Nesse contexto, o trabalho realizado por Gil 

Pérez et al. (2001) buscou evidenciar a importância de (re)conhecer as visões 

deformadas dos professores acerca do trabalho científico com o intuito de poderem 

conscientizar e modificar as concepções epistemológicas sobre a natureza da 

ciência e da construção do conhecimento científico. Para tal, investigaram teses 

epistemológicas de autores como Popper, Kuhn, Bunge, Toulim, Lakatos, Laudan e 

Giere e trabalhos acadêmicos que refletissem concepções de grupos de 

professores, a fim de encontrar características sobre a natureza da ciência. Assim, 

enumeraram sete visões deformadas e desenvolveram sobre elas considerações 

que ajudam a reflexão, a saber: 

 

1. A concepção empírico-indutivista e ateórica, que destaca o papel “neutro” 

da observação e da experimentação. Essa concepção, não é influenciada por 

ideias apriorísticas ou teorias. 

2. A visão rígida (algorítmica, exata e infalível) o método científico é guiado 

através de etapas unicamente mecânicas, não permitindo qualquer caráter 

criativo, intuitivo, duvidoso, qualitativo da ciência. 

3. A visão aproblemática e ahistórica apresenta os conhecimentos de maneira 

pronta e elaborada, não se atentando em mostrar as dificuldades e problemas 

para a construção do conhecimento científico.  
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4. A visão exclusivamente analítica evidencia a divisão parcelar dos estudos, 

ou seja, compreende-se que as ciências trabalham de forma isolada, 

esquecendo os esforços posteriores de unificação e de construção de corpos 

coerentes de conhecimentos cada vez mais amplos.  

5. A concepção acumulativa de crescimento linear dos conhecimentos 

científicos, ignora as crises, resoluções e remodelações profundas, originadas 

de processos complexos.  

6. A visão elitista e individualista apresenta os conhecimentos científicos 

como frutos de trabalhos realizados por gênios isolados, ignorando-se o papel 

do trabalho em colaboração e coletividade. Destaca-se então, que os 

resultados obtidos por um único cientista ou equipe podem ser suficientes 

para verificar ou refutar uma hipótese ou uma teoria. 

7. A concepção de uma ciência socialmente neutra que transmite uma visão 

deformada e descontextualizada da ciência, deixando de lado as complexas 

relações entre a ciência, tecnologia e sociedade (CTS), resultando em uma 

imagem caricaturada do cientista.  

 

Dessa forma, entende-se que essas ideias e características impregnam as 

práticas de professores e, consequentemente, podem transmitir para nossos alunos 

visões distorcidas, dogmáticas e errôneas da ciência e, portanto, devem ser 

falseadas nas aulas de Ciências, em todos os níveis. É preciso traçar metas para a 

inserção da História e Filosofia no Ensino de Ciências, já alertado por Matthews 

(1944). Entretanto, não é intuito desse trabalho formar teóricos ou historiadores da 

ciência e/ou filósofos da ciência no Ensino Médio, por exemplo, mas sim, apontar 

caminhos para que nossos estudantes e também professores possam romper com 

os rótulos de uma ciência ingênua e linear. 
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4. CAPÍTULO IV – PERCURSO METODOLÓGICO  

 

4.1 Natureza da Pesquisa 

 

Nossa pesquisa busca, a partir de novas estratégias de ensino, utilizar a 

abordagem contextual lúdica para um Ensino de Física significativo. Para tal, o 

trabalho desenvolveu-se a partir da perspectiva qualitativa, em que o investigador 

tem como finalidade compreender melhor o processo pelo qual as pessoas 

constroem significados e descrever assim, a consistência dos mesmos (BOGDAN; 

BIKLEN, 2003). Ainda nessa direção, a pesquisa qualitativa apresenta 

características interpretativas com ênfase nos significados das relações humanas 

sob pontos de vista específicos.  

Na pesquisa qualitativa há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, ou seja, “um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 

do sujeito que não pode ser traduzido em números” (MORESI, 2003, p. 9). O 

objetivo da pesquisa qualitativa, portanto, “é estudar objetivamente estados 

subjetivos de seus sujeitos” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 67). Nesse sentido, este 

trabalho se debruça no entendimento do processo e não na formação de produtos 

em si; dessa maneira, não há uma busca por evidências que irão comprovar ou 

refutar uma hipótese previamente estabelecida.  

O presente trabalho engloba ainda características metodológicas que podem 

ser classificadas como uma Ação-Pesquisada. De acordo com Tripp (2005), a Ação- 

Pesquisada se revela como sendo um tipo de Investigação-Ação, que é um termo 

geral utilizado para qualquer processo que segue um ciclo, que basicamente 

consiste em se aprimorar da prática pela alternância entre o agir na prática e o 

investigar a respeito dela.  

O ciclo sob o qual qualquer Investigação-Ação está baseada consiste em 

quatro fases, como veremos a seguir: 
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Figura 2: Representação em quatro fases do ciclo básico da Investigação-Ação 

 

 

  Fonte: Tripp (2005).  

 

Para Tripp (2005), na Ação-Pesquisada há uma preocupação com a 

construção do conhecimento teórico, sendo que, o pesquisador vive o ciclo de 

planejamento, implementação, descrição e avaliação apenas uma vez. O princípio 

básico da Ação – Pesquisada é a transformação direta da realidade. Dessa maneira, 

entendemos que no contexto educacional a Investigação-Ação nos permite o diálogo 

entre o professor e o pesquisador, valorizando a imersão consciente de ambos em 

suas práticas a partir de uma análise reflexiva e problematizada, balizadas tanto pela 

prática quanto pela produção de conhecimentos.  

Portanto, este trabalho é de natureza qualitativa, através de uma abordagem 

contextual lúdica a partir da utilização do Roleplaying Game (RPG), em aulas de 

Física da 3ª série do Ensino Médio Tecnológico. Apresentaremos a seguir, com mais 

detalhes, as delimitações que caracterizam metodologicamente nosso trabalho, bem 

como a maneira como coletamos e analisamos os dados. 

 

4.2 Contexto e Sujeitos da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal da Bahia (IFBA) campus Jacobina. 

A referida instituição tem como missão “promover a formação do cidadão histórico-

crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente 

referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país” (BRASIL, 2013, 
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p.27). A mesma oferece ensino nas modalidades Técnico Integrado, Técnico 

Subsequente, EJA e Superior. No Plano de Expansão da Rede Federal de 

Educação Tecnológica – Fase II, em 2010, foram inaugurados campi nos municípios 

de Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Paulo Afonso e Seabra. O 

Campus de Jacobina está sediado no município homônimo, situado na região 

noroeste da Bahia, no extremo norte da Chapada Diamantina, acerca de 330 km de 

Salvador (BRASIL, 2013). No ano 2011 foi oferecido o curso Técnico em Informática 

e desde 2012 são oferecidos os Cursos: Técnico em Informática, Técnico em 

Eletromecânica, Técnico em Mineração, nas modalidades Integrada e Subsequente, 

e Técnico em Meio Ambiente, na modalidade Subsequente.  

Devido à sua rica história sobre a mineração aurífera, Jacobina recebeu o título 

de Cidade do Ouro e se apresenta como um polo atrativo de visitantes interessados 

no turismo ecológico, nos estudos geológico e geográfico, como também 

interessados em sua história, folclore e o seu acervo histórico-cultural (BRASIL, 

2013).  Além do município de Jacobina, o Instituto atua nos municípios de cidades 

circunvizinhas, como Caém, Ourolândia, Mairí, Miguel Calmon e Várzea do Poço. 

A história da cidade está ligada à corrida de bandeirantes e portugueses às 

minas de ouro, que foram descobertas em terras do atual município, no início do 

século XVII. A notícia levou numerosos contingentes humanos para exploração de 

ouro na região, e ainda por essa época as atividades em paralelo como a 

agropecuária e agricultura também se tornaram essenciais (BRASIL, 2013).  

A cidade de Jacobina se apresenta como um potencial na área educacional, 

em que os dados do Censo Educacional realizado pelo IBGE2 registraram no ano de 

2009, um total de 1.761 crianças matriculadas no Ensino Pré-escolar, 11.632 jovens 

e adolescentes no Ensino Fundamental e 3.348 no Ensino Médio, distribuídos em 

escolas de rede municipal, estadual e uma minoria em escolas particulares. 

Apresentamos esses dados de oito anos atrás como forma de justificar e validar a 

implementação do Instituto Federal da Bahia na cidade, uma vez que a região 

possui um grande potencial humano significativo. 

De acordo com os princípios gerais explicitados na LDB nº 9394/96, nas leis, 

decretos, pareceres e referências que normatizam a Educação Profissional e o 

                                                           
2
Disponível em <: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291750&idtema=156&search=bahia|jacobi
na|ensino-matriculas-docentes-e-rede-escolar-2015>. Acesso em: 20 Jan. 2017.  

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291750&idtema=156&search=bahia|jacobina|ensino-matriculas-docentes-e-rede-escolar-2015
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291750&idtema=156&search=bahia|jacobina|ensino-matriculas-docentes-e-rede-escolar-2015
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Ensino Médio, o Decreto nº 5.154/2004 versa sobre a integralização destes dois 

níveis. Assim, possuindo objetivo institucional de formação integral do profissional-

cidadão, o Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio de Mineração do IFBA, 

campus Jacobina, apresenta como objetivo geral: 

 

[...] formar profissionais técnicos de nível médio na área profissional 
de mineração de acordo com as tendências tecnológicas da região 
de Jacobina e em consonância com as demandas do setor mineral, 
com perfil pautado no saber-fazer e no saber-ser, assegurando a 
formação comum indispensável para o exercício da cidadania 
(BRASIL, 2013, p. 7).  

 

Concomitante com objetivo destacado pelo Plano de Curso, o nosso intuito ao 

propor as atividades desta pesquisa também é de oportunizar ao indivíduo a 

compreensão e articulação dos conteúdos científicos e sua participação na 

sociedade como cidadão. Acreditamos que ao ofertar as atividades da sequência 

didática, proporcionamos aos aprendizes discussões entre os próprios personagens 

do jogo e, consequentemente, a formação crítica, reflexiva e autônoma dos cidadãos 

que estão participando. Dessa forma, foi de extrema relevância nós termos a clareza 

dos objetivos da Instituição selecionada para a realização da pesquisa, para que 

desenvolvêssemos e delimitássemos melhor os nossos objetivos.  

Sendo assim, as atividades ocorreram na quarta unidade do ano letivo de 

2016, na turma da 3ª série do Ensino Médio do Curso Técnico em Mineração, turno 

matutino, que era composta por vinte e seis (26) alunos. De maneira geral a turma 

possuía quinze alunos frequentes e desses, vinte por cento (20%) formada por 

homens e oitenta por cento (80%) mulheres, ambos entre uma faixa etária de 

dezessete (17) a vinte e um (21) anos.  

Vale destacar também os conteúdos já vistos pelos alunos quando demos 

início às atividades da pesquisa: Eletrodinâmica; aparelhos elétricos resistivos; 

corrente elétrica; potência elétrica; resistência elétrica; eletrostática; campo elétrico; 

potencial elétrico; eletromagnetismo; campo magnético; força magnética e indução 

eletromagnética, e distribuição de energia elétrica. Realizamos esse mapeamento 

com o professor da disciplina durante a construção da proposta de intervenção. Tal 

mapeamento nos deu subsídio para o desenvolvimento da pesquisa em sala de 

aula, no que se refere às discussões e orientações para a realização das atividades.  
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Desse modo, já em nosso espaço de atuação tivemos um breve bate-papo a 

respeito das intenções dos mesmos no curso e para além do curso, tanto em âmbito 

pessoal como profissional e/ou acadêmico. As respostas, apesar de serem 

singulares, apresentaram-se como um único ideal, continuar os estudos em uma 

universidade. Os cursos foram diversos: Serviço Social, Direito, Medicina, 

Engenharias e Licenciaturas.  

Outra característica da turma pesquisada diz respeito à frequência desses 

alunos nas aulas. Só conseguimos obter o número total de alunos considerados 

frequentes (15) em apenas uma aula das nove aulas planejadas, nas demais aulas 

contamos com cerca de dez (10) a treze (13) alunos. Em conversa com o professor 

regente da turma e com os próprios alunos a respeito das faltas, os mesmos 

relataram que as ausências estavam relacionadas a fatores como, por exemplo: a 

greve dos docentes no mês de novembro (2016), que levou muitos alunos a 

desistirem do curso; a aprovação de discentes da turma em universidades públicas 

no estado da Bahia e outros; e por fim, a aprovação de uma minoria dos alunos na 

disciplina de Física.  

 

4.3 A Ação- Pesquisada: do planejamento da ação à implementação do 

planejamento 

 

Esta pesquisa se originou a partir de um Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), de uma Licenciatura em Física, que naquele momento tinha como objetivo a 

construção e avaliação de uma sequência didática construída para o ensino do 

conceito da Lei de Faraday, através da estratégia didática do Jogo de Interpretação 

de Papeis – Role Playing Game (RPG), que é um elemento potencialmente 

significativo, além de ser considerado também, como um elemento motivador. Tal 

sequência didática foi construída a fim de oportunizar ao professor trabalhar 

elementos da educação científica e a formação do aluno para o exercício da 

cidadania, pensando em conteúdos procedimentais e atitudinais (ZABALA, 1998). 

Podendo resultar assim, numa melhor compreensão e articulação dos conteúdos 

científicos por parte dos alunos (DELIZOICOV et al., 2007).  

Dessa forma, a nossa pesquisa de mestrado coaduna os ensejos contidos na 

sequência didática elaborada no TCC, com as adaptações e amadurecimento da 

mesma através de referenciais teóricos. Sendo assim, a partir da análise dos dados 
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coletados durante a intervenção realizada em sala de aula, faremos inferências 

sobre a contextualização do ensino daquele conceito físico a partir da História da 

Ciência e sobre o processo de aprendizagem dos alunos à luz do referencial 

ausubeliano.  

Sob tal enfoque, com algumas discussões realizadas frutos da construção do 

TCC e com algumas modificações e complementações feitas ao longo do mestrado, 

começamos a pesquisa desenvolvendo os materiais didáticos que seriam utilizados 

na sala de aula. Inicialmente, delimitamos o episódio histórico: a descoberta da 

Indução Eletromagnética por Michael Faraday e a vida de Michael Faraday. Como 

aporte teórico, recorremos à fontes secundárias que tratavam sobre o tema, a saber: 

Dias e Martins (2004), Assis e Aruna (2011). Em relação ao conteúdo de indução 

eletromagnética, recorremos ao livro didático da turma Guimarães et al. (2014), a 

outros livros didáticos complementares Máximo e Alvarenga (2006) e ao livro de 

Física Conceitual de autoria de Hewitt (2002). 

Em paralelo à construção dos materiais didáticos, reestruturamos a aventura 

de RPG que também foi criada e desenvolvida no TCC. Definimos que o jogo seria 

trabalhado no final da sequência didática para a consolidação dos conhecimentos 

científicos apreendidos ao longo das aulas. A aventura teve como enredo as 

grandes investigações do cientista Inglês Michael Faraday, perpassadas através de 

caminhos tortuosos e longínquos até a chegada da descoberta dos fenômenos de 

indução eletromagnética. Tal aventura compõe um misto de realidade e ficção, pois 

apesar de apresentar o trabalho realizado pelo cientista, incrementamos a história 

com o rapto e roubo de materiais experimentais do mesmo, em um dia qualquer de 

muito estudo e dedicação.  Utilizamos de dados históricos e da imaginação para a 

reelaboração da aventura.  

As atividades foram planejadas para que os alunos pudessem trabalhar em 

grupo, por exemplo, nas discussões dos textos e na elaboração e criação de 

personagens que iriam compor parte do RPG. Sobre as atividades de discussões de 

texto, não foi estabelecido quantidade de grupos e nem de componentes que cada 

grupo poderia ter, entretanto, para as atividades relacionadas ao RPG ficou 

estabelecido que fossem apenas três personagens para se aventurar no jogo. 

Ao passo que íamos construindo e reelaborando a proposta da sequência 

didática, através das leituras dos referenciais teóricos, pudemos definir com maior 

clareza os objetivos desta pesquisa e, consequentemente, dar início ao 
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desenvolvimento da sequência didática e a forma de coletar as informações. Com 

isso, optou-se pela pesquisadora ir para sala de aula como professora assumindo as 

nove aulas planejadas. A ideia de trabalhar como regente da turma se baseia na 

justificativa de que existe um maior entendimento e conhecimento do material 

elaborado, podendo obter possíveis melhores impressões, tanto no que diz respeito 

a parte prática-pedagógica, como na afetividade entre os pares, que dificilmente 

poderiam ser captadas apenas por um pesquisador que observa. De acordo com 

Messeder (2012), nessas situações em que o sujeito pesquisador assume a sala de 

aula, o mesmo consegue obter informações relevantes, como é o caso das 

impressões afetivas, que são consideradas importantes, pois permitem entender os 

processos de aprendizagem dos conteúdos e, consequentemente, aspectos 

racionais e emocionais.   

Vale destacar que a pesquisadora na época não lecionava em nenhuma 

escola, porém havia atuado como integrante do projeto de ensino e extensão 

intitulado “Abordando Conceitos Físicos envolvendo situações problemas por meio 

de experimentos”, que foi desenvolvido entre os meses de março a dezembro de 

2015, em conjunto com os professores de Física do Instituto, dois alunos do curso 

técnico de Mineração e um aluno do curso técnico de Eletromecânica.  

 

4.3.1 A sequência didática planejada 

 

As aulas foram planejadas de modo que os objetivos da pesquisa fossem 

respeitados. Sendo assim, apresentamos ao longo da sequência a vida e obra do 

cientista inglês Michael Faraday concomitante com a Lei de Indução Magnética. De 

maneira geral, as aulas tiveram como objetivos: Conhecer e discutir os aspectos 

históricos da vida de Faraday e o seu percurso até a chegada da Lei de Indução 

Eletromagnética; entender as formas de geração de eletricidade oriundas da 

variação do fluxo magnético a partir dos estudos de Faraday; compreender o 

conceito da Lei de Indução Eletromagnética de Faraday; relacionar conceitos físicos 

com situações do cotidiano e proporcionar aos alunos o desenvolvimento do 

pensamento crítico e reflexivo através das atividades e do jogo de RPG. 

O cronograma das aulas foi desenvolvido para três semanas letivas de nove 

horas-aula. Nossas aulas tiveram como base teórica a Teoria da Aprendizagem 
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Significativa de Ausubel. Vale, também, ressaltar que as atividades foram adaptadas 

para que o nosso referencial teórico dialogasse de forma direta com os alunos e, 

consequentemente, com os nossos futuros dados. Sobre a avaliação, a mesma 

ocorreu de forma contínua e processual, pois se deve avaliar o aluno a cada etapa 

do desenvolvimento das aulas, acompanhando como o aluno evolui ou não ao longo 

da mesma. 

Sobre a aventura de RPG, pensamos em seguir uma ordem cronológica que se 

referiu no como e quando os desafios iriam aparecer ao longo da aventura, bem 

como as possíveis escolhas que os alunos têm em cada um dos problemas. Essas 

escolhas poderão ser bem-sucedidas ou não. Para utilizar o jogo dentro de uma 

abordagem contextual precisamos de duas características essenciais: o contexto 

histórico e uma situação-problema (missão) que guiará todo o jogo. 

Em relação ao contexto histórico tentamos adaptar o cenário e enredo da 

aventura criada anteriormente, com elementos que contemplassem os aspectos 

históricos vividos por Michael Faraday (1791-1867), numa época em que se 

debruçava a estudar os fenômenos eletromagnéticos, mais especificamente, como 

obter corrente a partir de um campo magnético variável ao redor de um fio condutor. 

A missão norteadora, precisou de fato ser coerente com a proposta didática do RPG 

e precisou abarcar os problemas a serem resolvidos pelos alunos. 

O contexto histórico do desenvolvimento da união da eletricidade com o 

magnetismo foi escolhido para a construção da ambientação e enredo da aventura. 

Entendemos que ao incluir esses elementos a um recurso lúdico que é o RPG temos 

um ensinar Física essencialmente “humano”, ou seja, buscamos evidenciar que 

existiram pessoas que se debruçaram anos e anos ao longo de suas vidas em 

estudos e trabalhos sobre conceitos que, até então, para nós nos dias de hoje possa 

nos parecer óbvio.  Para a proposta do RPG, foram utilizados elementos que fizeram 

parte daquela época, porém com aspectos criativos e imaginários. 

 

4.3.2 A implementação do planejamento: apresentando as aulas  

 

O estudo proposto por este trabalho visa compreender de que maneira o uso 

do RPG didático, construído a partir da abordagem contextual lúdica, pode contribuir 

para a aprendizagem significativa da Lei de Faraday. Para tal, propõe-se o uso do 
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material em turmas das séries finais do Ensino Médio do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, campus Jacobina na 4ª unidade 

do ano letivo de 2016, nos últimos horários das quartas e sextas-feiras (10:40 às 

12:10h), totalizando três aulas por semana. Sendo assim, apresentamos a seguir o 

que de fato foi realizado em sala de aula. 

 

 
Quadro 1: Síntese do percurso didático realizado na sala de aula 

 

Aula 

 

Objetivos Específicos Descrição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 2 

 

Apresentação da proposta 

de trabalho  

 

Mapeamento dos 

conhecimentos prévios 

 

Identificar e evidenciar o 

Gerador como algo em 

comum em todas as usinas 

elétricas (atividade em 

grupo). 

 

Porém, qual lei que 

consegue explicar 

cientificamente o que ocorre 

dentro de um gerador de 

energia elétrica? – Pergunta 

norteadora.  

 

 

Identificar os conceitos 

físicos nas situações do seu 

cotidiano. 

 

Organização da sala de aula e explicitação 

dos objetivos da pesquisa e do RPG. 

Separação dos grupos de trabalho e 

entrega da Atividade Impressa 01 sobre 

Formas de Geração de Energia Elétrica.  

 

Retomada da Atividade sobre geração de 

Energia Elétrica.  

 

 

 

Problematizar os conceitos envolvidos na 

geração de energia elétrica. 

 

 

Discussão em grande grupo, a fim de 

estabelecer, ao longo das atividades de 

discussão, o como é realizada a produção 

de energia elétrica e “reconhecer” o 

processo de indução eletromagnética. 

 

 

Materiais: Questionário de Conhecimentos Prévios APÊNDICE A; Atividade impressa 01 

(Formas de Geração de Energia Elétrica) e Apostila teórica sobre o conteúdo e sobre o 
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RPG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Rememorar a aula anterior e 

relembrar os conceitos vistos  

 

Propiciar aos alunos o 

contanto com as produções 

científicas, neste caso a Lei 

de Indução Eletromagnética, 

de Michael Faraday, através 

de uma aula expositiva e 

dialogada.  

 

 

Iniciar o contato dos alunos 

com um artigo acadêmico 

sobre a vida e as 

experiências do cientista até 

obter formalmente a Lei de 

Faraday, para que na 

próxima aula apresentem as 

três distintas fases das 

experiências realizadas pelo 

mesmo.  

 

Fazer uma breve revisão dos conceitos de 

eletricidade e magnetismo e a partir destes 

conceituar a Indução Eletromagnética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final da aula entregar o texto Dias e 

Martins (2008) sobre a vida e o trabalho do 

cientista Inglês Michael Faraday, para 

discussão entre grupos para a próxima aula.  

 

Materiais: Atividade Impressa 01 e Artigo Acadêmico Dias e Martins, 2008). 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Definir e conceituar a Lei de 

Indução de Faraday. 

 

 

 

Reconhecer os fenômenos 

regidos pela lei no dia a dia.   

Retomada do texto Dias e Martins (2008) e 

discussão em grande grupo; definição 

conceitual da Lei de Indução de Faraday.  

 

Discussão do texto a fim de buscar 

elementos teóricos conceituais aplicados no 

cotidiano, através dos exemplos dados na 

atividade, favorecendo o desenvolvimento 

crítico e reflexivo.  

 

 

Materiais: Todos os alunos: artigo acadêmico (DIAS; MARTINS, 2008). 
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5 – 6 

 

 

Fortalecer o novo conceito 

na estrutura cognitiva do 

aluno através do RPG, onde 

os alunos interpretarão seus 

respectivos personagens, 

num momento de interação 

entre seus pares e a 

pesquisadora.  

 

 

 

Desenvolvimento da aventura de RPG “ 

Entre fantasia e magia: Ensinando e 

aprendendo Lei de Faraday através do 

RPG”  

 

 

Materiais: Todos os alunos: lápis, caneta, borracha, papel e dados específicos de jogos 

de RPG e ficha de personagem (APÊNDICE E). 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8 

Revisar os conceitos 

trabalhados na aventura de 

RPG para o “sucesso” e 

“insucesso” na tomada de 

decisões da aventura e 

discuti-los.  

 

Refletir sobre a utilidade e 

aplicabilidade da Lei de 

Faraday, e o percurso do 

cientista rememorando as 

aulas anteriores. 

Utilizar o Mapa Conceitual 

como instrumento avaliativo 

de conceitos trabalhados ao 

longo da sequência didática 

 

 

 

Atividade desenvolvida por meio da técnica 

expositiva e dialogada, incentivando a 

participação e a criatividade. 

 

Entrega da atividade para a construção do 

Mapa Conceitual. 

 

Materiais: Todos os alunos: lápis, caneta, borracha e papel. 

 

 

 

 

Avaliar a aventura de RPG 

com base nas impressões e 

 

Entrega do questionário final para os alunos 

sobre sugestões e impressões do recurso 
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9 sugestões dadas aos alunos 

através do questionário final. 

do RPG.  

 

 

Materiais: Questionário Final (APÊNDICE B). 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

Dessa forma, iniciamos as atividades no dia 07 de março de 2017 com a fala 

do professor regente da turma do terceiro ano do curso técnico de Mineração, que 

apresentou a pesquisadora e o objetivo das atividades ao longo das nove (09) aulas. 

Feitas as apresentações o mesmo se retirou da sala de aula, deixando a 

pesquisadora à frente da turma, dando início às atividades. Vale salientar, que as 

atividades referentes à pesquisa tiveram aprovação3 no Comitê de Ética em 

Pesquisa, sendo possível realizar as ações contidas no planejamento inicial.  

A formação da pesquisadora, os objetivos da pesquisa e o como seriam 

desenvolvidas as atividades foram explicitados e discutidos com os dez alunos que 

estavam presentes no momento da aula, além de uma pequena apresentação 

individual de cada aluno, por exemplo: nome, idade e planos para o futuro. Em 

seguida, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi explicitado e 

entregue para todos, observando aqueles que eram maiores de idade e os menores 

de idade, para que levassem para casa para serem entregues e só assim, serem 

assinados pelos pais ou responsáveis.   

Assim feito, retornamos à sala de aula no dia 08/03 para receber os TCLE dos 

alunos assinados e iniciamos a aula: o mapeamento dos conhecimentos prévios dos 

alunos. Primeiramente, foi entregue o Questionário de Conhecimentos Prévios para 

os alunos (APÊNDICE A), acerca dos conceitos de Eletricidade e Magnetismo. Cabe 

ressaltar que, através do questionário, pudemos identificar pistas ou indícios de 

parte da estrutura cognitiva dos alunos sobre o que estava sendo proposto em 

termos de saberes escolares, pois conforme Ausubel (1968, p. iv): “Se tivesse que 

reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio diria o seguinte: o fator 

isolado mais importante é aquilo que o aprendiz já sabe. Averigue isso e ensino-o de 

acordo”.  Ausubel apoia a necessidade da realização de um mapeamento da 

                                                           
3
 Número do CAAE: 6082325160.0.0000.55226.  



69 
 

estrutura cognitiva do aluno, de modo a possibilitar o professor conhecer os 

conceitos âncoras, ou subsunçores desta, que são de fato, relevantes para a 

aprendizagem significativa de um novo conteúdo, de forma que funcionem como 

integradores do conhecimento novo. 

Após a aplicação do questionário, começamos uma discussão inicial que foi 

realizada através de um texto sobre Geração de Energia Elétrica, a partir de Usinas 

Elétricas (APÊNDICE F), que foram entregues para os alunos. Os alunos tiveram 10 

minutos para fazer a leitura, e nesse período puderam grifar as partes que 

consideravam importantes. Discutimos a priori a distribuição dessas usinas pelo 

Estado, também evidenciando os quatro tipos existentes no Brasil, além das usinas 

existentes em outros países, como por exemplo, geotérmicas, uso das marés, entre 

outras. 

Essa atividade oportunizou o aluno a fazer observações a respeito das 

diferenças e semelhanças entre o funcionamento de cada forma de geração de 

energia elétrica. As discussões foram feitas com o intuito de realmente aguçar as 

ideias dos alunos e suas respectivas interpretações de como em cada usina é 

produzida energia elétrica. Não foram dadas, inicialmente, respostas prontas e 

acabadas.  

Dessa maneira, foram explicados como ocorrem esses processos de 

transformação de energia. Após as leituras e as discussões iniciais realizadas, os 

alunos identificaram no texto elementos específicos de cada usina e a partir disso, 

foram feitas algumas perguntas como: “A partir das imagens das usinas, o que elas 

apresentam de comum no processo de obtenção de energia elétrica?”. 

A partir da leitura e das discussões feitas, os alunos identificaram que todas as 

usinas possuem uma estrutura que é composta de sistema de pás que giram, 

denominadas de turbinas e um sistema que se chama gerador. Discutimos nesse 

momento, que a funcionalidade do gerador se caracteriza basicamente em 

transformar energia mecânica em energia elétrica, nas usinas contidas no Texto 1. 

Entendemos aqui, que tais recursos didáticos (pequenos textos) possibilitaram dar 

sentido aos novos conhecimentos, revelando-se em situações que podem se 

caracterizar como um organizador prévio.  

Nesse sentido, aproximando-se do fim da aula construímos na lousa branca um 

quadro com duas perguntas: “do que é feito o gerador das usinas?” e “como é 

transformada energia de movimento em eletricidade”, e demos continuidade ao 
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levantamento de conhecimentos prévios. Assim, foram anotadas todas as ideias, 

pois, neste momento do levantamento não existe certo ou errado.   

Estas duas primeiras aulas tiveram como objetivo mapear os conhecimentos 

prévios dos alunos, através do questionário e das discussões. Tivemos como 

recursos didáticos pincel atômico, lousa e atividades impressas. Inicialmente, 

buscou-se principalmente o diálogo entre a pesquisadora e os alunos, para que a 

partir do mesmo pudéssemos provocar situações de conflitos entre os conceitos 

subsunçores e os novos conhecimentos, que seriam trabalhados ao longo das 

próximas aulas.  

A terceira aula foi de apenas uma hora-aula e teve como objetivos: reconhecer 

e conceituar a Lei de Faraday, a partir das discussões dos conceitos 

problematizados na aula anterior e do “aprofundamento” de “novos” conceitos. 

Exemplificação desses conhecimentos físicos aplicados no dia a dia, através de 

exemplos dados a fim de favorecer o desenvolvimento do pensamento crítico e 

reflexivo.  

Sendo assim, iniciamos nossa aula com uma breve recapitulação do que foi 

discutido na aula anterior, principalmente no que se refere aos aspectos teóricos e 

práticos da proposta a ser trabalhada ao longo das nove (09) aulas de Física. Uma 

vez que, muitos alunos não estavam presentes nas duas primeiras aulas. Além 

desses, também foram rememoradas as atividades e as conclusões dos alunos em 

resposta às perguntas lançadas pela pesquisadora.  

Após essa recapitulação, fez-se necessário trabalhar os novos conceitos, a 

partir daqueles já discutidos, como por exemplo, o conceito de fluxo magnético, 

salientando que, o que permite a geração de corrente elétrica em um enrolamento 

de fios condutores é a variação de campo magnético que o atravessa. Essa 

discussão oportunizou relembrar as discussões feitas na aula anterior quando se 

explanava dos processos de obtenção de energia através das usinas elétricas, 

relembrando também a função dos geradores nesse processo.  

O conceito de fluxo magnético poderá ser mais profícuo caso o aluno já possua 

em sua estrutura cognitiva o conceito de linhas de campo, possibilitando assim, a 

partir dessa contextualização, levar os alunos a “pensarem” de modo significativo e 

não de forma mecânica. Para as respostas dadas, mesmo aquelas que não são 

consideradas cientificamente corretas, encorajamos aos mesmos para que 

participassem das discussões, opinando e tirando dúvidas. No questionário de 
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conhecimentos prévios, não realizamos perguntas diretas sobre linhas de campo. 

Porém, durante essas primeiras aulas conceituais, conseguimos mapear tal conceito 

ao longo das discussões.  

A quarta aula foi realizada uma semana após essa, devido a uma paralisação 

nacional. Dessa forma, para que não atrasássemos o cronograma pensado 

inicialmente, foi enviada via e-mail uma atividade para ser realizada em casa e ser 

entregue nesta aula. A atividade continha alguns questionamentos sobre o texto de 

Dias e Martins (2008) que foi entregue no final da terceira (3ª) aula. 

Questionamentos esses que foram: para você como se faz Ciência? Qual imagem 

você possui de um cientista? Entre outros (APÊNDICE G). O objetivo de trabalhar 

com esse texto de fonte secundária é como material introdutório, uma vez que teve o 

intuito de facilitar a ancoragem do novo material de aprendizagem com os conceitos 

existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Salientando que, o mesmo também 

possui a função de propiciar a construção de subsunçores quando os mesmos não 

estiverem disponíveis (AUSUBEL, 2003). 

Esse artigo escolhido contém passagens históricas dos fatos mais marcantes 

da vida e obra de Michael Faraday como, por exemplo, a terceira fase das pesquisas 

realizadas pelo mesmo em 1831, evidenciando o que parecia ter buscado desde o 

final de 1825: a indução eletromagnética. As discussões foram balizadas pelas 

contribuições de Faraday para a Ciência, assim como o seu trabalho como um bom 

exemplo de que a evolução da ciência se faz com muita pesquisa, composta de 

resultados positivos e negativos.  

Os procedimentos realizados por Faraday ao longo da história foram bastante 

enfatizados ao longo da aula, de modo que a discussão caminhasse para um 

aprendizado significativo e não mecânico. Para tal, os conceitos problematizados 

incluíram curtas passagens de outros cientistas da época (Oesterd, Ámpere e seus 

conceitos), uma vez que foi elucidada a importância do trabalho feito por Faraday ao 

longo de diversos anos e com a contribuição de outros estudiosos de sua época. O 

intuito dessa discussão era fomentar que a Ciência não é produzida por “gênios” 

escolhidos por Deus, mas sim feita de esforços e contribuição de outros, que são tão 

importantes quanto.   

Vale destacar, também, que houve a preocupação em discutir situações que 

fazem parte de um contexto mais amplo, como por exemplo, o cotidiano do aluno e, 

dessa forma, foram contemplados alguns questionamentos, abrindo espaço para a 
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exemplificação de instrumentos e situações do dia a dia do mesmo: detector de 

metais ao entrarem em bancos, microfones e cartão magnético. O contexto 

problematizado em conjunto com as situações debatidas em sala precisa derrubar 

as barreiras da memorização de conceitos deslocados do cotidiano do aprendiz e da 

escola, para que assim o aprendizado ocorra com significação.  

Feitas as discussões, iniciamos o segundo momento desta proposta: que são 

as atividades referentes ao recurso didático proposto, o RPG. Dessa forma, foi 

solicitado que os alunos se reunissem com seus respectivos grupos para que assim 

pudessem construir o personagem que iriam interpretar. Nessa perspectiva, foram 

formados três (03) grandes grupos e a ficha de personagem foi dada (APÊNDICE 

E). A imaginação e a criatividade ganharam espaço nesse momento. Os alunos se 

animaram com a atividade e a fizeram com muito entusiasmo.  

Nas aulas seguintes (5 e 6), iniciamos com a rememoração do que foi discutido 

nas aulas passadas, bem como os conceitos e as atividades até então realizadas, 

além dos objetivos da aula: fortalecer o conceito de Lei de Indução Eletromagnética 

de Faraday na estrutura cognitiva do aluno, através do RPG, em que os alunos 

interpretaram seus respectivos personagens, num momento de interação entre seus 

pares e a pesquisadora. 

Dessa forma, foi solicitado para que os alunos se atentassem para as 

explicações relacionadas ao jogo, bem como, a própria discussão da aventura. E 

para que tudo pudesse caminhar de forma satisfatória e todos pudessem ouvir uns 

aos outros, foram reorganizadas as carteiras. E assim, formaram-se três grupos de 

alunos que estavam sob a representação de um personagem. Os objetivos do jogo 

foram explicitados, possuindo assim, caráter pedagógico em toda a sua conjuntura.  

Para o desenvolvimento da aventura de RPG, tínhamos almejado que os 

alunos tivessem uma série de requisitos conceituais (subsunçores), que 

necessariamente deveriam ter sido construídos anteriormente à aplicação da 

dinâmica, pois foram elaborados problemas que, necessitavam de uma breve 

reflexão sobre alguns conceitos científicos abordados ao longo da disciplina de 

Física. Vale salientar que, ao se jogar uma aventura de RPG, o jogador que neste 

caso é o aluno, precisa estudar de fato os conceitos físicos que estão envolvidos em 

todo o jogo. Pois, é de extrema relevância que o mesmo tenha compreensão dos 

conceitos em questão, para poder tomar boas decisões ao longo da aventura. 

Entretanto, caso o caminho por ele tomado esteja errado, é possível a compreensão 
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do funcionamento da natureza daquele universo fictício pelo seu erro, através de 

discussões guiadas e reflexivas. Dentro do contexto do jogo os alunos discutiram e 

fizeram o uso dos seguintes conteúdos: Eletrostática, Eletrodinâmica, Magnetismo e 

Eletromagnetismo. 

Iniciou-se o jogo com os alunos. Ao passo que os desafios foram aparecendo, 

foi dado aos personagens um tempo mínimo para que pudessem solucionar o 

problema. Vale destacar que, como não foi de início especificado os nomes dos 

personagens e nem a sua quantidade, os mesmos se agruparam em três grupos 

(que já estava estabelecido desde a aula anterior), de maneira que todos puderam 

interagir com a aventura, uns de forma menos ativa do que outros, na elaboração 

das respostas e dos desafios.  

As três aulas finais (sétima, oitava e nona) aconteceram no dia vinte e sete (27) 

de março de 2017. As aulas ocorreram numa sexta-feira e duas delas foram 

repostas devido à paralisação do dia quinze de março, já mencionada anteriormente. 

Essas aulas foram destinadas para as discussões finais acerca dos conteúdos 

trabalhados, do desenvolvimento dos mesmos no jogo e por fim as avaliações finais 

compostas por um questionário final sobre o recurso didático proposto o RPG 

(APÊNDICE B) e um mapa conceitual, para compreendermos melhor como nossos 

alunos estabeleceram (talvez) em sua estrutura cognitiva os conceitos trabalhados 

ao longo do nosso trabalho em sala de aula. 

 Sobre o mapa conceitual, os alunos afirmaram nunca ter tido contato com esse 

tipo de instrumento. Para que esses alunos pudessem desenvolver seus mapas, 

previamente, discutimos sobre a atividade e objetivos da mesma, com exemplos e 

explicações. Entendemos também que para se utilizar a estratégia dos mapas 

conceituais, essas ações precisariam de mais tempo de discussão com os alunos, 

para que os resultados apresentassem um maior grau de transparência. Por 

exemplo, durante as aulas é importante que se realize exercícios de fixação e 

confecção de esquemas conceituais sobre o tema em estudo a partir do mapa 

conceitual, desenvolvidas individualmente ou em pequenos grupos de alunos. O 

papel do professor é crucial nesse momento, pois, o mesmo precisa orientar o 

trabalho feito pelos alunos indicando-os melhorias, eventuais erros, em fim. Destaca-

se também a autonomia desses alunos, uma vez que, faz-se importante respeitar a 

ideia principal defendida por eles, porém, auxiliando-os para as relações aceitas e 

claras do assunto abordado (MOREIRA, 2006).  
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Sendo assim, dando continuidade as nossas aulas, começamos a sétima e 

oitava aulas relembrando os conceitos, o jogo e falando do mapa conceitual, 

definição, utilização e exemplos. As dúvidas sobre os conceitos foram tiradas ao 

longo dessas aulas e, após isso, os alunos iniciaram a construção do seu mapa 

conceitual. Atentos e dispostos na construção da atividade, todos tiveram o cuidado 

e a criatividade de elaborar seu próprio mapa conceitual. Ao findar essas duas 

primeiras aulas, ocorridas no início da manhã, aguardamos os intervalos e 

caminhamos para a última aula, que aconteceu no último horário e foi destinada ao 

questionário final. 

 

4.4 A coleta de dados 

 

Os instrumentos de coleta de dados inicialmente se constituíram mediante o 

objetivo geral traçado por nós para este trabalho: compreender de que maneira o 

uso do RPG didático, construído a partir da abordagem contextual lúdica, pode 

contribuir para a aprendizagem significativa da Lei de Faraday. Dessa forma, 

optamos por utilizar instrumentos que pudessem ao auxiliar o máximo na obtenção 

de informações possíveis.  

Os instrumentos de pesquisa utilizados para coletar as informações foram os 

diários de campo, questionários, os mapas conceituais (APÊNDICE D) construídos 

pelos alunos4, o jogo de RPG (APÊNDICE C) e as gravações em áudio e vídeo5. 

Utilizamos dois questionários, a fim de analisarmos quais caminhos e/ou possíveis 

respostas para podermos alcançar o nosso objetivo geral: o primeiro foi um 

questionário de conhecimento prévio (APÊNDICE A), que apresentava oito 

perguntas de cunho conceitual acerca dos conteúdos de Eletricidade e Magnetismo. 

O segundo, também de caráter aberto, teve o intuito de verificar o interesse pelo 

recurso didático proposto (RPG), bem como apontar sugestões e comentários 

(APÊNDICE B). Aqui, analisamos a contribuição dessas respostas para a formação 

dos conceitos científicos, além de poder avaliar os limites e potencialidades da 

proposta didática. 

Os instrumentos de caráter pedagógico foram utilizados para as práticas da 

aventura de RPG, que foram necessariamente papel, lápis, dados, a criatividade e 

                                                           
4
 Utilizamos a letra “A” para as respostas dos alunos e o seu respectivo número de identificação. 

5
 Utilizamos a sigla “vg” para as falas extraídas desse recurso. 
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imaginação. Além desses, utilizamos um mapa adaptado pela pesquisadora. Para 

avaliação dos conceitos apresentados e discutidos ao longo da sequência didática, 

além do jogo de RPG contamos também com o apoio dos mapas conceituais 

construídos pelos alunos. 

As gravações em áudio e vídeo referem-se ao fato de que o mesmo é capaz de 

tornar eventos relevantes que podem passar despercebidos (ou serem esquecidos 

na escrita do diário de campo) em dados que possam ser interpretados. Vale 

ressaltar que, além desses, o recurso de áudio e vídeo pode contemplar aspectos 

referentes ao interesse dos estudantes ao longo das atividades, como por exemplo, 

a argumentação destes nos momentos de discussão, registrando momentos em que 

a pesquisadora não conseguisse acompanhar, e a possibilidade de triangular dados 

que não são obtidos a partir do questionário, por exemplo. 

Sendo assim, o esquema a seguir apresenta o processo de coleta de dados 

realizado por nós: 

 

 

 

 

 

Destaca-se a importância da utilização de no mínimo três instrumentos porque, 

segundo Carvalho (2006), em investigações que têm como alvo processos de ensino 

e aprendizagem deve-se fazer a triangulação dos dados, combinando diferentes 

maneiras de ver um dado fenômeno. Ressalta-se que os instrumentos de coleta de 

dados foram construídos e desenvolvidos a partir dos princípios da Teoria da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel. 

.  

 

 

Figura 3: Sequência do processo de coleta de informações 
 

Fonte: Elaboração própria 



76 
 

4.5 A análise de dados 

 

Análise dos dados consiste em examinar cada parte de um todo para conhecer 

melhor a natureza e suas funções. É basicamente o processo de reduzir e organizar 

os dados, para produzir de fato uma compreensão do fenômeno estudado. O 

objetivo central de uma análise consiste em organizar de maneira sistemática as 

informações de modo que possibilitem respostas ao problema de investigação, 

devendo estar consoante com as indagações e anseios do pesquisador. Dessa 

forma, entendemos que análise dos dados precisa estar embasada em 

fundamentações teóricas e/ou empíricas, e não em apenas apreensões soltas do 

pesquisador. Para tal, a mesma deve ser guiada por passos sistemáticos e orientada 

(GIL, 1999).  

Seguimos alguns passos considerados imprescindíveis para a sistematização 

da análise dos dados: i) primeiramente, organizamos todos os nossos instrumentos 

de coleta de informações; ii) em seguida, nos apropriamos melhor desses 

instrumentos, através de novas leituras, análises e a retomada das gravações e por 

fim, iii) categorizamos as informações necessárias com o auxílio da teoria utilizada 

(ausubeliana) a fim de indícios que apontassem (ou algo do tipo) para a 

aprendizagem dos alunos. Através das discussões tentamos evidenciar como ocorre 

a aprendizagem significativa do conceito da Lei de Faraday a partir da abordagem 

contextual lúdica.  

O processo de categorização foi elaborado com base nos registros coletados 

das respostas de áudio obtidos a partir dos questionários, e dos mapas conceituais 

construídos de forma individual. Interpretamos os dados a partir de um recorte no 

conteúdo das respostas e dispomos os mesmos em categorias com o intuito de 

alocar esses conteúdos em função dos significados relacionados pelos alunos. Tais 

significados descrevem a relação dos estudantes com atividade lúdica/ contextual 

elaborada e os conceitos científicos. Realizamos um movimento contínuo da teoria 

para os dados e vice-versa, as discussões dos tópicos foram se tornando cada vez 

mais claras a partir das confirmações e modificações presentes nos referenciais 

teóricos estudados.  

 De acordo com Laville e Dionne (1999) e Bardin (1977) as informações 

selecionadas se constituíram em categorias (ou unidades de análise), pois, foi 

permitido em algumas categorias mais de uma palavra ou conceito. Iremos dar uma 
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ênfase maior nos processos de categorização no capítulo posterior acerca dos 

resultados e discussões.   
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5. CAPÍTULO V – RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A partir dos dados coletados durante a sequência das nove aulas, iniciou-se a 

análise do nosso arcabouço de informações. Neste capítulo, nos debruçaremos em 

discutir nossos resultados com base na Teoria da Aprendizagem Significativa 

(AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003).   

 

5.1 Michael Faraday e a Indução Eletromagnética – Algumas ideias importantes  

 

 Diante do que foi exposto até aqui, entendemos que no estudo do 

Eletromagnetismo, nas aulas de Física do Ensino Médio, faz-se importante 

evidenciar e destacar o trabalho produzido pelo Inglês Michael Faraday (1791-1867). 

De maneira frequente é comum apresentar Faraday como um garoto pobre que 

desde muito pequeno trabalhava como ajudante em uma livraria e, que a partir de 

suas leituras na mesma, “percebeu” que tinha certa genialidade, despertando em si 

um grande cientista. Neste contexto, Faraday passa de um simples ajudante ao “Pai” 

da lei de indução (DIAS; MARTINS, 2004).  

Michael Faraday nasceu em 22 de setembro de 1791 em Newington Butts, 

Surrey.  A família de Faraday se mudou para Londres quando ele tinha apenas cinco 

anos de idade e, na época, a Inglaterra sofria as consequências da Revolução 

Francesa. As condições financeiras da família de Michael Faraday era ruim e, por 

isso, teve uma formação básica muito empobrecida, aprendendo o necessário para 

ler e escrever e um pouco de Matemática. Aos 13 anos de idade, começou a 

trabalhar como ajudante em uma livraria e de acordo com a literatura historiográfica, 

ele pode ter contato com diversos livros que contribuiu para a melhoria de sua 

formação (DIAS; MARTINS, 2004).  

Com o passar dos anos e com ajuda de um cliente da livraria, Faraday assistiu 

uma série de quatro conferências do químico Humphry Davy, na Royal Institution. 

Dedicou-se em anotar de forma cuidadosa e minuciosa essas conferências e enviou 

uma cópia para o químico Davy, pedindo-lhe um emprego em qualquer função que 

estivesse relacionada à Ciência e seu pedido foi aceito após um ano. Aos 22 anos 

Faraday se tornou auxiliar de laboratório na Royal Institution de Londres e passa a 

acompanhar Humphry Davy em suas pesquisas. No entanto, em 1821 inicia suas 
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primeiras conferências e começa a publicar seus trabalhos independentes. Debruça-

se em uma nova série de conferências semanais e teve de início muitos trabalhos 

sobre Química. Em 1831, com os estudos da indução eletromagnética, Faraday 

começa um período em que se dedica cada vez mais em pesquisas físicas, porém, 

sem nunca abandonar as atividades em Química (DIAS; MARTINS, 2004).   

As contribuições de Faraday para os estudos do Eletromagnetismo começaram 

em 1821 e se efetivaram a partir das contribuições e experiências de Hans Oersted 

(1777- 1851). Apesar das explicações dadas por Oersted, Faraday acreditava que 

as mesmas eram imprecisas, e dessa maneira passou a fazer suas próprias 

experiências. Em uma dessas, usou uma agulha magnética para mapear a força 

magnética em torno do fio. Posteriormente, confirmou o efeito circular descrito por 

Oersted, mas diferentemente dele, Faraday propôs a ideia de linhas de força para 

explicar o fenômeno (ROCHA, 2015). 

Aguçado pelas novas experiências e descobertas, Michael Faraday dedicou-se 

à possibilidade do efeito inverso. De modo geral, realizou experimentos com bobinas 

postas paralelamente e, ao ligar e desligar a corrente que atravessava apenas uma 

delas, observou a existência da passagem da corrente elétrica na outra, resultado do 

efeito liga-desliga. Com isso, continuou a desenvolver experimentos e, pouco 

depois, entre tentativas e erros, descobriu as condições nas quais um ímã 

permanente poderia gerar corrente elétrica.  

A partir desse experimento, concluiu que se em uma região próxima a um 

condutor, bobina ou circuito elétrico, houver uma variação de fluxo magnético, 

surgirá uma diferença de potencial (ddp), chamada de força eletromotriz induzida 

(fem) ou tensão induzida. Se o circuito elétrico estiver fechado, a força eletromotriz 

induzida fará circular uma corrente elétrica. Desse modo, Faraday enunciou a lei que 

rege este fenômeno, chamando de indução eletromagnética, que está relacionada 

com a tensão elétrica induzida (fem) resultante da variação do fluxo magnético num 

circuito elétrico. A lei de Faraday nos diz que a fem induzida em um circuito é igual 

ao resultado da taxa de variação do fluxo magnético no tempo, ou seja, quanto mais 

o fluxo variar num intervalo qualquer de tempo, maior será a tensão induzida6 

(YOUNG; FREEDMAN, 2003).  

                                                           
6
 Não discorremos aqui de forma específica sobre este episódio histórico sobre a Lei de 

Indução Eletromagnética de Faraday, porém indicamos duas referências que podem ser facilmente 
acessadas e estudadas pelo leitor: Dias e Martins (2004) e Guerra et al., (2004).  
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De acordo com Dias e Martins (2004), costuma-se apresentar didaticamente a 

Indução Eletromagnética focando apenas que a corrente elétrica é induzida em uma 

bobina quando se move um ímã em sua proximidade. Contudo, vimos que não foi 

esse tipo de fenômeno que Faraday investigou de início. O percurso feito por 

Faraday, até a elaboração da lei de indução, sugere que houve muito trabalho de 

pesquisa, leitura, estudos, interesse e esforços, em vez de uma superioridade 

intelectual divina e fora do comum.  

Portanto, com base na trajetória científica vivenciada por Faraday e dos 

conceitos por ele elaborados e desenvolvidos, apresentaremos a seguir o Quadro 2. 

Este mostra alguns conhecimentos importantes (subsunçores) que acreditamos ser 

necessários para a aprendizagem significativa do conceito da Lei de Indução 

Eletromagnética de Faraday. Utilizamos, inicialmente, um quadro com alguns 

conceitos considerados relevantes por nós para aprendizagem significativa do 

conceito da Lei de Faraday.  

Nesse quadro, são elencados alguns conhecimentos e habilidades importantes 

para o entendimento do respectivo conceito e, também, alguns conhecimentos 

relevantes que podem ser fornecidos pelas aulas. A construção desse quadro 

subsidiou o desenvolver da sequência didática, no que diz respeito a elaboração e 

implementação das aulas conceituais e atividades realizadas. Entretanto, vale 

ressaltar que, o mesmo sofreu algumas poucas modificações no decorrer do 

processo, devido aos resultados obtidos pelo questionário inicial.  
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Quadro 2: Subsunçores relevantes para aprendizagem significativa da Lei de 
Faraday 

 
Material de Aprendizagem: Lei de Indução Eletromagnética de Faraday  

 
Fenômenos / conceitos 

considerados 

 
Conhecimentos e 

habilidades para entender 
os fenômenos/conceitos 

 
Conhecimentos propostos 

pelas aulas 

 
 
 
 
 
Campo elétrico 
 

- Saber que em uma região 
próxima a uma carga 
elétrica ocorrem ações ou 
interações elétricas; 
 
 
 
 
 
 
 
-  Saber que a intensidade 
da força em cada ponto que 
atua sobre uma partícula 
carregada é determinada 
pelo vetor campo elétrico; 
 
 

- Conhecimento que campo 
elétrico é o campo de força 
provocado pela ação de cargas 
elétricas (elétrons, prótons e 
íons) ou por um sistema delas; 
 
- Conhecimento de que cargas 
elétricas num campo elétrico 
estão sujeitas e provocam 
forças elétricas; 
 
- Conhecimento de que um 
campo elétrico só pode ser 
detectado a partir da interação 
do mesmo com uma carga de 
prova; 
 
- Caso não haja interação com 
a carga, podemos dizer que o 
campo não existe naquele 
local. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corrente Elétrica 

- O entendimento se dá na 
medida em que o aluno 
assimila que a corrente 
elétrica é o portador da 
carga elétrica – elétrons nos 
sólidos e elétrons ou íons 
positivos ou negativos nos 
líquidos e gases; 
 
- Saber que quanto maior a 
quantidade de carga que 
atravessa uma seção 
normal em um intervalo de 
tempo, mais intensa a 
corrente de portadores de 
cargas que atravessa esse 
condutor.  
 

- Conhecimento de que existem 
deslocamento de cargas com 
sentido e direção; 
 
 
 
 
 
- Conhecimento de que 
correntes elétricas são 
responsáveis pela eletricidade 
considerada utilizável por nós; 
 
 

 
 

- Saber que são corpos com 
propriedade de atrair ou 

- Conhecimento de que ímãs 
são materiais ferromagnéticos; 
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ímãs 

repelir outros imãs; 
 
- Saber que existem imãs 
de diferentes formas, 
contudo, todos apresentam 
dois polos distintos e bem 
localizados; 
 

 
- Exemplos de materiais 
ferromagnéticos: cobalto, 
níquel, ferro e etc.; 
 
- Conhecimento de que ímãs 
são dipolos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo Magnético 

- Saber os efeitos 
produzidos em uma região 
ao redor de um ímã; 
 
- Saber que não há no 
magnetismo algo 
equivalente a partícula de 
prova do campo elétrico; 
 
- Saber que a propriedade 
definida de vetor campo 
magnético se baseia em um 
fenômeno físico: a interação 
entre o campo magnético e 
uma partícula portadora de 
uma carga elétrica em 
movimento; 
 
- Saber fluxo magnético e 
sua relação com o 
comportamento do campo 
magnético.  
 
 

- Conhecimento de que cada 
carga elétrica cria em torno de 
si um campo elétrico, de modo 
análogo o ímã cria um campo 
magnético; 
 
- Conhecimento de que em um 
ímã não existe um mono-pólo 
magnético; 
 
- Conhecimento de que há uma 
equivalência entre campos 
elétricos, magnéticos e 
gravitacional; 
 
- Conhecimento de que fluxo 
magnético se trata de um 
conceito relacionado ao 
número de linhas de campo 
magnético que atravessam 
determinada superfície de área. 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

Vale salientar que esse modelo foi elaborado a partir do trabalho de Boss 

(2009) sobre o ensino de eletrostática. Acreditamos que elencando tais conceitos 

estejamos facilitando o desenvolvimento das nossas atividades de ensino e, 

consequentemente, promovendo um maior entendimento sobre nosso trabalho aos 

leitores, dando subsídios teóricos e conceituais para as próximas seções deste 

capítulo. 

 

5.2 Resultados do questionário de conhecimentos prévios 

  

Nesta seção, apresentaremos os resultados da atividade que objetivou 

identificar o conhecimento prévio de treze (13) estudantes, referentes aos conceitos 

de: corrente elétrica, ímãs, magnetismo, campo magnético e indução 
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eletromagnética. Este momento foi realizado na primeira aula, que consistiu no 

estudante responder de forma individual o questionário (Q1). O foco das nossas 

análises consistiu nas explicações dadas pelos alunos para as questões colocadas. 

Consideramos este momento como atividade de mapeamento de conhecimentos 

prévios, com o objetivo de investigar se os estudantes apresentavam alguma 

concepção a respeito dos conceitos citados, que podem subsidiar a aprendizagem 

significativa do conceito da Lei de Faraday. 

Os resultados das análises estão apresentados em tabelas, que contém as 

categorias e a porcentagem de alunos por categoria. Sendo que, a soma total das 

porcentagens pode ter ultrapassado 100% em vista que há respostas que 

compartilham mais do que uma categoria. Vale ressaltar que, em algumas tabelas 

aparece “a categoria não atingiu o objetivo”, pois, consideramos respostas de difícil 

compreensão, que estavam fora do assunto perguntado e que, por isso, não 

puderam ser enquadradas nas categorias levantadas.  

5.2.1 Questão 01 

 

Se fosse possível organizar o movimento dos elétrons dentro de um fio condutor, o 

que obteríamos? 

 

Tabela 1: Respostas à questão 01 

Respostas 
 

Porcentagem de Alunos 

1. Corrente Elétrica 
 

69,2% 

2. Campo elétrico 
  

7,7% 

3. Indução 
 

7,7% 

4. Não responderam 
 

15,4% 

 

 

Sabemos de forma geral que os fenômenos elétricos e magnéticos permeiam 

fortemente o nosso dia a dia através dos celulares, televisores, computadores, 

geladeiras, motores entre outros. A compreensão de como “acontece” o mundo 

cotidiano é uma das finalidades de uma educação cidadã e científica de qualidade, e 
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que por meio das aulas de Ciências/Física nós poderemos compreender e explicar 

os fenômenos a nossa volta de maneira mais crítica e reflexiva.  

Para esse questionamento, entendemos que os aparelhos eletroeletrônicos 

que se encontram nas residências em geral precisam de energia elétrica para o seu 

funcionamento, e para que isso aconteça faz-se necessário ligarmos estes em 

alguma fonte de energia, como uma pilha ou tomada. Ao ligarmos os mesmos na 

fonte de energia, os elétrons livres que estão nos meios condutores desses 

aparelhos passam a se movimentar de forma ordenada transportando energia 

elétrica. Esse movimento ordenado dos elétrons é conhecido como corrente elétrica, 

que pode ocorrer nos condutores sólidos, como por exemplo, os metais e outros 

(HALLIDAY et al., 2009). Dessa forma, “corrente elétrica” foi à resposta esperada por 

nós ao elaborarmos o item. 

Sendo assim, ao formularmos esse questionamento tivemos como intuito 

avaliar como os conhecimentos sobre os fenômenos “básicos” de eletricidade são 

compreendidos e expressados pelos sujeitos. Ou seja, como esses alunos 

expressariam o conceito de corrente elétrica em suas respostas. Observamos 

nessas respostas algumas confusões em relação ao conceito de corrente elétrica 

com campo elétrico, e corrente elétrica com indução. Observa-se que, apesar de 

terem cumprido um cronograma de aulas que incluía a conceituação do conteúdo de 

corrente elétrica, antes da nossa intervenção acontecer, os mesmos não 

apresentaram em suas respostas evidências de uma aprendizagem significativa. O 

mesmo vale para os demais alunos que não tiveram respostas para a questão. 

 Dessa forma, vale destacar que durante as aulas dos conteúdos físicos 

ministradas por nós ao longo da sequência, foi necessário antes e durante o 

processo “abrir uns parênteses” em sala de aula, para revisar o conceito de corrente 

elétrica, tão importante e fundamental para o entendimento do nosso material de 

aprendizagem (Lei de Indução Eletromagnética de Faraday). Esse “parêntes” aberto 

ao longo das aulas também foi fundamental para que os alunos mesmo tendo 

respondido de forma correta a questão, tivessem a oportunidade de aumentar a 

consolidação o conceito em sua estrutura cognitiva, podendo, assim, tirar suas 

dúvidas e questionamentos ainda sobre o conteúdo. Isto é, tentamos consolidar o 

conceito de corrente elétrica na estrutura cognitiva dos nossos alunos, para que 

posteriormente se produzisse novos significados a partir desse.  
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5.2.2 Questão 02  

 

O que são ímãs? Cite situações em que os ímãs aparecem em seu dia a dia. 

 

Tabela 2: Respostas à questão 02 

Respostas Porcentagem de alunos 

Concepções de imãs 
 

 

1. Objeto com propriedade 
magnética 
 

30,8% 

2. Algo com propriedade de atrair e 
repelir  
 

23,1% 

3. Objeto que gera campo 
magnético 
 

23,1% 

4. Objeto de partículas elétricas 
 

7,7% 

5. Objeto eletromagnético  
 

7,7% 

6. Objeto que gera corrente 
magnética  
 

7,7% 

Situações citadas do dia a dia 
 

 

7. Não responderam 
 

53,9% 

8. Responderam satisfatoriamente7 46,1% 
 

 

O ímã pode ser definido simplesmente como um objeto que é capaz de 

provocar um campo magnético à sua volta e pode ser natural, que é feito de 

minerais com substâncias magnéticas, como por exemplo, a magnetita, e um ímã 

artificial feito de um material sem propriedades magnéticas, mas que pode adquirir 

permanente ou instantaneamente características de um ímã natural (YOUNG; 

FREEDMAN, 2008).  

A análise dessa questão nos trouxe uma diversidade de respostas acerca do 

tema. O conteúdo das respostas nos chamou atenção pelo fato de que o conceito de 

“ímã” costuma ser trabalhado no início do tópico de Magnetismo, que inclusive já 

tinha sido trabalhado em sala de aula, contudo, a tabela evidencia um emaranhado 

                                                           
7
 Exemplos citados como “ímãs de geladeira e enfeites” [A3]; “O ímã aparece em alguns 

brinquedos infantis” [A10]; “(...) eles estão nos celulares, computadores, TV’s, etc...” [A12].  
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de respostas para este conceito. Nesse sentido, todas estas ideias são bastante 

relevantes e fazem parte do conceito de ímã. Entretanto, separadamente não 

definem como um todo o conceito, mas juntas e atreladas de outras, formam um 

conjunto de informações necessárias que definem o conceito.  

Nosso objetivo com essa questão foi entender como os alunos compreendiam 

o conceito de ímã e suas propriedades básicas, uma vez que, tal conceito revela ser 

essencial para aprendizagem significativa da Lei de Indução de Faraday. Com base 

nessas respostas, fomentamos discussões sobre ímãs e suas características antes 

do material de aprendizagem ser introduzido na sequência didática, bem como o 

conceito de corrente elétrica. Sobre as situações do dia a dia em que encontramos 

os ímãs tivemos como exemplos ímãs de geladeiras, nos aparelhos eletrônicos entre 

outros, totalizando assim 46,1% das respostas. E 53,9% do total de alunos, não 

citaram exemplo ou situação do dia-a-dia.  

 

5.2.3 Questão 03 

 

Como você magnetizaria uma agulha? 

 

Tabela 3: Respostas à questão 03 

Respostas 
 

Porcentagem de alunos 

1. Através do atrito com um ímã 
 

46,1% 

2. Através do atrito com uma 
superfície magnética  
 

7,7% 

3. Através do atrito com outro 
objeto 
 

7,7% 

4. Através do atrito com objeto 
energético  
 

7,7% 

5. Não responderam 30,8% 
 

 

 

Apesar de a construção das ideias ter variado um pouco, todas elas levam para 

o mesmo sentido: para magnetizar uma agulha é necessário realizar atrito (mesmo 

não havendo um consenso em qual material atritar). Conceitualmente, ao atritarmos 
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um dos pólos do ímã sobre a agulha indo de uma extremidade à outra, no mesmo 

sentido sempre e repetir várias vezes as fricções, a agulha estará magnetizada 

(YOUNG; FREEDMAN, 2008). 

O conceito de ímãs e sua exemplificação foram trabalhados tanto nas aulas 

conceituais quanto ao longo da aventura de RPG, pois, em um determinado 

momento da aventura os alunos precisariam recorrer ao conceito para se 

localizarem no jogo. Nota-se, que se faz necessário realizar a interação entre os 

novos significados em potenciais e as ideias relevantes existentes na estrutura 

cognitiva do aprendiz, para que assim dê origem a outros conceitos mais 

elaborados. Os conceitos utilizados foram sendo discutidos e trabalhados ao longo 

da sequência didática, com o objetivo de alcançar indícios de aprendizagem 

significativa.  

 

5.2.4 Questão 04 

 

Como são denominadas as regiões dos ímãs?  

 

Tabela 4: Respostas à questão 04 

Regiões dos ímãs Porcentagem de alunos 
 

1. Polo norte e polo sul 
 

53,8% 

2. Polo positivo e polo negativo 
 

7,7% 

3. Polo norte/positivo e polo  
sul/negativo8 

 

15,4% 

4. Polos 
 

7,7% 

5. Polos magnéticos 
 

7,7% 

6. Não responderam 
 

7,7% 

 

 

Nota-se que ao utilizar o termo “polo positivo e polo negativo” os alunos 

buscaram referências na eletrostática, estudada pelos estudantes algumas unidades 

                                                           
8
 Respostas como: “Polo norte e Polo sul – sendo um lado positivo e o outro negativo” [A8]; 

“Norte e sul ou Positivo e Negativo” [A4].  
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anteriores. Sendo assim, vale salientar que os mesmos utilizam de ideias ou 

conceitos, aprendidos anteriormente para tentar explicar outro fenômeno. Entretanto, 

foi preciso durante as aulas conceituais, voltar a esse questionamento e explicitar 

que a nomenclatura utilizada para designar os polos de um ímã é dada em termos 

de Polo Norte e Polo Sul. 

Esse item juntamente com o item anterior se completa em nossa sequência 

didática, uma vez que ambos os conceitos (magnetização e ímãs) foram utilizados 

nos desafios da aventura de RPG. Ao mapearmos esses conceitos de magnetismo 

tão importantes para a compreensão do nosso material de aprendizagem, 

estávamos analisando o nível de entendimento desses sujeitos em relação ao 

conteúdo. Nesse sentido, fazendo com que o novo conceito se desenvolva e se 

amplie ao retomarmos tais conceitos nas aulas conceituais, que antecederam à 

aventura de RPG. Tentou-se fazer com que esses conteúdos de eletromagnetismo 

tornassem mais significativos na estrutura cognitiva dos nossos alunos a partir da 

diferenciação progressiva. Isto é, entendemos que esses conceitos menos inclusivos 

fazem parte de um conceito mais geral existente na estrutura cognitiva e que 

poderão servir, posteriormente, de ancoradouros para os novos conceitos.  

 

 

5.2.5 Questão 05 

 

Ao partir ao meio um ímã em forma de barra, o que acontece com cada uma de suas 

regiões? 

 

Tabela 5: Respostas à questão 05 

Respostas Porcentagem de alunos 
 

1. Novos polos Norte/Sul 
 

69,2% 

2. Não atingiu o objetivo 7,7% 
 

3. Não responderam 
 

23,1% 

 

 

Durante a aula conceitual, após a realização dos questionários prévios, no qual 

falávamos sobre fluxo magnético, retomamos para esse mesmo questionamento e 



89 
 

as dúvidas pareciam pairar no ar. Sendo assim, com o intuito de conduzir os alunos 

para uma melhor compreensão da questão e, consequentemente, possibilitando-

lhes maior entendimento a respeito dos conceitos, iniciamos nossa discussão 

rememorando a ideia de linhas de campo elétrico geradas pelas cargas elétricas, 

sejam elas positivas ou negativas. Utilizamos o quadro e o pincel para ilustrar que as 

linhas de força do campo elétrico são dirigidas para o centro da carga negativa, 

enquanto na carga positiva as linhas de campo divergem.  

Em relação às linhas de campo magnético, as mesmas surgem e voltam 

sempre para o próprio ímã, e para que esse comportamento do campo seja mantido, 

ao se partir um ímã, pares de polos devem surgir em cada novo pedaço e, assim 

sucessivamente. Cabe destacar que esse conceito não foi explorado mais 

especificamente no questionário, entretanto, retomamos esse questionamento em 

sala de aula, a fim de contemplar todos os conceitos inclusos para a explicação 

deste item.   

 Conforme a teoria ausubeliana, para que o aluno aprenda significativamente é 

preciso que exista em sua estrutura cognitiva ideias relevantes para que os novos 

conhecimentos se relacionem. Dessa forma, caso as ideias não estejam presentes é 

necessário promover caminhos para que o aluno adquira o subsunçor adequado e 

assim, posteriormente, apresentar-lhe o novo conhecimento. No nosso caso, 

recorremos às aulas conceituais com auxílio de slides e ilustrações para exemplificar 

o fenômeno. Nessa aula, percebemos muito entusiasmo e participação dos nossos 

alunos.  
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5.2.6 Questão 06 

 

O que você entende por Campo Magnético? 

 

Tabela 6: Respostas à questão 06 

Concepções de Campo Magnético 
 

Porcentagem de alunos 

1. Região em torno de um ímã 
 

38,6% 

2. Corrente elétrica 
 

15,4% 

3. Campo elétrico 
 

7,7% 

4. Carga elétrica 
 

7,7% 

5. Não responderam 23,1% 
 

Comentários  

 

 De forma muito similar, estas confusões entre conceitos também se revelaram 

em outras questões desse questionário, como por exemplo, quando nos remetemos 

à ideia de corrente elétrica, entre outros já destacados. O conceito de campo 

magnético, bem como os de campo elétrico e carga elétrica, são subsunçores para 

vários outros conceitos e um desses, é o da Lei de Indução Eletromagnética 

apresentado por Faraday. 

 Essas confusões apresentadas pelos alunos no questionário de 

conhecimentos prévios nos serviram de indicador para que conhecêssemos os 

níveis de dificuldades dos nossos alunos em relação ao conteúdo. Com o tempo 

limitado, percebemos que a melhor forma de amenizar ou resolver os conflitos 

conceituais seria utilizar a aula expositiva dialogada, uma vez que a turma 

demonstrou ser participativa desde o início da proposta. Entendemos que, com isso, 

tentamos esclarecer esses conceitos que podem gerar novos significados, pois, 

tentamos estabelecer relações entre linhas de campo/fluxo magnético que, até 

aquele momento não tinha sido compreendido, com o conceito de ímãs que 

aparentemente estava mais claro e definido na estrutura cognitiva dos alunos.  

Dessa forma, podemos inferir que tais conflitos são reflexos de um Ensino de 

Física que prioriza o decorar das expressões matemáticas, leis e fórmulas sem se 

atentar para uma melhor compreensão dos fenômenos e conceitos, que muitas 
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vezes são expressos pelas expressões matemáticas. De acordo com Dias (2001) a 

Física não é trivial. Os conceitos físicos precisam deixar de ser ensinados de forma 

simples, pois, sem a compreensão daquele conceito que é visto como sem 

relevância, a exemplo dos conceitos de campo elétrico, carga elétrica e campo 

magnético, fica mais complexo  ou impossível entender os outros conteúdos de 

Física.  

 

5.2.7 Questão 07 

 

Para que serve uma bússola? Como funciona? Como poderíamos utilizar as 

bússolas para detectar o campo magnético de uma região? 

 

Tabela 7: Respostas à questão 07 

Respostas 
 

Porcentagem de alunos 

Utilidade  
1. Localização/ Orientação/ Direção 

 
100% 

Funcionamento  
2. A partir da relação N/S 

 
15,4% 

3. Pontos cardeais 
 

7,7% 

4. Magnetização da agulha  
 

46,2% 

5. Não responderam  
 

30,8% 

Detectar o campo magnético de uma 
região 

 

6. Posicionando a bússola próxima 
a um campo magnético 
 

38,5% 

7. Não responderam  
 

61,5% 

 

 

De modo geral, ao propormos esse questionamento tivemos como intuito 

principal entender como o aluno consegue (ou não) utilizar e organizar algumas 

ideias relevantes (já levantadas em questões anteriores) para responder à Pergunta 

07. Sendo assim, entendemos que o aluno em sua resposta poderia ou não expor 

concepções fundamentadas acerca do tópico Magnetismo. Esse mapeamento inicial 

se faz importante para o professor compreender como o aprendiz organiza e 
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expressa suas ideias. Dessa forma, segundo Ausubel a variável mais importante que 

influencia na aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. O professor deve descobrir 

isto e ensinar de acordo (AUSUBEL, 2003).  

Sob tal enfoque, nas primeiras aulas conceituais já estávamos com o 

resultado parcial de todos os questionários (Q1). De posse das respostas e dos 

conflitos/confusões dos alunos tentamos realizar a Reconciliação Integrativa, a partir 

dos subsunçores menos inclusivos (corrente elétrica, força magnética, fluxo 

magnético, entre outros) para chegar à relação com o novo conceito (Lei de Indução 

Eletromagnética de Faraday). Ou seja, utilizamos os conceitos mais específicos 

preexistentes na estrutura cognitiva do aluno para que novas ideias mais gerais 

pudessem ser incluídas. Essa promoção pode ser realizada por meio da mediação 

do professor em sala de aula, oportunizando ao aluno situações (sejam elas, 

questionamentos, exemplificações ou até mesmo a aula expositiva dialogada), e 

fazer as relações importantes entre os subsunçores até a culminância do novo 

conceito mais amplo.  

5.2.8 Questão 08 

 

Nos equipamentos eletrodomésticos não existem ímãs, mas o funcionamento 

desses equipamentos depende da existência de um campo magnético. O que gera 

campo magnético nesse caso? 

 

Tabela 8: Respostas à questão 08 

Respostas 
 

Porcentagem de alunos 

1. Eletrização dos materiais 
 

7,7% 

2. Bobinas 
 

7,7% 

3. Corrente elétrica 
 

7,7% 

4. Variação do fluxo magnético 
 

7,7% 

5. Campo elétrico 
 

7,7% 

6. Força de atração 
 

7,7% 

7. Geradores 
 

7,7% 

8. Não atingiram o objetivo 
 

7,7% 
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9. Não responderam 
 

38,5% 

 

 

Como dito anteriormente, os alunos já tinham visto em sala de aula o conceito 

de Lei de Indução Eletromagnética e com esse questionamento específico 

esperávamos que os mesmos pudessem indicar nas respostas algo muito próximo 

desse conceito. Entretanto, o que observamos é uma disparidade de ideias a cerca 

do questionamento. Instigados a tentar amenizar os conflitos existentes nas 

respostas dos alunos, utilizamos nas aulas o uso de exemplos de como podemos 

visualizar o conceito nas aplicações do cotidiano, não somente no cotidiano 

específico do aluno, mas de forma que pudéssemos abranger mais situações 

possíveis.  

Desse modo, de posse das informações extraídas das oito perguntas do 

questionário de conhecimentos prévios, nos restou uma tarefa grandiosa para com 

os nossos sujeitos de nossa pesquisa: conduzir os alunos para uma melhor 

compreensão e retenção do conhecimento científico a partir de nossas atividades. 

Com isso, precisávamos desse diagnóstico inicial para iniciar todo o processo das 

aulas expositivas e dialogadas, na tentativa de que os conceitos fundamentais do 

eletromagnetismo fossem integrados aos conhecimentos anteriores dos alunos. 

Além disso, utilizamos as atividades do RPG para que os mesmos pudessem 

angariar novos subsídios para formularem novas proposições, apontando 

semelhanças e diferenças entre os conceitos, principalmente na tentativa de 

resolverem problemas que poderão aparecer no decorrer de sua aprendizagem.  

 

5.3 Resultados das atividades de avaliação da Aprendizagem Significativa de 

Lei de Faraday  

 

Para um melhor entendimento por parte do nosso leitor, nesta seção 

apresentaremos as discussões referentes às atividades de avaliação da nossa 

proposta. Ou melhor, buscaremos aqui, através das análises do RPG, dos Mapas 

Conceituais e do Questionário Final, elementos que apontem evidências de 

aprendizagem significativa, ou seja, de construção de significados, compreensão, 
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capacidade de explicar e utilizar os novos conhecimentos para resolver situações, 

como por exemplo, aqueles que foram apresentados no RPG.  

5.3.1 A abordagem Contextual e algumas concepções de Ciência dos alunos 

 

Essa subseção foi construída a partir das aulas expositivas e dialogadas com 

os alunos, mais especificamente nas aulas 3 e 4, acerca das concepções do que é 

ser cientista e como os mesmos observam os processos evolutivos da Ciência. Os 

alunos em sua maioria se posicionaram de maneira mais crítica e argumentativa, 

expondo, assim, suas inquietações e dúvidas. As falas extraídas e colocadas em 

discussão nesta seção foram registradas a partir das gravações de áudio e vídeo. 

Sendo assim, ao questionarmos como a Ciência é feita/constituída e qual imagem 

de cientista cada um possui obtivemos as mais variadas respostas, a exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos citaram suas concepções de cientista, de como estes são 

construídos pela mídia, pelas aulas de física, pelos desenhos animados, comerciais 

entre outros. Esses veículos de comunicação, geralmente, passam uma visão de 

“A ciência se dá a partir dos cientistas que estão sempre buscando dar resposta 

de questões que lhe despertam interesse e que ainda não foram provadas” [vgA9]; 

 

“A ciência é um estudo baseado em algo estudado e comprovado que explica 

acontecimentos vistos ou não a olho nú que seguem algumas etapas...aí tem lá 

observação, hipóteses, experimentos para se chegar em uma teoria” [vgA6]; 

 

“A imagem que se vem a cabeça quando se fala de cientistas... na minha opinião, 

são de homens e mulheres de jaleco em laboratórios. Apesar disso, já foi 

compreendido que vai além o papel do cientista, essa é só uma imagem 

cristalizada no imaginário pelo senso comum, é o que penso mesmo” [vgA15]. 

 

“Foi-se o tempo Professora, que eu via o cientista como um louco, despenteado e 

que explodia as coisas. A minha visão de cientista hoje é de uma pessoa normal 

que estuda muito e faz experimentos, defende seus interesses por meio de provas 

e argumentos, alguém determinado a sempre aprender e descobrir....” [vgA8]. 
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Ciência rígida, exata, elitista e individualista em que os conhecimentos científicos 

são dados como frutos de trabalhos realizados por gênios, concepções estas, que já 

foram sinalizadas por Gil Pérez et al. (2001). O objetivo dessa retomada da 

discussão, a partir do contexto histórico da vida e obra de Michael Faraday, foi de 

tentar desmistificar o como  a Ciência é “construída” e o papel do cientista, que é 

geralmente visto como o detentor do conhecimento.  

Nesse sentido, o Ensino das Ciências em geral precisa oportunizar a 

construção de um pensamento científico, que possa levar o sujeito a ser crítico, 

autônomo e participativo (LEMKE, 1997).  A forma como esse ensino é discutido e 

trabalhado em sala de aula pode refletir diretamente na forma como as concepções 

de ciência/cientista vai se moldando para esses alunos. Dessa forma, a abordagem 

contextual pode facilitar uma melhor compreensão por parte dos nossos alunos. 

De acordo com Acevedo (2004), um dos objetivos da educação científica mais 

importante é propiciar a aprendizagem sobre a natureza da Ciência. Para esse 

autor, a educação científica pode desenvolver um melhor entendimento dos métodos 

utilizados na ciência, como também pode contribuir para uma formação cidadã mais 

consciente e reflexiva em relação às interações entre a Ciência, Tecnologia e a 

Sociedade. Entendemos aqui que esse momento não consistiu em mudar 

radicalmente as concepções que esses alunos têm de cientista e de ciência, mas 

sim, oportunizar numa aula de Física questões que vão além da simples substituição 

de dados em fórmulas matemáticas.  

Esses questionamentos permitiram entender como esses alunos compreendem 

a Ciência, com o objetivo de desmistificar algumas concepções errôneas, 

salientando os modos de se discutir os aspectos que compõe, a mesma. Desse 

modo, não existe uma visão única e exclusiva sobre a Natureza da Ciência e muito 

menos um consenso estabelecido pela comunidade acadêmica a respeito.  

Ainda de acordo com as atividades em sala de aula, as discussões pairaram no 

sentido de que a ciência possui múltiplas vertentes complexas e dinâmicas. O 

trabalho desenvolvido por Faraday e tantos outros cientistas demonstram que é 

necessário incluir os processos de construção do conhecimento científico no Ensino 

de Ciências, considerando também o seu contexto histórico, filosófico, cultural e 

social. Com esta, podemos interpretar os conhecimentos que nos são dados a partir 

do contexto aos quais foram construídos e sendo assim, através de discussões e 
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debates como estes em sala de aula que podemos amadurecer o entendimento da 

construção do conhecimento científico. 

Durante a exposição sobre o trabalho conceitual e experimental realizado por 

Faraday ao longo da sua vida, fizemos a seguinte pergunta: “para vocês os 

cientistas usam a criatividade e a imaginação durante suas intervenções?” Ao longo 

das discussões obtivemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As respostas a esse questionamento foram bastante positivas, os alunos em 

toda a discussão demonstraram interesse em participar do debate e assim 

permaneceu durante todo o período das aulas. A imaginação e a criatividade 

precisam fazer parte de qualquer processo formativo independente da área ao qual 

se debruça para estudar. No Ensino de Ciências/Física não é diferente, pois, 

necessita-se, geralmente, de habilidades como reflexão, criatividade, abstração, 

raciocínio, pensamento, experimentação, dentre outras. Essas habilidades precisam 

ser desenvolvidas em sala de aula e ressaltadas durante as aulas científicas, 

tomando como exemplo, essencialmente, os próprios cientistas que usaram destas 

para elaborar ou construir uma lei ou teoria.  

Em relação ao trabalho desenvolvido por Michael Faraday na elaboração da 

Lei de Indução Eletromagnética, solicitamos que os alunos resumissem rapidamente 

o que eles entenderam de todo o percurso discutido até então.  

“Sim... é necessário, visto que o uso da imaginação e criatividade são 

importantes na elaboração de hipóteses e em todo o processo até que se 

alcance o objetivo (...)”  [vgA4]. 

 

“Apesar de trabalhar com evidências, acredito que para chegar até elas é 

inevitável o uso da imaginação, até porque as diversas situações devem 

obrigar os cientistas a serem criativos (...)” [vg12]. 

 

“Sim, eles usam um pouco dos dois, pois, eles precisam ter a 

engenhosidade de criar um experimento e de interpreta e para eles 

precisam usar a imaginação para ligando os fatos” [vgA6]. 

 

“Usam sim, pois a criatividade e imaginação vai fazer parte das novas 

descobertas deles” [vgA7]. 
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Muitos relembraram as tentativas falhas do cientista, além das contribuições de 

outros cientistas da época para o entendimento e elaboração da Lei de Indução. A 

abordagem contextual permite que o aluno se ponha em questionamento acerca da 

postura dos grandes pensadores e cientistas, nas tomadas de decisões, na forma 

como pensavam sobre determinado conceito, entre outros. Vale destacar que, ao 

utilizarmos o episódio histórico, nas aulas 3 e 4, tivemos como propósito propiciar ao 

aluno a capacidade de pensar, discutir e formar argumentos na aula de Física.  

A História da Ciência revela os períodos em que ocorreram as crises, as 

rupturas e a própria evolução da mesma. Infelizmente, muitos professores discutem 

os aspectos científicos de forma que a mesma corresponde a uma verdade única e 

absoluta, através de metodologias rígidas e sem nenhuma influência de fatores 

externos como, política, cultura, economia e etc. Dessa forma, para finalizar o 

desenvolvimento dessas aulas, realizamos o seguinte questionamento: “A Ciência 

pode refletir valores sociais e culturais de uma sociedade”? 

 

 

 

 

 

 

“Na primeira fase Faraday se dedica a ler trabalhos que foram publicados 

por outros cientistas de sua época... ainda sim, realiza experimentos e 

percebe que tudo que fez ainda estava incorreto, refazendo e refazendo 

até que o último que ele faz acaba sendo um sucesso” [vgA3]. 

 

“Ele foi em busca da indução da corrente elétrica e para chegar a 

resultado final ele testou diversas formas da indução, com fios e ímãs” 

[vgA14].  

 

“[...] assim, Faraday percebeu que ao variar o campo magnético, ligando e 

desligando a bobina, surgiu uma corrente elétrica na outra bobina, que é 

chamada de corrente induzida. Depois teve vários estudos para formular a 

lei que hoje é chamada de Lei de Faraday” [vgA6].  
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Como podemos observar, as respostas foram diversas em relação à 

universalização da Ciência e dos aspectos culturais e sociais que podem ou não 

influenciar a mesma. Os alunos A7, A8 e A10 consideram que a Ciência é universal 

e reflete valores sociais, demonstrando assim, possivelmente, uma visão mais 

realista da Ciência. Em relação às respostas dos alunos A1, A9 e A14, estas 

demonstram que os mesmos ainda possuem visões distorcidas e ingênuas desse 

processo. Algo muito comum, pois, existem concepções que são mais difíceis de 

serem desmistificadas. Como exposto anteriormente, não foi nosso objetivo mudar 

radicalmente as concepções de nossos alunos sobre o tema, até porque todo esse 

processo demanda maior tempo em sala de aula, que não foi nosso caso.  

Sob tal enfoque, deve-se destacar que as concepções apresentadas pelos 

alunos A1, A9 e A14 se baseiam possivelmente, numa universalização da Ciência 

em relação a uma suposta autonomia e neutralidade. Entretanto, de acordo com Gil 

Pérez et al. (2001) a ação dos cientistas tem uma clara influência sobre o meio físico 

“Tenho para mim que ela seja universal [...]” [vgA10].  

 

“É universal, carregando influências culturais” [vgA6].  

 

“Não existe, professora, área do conhecimento que não sofra as 

influências do tempo em que vive. Com a Ciência não é diferente... ela 

reflete por vezes, alguns aspectos do pensamento de um povo de sua 

cultura, etc.” [vgA13]. 

 

“Ela (a Ciência) é universal..., pois, engloba tudo.” [vgA7]. 

 

“Acredito que não é universal, em cada lugar faz ciência de uma forma, 

de acordo com a sua cultura” [vgA14]. 

 

“A Ciência é universal e não é afetada por uma sociedade” [vgA1]. 

 

“A Ciência é universal e acho que não depende de nada [...] tipo, da 

sociedade em geral” [vgA9]. 
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e social em que está inserido. O contexto aos quais as pesquisas e os cientistas 

estão imersos é refletido pelos acontecimentos da época e pela conjuntura total da 

sociedade. 

Nesse sentido, trabalhar com textos e episódios históricos da Ciência na sala 

de aula possibilitou que os processos de construção do conhecimento científico 

fossem vistos como fruto de uma produção humana e social. Essa é uma das formas 

que o ensino de ciências pode adotar para minimizar as inúmeras visões distorcidas, 

descontextualizadas e estereotipadas da Ciência e do fazer Ciência. De certa forma, 

conhecer o passado histórico e a origem de um determinado conhecimento pode 

favorecer a motivação, o interesse e a criatividade nos estudantes para as aulas de 

Física. De acordo com Briccia (2007), as dúvidas encontradas pelos alunos, ao 

entrarem em contato com os elementos históricos da Ciência para aprendizagem de 

um conceito, podem despertar nos mesmos a ideia de que o conhecimento científico 

é aberto, sujeito a mudanças e reformulações, a exemplo do trabalho desenvolvido 

por Faraday.  

 
 

5.3.2 Entre fantasia e magia a - Lei de Faraday através do RPG: buscando indícios 

de Aprendizagem Significativa 

 

O jogo aconteceu nas aulas 5 e 6 e foi realizado em duas etapas sucessivas. A 

primeira etapa consistiu em apresentar por parte da pesquisadora as orientações da 

atividade e narração dos acontecimentos da aventura. Nesse momento, a mesma 

passou a interpretar o Mestre do jogo. Essas instruções são referentes à criação por 

parte dos personagens (realizado pelos alunos) e a introdução da narrativa utilizada 

para o RPG. Nesta etapa, foram retomados alguns aspectos sobre o papel do 

cientista inglês Michael Faraday, uma vez que durante as aulas conceituais foi 

apresentada a vida e a obra do mesmo.  

Depois desse primeiro momento, o mestre (interpretado pela pesquisadora) 

solicitou aos jogadores que preenchessem a ficha de criação de personagens 

(ANEXO E) a lápis. E assim, foram elaborados três personagens com características 

e habilidades distintas: Mônica, de acordo com os alunos, foi inspirada nas histórias 

em quadrinho da Turma da Mônica de Maurício de Sousa; Cobra, um ser místico 
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que possui conhecimento em Minérios, e por último Elétra, uma humana que realiza 

pesquisas no campo da Física em busca de novas descobertas.  

Interessante e cabe destacar esse momento de escolha do nome dos 

personagens realizado pelos grupos de alunos. A criatividade e o senso de Ciência 

desses alunos caminharam juntos, uma vez que, ao atribuírem características e 

habilidades aos seus personagens, os mesmos estavam intrinsicamente expondo 

suas concepções de ciência. Por exemplo, ao escolherem a “Mônica” como 

personagem, os alunos optaram por uma garota normal para enfrentar os desafios 

científicos. Diferentemente do personagem “Elétra” que se ocupa com atividades da 

Ciência e possui habilidades em resolver cálculos matemáticos de maneira rápida, e 

do personagem Cobra, que também possui conhecimento científico. Com isso, 

podemos apontar que esses alunos, que interpretam tais personagens, têm ideias 

de que um cientista em apuros possui mais facilidade para escapar dos desafios, ou 

que, um ser místico de conhecimentos específicos podem os auxiliar nessa 

empreitada.  

Dessa forma, a ficha de criação de personagens possuía o objetivo principal de 

auxiliar no processo criativo do aluno-jogador e na integração dos participantes no 

contexto da história, que de fato, acabou surtindo um efeito bastante positivo e 

motivador por parte dos alunos para iniciar a aventura. Ainda na elaboração dos 

personagens, cada jogador distribuiu 30 pontos entre as qualidades, 10 pontos entre 

defeitos e 10 pontos entre os medos.  Os jogadores puderam escolher seus nomes e 

país de origem, assim como a raça e sua respectiva classe. Com a ficha pronta, os 

jogadores elegeram um líder para dar as respostas dos desafios, entretanto, todos 

tinham a oportunidade de discutir qualquer questão.  

Sendo assim, iniciou-se a segunda etapa da aventura, que consistiu em situar 

os jogadores no problema a ser resolvido por eles e para isso foi dado aos mesmos, 

um objetivo em comum: capturar com vida o cientista Faraday e seu diário, para que 

assim o mesmo pudesse divulgar suas descobertas e contribuir para o avanço 

científico da sociedade. Para o cumprimento da missão, fez-se necessário responder 

de forma correta aos desafios (com base nos conceitos físicos) apresentados pelo 

mestre. Desse modo, será com base nessas respostas, na interação entre os 

sujeitos com o jogo e com os conteúdos, com as possíveis diferenciações 

progressivas e reconciliações integrativas, que iremos discutir agora a formação de 
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subsunçores e/ou os possíveis indícios de aprendizagem significativa da Lei de 

Indução Eletromagnética de Faraday. 

Utilizamos para a construção desse tópico alguns fragmentos retirados do 

desenrolar da aventura vivenciada pela pesquisadora (mestre do jogo) e pelos 

alunos (personagens). E será a partir desses fragmentos que discutiremos os 

possíveis indícios de Aprendizagem Significativa, como veremos a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta primeira passagem, os alunos esboçaram alguns conflitos de ideias ao 

tentarem formular as respostas. Foram dados cinco minutos para responderem as 

duas perguntas e as discussões iniciaram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observa-se que, mesmo com as dúvidas sobre a resposta correta para os 

questionamentos, os alunos tentaram buscar em suas memórias regras de atração e 

repulsão de corpos. Entende-se que possivelmente estes conceitos passaram pelo 

processo de obliteração, ou seja, um esquecimento daquele que até então era um 

novo conhecimento (AUSUBEL et al., 1980). Com a necessidade de obterem 

 

- Mestre: [...] Dessa forma, vocês terão que construir uma bússola, para ajudar 

todo o grupo a se orientar com maior precisão. Para que a construção seja 

realizada com sucesso, terão que responder as próximas perguntas: Pergunta 3:  

O polo norte de uma agulha magnética é atraído ou repelido pelo polo norte 

geográfico da Terra?  Pergunta 4: Então, o polo norte geográfico da Terra é um 

polo norte ou um polo sul magnético? 

  - Mestre: Caso errem, terão insucesso na montagem e não poderão utilizar a 

bússola, e terão que encontrar outro meio para se orientarem.  

 

vgP: Então pessoal o polo norte de uma agulha magnética será atraído ou 

repelido pelo norte geográfico da Terra? E o polo norte geográfico da Terra é um 

polo norte ou um polo sul magnético? O tempo está acabando, Faraday ainda 

está sequestrado! 

vgA1 [Personagem – Elétra]: Gente!! Lembrando da regra polos iguais se 

repelem e pólos diferentes se atraem. Então, eu acho que irão se repelir. 

vgP: Concordam com o colega? Quem discorda e por quê? 

vgA14 [Personagem – Mônica]: Ah, já que se repelem o polo norte geográfico da 

Terra é um polo sul magnético. É só lembrar da regrinha.  



102 
 

sucesso e conseguirem meios para se localizar através de uma bússola, instrumento 

tão valioso e importante para eles nesse desafio, os mesmos recorreram aos 

conceitos físicos, possivelmente esquecidos em sua estrutura cognitiva. 

Possivelmente esquecidos pelo fato de que os alunos, a todo tempo, pedem para os 

demais colegas rememorarem a regra de atração e repulsão dos polos magnéticos.  

As concepções de como funciona uma bússola e seu conceito científico foram 

verificados inicialmente através do questionário de conhecimento prévio, em que 

observamos que 100% dos alunos de fato reconheciam que a bússola serve para a 

orientação/localização/direção. Sobre seu funcionamento obtivemos uma gama de 

respostas variadas, entre elas, a ideia de “magnetização” da agulha, conceito 

importante para compreensão dos desafios propostos. Sendo assim, apesar da 

divergência de ideias apresentadas no questionário, esses alunos puderam através 

do diálogo entre eles durante esse trecho do jogo, caminharem para um consenso 

da resposta.  

Ao destacar anteriormente que os alunos tiveram que rememorar esses 

conceitos e nesse caso, a partir da discussão em grupo, foi possível identificar nessa 

passagem um possível processo de assimilação do conceito de magnetização. 

Neste processo interativo de acordo com a teoria ausubeliana, existe uma 

transformação dos conceitos âncoras, que podem ser os conceitos de ímãs e/ou 

bússolas, por exemplo, que, por conseguinte mudam pela incorporação do novo 

material de aprendizagem (discutidos em sala de aula), constituindo assim, na 

assimilação entre os significados novos e os prévios. Assim, os alunos-jogadores 

adquiriram uma importante característica e aplicabilidade acerca do conceito de 

magnetização, a qual posteriormente poderá servir como subsunçor para a 

aprendizagem do conceito no momento que for solicitado o cumprimento dos 

desafios.   

Apesar dos primeiros conflitos entre as respostas apresentados inicialmente 

pelos alunos, todos participaram das discussões, até se convencerem por completo 

de que essas respostas os levariam ao sucesso na continuidade do jogo. De modo 

geral, todos os alunos mantiveram sempre o seu próprio posicionamento acerca das 

possibilidades apresentadas pelos colegas, demonstrando o que pensavam e 

permitindo, assim, o embate de ideias até a resolução final.  

Vale destacar, que até esta primeira passagem escolhida do jogo, houve 

algumas divergências entre as opiniões dos alunos. Eles alegaram que neste 
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primeiro momento algumas noções do jogo não estavam claras, por exemplo, até 

que ponto poderia se utilizar a criatividade e imaginação dos personagens ao longo 

do jogo. Após as explicações e com o adiantar da aventura, ficou bastante nítido que 

estas características ainda estavam começando a surgir e, por conta disso, alguns 

alunos se questionavam se poderiam utilizar ou não algumas habilidades ou poderes 

nos desafios. A cooperatividade entre os alunos em prol da solução dos problemas 

foi algo bastante positivo, que foi observado em todo momento durante o jogo.   

A segunda passagem escolhida e analisada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta passagem incluímos um segundo desafio, uma situação real que já tinha 

sido discutida durante as aulas conceituais, aulas essas que antecederam a 

atividade do jogo. Durante a explanação do desafio e da pergunta, os alunos a todo 

tempo se mantiveram atentos para todos os detalhes das mesmas. Sendo que na 

pergunta 5 os alunos pediram para o mestre da aventura desenhar  a situação no 

quadro branco e assim foi feito. As ilustrações e as discussões realizadas entre eles 

contribuíram para uma reflexão acerca da resolução dos questionamentos a partir do 

debate e da ilustração da situação apresentada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] desafio 2: O grupo sabe que a corrente elétrica pode ser produzida em um 

fio, simplesmente movendo-se um ímã para dentro e para fora das espiras de 

uma bobina, e que não era necessário a utilização de qualquer bateria ou outra 

fonte de voltagem, apenas o movimento do ímã em relação a bobina.    

Pergunta 5: Imaginem um ímã em forma de barra preso a uma mola que oscila 

para dentro e para fora da bobina ligada a um galvanômetro. O que acontece 

com o ponteiro do galvanômetro? 

 

VgA4 [Personagem Mônica]: Esse esquema é sobre a indução.... 

vgA6 [Personagem Cobra]: Faraday quando buscava respostas para os seus 

experimentos percebia que o ponteiro do galvanômetro só se mexia uma vez, 

então é por aí a resposta (risos). 

vgA2 [Personagem Cobra]: Hum...! A gente sabe que é indução aí, se é 

indução só pode ser corrente elétrica que tá fazendo com que o ponteiro se 

mova.  
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Nesse momento o enunciado do desafio 2 e as ilustrações puderam auxiliar os 

alunos a relembrarem conceitos e situações já vistas por eles em aulas anteriores, 

quando partimos, por exemplo, de subsunçores menos  inclusivos da “Lei da 

Indução Eletromagnética de Faraday” (corrente elétrica, fluxo magnético, entre 

outros). Tal movimento deu-se através das discussões sobre os trabalhos 

experimentais e estudos sobre o fenômeno realizado pelo cientista. Ao retomarmos 

essa ideia no jogo de RPG e com as exposições na lousa, tentamos promover a 

consolidação do conhecimento, uma vez que é desejável dominar as habilidades e 

conteúdos já aprendidos para que aconteça a aprendizagem significativa.  

O princípio ausubeliano da consolidação nos diz que antes de aprender novos 

conhecimentos deve-se dominar (consolidar) aqueles conhecimentos já aprendidos 

(conceitos menos inclusivos), que irão servir de ancoradouro para os conhecimentos 

que se pretende aprender (Lei de Faraday). Portanto, a consolidação do 

conhecimento torna os conceitos mais estáveis e melhor organizados na estrutura 

cognitiva (AUSUBEL, 2003).  

Sabemos que a apresentação da situação mais geral possibilita a mobilização 

dos conceitos prévios que são fundamentais para definição da Lei de Indução 

Eletromagnética de Faraday. De acordo com a teoria ausubeliana a nossa estrutura 

cognitiva possui uma tendência reducionista (AUSUBEL, 2003), e desse modo expor 

primeiramente as ideias mais gerais e inclusivas do cronograma de ensino possibilita 

o desenvolvimento de subsunçores condizentes e que poderão servir de 

ancoradouro paras as ideias mais especificas a serem apresentadas posteriormente. 

 Cabe ressaltar aqui que corroboramos com essa organização de ensino, 

entretanto, em nosso trabalho, por vezes, partimos das ideias mais específicas para 

as mais gerais do nosso material de aprendizagem. Isso se deve ao fato de que, 

como nossos alunos já viram boa parte do conteúdo anteriormente à nossa 

proposta, para nós pareceu, em um primeiro momento, mais pertinente conhecer 

quais desses conceitos estavam presentes na estrutura cognitiva desses alunos e a 

partir deles iniciar e potencializar toda a sequência didática.  A autonomia e 

criticidade do professor também devem ser levadas em consideração ao iniciar ou 

dar continuidade de um conteúdo em sala de aula e, claro, sempre com o objetivo 

maior de aperfeiçoar e oportunizar da melhor forma possível um ambiente propício 

de aprendizagem para seus alunos.   
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Acreditamos, também, que se tivéssemos o intuito de ministrar todo o conteúdo 

pela primeira vez para esses alunos partiríamos do conceito mais geral e inclusivo. 

Uma vez que, para Ausubel essa organização contribui para uma aprendizagem e 

retenção de conceitos mais eficaz, e não vale apenas para planejar um único 

determinado tema de ensino, mas todo o conjunto de temas e subtemas que 

compõem um curso ou uma disciplina.  

Ao iniciar a proposta partindo das ideias mais específicas para a mais geral, 

pudemos observar nessa última passagem que houve um possível indício de 

aprendizagem significativa das ideias mais gerais e mais inclusivas do conteúdo de 

Lei de Faraday por parte dos alunos. Tal situação é refletida pelas falas de A2, A4 e 

A6, ao indicarem nas discussões que a consequência do desafio é a “indução” e 

com isso, relembraram o episódio histórico realizado por Faraday durante o 

desenvolvimento do seu experimento e chegaram por conclusões próprias que a 

resposta da atividade é de fato “corrente elétrica”. Então, esses alunos passaram, a 

partir da exposição do desafio, a reconhecer conceitos vistos anteriormente. De 

acordo com a teoria, uma das possíveis causas da não ocorrência da aprendizagem 

significativa é o não reconhecimento, pelo aprendiz, da relevância e da relação de 

determinados conhecimentos que foram apresentados para ele. Situação essa que 

não ocorreu com os nossos alunos, ao longo das discussões do desafio.  

Vale relembrar que o objetivo e a finalidade da aprendizagem significativa é a 

aquisição de significados, pois ela irá ocorrer se o material de aprendizagem é 

relacionado à ideias relevantes, claras e estáveis da estrutura cognitiva do indivíduo, 

de forma não-arbitrária e não literal. E para tal, é preciso satisfazer algumas 

condições, entre elas: a) material de aprendizagem potencialmente significativo; b) 

disposição, por parte do aluno, para aprender de forma significativa. Portanto, o que 

podemos dizer sobre tais condições a partir do nosso trabalho foi que: a) os 

materiais de aprendizagem, a exemplo, o funcionamento das usinas de energia, 

linhas de campo elétrico e magnético e fluxo magnético e etc. Possivelmente foram 

apreendidos pelo aprendiz a partir da ancoragem de ideias específicas e relevantes 

(carga elétrica, força elétrica e magnética, ímãs, corrente elétrica).  

Apesar de proporcionarmos um ambiente favorável para as discussões dos 

aspectos conceituais, sempre instigando os alunos a participarem e a exporem suas 

ideias e dúvidas, não podemos inferir que o aluno teve disposição para aprender 

significativamente. Porém, podemos destacar que as atividades que compuseram o 
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jogo de RPG despertaram nos aprendizes motivação e entusiasmo. Vale salientar 

que, também trouxemos para sala de aula situações cotidianas dos alunos que 

foram explicadas a partir de conceitos físicos. Este aspecto permitiu um ambiente 

favorável para que o aluno possivelmente relacionasse de forma substantiva e não 

arbitrária o novo conceito (Lei de Faraday) com os subsunçores (campo elétrico, 

campo magnético, corrente elétrica, fluxo de campo elétrico e magnético) presentes 

na sua estrutura cognitiva e, assim, solucionar o problema. 

 Consideramos que o processo de apreensão do conhecimento pode se 

desenvolver a partir do momento que nós a estimulamos, que criamos condições 

para que nossos conhecimentos e habilidades possam ser aprimorados. Para isso, é 

papel do professor promover atividades desafiadoras, que estimule o aluno á 

enfrentar seus obstáculos, aprender com os erros e encarar um feedback como uma 

atitude construtiva e não derrotista ou pessoal. 

Cabe destacar que, ao se jogar RPG, também se faz oportuno trabalhar com 

os possíveis “erros” conceituais que naturalmente poderão aparecer no desenrolar 

da aventura. Essa situação pode ser observada nessa passagem da narrativa, como 

veremos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por não conseguirem a sorte no dado e ao se depararem com o desafio 3, de 

imediato houve disparidades de ideias e respostas entre os alunos. Percebendo tal 

situação, a pesquisadora pediu para que os jogadores, representando seus 

personagens, discutissem e reformulassem as ideias entre eles e, só depois, 

apresentassem as suas respectivas respostas e a maneira como poderiam sair da 

enrascada.  

 

 

- Mestre: Sobre o grupo 2:  para encontrarem os seus amigos na aldeia e 

irem juntos a Winchester, deverão enfrentar um terceiro desafio. Caso não 

consigam, arrisquem a sorte no dado e obtenham um valor igual ou superior 

a cinco. Se o resultado obtido não for o esperado, poderão responder uma 

outra pergunta, porém se ainda não responderem de forma correta perderão 

dez pontos a serem distribuídos entre os jogadores. 

Desafio 3:  qual a relação entre o número de espiras e a corrente produzida? 

Pergunta 6 (alternativa): Cite exemplos do fenômeno de indução 

eletromagnética no dia a dia. 
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Ao tomar novamente o controle da turma, que permaneceu em longas 

discussões, foi necessário entrar em uma discussão maior sobre a questão, feita 

pela pesquisadora, que dividiu opiniões entre os alunos em relação à resposta 

correta. Os alunos sentiram certa dificuldade na ideia de proporcionalidade e 

desproporcionalidade e transpareceram esta dúvida no momento da discussão. 

Diante das divergências de ideias para se chegar a uma resposta correta, voltamos 

à lousa para ilustrar tal situação. Inicialmente, discutimos sobre o próprio conceito de 

grandezas proporcionais e inversamente proporcionais. Ilustramos algumas bobinas 

com número de espiras diferente e fizemos as relações possíveis com a corrente 

produzida.  

Nota-se que nas atividades que incluem jogos de interpretação de personagens 

(RPG), mesmo que o aluno-jogador opte por uma decisão (conceitual) errada, a 

ação exercida o possibilita a construir o conhecimento científico, uma vez que, é 

possível compreender os fenômenos naturais daquele universo de ficção também 

pelo seu erro. Entretanto, faz-se imprescindível que o professor-mestre e o jogo 

conduzam o sujeito a esse caminho.  

vgA1 [Personagem Elétra]: Com certeza tem a verr com a ideia de 

proporcionalidade e desproporcionalidade (risos!).  

vgA8 [Personagem Cobra]: O número de espiras numa bobina afeta a intensidade 

da corrente... 

vgA2 [Personagem Cobra]: Deve ser proporcional... 

[Inicia uma nova discussão]. 

vgP: O que acham da resposta do(a) colega (a)? 

vgA7 [Personagem Mônica]: Nós também concordamos, porque assim “ó” quanto 

mais espiras numa bobina mais corrente vai passar por ela... 

[Grande pausa, os alunos conversam entre si]. 

vgA8 [Personagem Cobra]: Nós achamos que é desproporcional. 

vgA1 [Personagem Elétra]: É proporcional pró! 

vgP: E vocês “Mônica” qual a resposta? 

Mônica - Todos que representaram o personagem permaneceram em silêncio.  
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Para tal, recorremos ao princípio da reconciliação integrativa. Assim, foram 

exploradas as relações propostas pelo desafio “número de espiras” e “corrente” e 

outras relações que também fazem parte de todo o nosso material de aprendizagem 

(Lei de Faraday). De acordo com Moreira (2006), ao considerarmos a reconciliação 

integrativa em nossas aulas e mais especificamente nos processos de ensino e 

aprendizagem, estamos possibilitando o aumento da capacidade do nosso aprendiz 

de discriminar as novas ideias daquelas já estabelecidas na sua estrutura cognitiva.  

Ao considerarmos os princípios da teoria ausubeliana em nossa proposta, por 

exemplo, a reconciliação integrativa permite que durante o processo de ensino e 

aprendizagem os conflitos/confusões conceituais que possam surgir se tornem 

mínimos e que, quando aliados ao RPG, possam propiciar situações em que o aluno 

busque o conhecimento adotado para facilitar o seu desenvolvimento, enquanto 

participante do jogo. Destacamos que as atividades lúdicas possibilitam ao sujeito 

interagir com o jogo mesmo sem ele entender completamente sua causa ou 

finalidade, levando-o juntamente com os demais colegas e professor a busca 

voluntária da explicação (NASCIMENTO JÚNIOR; PIETROCOLA, 2005).  

De maneira geral, o nosso objetivo durante toda a sequência foi de avaliar os 

níveis de compreensão dos conceitos trabalhados durante as aulas, por parte dos 

alunos. Uma vez que, de posse dos questionários de conhecimentos prévios, a 

maioria dos alunos apresentou dificuldades em expressar conceitualmente grande 

parte das respostas de maneira coerente. Essas dificuldades puderam ser 

gradativamente melhoradas a partir das atividades propostas e reveladas assim, no 

desempenho e envolvimento dos alunos ao jogar o RPG.  

 

 

 

 

 

  

Uma das dificuldades apresentadas pelos alunos refere-se ao fato de que os 

mesmos não sabiam diferenciar e conceituar campo elétrico e magnético, como já 

foi discutido nas seções 5.2.1 e 5.2.6 deste capítulo. Contudo, não podemos afirmar 

que tais conceitos foram aprendidos significativamente pelos alunos, apenas pelo 

fato dos mesmos concordarem de forma automática com a resposta correta, nesta 

[...] - Mestre: todos precisam responder a 8ª pergunta para alcançar 

algumas chaves que, que coincidentemente, se encontra ao alcance de um 

candelabro. Pergunta 8:  qual é a fonte do campo elétrico? E a do campo 

magnético?    
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passagem da aventura. Mas sim, referimo-nos ao avanço considerável dos mesmos 

ao estruturarem suas respostas, apontando relações entre os conceitos e 

relembrando momentos de aulas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É imprescindível que estes conceitos estejam claros para os alunos. A 

compreensão de campo elétrico e magnético são ideias relevantes que precisam 

fazer parte da estrutura cognitiva do aprendiz, para que assim ele possa aprender 

significativamente o conteúdo da Lei de Faraday e boa parte dos conteúdos que 

constituem os estudos do Eletromagnetismo. Ao analisar as respostas dadas por 

eles percebemos que para assimilação do nosso conteúdo escolar ocorrer, os 

nossos subsunçores (campo elétrico e magnético), que até então não estavam 

formados, ou até mesmo não existiam, ampliaram-se e modificaram-se para 

realização de ancoragens de novas informações.  

A reconciliação integrativa ocorreu na medida em que os conceitos foram 

aparecendo e que os alunos passaram a compreender a ideia de que uma única 

carga elétrica gera por si só um campo elétrico e que em torno de um ímã, de forma 

análoga, se cria um campo magnético. Nesse sentido, entendemos que o processo 

de reconciliação dá-se a partir da exploração dos conceitos (campo elétrico e campo 

magnético), indicando suas similaridades e diferenças significativas.  

vgA12 [Personagem Mônica]: A fonte é o que gera né?  

vgA7 [Personagem Cobra]: [...] vimos isso quando a Pró falou de geradores e 

o eletromagnetismo [...] 

vgP: O que provoca a existência de campo elétrico e magnético, vamos lá, já 

vimos isso! 

[Pausa de alguns minutos – discussão entre os grupos] 

vgA2 [Personagem Elétra]: Chegamos ao local e só ouvimos alguns 

chamados mas nos parecem estranho, mas pode ser Faraday capturado!  

vgA13 [Personagem Mônica]: uma carga de teste e um ímã gera campo, até 

porque só a partir deles, e da interação deles no espaço pode geral campos. 

vgA7 [Personagem Cobra]: Verdade, a gente só ver os campos quando 

aparecem as cargas e os ímãs.. 

vgA1 [Personagem Elétra]: Esses conceitos vão ficando mais claro, porque 

antes, não via muito sentindo nessas relações, achava que o conceito tava lá 

e pronto [...]. 
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Cabe exemplificar as ideias discutidas: a existência da equivalência entre 

campos, elétricos, magnéticos e gravitacional; o conhecimento de que, diferente de 

cargas elétricas um ímã não possui um mono-pólo magnético e por fim, a relação de 

campo magnético e fluxo magnético. Inicialmente, com os resultados do questionário 

de conhecimentos prévios, podemos identificar uma dificuldade apresentada pelos 

alunos, e que muitas vezes inibe o processo de reconciliação integrativa dos 

conceitos que é a discriminabilidade de ideias, isto é, diferenciação de significados. 

Observamos que as respostas em sua maioria apresentaram conflitos de ideias e de 

conceitos. Esta se baseia sendo uma espécie de confusão entre os novos conceitos 

e as ideias já estabelecidas, dificultando assim, a falta de ligação com os conceitos 

anteriores. 

Em relação aos conceitos trabalhados em nossa pesquisa (e em especial 

através do jogo de RPG), pode-se constituir como material potencialmente 

significativo. Uma vez que, este pode permitir a relacionabilidade do material de 

aprendizagem com subsunçores de forma a permitir ao aluno “ler o mundo” com 

auxílio do novo conhecimento que se torna cada vez mais estável e diferenciado. As 

discussões oriundas a partir do jogo podem permitir o surgimento de subsunçores 

adequados para a matéria de ensino, pois através da discussão em grupo para a 

resolução de soluções é possível fazer negociações de significados.  

Cabe ainda destacar que, os alunos ao interpretarem seus personagens 

tiveram que levar em consideração todas as características e habilidades destes no 

desenrolar da aventura. Situações essas, que nos remetem de fato a nossa vida 

real, pois, a todo tempo temos que tomar decisões, que nos demandam posturas. 

Vale destacar algumas dessas habilidades que foram observadas de forma geral no 

desenvolver do jogo e consideradas por nós importantes na formação do aluno: a) 

resolução de situações – problemas, a cada passo dados pelos personagens no 

jogo requer dos mesmos, decisões rápidas e soluções de desafios, que muitas 

vezes travam a continuidade do jogo, como vimos anteriormente na última 

passagem destacada. As tomadas de decisões para solucionar um problema estão 

diretamente relacionados/presentes no dia a dia de todos nós e se faz de extrema 

relevância aguçar situações que nos obriguem a refletir de maneira consciente e 

crítica; b) a interpretação de enunciados (desafio e perguntas) do jogo propostos aos 

alunos, que primeiramente precisavam interpretar os questionamentos e resolvê-los 
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e, por fim, c) a cooperatividade entre os pares, uma vez que, o jogo de RPG se 

caracteriza como uma técnica de ensino totalmente colaborativa e cooperativa. 

De acordo com Amaral (2008), o RPG pode ser considerado como sendo uma 

atividade social. A interação acontece a partir da intervenção dos jogadores sobre a 

fala ou até mesmo sobre a ação dos jogadores no decorrer do jogo. Por exemplo, na 

reflexão de uma fala mal colocada ou uma ação exercida sem atenção pelos 

personagens, ou até mesmo, ao explicar o contexto de uma fala do mestre, 

auxiliando o colega a compreender melhor as situações postas no jogo, entre tantas 

outras possibilidades. Nessa perspectiva, é muito comum vermos um aluno-jogador 

ajudando outro aluno-jogador, que sente inicialmente dificuldade de raciocinar para a 

tomada de decisões.   

Vejamos nessa passagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prática de jogos de RPG didático no ensino favorece o amadurecimento de 

novas competências e habilidades nos educandos. Por exemplo, a cooperatividade 

[...] - Mestre: Um grande raio cai próximo ao local que vocês estão e 

inicia assim, um incêndio. A chuva cessa logo após, porém o fogo 

continua intenso, acompanhado de fortes uivos e de algumas pisadas na 

mata a poucos metros de distâncias de onde vocês se encontram... 

[vgA4] Personagem Mônica: está muito escuro mesmo e sinto um forte 

cheiro de mata queimada... não consigo entender de onde vem esse 

cheiro forte [...]. 

[vgA1] Personagem Elétra: [...] está muito intenso esse cheiro e parece 

piorar junto com os uivos de um animal, que animal é esse? melhor 

procurarmos outro local para se abrigar para conseguirmos passar essa 

noite o que acham? 

- Mestre: Posso dizer que é muito parecido com um urso de floresta e é 

bem alto. Cuidado! 

[vgA7] Personagem Cobra: Não! Poxa, vamos pensar melhor [...] alguém 

ai com a habilidade destreza aí? Podemos tentar a sorte no dado para 

nos livrarmos dessa coisa que se aproxima, que tal? 

- Mestre: Os passos e os uivos se aproximam cada vez mais, se atentem 

para a porta. 

 [Os alunos discutem entre si (personagem) e com os demais (entre os 

personagens)]. 

[vgA14] Personagem Mônica: Não consigo ver outra saída, vamos 

arriscar sim Cobra, vamos tentar a sorte no dado e pra nos livrarmos logo 

dessa coisa que se aproxima e vai ser até mais divertido (risos). 
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refletida na forma de lidar com o outro, a socialização entre os pares e dos 

conhecimentos prévios servindo de auxílio na construção de novos saberes. A 

cooperação, criatividade, interatividade e a interdisciplinaridade são outras 

características importantes para o desenvolvimento do educando. A leitura, escrita, 

expressão verbal, organização do pensando e da convivência em grupo, 

argumentação, e etc. Tais características já destacadas por Grando e Tarouco 

(2008), que complementam essa discussão afirmando que, ao interpretar 

personagens estaremos oportunizando aos sujeitos estímulos durante a fase de 

aprendizagem dos mesmos. 

De forma a complementar as nossas discussões, utilizou-se mapas conceituais 

com o objetivo de mapearmos como o nosso aluno estrutura, hierarquiza, diferencia 

e reconcilia os conceitos trabalhados, a fim de identificarmos também a formação de 

subsunçores e possíveis indícios de aprendizagem significativa.  

 

5.3.3 O que nos dizem os mapas conceituais construídos pelos alunos?  

 

 

A construção dos Mapas Conceituais (MC), por parte dos alunos, teve como 

intuito nos fornecer informações a respeito de como nossos alunos organizaram em 

sua estrutura cognitiva os conceitos trabalhados ao longo da nossa exposição em 

sala de aula. Utilizamos o mesmo como uns possíveis indicadores de como os 

materiais de aprendizagem se relacionaram com os conceitos subsunçores dos 

sujeitos. E dessa forma, discutiremos o processo de construção dos catorze (14) 

mapas de forma geral, explicitando como os conceitos aparecem nos mapas e suas 

ligações.  

Sendo assim, embasados em Novak e Gowin (1999), os mapas conceituais 

são compreendidos como diagramas bidimensionais que apresentam relações 

hierárquicas significativas entre os conceitos de uma determinada matéria. Os 

mesmos precisam apresentar as seguintes características: i) identificação dos 

conceitos centrais e gerais da matéria de ensino; ii) a classificação dos conceitos a 

partir daqueles mais gerais e inclusivos no topo e de forma progressiva agregando 

os mais específicos, com base nos princípios da diferenciação progressiva; iii) os 

termos de ligação entre conceitos com linhas, uma vez que, dois conceitos unidos 
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por uma palavra de ligação formam uma proposição; iv) o estabelecimento de 

relações horizontais e cruzadas; e por último, v) a exemplificação, organizando os 

mesmos abaixo dos conceitos correspondentes (que em geral ficam na parte inferior 

do mapa).  

Nesse sentido, para identificarmos como os nossos alunos organizaram e 

sequenciaram os conceitos trabalhados e discutidos durante as aulas utilizamos os 

três primeiros aspectos dessas concepções citadas por Novak e Gowin (1999) para 

nos guiarmos na compreensão dos mapas construídos, que foram:  

 

i) Identificação dos conceitos centrais e gerais da matéria de ensino9:  

 

Em relação a esse primeiro aspecto, podemos destacar que os mapas 

conceituais construídos apresentaram alguns conceitos centrais do tema como 

por exemplo, a própria Lei de Indução Eletromagnética de Faraday, força 

eletromotriz, campo elétrico, campo magnético entre outros. Contudo, as 

proposições não estavam claras e em alguns mapas, os alunos confundiram os 

conceitos com as palavras ligantes. Essas confusões entre os conceitos e as 

palavras ligantes podem ser explicadas pelo fato da própria imaturidade dos 

alunos em construir o mapa conceitual, em vista que essa foi a primeira vez que 

realizaram tal atividade.  

Em um mapa conceitual o aluno (a) utilizou o conceito geral “Lei da 

Indução” trazendo em seguida a ideia da “descoberta” por “Faraday” 

subordinados aos demais conceitos que são colocados logo a seguir como, por 

exemplo, “força eletromotriz”, “eletromagnetismo”, “campo magnético”. O 

conceito “eletromagnetismo”, que é muito amplo, e é ligado a três elementos: o 

princípio básico ligando ao conceito de “cargas elétricas”; unificação entre 

“magnetismo e eletricidade” e o termo observado em 1820, ligado ao cientista 

“Oersted”. De modo geral, outros mapas trouxeram conceitos subordinados ao 

tema “Eletromagnetismo” apareceu, tais como “campo eletrostático”, “força 

magnética” e “corrente elétrica contínua”.  

 

                                                           
9
 Os conceitos centrais e gerais da nossa proposta podem ser a própria Lei de Indução 

Eletromagnética, o conceito de campo elétrico e magnético, corrente elétrica, geradores de energia e 
fluxo magnético.  
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Um conceito bastante discutido por nós nas aulas iniciais foi evidenciado 

em um dos mapas conceituais, a exemplo o “gerador”. Desse conceito o aluno 

classificou o mesmo em relação ao seu tipo e alguns objetos construídos a partir 

do seu funcionamento, a saber: “pilhas e bateriais automotivas”, “gerador de Van 

der Graf” e o “dínamo”.  

 

ii)  Classificação dos conceitos a partir daqueles mais gerais e inclusivos no 

topo e de forma progressiva agregando os mais específicos, com base 

nos princípios da diferenciação progressiva:  

 

Alguns desses alunos iniciaram seus mapas a partir do conceito geral de 

“Eletromagnetismo” e diferenciaram progressivamente até o nosso tema central. 

Outros construíram seus mapas a partir do conceito “Ímãs” e acabaram não 

utilizando da diferenciação progressiva para alcançar o conceito de Lei de Faraday. 

Entretanto, os alunos de forma satisfatória conseguiram elencar e organizar a 

maioria dos conceitos vistos durante as aulas, principalmente no que se refere aos 

Figura 4: Exemplo de Mapa Conceitual construído pelo aluno A2. 
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conceitos básicos que compõe o assunto de Eletromagnetismo. Apesar de termos 

iniciado muitas vezes, os conteúdos mais específicos para o mais geral e não ao 

contrário, os alunos conseguiram relacionar o conceito mais inclusivo aos menos 

inclusivos. Este fato pode corroborar com a ideia de que, nossa estrutura cognitiva 

possui uma tendência reducionista, e desse modo, ao exporem primeiramente as 

ideias mais gerais do cronograma de ensino os mesmos indicaram subsunçores 

condizentes.  

De maneira geral, os conceitos elencados pelos sujeitos foram válidos e as 

proposições também se mostraram válidas. Os nossos alunos conseguiram 

relacionar os conceitos relevantes de forma significativa em relação à diferenciação 

progressiva e palavras cruzadas. Iniciaram os mapas com um tema mais geral 

“eletromagnetismo” e diferenciaram os conceitos a partir das “interações” entre 

“campo elétrico” e “campo magnético”. Desses conceitos, novamente realizaram 

outras diferenciações, perpassando por conceitos tão importantes para a 

compreensão e o entendimento do nosso tema. Dessa maneira, foi comum em todos 

os mapas conceituais a falta de reconciliação integrativa, um dos princípios 

fundamentais da teoria ausubeliana. Nos mapas analisados, as informações postas 

e as suas respectivas proposições não apresentaram similitudes de modo que os 

elementos fossem reorganizados recobrindo outros significados. Essa acontece 

quando quem aprende consegue traçar relações significativas entre os subsunçores 

(conceitos preexistentes e relevantes) com os novos significados de modo a 

conduzir uma nova reorganização da estrutura cognitiva.  
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iii) Os termos de ligação entre conceitos com linhas, uma vez que, dois 

conceitos unidos por uma palavra de ligação formam uma proposição:  

 

Em relação a esse aspecto evidenciamos, por exemplo, um número razoável 

de conceitos válidos e de relevância para compreensão do tema, nos quais os 

nossos alunos souberam utilizar em muitas situações as palavras de ligação 

adequadas. Esses termos de ligação são considerados importantes, porque abrem 

possibilidades variadas de interligação, que podem oferecer diferentes alternativas 

que levam à aprendizagem dos conceitos. De acordo com Novak e Gowin (1999), os 

mapas conceituais produzidos pelos alunos podem representar relações 

significativas entre diversos conceitos na forma de proposição, apresentando 

significado lógico para quem o constrói.  

Analisando a construção desses mapas e das discussões realizadas ao longo 

das atividades da sequência didática e do RPG, observamos que todos esses 

contribuíram de maneira positiva para que os alunos realizassem o mapa conceitual. 

Os conceitos trazidos pelos alunos, por exemplo, campo elétrico, campo magnético, 

gerador de energia, corrente elétrica, indução eletromagnética, ímãs e entre outros, 

enfatiza a ideia de que todos esses puderam ter sido consolidados durante a 

sequência didática e principalmente no jogar da aventura de RPG, pois, os alunos-

jogadores necessitavam do conhecimento científico para resolverem uma situação 

Figura 5: Exemplo de Mapa Conceitual construído pelo aluno A12. 
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prática. Dessa forma, o que todas essas atividades colaboraram para que os alunos 

construíssem seus mapas conceituais? O amadurecimento dos conceitos do 

eletromagnetismo na estrutura cognitiva desses sujeitos. A organização das 

hierarquias pela integração de novos conhecimentos (dínamos, força eletromotriz, 

bateria), supõe, por sua vez, uma melhoria e uma progressiva diferenciação da 

estrutura cognitiva.  

Sendo assim, vale destacar alguns pontos traçados considerados por nós 

importantes para a execução da atividade dos mapas conceituais. Em primeiro lugar, 

analisamos os mapas construídos por nossos aprendizes não com o objetivo de 

“testar” conhecimento com fins de dar notas ou algo parecido. Utilizamos o recurso, 

no sentido de captar informações necessárias e relevantes que os alunos possuíam 

naquele momento acerca de um conjunto de ideias e conceitos trabalhados ao longo 

de oito aulas expositivas, dialogadas e do RPG “vivenciado” pelos mesmos. 

Entendemos que diversificar as práticas didático-metodológicas em sala de aula sob 

um ponto de vista formativo, zelando pelo compromisso com a aprendizagem, não 

podem ser resumidas apenas no quadro-branco e o livro didático, mas sim, em 

outros instrumentos e técnicas que possam despertar e motivar os alunos para o 

aprender.  

Em segundo, entendemos que os mapas conceituais são ferramentas que 

podem representar a estrutura conceitual de um dado conhecimento na ocasião que 

o mesmo foi construído ou elaborado. Corroboramos com ideia de Moreira e Masini 

(2015) de que não existe mapa conceitual certo ou errado, mas sim, aqueles que 

podem dar evidências de aprendizagem significativa. Em outras palavras, partimos 

do pressuposto de análise que o mapa construído é dado a partir da percepção de 

cada sujeito em relação aos significados conceituais do material de aprendizagem.  

Do mesmo modo, assim como já foi ressaltado na seção 2.6, o mapa 

conceitual apresenta uma visão idiossincrática de quem o faz sobre a realidade a 

que se pretende abordar. Diferentemente de um especialista, que ao construir seu 

mapa expressa uma perspectiva mais geral e profunda de um conteúdo ou tema 

qualquer, um aluno em seu processo de formação constrói o seu mapa ao mesmo 

tempo em que desenvolve e exercita sua capacidade de percepção, generalidade e 

peculiaridades do tema escolhido (TAVARES, 2007).  

Sob tal enfoque, ao final de cada elaboração do mapa foi solicitado para que os 

alunos explicassem como pensou a sua atividade e como realizou as ligações entre 
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conceitos, uma vez que os mapas não são autoexplicativos. Conforme Moreira 

(2013), ao conceber “voz” ao sujeito que constrói seu mapa, o mesmo explicita os 

significados que percebeu a respeito do conteúdo em questão, os mapas não são 

imutáveis, mas sim, se modificam à medida que a aprendizagem significativa ocorre. 

O diálogo nesse processo é extremamente importante, uma vez que aprendizagem 

significativa requer ações ativas, tanto por parte do professor quanto por parte dos 

alunos. Sem embargo, considerando todo o processo formativo dessa pesquisa 

podemos afirmar que há indícios de aprendizagem significativa em construção. Os 

alunos se dispuseram a realizar a atividade e conseguiram de forma satisfatória 

demonstrar a percepção de muitos conceitos importantes e essenciais para 

aprendizagem significativa da Lei de Indução Eletromagnética. 

 

 

5.3.4 O questionário final 

 

Após o cumprimento do mapeamento de conhecimentos prévios; das aulas 

expositivas e dialogadas, leitura e discussão de textos, dinâmica de RPG, 

construção de mapas conceituais, a fim de encontrarmos indícios de 

aprendizagem significativa, fizemos ao final da proposta a aplicação de um 

segundo questionário.  

O questionário de avaliação teve o intuito de investigar as concepções dos 

alunos em relação à proposta trabalhada, bem como os conceitos discutidos e o 

interesse dos mesmos, pela técnica didática proposta (RPG). O instrumento foi 

composto por sete (07) perguntas abertas que consistiram desde o “como” foi 

para o aluno tomar decisões e vivenciar os desafios, ao longo da aventura, até se 

a coadunação do recurso (RPG) com o percurso de vida e obra de Michael 

Faraday lhe trouxe (ou não) possíveis vantagens para as aulas de Física. Todas 

as perguntas apresentaram espaços para comentários gerais, sugestões e 

críticas. Vale ressaltar que, ao longo da explicação dos objetivos do questionário 

em sala para os alunos, esses itens foram bastante incentivados para que os 

mesmos opinassem, sem receio ou qualquer tipo de constrangimento.  

Dessa forma, para uma melhor compreensão por parte do leitor de como os 

nossos alunos opinaram acerca das atividades realizadas, trazemos nesta seção 
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algumas respostas obtidas no Questionário Final. As respostas aqui 

apresentadas nos quadros a seguir, foram escolhidas de forma aleatória e 

contabilizamos um total de e quatorze (14) Questionários Finais (QF).  

O Ensino de Ciências e mais especificamente o Ensino de Física precisa 

favorecer, através de recursos e práticas teórico-metodológicas, caminhos que 

contribuam de forma significativa para o aumento da motivação por parte dos 

alunos, bem como, o despertar do interesse pela disciplina e, principalmente, o 

enriquecimento da relação e colaboração dos alunos com os conteúdos, colegas 

e professor. O uso de atividades lúdicas, e estas, sendo de interpretação de 

personagens (ou de papeis), promovem por meio da imaginação a interação de 

novas ideias potencialmente significativas com conceitos e proposições 

anteriormente apreendidos. 

Essa necessidade e relevância ficaram evidentes ao questionarmos “Como 

foi tomar as decisões e vivenciar os desafios ao longo das aventuras?”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com as respostas dadas pelos alunos fica nítido que a essência de 

se jogar uma aventura de RPG, de características didáticas, foi de fato vivenciada 

pelos alunos de forma profícua. O desenrolar do jogo necessita primordialmente ter 

o domínio do conhecimento prévio e específico. Sendo assim, é preciso estudar de 

fato os conceitos físicos para poder tomar boas decisões e obter o sucesso ao seu 

“Foi uma questão de atitude, pois foi preciso tomar decisões ali no momento, 

para isso foi preciso, de fato se colocar na posição do personagem. Sem contar 

que o prévio conhecimento físico ajudou bastante no momento de tomar 

decisões” [A1]. 

 

“Interessante, pois por meio das decisões e vivencias no jogo podemos 

perceber como é divertido aprender assuntos que julgamos sem importância” 

[A9]. 

 

“Foi interessante, pois nos fez pensar em todos os caminhos antes de tomar a 

decisão final e fez com que explorássemos muito a nossa imaginação” [A4]. 

 

“Foi realmente legal e interativo com a turma, não foi uma aula como o 

convencional, que muitas vezes tende a ser chata e monótona” [A10]. 
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final. De acordo com Nascimento Jr. e Pietrocola (2005), os jogos de interpretação 

são caracterizados como sendo práticas essencialmente imaginárias, que lidam de 

forma direta com os processos cognitivos, auxiliando os alunos como aporte no 

auxílio da aprendizagem de conteúdos e fenômenos já estudados em aulas 

tradicionais.  Sendo assim, com a utilização dos mesmos em sala de aula, e 

principalmente em aulas de Física, instiga-se a curiosidade do aluno não somente 

pelo o que acontece durante a aventura, mas também o como a aventura acontece.  

Ao incluirmos em nossa pesquisa a estratégia didática do RPG, objetivamos 

atingir a ressignificação de significados a partir da associação da atividade lúdica ao 

didático, uma vez que, o uso de jogos é uma estratégia que contribui para o 

aumento da motivação do estudante, tornando o aprendizado de conceitos físicos 

mais prazeroso e significativo. Dessa forma, podemos concluir que, possivelmente 

esses aspectos vivenciados pelos alunos-jogadores na aventura de RPG 

potencializaram os caminhos para se alcançar uma aprendizagem significativa, uma 

vez que, a imaginação e a cooperação entre os pares são fortes aliados nesse 

processo, pois, permite que o aprendiz se “teletransporte” para diversos lugares, que 

vão de séculos passados (como o caso da nossa aventura) ao futuro, de mundos 

fantásticos ou até de outras eras ou dimensões. A aprendizagem nessas 

circunstâncias é reforçada ainda mais, porque se enriquece das relações dos 

sujeitos com o mestre da aventura, interpretado pelo professor.   

Em relação ao segundo item, questionamos os alunos sobre o que acharam do 

recurso didático (RPG) proposto pela pesquisadora em sala de aula e sendo assim, 

vale destacar algumas dessas respostas, a exemplo: 
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Ao se jogar um RPG didático é imprescindível que os conceitos físicos sejam 

explicitados e discutidos ao longo da aventura e que o aprendizado seja prazeroso e 

relevante. Entendemos também que, embora a utilização de situações práticas no 

jogo possa contribuir positivamente para uma melhor compreensão dos conteúdos, 

faz-se necessariamente importante que os alunos já tenham algum contato com tais 

conceitos anteriormente à execução do jogo. Esse processo interativo pode resultar 

num processo potencializado de ancoragem de conceitos para aprendizagem 

significativa. Evidencia-se assim, outro aspecto positivo ao incluir atividades lúdicas 

no ensino de ciências.  

As atividades ligadas ao jogo de RPG se mostraram relevantes no que se 

refere ao desenvolvimento social, a partir da dinâmica em grupo, e intelectual de 

nossos alunos, além de estimular a pesquisa e a leitura na criação dos personagens. 

De acordo com Rodrigues (2004), o RPG amplia a socialização pela convivência em 

pares e desenvolve a capacidade de interpretação e de busca de soluções, mesmo 

que fantasiosas.  

Em relação ao comentário do aluno [A9] salientamos que, utilizamos em nossa 

aventura uma espécie de “RPG de mesa” que é caracterizado pela vivência 

“Achei interessante, uma forma didática que permite o uso da imaginação 

utilizando os conhecimentos passados na teoria” [A14]. 

 

“É uma dinâmica muito interessante no qual nos faz passar todo o 

conteúdo e colocar tudo em prática” [A11]. 

 

“Tive ajuda dos colegas e utilizei muitos conceitos já estudados em outros 

momentos, que me ajudou bastante na hora de resolver os desafios” [A5]. 

 

“Jogando pude perceber que estudar Física não é tão difícil quanto parecia 

ser, apesar de que ainda precisamos de mais tempo para se dedicar as 

atividades do jogo” [A13]  

 

“Como uma proposta bem construída. Bastante produtiva. Mas, se 

houvesse um material usual representando os personagens os cenários, 

paisagem a aventura seria muito mais interessante” [A9].  
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presenciada das narrativas pelos jogadores. Diferentemente da versão de RPG 

denominada Live Action, que consiste nos jogadores vivenciarem uma mistura de 

jogo com teatro, havendo de fato uma encenação teatral e caracterização dos 

personagens da aventura. Para o andamento da nossa aventura não foi solicitado 

para os alunos a apropriação de figurinos e nem que trouxessem objetos para 

manusear na hora do jogo. Corroboramos com o aluno no que se refere à 

personificação dos cenários, das paisagens e da própria encenação dos 

personagens ser algo interessante, entretanto, para tal, seria exigido uma maior 

carga horária de aulas para a mesma. Não dispusemos desse tempo em sala no 

turno das aulas e nem em um período oposto. 

Entretanto, faz-se oportuno relembrar que o lúdico não deve se sobrepor em 

relação ao ensino e aprendizagem do conteúdo, ambos precisam caminhar juntos na 

complementariedade e jamais um em destaque em relação ao outro. Dessa 

maneira, ao questionarmos os alunos sobre a quantidade de vezes que o mesmo 

utilizou algum conhecimento da matéria de Física na tomada de decisões do seu 

personagem, obtivemos tais respostas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, os conteúdos físicos precisam estar presentes em todos os 

momentos da aventura para que os alunos-jogadores possam tomar suas decisões 

escapando dos desafios com sucesso, solidificando os conceitos trabalhados e 

discutidos em sua estrutura cognitiva de forma contextualizada. De acordo com as 

“Durante todo o tempo, não tem uma base exata numérica, já que toda hora 

usamos o recurso da Física” [A13]. 

 

“Em todo o momento, pois todas as discussões dos personagens de forma 

direta ou indireta envolvia conhecimentos físicos” [A9]. 

 

“O tempo inteiro, pois cada desafio precisava de estratégias “físicas”” [A7]. 

 

“Muitas vezes, sempre que havia uma pergunta para avançar na história” 

[A10]. 
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falas extraídas do instrumento, observa-se que o divertimento não se sobrepôs ao 

ensino de conceitos físicos, uma vez que, os alunos tiveram que recorrer aos 

conteúdos “durante todo o tempo”, “o tempo inteiro” e “muitas vezes” para poder dar 

seguimento no jogo com sucesso.   

Sob tal enfoque, ao utilizarmos um recurso tão valioso como o RPG, e esse 

sendo uma atividade lúdica, torna-se assim, de extrema relevância levar em 

consideração as fronteiras do interesse lúdico, para que o mesmo não se apresente 

como uma aula tradicional disfarçada. Pois, novamente, o divertimento não deve se 

sobrepor ao ensino de conteúdo. O aprendiz precisa participar de forma ativa nas 

resoluções dos problemas apresentados pelo jogo. As respostas obtidas evidenciam 

claramente que o RPG pode de fato contemplar tanto o prazer e a motivação quanto 

o ensino de conteúdos científicos, cabendo ao professor ministrar de forma 

adequada tais processos. 

Com efeito, ao questionarmos sobre quais aspectos do conteúdo da Lei de 

Indução Eletromagnética de Faraday as atividades e o RPG ajudaram o nosso aluno 

a entender, os mesmos citaram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ajudaram a assimilar melhor e fixar alguns conceitos anteriormente 

estudados, além de ser ensinado de forma dinâmica, o que torna o 

aprendizado mais prazeroso” [A6]. 

“As atividades e o jogo me ajudaram na fixação do conteúdo” [A8]. 

“Magnetismo, pólos de ímãs, geradores de energia, cargas, campo elétrico, 

campo magnético e etc.” [A2]. 

“Ajudou em bastante partes, pois a todo momento nós relembramos os 

conceitos” [A11]. 

“Assim, boa parte porque eu aprendo bem melhor com as teorias, então 

reforçou bastante todo o conteúdo” [A13]. 

“Muitas dúvidas sobre ímã e bússolas eu consegui tirar graças ao jogo” [A4].  

“Me ajudou a entender boa parte dos conceitos fundamentais e como 

relacioná-los, para que assim fosse possível entendermos sua 

fundamentação teórica sem necessariamente decorá-los, o que quebra o 

paradigma de qe a física é só decoreba” [A1]. 
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Diante de tais respostas podemos inferir que a técnica de ensino do RPG se 

mostrou uma ferramenta didático-pedagógica que pode ser trabalhada nos 

processos de ensino e aprendizagem de conteúdos científicos. Tal afirmação se 

refere ao fato que o mesmo pode permitir a relacionabilidade do material de 

aprendizagem com o subsunçor, de forma a admitir ao aluno à compreensão de 

novos conceitos a partir do conhecimento que se torna cada vez mais estável e 

diferenciado. Além desses, este pode viabilizar o surgimento de novos subsunçores 

adequados para a matéria de ensino, porque, através das discussões entre os pares 

para a resolução de problemas é possível fazer negociações de significados. Não 

obstante, o jogo pode permitir que um conhecimento obliterado fosse relembrado, 

além de poder servir como ponte cognitiva entre o que o aluno conhece e o que o 

aluno não conhece. 

Ainda de acordo com essas falas, podemos identificar que os alunos 

aprovaram a atividade trabalhada em sala de aula, que possibilitou aos mesmos 

uma melhor compreensão dos conteúdos discutidos ao longo da sequência didática. 

Reforçando assim, ainda mais, a ideia de que é necessário e importante o professor 

em sala de aula utilizar de diferentes métodos e metodologias no ensino de 

conceitos científicos, despertando interesse e motivação dos alunos em aprender 

Física. O jogo de RPG didático torna os sujeitos ativos em todo o desenvolvimento 

da história, na qual deverão se debruçar em narrar as atitudes de seus personagens 

balizados pela imaginação, criatividade e o mais importante pelo conhecimento 

científico. Dessa forma, considerando a importância da utilização de recursos e 

técnicas de ensino em aulas de Física, entendemos que é necessário oportunizar 

aos educandos um ambiente favorável para as discussões de ideias tornando os 

envolvidos sujeitos ativos em seu processo de aprendizagem.  

Em relação à abordagem contextual lúdica e mais especificamente sobre se 

existem vantagens de se utilizar o RPG e o percurso de vida de Faraday em sala de 

aula e quais seriam essas, os alunos expressaram que: 
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Com base nas falas descritas acima existem diversas vantagens de se utilizar o 

RPG e o episódio histórico da vida de Faraday, por exemplo, a contextualização do 

conteúdo através da “relevância” e “aplicabilidade” dos conceitos em diversos 

momentos da aventura. Cabe destacar que essas vantagens podem se potencializar 

se existir anteriormente e/ou posteriormente ao desenvolvimento do RPG a 

problematização dos conceitos, facilitando a promoção do dialogo entre os sujeitos, 

além do incentivo por parte do professor de condições para que os alunos assumam 

o seu papel como sujeito do conhecimento. Apresentar a vida e obra de um cientista 

de maneira prazerosa e interativa através do RPG, também possibilita a articulação 

entre o abstrato, ou seja, aquele conhecimento que até então era “inacessível” para 

o educando, e o concreto, assim como teoria e prática. E por fim, a linguagem 

científica também é melhorada ao passo que cresce a capacidade cognitiva do 

aluno.  

Diante de tais considerações, podemos inferir que a abordagem contextual no 

Ensino de Física aliado à perspectiva lúdica, potencializa a humanização das 

ciências, tornando as aulas mais desafiadoras, reflexivas e interessantes, além de 

que oportuniza o desenvolvimento do pensamento crítico através dos aspectos 

históricos da Ciência. Aprendizagem de conteúdos conceituais vai além da sala de 

aula, pois, existe uma vontade por parte dos educandos “[...] de buscar informações 

sobre os conceitos citados” [A9]. Através de tal abordagem é possível rever 

“Sim, é perceptível que traz vantagens devido ao fato de que conteúdos 

importantes para o currículo acadêmico se encaixaram na Lei de Faraday 

e entender sua vida facilita o futuro entendimento dos mesmos” [A14]. 

“A vontade de buscar informações sobre os conceitos citados” [A7]. 

“Sim, uma forma de aprender se discutindo” [A13]. 

“Entender como a física faz parte do cotidiano de um indivíduo e que seus 

ensinamentos vão além da sala de aula” [A1]. 

“Sim, as aulas ficaram mais interativas e creio eu que quando mais 

interativo e dinâmico mais é a vontade de participar” [A10].  

“A utilização do RPG chega como uma proposta para dinamizar o ensino, 

o que é muito bom, pois é algo não convencional nas salas de aulas 

principalmente as de ensino médio. Apresentar a trajetória de Faraday é 

uma forma de inspiração e incentivo para os alunos” [A8].  
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conceitos, criticá-los e o mais importante, recuperar significados, não apenas por 

apresentar como um conceito surgiu, mas acima de tudo o seu por quê.  

E por fim, ao questionarmos aos alunos o que eles mudariam na proposta 

trabalhada em sala de aula, os mesmos responderam da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nessas respostas obtidas, as mesmas demonstraram a necessidade 

de ampliar a técnica de ensino tanto no que diz respeito à carga horária efetiva do 

desenvolvimento do jogo, tanto quanto na diversificação dos materiais adicionais e 

complementares à aventura. A carga horária foi algo bastante discutido com os 

alunos que pediram uma extensão da aventura, mas devido a quantidade limitada de 

aulas em sala de aula, não realizamos a sua continuação. Outro aspecto relacionado 

se refere ao não prolongamento demasiado de nossas intervenções sob o risco de 

perder a empolgação e o próprio interesse do aluno pela atividade. Entretanto, vale 

ressaltar a expectativa criada pelos alunos para dar início a aventura que foi 

revelada nos dias que antecederam a atividade e de forma positiva também após a 

sua finalização. Evidencia-se desse modo, que o RPG como técnica de ensino pode 

estimular os estudantes a aprendizagem de conceitos.  

Sendo assim, as respostas obtidas desse questionamento foram de extrema 

relevância. Pois, ao pensarmos incialmente no trabalho a ser realizado em sala de 

aula, pretendíamos ao máximo envolver os alunos na proposta, despertando o 

“Aumentaria a carga horária, até mesmo para possibilitar que os alunos 

vivenciassem novos desafios, novas aventuras” [A1] 

 

“Eu não mudaria em nada, foi uma dinâmica prazerosa que deu para 

aprender além dos nossos conhecimentos” [A13]. 

 

“Acho que as perguntas poderiam ter alternativas” [A4]. 

 

“O uso de recursos audiovisuais para desenvolvimento do jogo” [A12]. 

 

“Acredito que se tivesse um material usual, iria contribuir para a 

aprendizagem além de estimular ainda mais o aluno” [A9].  
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interesse e a motivação dos mesmos, a partir de cada intervenção e atividade, 

sejam elas discursivas ou de aprofundamento de conhecimentos como no RPG. 

Entretanto, é sempre válido e imprescindível ter esse retorno por parte dos nossos 

sujeitos integrantes da pesquisa, e para muito, além disso, seres humanos em 

processo de formação. Todas as sugestões obtidas, através do questionário, farão 

parte do melhoramento de pesquisas futuras aliadas ao nosso tema de pesquisa, a 

fim de um melhor aproveitamento das atividades e retorno por parte dos nossos 

sujeitos.  
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CONSIDERAÇOES FINAIS 
 

 

 

As atividades realizadas apontaram para o potencial da abordagem contextual 

lúdica no que diz respeito à aprendizagem significativa de conceitos e em especial, a 

Lei de Faraday, discutida e trabalhada nesta pesquisa. A participação ativa dos 

estudantes e o empenho exercido durante as atividades propostas evidenciam que o 

ensino de Física pode ser sim divertido, prazeroso e motivador. Diante disso, ambas 

as abordagens fazem parte de uma educação de qualidade, uma vez que, nossas 

análises permitiram identificar que a utilização dos aspectos lúdicos aliados aos 

aspectos contextuais (HFC) pode favorecer não somente os conteúdos conceituais e 

seu aprendizado, mas também condições para que o aluno lide com as situações 

postas em seu dia a dia. 

 As análises foram realizadas sob a luz do referencial teórico da Aprendizagem 

Significativa (AUSUBEL et al.,1980; AUSUBEL, 2003). Com o auxílio desta Teoria foi 

possível organizar e desenvolver uma sequência didática com potencial significativo 

para os alunos, uma vez que, ao longo das nossas discussões, observamos a 

formação de conceitos relevantes para aprendizagem significativa do nosso material 

de aprendizagem (Lei de Indução Eletromagnética de Faraday). Tal afirmação se 

refere ao fato de que se observou a modificação e solidificação de conceitos já 

existentes na estrutura cognitiva dos sujeitos e a elaboração de novos, como foi o 

caso dos conceitos de “campo elétrico” e “campo magnético”. Esses conceitos 

apesar de terem sido apresentados de forma confusa no questionário de 

conhecimento prévio, os nossos aprendizes souberam utilizar o conceito nas 

situações adequadas.  

Dessa forma, podemos inferir que houve indícios de consolidação dos 

conceitos trabalhados, e daqueles relevantes existentes que estavam disponíveis na 

estrutura cognitiva dos sujeitos. Porém, não podemos afirmar que de “posse” desses 

subsunçores houve aprendizagem significativa do conceito de Lei de Faraday, mas 

que houve indícios dessa aprendizagem a partir da nossa intervenção em sala de 

aula. Ao passo que os desafios foram aparecendo ao longo da aventura, os alunos 

foram rememorando os conceitos apresentados anteriormente ao jogo e com as 

discussões em grupo formulavam as respostas para aos desafios. Com isso, 
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conseguimos identificar que durante o jogo de RPG foi possível evidenciar indícios 

de evolução de conhecimento conceitual por parte dos alunos-jogadores, indícios 

esses, que foram corroborados com as informações analisadas pelos mapas 

conceituais.  

Em relação aos mapas conceituais, podemos inferir que o mesmo se 

apresentou como um recurso valioso, nos permitindo identificar indícios da estrutura 

cognitiva dos nossos alunos naquele momento. Os alunos tiveram algumas 

dificuldades em elaborar a atividade, que até então era inédita em sua rotina escolar 

e principalmente nas aulas de Física. De forma geral, os conceitos mais gerais e 

inclusivos como “Eletromagnetismo” e “Indução Eletromagnética” foram 

contemplados nos mapas conceituais, assim como os conceitos relevantes para a 

compreensão dos mesmos. Nesses mapas, alguns alunos utilizaram conceitos que 

foram discutidos durante as aulas que antecederam o jogo de RPG, a exemplo, fluxo 

magnético, linhas de campo, magnetização, gerador, bobinas, ímãs, cargas entre 

outros. De acordo com os dados analisados, observamos uma evolução conceitual, 

em que os alunos puderam organizar e ligar os conceitos de maneira apropriada. Os 

conceitos trabalhados se caracterizam como sendo importantes para a construção 

da aprendizagem significativa do nosso material de aprendizagem. Observamos 

uma melhor reorganização das ideias, principalmente no que diz respeito aos 

conceitos que possivelmente foram esquecidos, a exemplo do conceito de “corrente 

elétrica”.   

Entendemos que, apesar de termos utilizado apenas uma vez o mapa 

conceitual na sequência didática, foi possível observar durante a construção do 

material que os alunos conseguiram arranjar, interligar e organizar as palavras e 

dessa forma puderam ao longo do processo adquirir conhecimento, corroborando 

com os autores Novak e Gowin (1999), que dizem que este instrumento pode 

auxiliar alunos e professores nas questões de conceituação, avaliação e 

aprendizagem. Em nosso trabalho, esses esquemas foram usados para obtenção de 

informações conceituais após as atividades da sequência didática.  

Sob tal enfoque, algumas considerações devem ser destacadas, primeiramente 

sobre o tempo de duração da sequência didática construída por nós. O retorno dos 

alunos foi bastante positivo em relação à quantidade de aulas utilizadas na 

sequência (9 horas-aula), principalmente no que se refere ao tempo gasto para 

aventura de RPG. Cabe salientar que a turma foi bastante receptiva e compreensiva 
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em todos os momentos das atividades, uma vez que, precisamos utilizar alguns 

horários vagos de outras disciplinas para cumprir nossa carga horária, devido a uma 

paralisação dos servidores nos dias que compreenderam as nossas aulas. O 

professor regente se dispôs a todo o momento em nos auxiliar com os nossos 

materiais utilizados e a realizar essa “ponte” de diálogo com os alunos. Esse fato em 

destaque corrobora para afirmação de que a motivação e a empolgação em 

participar das atividades foram crescentes e isso nos ajudou para que pudéssemos 

realizar nosso trabalho. 

Em relação à prática de se utilizar o RPG didático em aulas de Física, 

percebemos que seu exercício ajudou os alunos a desenvolverem habilidades não 

só cognitivas, mas também atitudinais. Sobre esta última, percebemos que o diálogo 

entre os pares e principalmente com a pesquisadora, foi algo fundamental para as 

tomadas de decisões da aventura, além de fortalecer o trabalho em grupo. O 

respeito para com o outro e nas opiniões individuais, o saber ouvir e falar no 

momento adequado e entre outras ações. Desse modo, foi possível oportunizar aos 

nossos aprendizes um ambiente favorável e propício para a formação de atitudes e 

valores tão bem quistos nas relações sociais.  

Sobre o RPG no ensino de Física, percebemos uma postura inicialmente mais 

fechada por parte dos alunos em relação à própria Física. Entretanto, essa 

resistência foi diluindo-se ao longo das aulas. Acreditamos que isso se deu pelo fato 

dos mesmos terem experimentado as atividades dessa disciplina de forma mais 

prazerosa e interativa. O RPG pode ser considerado uma técnica de ensino valiosa 

no que compete à sistematização e contextualização dos conceitos científicos, 

desde que o aprendiz experimente esse ensino através de situações práticas, 

mesmo sendo apresentadas de maneira fantasiosa.  

O RPG por si só não garante o aprendizado dos conceitos científicos, 

destacando o fato de que o mesmo não substitui uma aula de Física, mas se 

apresenta como complemento da mesma como técnica de ensino. Os alunos devem 

ter uma apresentação conceitual anterior e posterior à aventura em sala de aula, 

solidificando os conceitos apreendidos e sanando as dúvidas que aparecerem.  

As práticas de RPG em aulas de Física podem ser potencializadas e 

enriquecidas a partir de um olhar mais ativo e crítico do professor durante a 

elaboração e desenvolvimento do jogo. O mesmo precisa esclarecer algum conceito 

e instigar os jogadores (alunos) a refletirem sobre o mesmo, oportunizando assim, a 
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ocorrência de situações de aprendizado. Ao realizar essas ações ao longo da 

aventura, o professor propiciará a participação e a motivação do jogador em resolver 

o problema proposto em uma situação de trocas de informações e significados.  

Sob tal enfoque, deve-se considerar que o uso do RPG não se torna 

inteiramente possível se este não tiver uma mediação do professor, seja ele como 

técnica de ensino, seja ele como instrumento de avaliação. Este pode ser 

considerado como instrumento de avaliação de conteúdos e/ou até mesmo, de 

verificação de quais deles os alunos possuem ou não em alguma passagem 

interessante que possa auxiliar o desenvolvimento e a consolidação dos conteúdos 

que os alunos vivenciaram em sala de aula. 

Em nosso trabalho pudemos observar que por meio do RPG é possível 

averiguar os conhecimentos dos alunos pela prática, pois os mesmos vivenciaram e 

discutiram entre si soluções e alternativas para resolverem desafios. A aventura de 

RPG proposta, elaborada e vivenciada por nós e pelos alunos pode se adequar a 

qualquer outro conteúdo de Física, além de nos permitir inferir o que o aluno-jogador 

aprendeu, através das discussões e da exposição de seus pensamentos. 

Corroborando com Ducrot et al. (2008) ao se jogar um RPG didático o mesmo 

permite apresentar a complexidade de uma situação de decisão coletiva, 

promovendo assim, uma visão mais ampla do problema, do aprendizado, da 

explicitação dos conhecimentos discutidos e, consequentemente, da mobilização 

destes na estrutura cognitiva do aluno-jogador.  

Durante as discussões, nós pudemos observar que os grupos, interpretando 

seus respectivos personagens, ao se depararem com os desafios a serem 

resolvidos, expuseram total liberdade de expressão, em que foi nítido a 

complementariedade dessas ideias pelos colegas, sem restrição ou 

constrangimentos. Em alguns momentos, observamos que quando um aluno-jogador 

se pronunciava sobre uma determinada ideia ou conceito, os demais colegas se 

manifestavam demonstrando interesse em ajudar sem, intrigas ou exposição. Dessa 

maneira, é nesse ambiente composto pelos educandos e pelo professor que propicia 

o diálogo e a interação entre os mesmos, avançando para a construção do 

conhecimento e consequentemente para a avaliação desse conhecimento. As 

problematizações, os questionamentos o processo de investigação por parte dos 

sujeitos aguçam e refinam o olhar avaliativo do professor devido a gama de pontos 

que podem ser avaliados no percurso do jogo. Para os autores Cavalcanti e Soares 
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(2009), o RPG facilita constantemente a interação entre os pares, potencializando a 

busca pelo auto conhecimento a partir da ação, reflexão, crítica e autonomia.  

Dessa forma, entendemos que a avaliação deve ser compreendida como um 

momento de reflexão sobre a prática de ensino e que se bem planejada, juntamente 

com a proposta de RPG, servirá como veículo para averiguar qualidades e 

dificuldades que permeiam o processo de aprendizagem. Nesse sentido, o professor 

poderá obter subsídios para melhorar seu trabalho e as práticas avaliativas. 

Portanto, diante do exposto, o professor a partir dessa perspectiva poderá usar o 

RPG como instrumento de avaliação com o intuito de melhorar a aprendizagem de 

seus alunos, explorando e explicitando o conhecimento dos mesmos.  

Pode-se afirmar, portanto, que, de modo geral os nossos aprendizes 

apresentaram motivação e entusiasmo para realizar todas as atividades, 

principalmente o jogar RPG. Assim, levamos em consideração a participação ativa 

dos alunos nas discussões em sala, no seu posicionamento criativo e crítico acerca 

dos temas abordados, demonstrando o que pensavam e permitindo assim, o embate 

de ideias. Um aspecto a ser destacado é que em algumas situações evidenciadas 

nas falas, os discentes se preocupavam com a vinculação do conhecimento 

científico e os aspectos do cotidiano da vida de cada um deles. Demonstraram 

receptividade nas atividades propostas, realizando assim, todas as atividades e em 

especial o RPG que até então, para eles era um recurso didático novo. A avaliação 

dos próprios alunos sobre toda a proposta foi positiva e como consequência, 

apontaram sugestões e críticas, que serão levadas em consideração em propostas 

futuras.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS 
 

 

1) Se fosse possível organizar o movimento dos elétrons dentro de um fio 

condutor, o que obteríamos? 

 

2) O que são imãs? Cite situações em que os imãs aparecem em seu dia-a-dia.   

 

3) Como você magnetizaria uma agulha? 

 

    

4) Como são denominadas as regiões dos imãs?  

 

5) Ao partir ao meio um imã em forma de barra, o que acontece com cada uma 

de suas regiões?   

   

   

6) O que você entende por campo magnético?  

 

7) Para que serve uma bússola? Como funciona? Como poderíamos utilizar 

bússolas para detectar o campo magnético de uma região?     

 

 

8) Nos equipamentos eletrodomésticos não existem imãs, mas, o funcionamento 

desses equipamentos depende da existência de um campo magnético. O que 

gera o campo magnético nesse caso?   
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO FINAL 
 

Olá caro (a) leitor(a),   

Gostou da aventura? Sério? Conte-nos como foi a sua experiência em participar 

dessa atividade! Não existem respostas certas ou erradas para nenhuma das 

perguntas. Utilize os espaços disponíveis e caso precisar escreva no verso da 

página.  

 

 

1.  Como foi tomar decisões e vivenciar os desafios ao longo da aventura?  

 

2. O que você achou do recurso didático (RPG) proposto pela professora? 

 

3. Conte-nos um pouco sobre as aventuras do seu personagem ao longo da 

aventura. 

 

4. Quantas vezes você utilizou algum conhecimento da matéria de Física na 

tomada de decisões do seu personagem?  

 

5. Se você pudesse fazer alguma coisa para melhorar esta atividade proposta, o 

que você faria?          

 

6. Que aspectos do conteúdo Lei de Indução Eletromagnética de Faraday as 

atividades e o RPG te ajudaram a entender?   

 

7. Você acha que utilizar o RPG e o percurso de vida de Faraday traz vantagens 

para a sala de aula? Quais são elas? 

 

Você pode usar o verso da folha para dar sugestões e fazer comentários! Contribua 

para que a próxima aventura seja ainda melhor! 
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APÊNDICE C – AVENTURA DE RPG 

 

INICIANDO O JOGO: Primeira etapa: Instruções dadas pelo mestre para a criação dos 

personagens e a introdução da narrativa utilizada para o jogo:  

 

A aventura inicia-se com as grandes investigações do cientista Inglês Michael Faraday, 

perpassadas através de caminhos tortuosos e longínquos até a chegada da descoberta dos 

fenômenos de indução eletromagnética. Em meados de 1820, Faraday inicia uma série de 

experimentos de forma ativa afim de descobrir um novo fenômeno: a produção de correntes 

elétricas pelo magnetismo ou por outras correntes elétricas. Entretanto, de imediato não 

conseguiu resultados positivos. Nos anos seguintes, ele afasta-se das pesquisas 

eletromagnéticas, como mostra ausência completa desse assunto em seu diário de 

laboratório e em suas publicações. Porém um novo registro no diário, realizado em 22 de 

abril de 1828, mostra que Faraday não tinha abandonado sua busca.  

 

O mestre solicitará aos jogadores que preencham a ficha a lápis com as características de 

seus personagens. A ficha tem o objetivo principal de auxiliar no processo criativo do 

personagem e na integração dos participantes no contexto da história. Cada jogador deverá 

distribuir 20 pontos entre as qualidades, 10 pontos entre defeitos e escolher um medo.  Os 

jogadores podem escolher seus nomes e país de origem, assim como a raça e sua 

respectiva classe. Com a ficha pronta inicia-se aos jogadores que nomeiam um líder para 

dar as respostas dos desafios.    

 

SEGUNDA ETAPA: Faraday, antes de realizar um dos seus últimos experimentos já estava 

consciente de que era possível produzir correntes elétricas tanto a partir de uma outra 

corrente elétrica (a indução volta-elétrica) como pela variação magnética brusca (aproximar 

e afastar rapidamente um imã de uma bobina). Embora ele já tivesse tentado obter efeitos 

pela aproximação e afastamento de ímãs, não tinha obtido resultados, mas tais efeitos 

deviam existir. Por isso ele insistiu e no dia 17 de outubro de 1831 Faraday realizou o seu 

experimento mais conhecido, a indução de corrente pela movimentação de uma barra 

magnética dentro de uma bobina. Ou seja, o princípio descoberto era que o movimento de 

um ímã gera uma corrente elétrica no condutor. As constatações feitas por Faraday, teve 

como auxílio vários outros estudos e pesquisas realizados por terceiros, e as mesmas 

chamaram atenção não somente da comunidade acadêmica, mas sim de todo uma 

sociedade e dentre elas mafiosos sanguinários, que faziam de tudo para obterem lucros. Os 

comentários sobre os resultados encontrados por Faraday já haviam tomado grandes 

proporções e em uma noite sem luar, três bandidos adentraram seu laboratório afim de 
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roubaram seus experimentos e tudo que pudessem vender em outras regiões. Porém, mal 

sabiam eles que o cientista ainda estava no laboratório terminando suas anotações de um 

longo dia de trabalho, e não tiveram outra opção, sequestraram-no!!!!! Levando junto seu 

diário que continha todas as descrições experimentais e principalmente seus resultados. 

Não demorou muito para que a notícia se espalhasse pela região. O rei, ao qual Faraday 

prestava serviços naquela época, Sr. Stark, ordenou que os seus mais fortes soldados, com 

as mais variadas habilidades e características o capturassem com vida e todos os outros 

artefatos roubados em uma perigosa missão.  

 

A partir de agora os jogadores possuem um objetivo: capturar com vida o cientista Faraday 

e seu diário, para que assim o mesmo possa divulgar suas descobertas e contribuir para o 

avanço científico da sociedade. Para o cumprimento da missão, se faz necessário responder 

de forma correta aos desafios apresentados pelo mestre. 

 

- Mestre: É noite, vocês seguem rumo a uma região florestal que se localiza a poucos 

quilômetros do laboratório de Faraday e se encontram totalmente perdidos com pouca 

visibilidade, porém com auxílio dos outros sentidos, percebem que estão em um local de 

mata fechada e com o uso das habilidades de um dos jogadores, deverão passar pelo 

primeiro desafio: 1° Desafio: - Procurar um lugar seguro para ficar e obter informações 

sobre a região e montar um plano de captura.  

 

- Mestre: O jogador interpretando o líder do grupo deverá convencer a todos a seguirem, 

porém deve-se manter o grupo unido. Se faz necessário procurarem ajuda, uma vez que 

nessa busca pela captura do Faraday, não levaram alimentos e não possuem instrumentos 

para a facilitação da visibilidade no local, pois ao longo da caminhada, uma terrível chuva 

acompanhada de fortes trovões e relâmpagos predominam na região. Em seguida, um 

grande raio cai próximo ao local que vocês estão e inicia assim, um incêndio. A chuva cessa 

logo após, porém o fogo continua intenso, acompanhado de fortes uivos e de alguns passos 

na mata a poucos metros de distância de onde vocês se encontram. Para escaparem do 

incêndio e do perigo à vista, terão a oportunidade de encontrar alguns objetos espalhados e 

construírem uma pequena bússola rudimentar, para se orientarem com mais segurança na 

mata, nessa busca, vocês só lembraram-se de levar um pequeno mapa dessa região feito 

há muitos anos. 

 

Para isso, vocês poderão responder a uma pergunta ou tirar a sorte no dado. Caso optem 

pelo dado, um jogador que possui destreza alta deverá jogar o dado, ele deve por meio do 

cálculo tirar um valor maior que quatro (valor da habilidade menos o valor tirado no dado).  
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Se optarem pela pergunta ou não tiverem sorte no lançamento do dado, os jogadores 

devem responder: Pergunta 1: Cada ímã possui necessariamente um polo norte e um polo 

sul? Pergunta 2: Uma bússola pode ajudar uma pessoa a se orientar devido a existência de 

qual propriedade no planeta Terra?   

 

- Mestre: Respondido corretamente, os jogadores encontrarão com sucesso os objetos que 

serão utilizados para a construção da bússola, caso contrário perderão cinco pontos da 

qualidade FORÇA. - Mestre: Ao se aproximarem da costa marítimica, vocês passam por um 

local cheio de destroços de metal, que nos parecem ser de uma pequena embarcação. Ao 

entrarem vocês são tomados pelo medo, uma vez que muitas caveiras estão por lá, mas 

mesmo assim vocês vasculham todo o local e encontram um ímã em barra, grampos 

metálicos utilizados como prendedores de papel, martelo, pregos, uma rolha e uma agulha. 

Dessa forma, vocês terão que construir uma bússola, para ajudar todo o grupo a se orientar 

com maior precisão. Para que a construção seja realizada com sucesso, terão que 

responder as próximas perguntas: Pergunta 3:  O polo norte de uma agulha magnética é 

atraído ou repelido pelo polo norte geográfico da Terra?  Pergunta 4: Então, o polo norte 

geográfico da Terra é um polo norte ou um polo sul magnético? 

 

  - Mestre: Caso errem, terão insucesso na montagem e não poderão utilizar a bússola, e 

terão que encontrar outro meio para se orientarem.  

 

Ao passo que caminham, percebem que chegaram próximo a um riacho, porém estão muito 

cansados e com muita sede e fome, pois só se alimentaram de algumas frutas 

desconhecidas encontradas pelo caminho. Esperam até o anoitecer e vendo que não 

poderão prosseguir o caminho até que o dia amanheça, resolvem passar a noite ali, próxima 

às margens do rio estreito. Passam a contar histórias desse local, histórias essas contadas 

pelos seus avós e que até hoje escutam. O lugar é habitado por serem diferentes daqueles 

que conhecem... pensaram em desistir...mas sabem que não deve... o futuro da Ciência e a 

vida do Cientista valem mais do que a ambição dos bandidos.  

Nenhuma pista ainda encontrada... se perguntam “por onde levaram o Sr. Faraday? O que 

fizeram...será que o encontraremos vivo? “.. perguntas ainda sem respostas.  

 

Após passarem algumas horas nesse local, continuaram a caminhar durante o amanhecer e 

encontram uma velha e abandonada cabana, próximo a um riacho que se acomodaram. 

Vasculham todo o espaço e encontram um pequeno candeeiro e o ascendem. Um dos 

jogadores propõe que logo após o descanso irá dividir o grupo em dois, em busca de ajuda. 

Na manhã seguinte, ouvem-se passos e uivos que se tornam mais intensos e mais 
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próximos. Mas o cansaço é tão grande, que não se incomodam e voltam a dormir, porém 

um dos personagens inconformados com tal situação resolve vasculhar todo o perímetro da 

cabana, e encontra uma arca antiga e empoeirada. Ao abri-la, encontra um velho e 

fragmentado pergaminho, mas não consegue interpretar de imediato e se perde no passar 

do tempo. Após horas, monta os pedaços que estão soltos dentro de uma caixa. 

 

Descobre então, que todos podem estar mais perto do que imaginam. Está próxima a cidade 

de Winchester, conhecida pelas festas excessivas de piratas e outros bandidos que atracam 

suas embarcações para divertimento e trocas de objetos roubados. Eurecaaaaaaaaaaa!!!! 

“Podemos encontrar o Sr. Faraday e seu diário”! Mas ao voltar para o local onde todos 

dormem você jogador se surpreende com uma terrível criatura, com mais de dois metros de 

altura, com garras afiadas e de uivos intensos e põem-se a gritar. Um dos jogadores 

consegue pensar de forma rápida em uma saída.   

 

- Mestre: A saída pensada pelo jogador, foi atingir a criatura com uma grande barra de ferro, 

que se encontra próximo a ela, mas para obter este objeto e escaparem ilesos ao ataque da 

criatura, o jogador terá que lançar o dado e obter um valor igual ou maior que quatro 

(habilidade menos o valor tirado pelo dado). Caso não consiga, terá que completar a frase 

abaixo: Frase 1:  quanto maior for ________ da superfície colocada em um dado campo 

Magnético, maior será o número de linhas de _________ que furam a superfície, isto é, 

maior será o valor do fluxo.   

 

- Mestre: Caso não complete de forma correta a frase, não conseguirá obter o objeto e terá 

que pensar de forma rápida em outra saída de deter a fera a ser avaliada pelo Mestre.  

Completando a frase de forma correta, obterão sucesso nesta ação e poderão prosseguir o 

trajeto.   

 

- Mestre: Após o transtorno passado por todos vocês o líder do grupo resolve dividir o grupo 

em dois, para facilitar as buscas e alcançar o maior número de pistas possíveis. O grupo 1, 

resolve seguir o percurso do riacho, enquanto o grupo 2, resolve atravessar o mesmo, por 

uma parte mais rasa, e assim o fazem. 

 

- Mestre: Sobre o grupo 1: Vocês após horas de caminhada seguindo as margens do riacho, 

conseguem finalmente encontrar um pequeno vilarejo. Cansados param em uma simples 

cabana, onde habitava uma senhorinha bem pequenina... A Senhorinha os leva para o 

interior da sua cabana, no qual os alimenta com carne de javali e frutas do local, pois todos 

daquele lugar se alimentam da caça, pesca e cultivo das plantas nativas da região.  
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Após a refeição, vocês a questionam sobre como chegar de maneira mais rápida o possível 

à cidade de Winchester, e passam a relatar o que os motivou a chegarem até ali. A resposta 

dada pela senhora é mais assustadora do que imaginavam. Ela diz que é muito perigoso 

chegar até lá, pois, as pessoas que vivem lá são atormentadas por aqueles que habitam, 

pelas truculências dos piratas e bandidos. Chegar até lá, pode ser uma ida sem volta.  

 

Apesar do conselho, não desistem...e para dar continuidade a caminhada e seguirem a rota 

deverão passar pelo desafio 2: O grupo sabe que a corrente elétrica pode ser produzida em 

um fio, simplesmente movendo-se um imã para dentro e para fora das espiras de uma 

bobina, e que não era necessário a utilização de qualquer bateria ou outra fonte de 

voltagem, apenas o movimento do imã em relação a bobina.    

 

Pergunta 5: Imaginem um imã em forma de barra preso a uma mola que oscila para dentro 

e para fora da bobina ligada a um galvanômetro. O que acontece com o ponteiro do 

galvanômetro? 

- Mestre: Caso não respondam de forma correta, poderão arriscar a sorte no dado, 

utilizando um jogador que ainda não a arriscou. O valor a ser tirado precisa ser maior ou 

igual a três (habilidade menos o valor tirado pelo dado). Se ainda não conseguirem, a 

Senhora como forma de gratidão por terem resolvido o seu problema os dirá o caminho 

correto a seguir, o como e onde encontrar os possíveis bandidos que sequestraram o 

cientista Faraday e seu diário tão importante de laboratório.  

 

- Mestre: Sobre o grupo 2:  para encontrarem os seus amigos na aldeia e irem juntos a 

Winchester, deverão enfrentar um terceiro desafio. Caso não consigam, arrisquem a sorte 

no dado e obtenham um valor igual ou superior a cinco. Se o resultado obtido não for o 

esperado, poderão responder uma outra pergunta, porém se ainda não responderem de 

forma correta perderão dez pontos a serem distribuídos entre os jogadores. Desafio 3:  qual 

a relação entre o número de espiras e a corrente produzida? Pergunta 6 (alternativa): Cite 

exemplos do fenômeno de indução eletromagnética no dia-a-dia.   

 

- Mestre: Agora todos reunidos novamente e com a informação dada pela Senhorinha, 

vocês continuam a caminhada ainda utilizando a bússola construída para se localizarem. 

Supimpa....!!! descobrem que estão mais próximos do que imaginavam! Ao se aproximarem 

da pequena cidade ficam sabendo que haverá um grande leilão de artefatos elétricos e de 

um “grande diário do conhecimento”. - Ora....... Será que esse diário, não é o mesmo 

pertencente e roubado do cientista Faraday?  Se o diário será leiloado onde se encontrará o 

Sr. Faraday? 
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- Mestre: ao chegarem no único bar da cidade, vocês se assustam com a diversidade de 

pessoas que frequentem o local...homens com apenas um olho; mulheres com barbas e 

unhas gigantes; anões e corpos com algum tipo de deficiência física... Ao pedirem 

informações ao dono do bar sobre o sequestro do cientista e seus pertences, o mesmo dá a 

localização de um possível cativeiro, pois ouviu em uma conversa passada de três homens 

suspeitos a respeito de um grande negócio que poderia salvar a vida de todos eles.  

 

- Mestre: em uma taberna não muito distante dali poderia ser o local escolhido de cativeiro 

do Sr. Faraday, entretanto precisam adentra-la sem levantar nenhuma suspeita...dois 

jogadores avistam algo parecido com um pé-de-cabra... que poderá ser útil para arrancar 

todas as trancas do lugar. Vocês deverão responder a uma 8ª pergunta para que consigam 

retirar todas as trancas. Caso não acertem, terão que pensar em outro modo de entrar na 

taberna e capturar, possivelmente, o Sr. Michael Faraday. Pergunta 7: A indução 

eletromagnética constitui como uma fonte de energia? 

 

- Mestre: Respondido com sucesso, conseguem abrir as trancas e entrar na taberna... caso 

não, terão que pensar em algo eficiente para conseguir retirar as trancas. Usem a qualidade 

“inteligência” para tal.  

 

- Mestre: Chamam pelo cientista! “Sr. Faraday! Sr Faraday... onde se encontra? Viemos 

resgatá-lo!! – Depois de um grande momento de silêncio, ouvem vozes! “ Aqui, estou aqui... 

cuidado eles podem voltar a qualquer momento”...Seguindo a voz perturbada do cientista, 

chegam no local, mas não fazem ideia de como abrir um gigantesco portão...”  

 

- Mestre: todos precisam responder a 9ª pergunta para alcançar algumas chaves que, que 

coincidentemente, se encontram ao alcance de um candelabro. Pergunta 8:  qual é a fonte 

do campo elétrico? E a do campo magnético?    

 

Caso a pergunta seja respondida com sucesso, conseguirão salvar o cientista assustado. 

Entretanto, caso não consigam obter êxito terá uma nova chance:  

 

Desafio 4: O que é induzido por um campo magnético que se alterna rapidamente?    

- Mestre: Ao capturar o cientista e os seus pertences, vocês se apressam para fugir do local, 

pois a qualquer momento os bandidos podem chegar, até porque faltam poucas horas para 

o grande leilão. Assustados com toda a situação, fogem o mais rápido possível. Ao 

retornarem para casa, conseguem uma grande premiação de heroísmo e coragem por 
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enfrentarem as mais adversas situações na captura do cientista Faraday, que depois disso, 

contribuiu cada vez mais para o avanço científico daquela época e de outras, até os dias 

atuais.  
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APÊNDICE D – MAPA CONCEITUAL 
 

Faça aqui seu Mapa Conceitual! 

 

 

 

Nesse espaço você fará seu Mapa Conceitual, que precisará conter todos os 

conceitos trabalhados durante as atividades e principalmente aqueles discutidos ao 

longo da aventura de RPG. Utilize o máximo de Conceitos possíveis, use o Mapa 

Conceitual abaixo como exemplo! 
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APÊNDICE E – MODELO DE FICHA DO PERSONAGEM 

 

Crie as características do seu personagem!! 

 

 

Quem é?  

 

Onde nasceu? 

 

Quem faz parte da sua família?  

 

Onde vive e com quem? 

 

Qual sua rotina diária?  

 

Como você é fisicamente? 

 

 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Defeitos: 

Irresponsabilidade___ 

Orgulho___ 

Azar___ 

Ódio__ 

Agressividade__ 

Mentira__ 

Falsidade__ 

Injusto__ 

 

 

Qualidades: 

Responsabilidade___ 

Inteligência___ 

Força ___ 

Sagacidade ___ 

Destreza___ 

Atitude ___ 

Cidadania ___ 

  

Medo: 

Fobia de lugar 

fechado____ 

Fobia de abismo___ 

Altura__ 

Animais selvagens___ 

Perder a memória___ 

Tempestade___ 
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APÊNDICE F -  TEXTO SOBRE GERADORES 

 
 

Como a energia elétrica é gerada nas usinas? 

 

Fonte dos textos adaptados de: QUEIROZ, 2011 

 

Introdução 

 

O primeiro passo para produzir energia elétrica é obter a força necessária para girar as 

turbinas das usinas de eletricidade. Gigantescos sistemas de hélices, elas movem 

geradores que transformam a energia mecânica (movimento) em energia elétrica. Essa 

força pode ser obtida de diversas fontes de energia primária. No Brasil, a energia elétrica 

vem, em grande escala das usinas termoelétricas, hidrelétricas, termonucleares e eólicas. 

Não existem no Brasil usinas geotérmicas, maremotriz e termossolares. A inexistência dos 

dois primeiros tipos se justifica por não haver condições geológicas que propiciem essas 

formas de obtenção de energia.  Todas as usinas possuem em comum um dos processos 

que é a transformação da energia cinética em elétrica no gerador. Elas possuem formas 

diferentes de fazer com que o eixo do gerador gire. A partir daí tudo é igual em qualquer tipo 

de usina.    

 

Usina Hidrelétrica   

 

Em países como o Brasil, que possui muitos rios com grandes desníveis, uma das soluções 

mais econômicas para fazer girar turbinas é aproveitar a força das águas, construindo 

usinas hidrelétricas. Em uma usina desse tipo, uma barragem, também conhecida como 

represa, controla as águas do rio. 

No interior da barragem, são instalados grandes tubos inclinados, geralmente chamados de 

aquedutos, que abrigam as turbinas. A água desce pelos tubos e faz girar o sistema de pás 

(ou hélices), movimentando o eixo dos geradores que produzem a energia elétrica. Perto 

dos geradores são instalados os transformadores, equipamentos que acumulam e enviam a 

energia elétrica para os cabos das linhas de transmissão. 

Nesse processo estão envolvidas as transformações de energia já estudadas anteriormente, 

ou seja, transformação de energia potencial da água em energia cinética que realiza o 

trabalho de movimentar as pás das turbinas dando-as energia cinética de rotação. Essa 

energia cinética de rotação é transformada em energia elétrica no gerador. 
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Figura 1: Esquema de uma usina hidrelétrica 

Fonte: Prova do Enem (1998)  

 

Depois de movimentar as turbinas, as águas voltam para o leito do rio sem sofrer nenhum 

tipo de degeneração. É por isso que a energia hidrelétrica é considerada uma fonte limpa, 

além de ser renovável. No Brasil, a maior quantidade de energia elétrica produzida provém 

de usinas hidrelétricas. 

 

Usina Termelétrica  

 

Em regiões com poucos recursos hidrográficos, mas com boas reservas de óleo, carvão ou 

gás, é possível girar as hélices das turbinas com a força do vapor resultante da queima 

desses combustíveis. O vapor em alta pressão é deslocado através de   tubulações que 

alcançam as turbinas e produz o movimento das hélices das mesmas e dos eixos dos 

geradores, gerando assim energia elétrica. 

 

Figura 2: Esquema de uma usina termelétrica 

Fonte: QUEIROZ (2011, p. 28) 

 

A maioria das usinas termelétricas usa fontes primárias consideradas não-renováveis, mas 

em alguns lugares do Brasil já é possível gerar energia queimando combustíveis 

alternativos, como a biomassa 
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 Usina Nuclear  

 

Na natureza, algumas substâncias, como o urânio, têm núcleos atômicos extremamente 

pesados e instáveis, que podem ser divididos em partículas menores se forem 

bombardeados por nêutrons. Os nêutrons, ao atingir um núcleo de urânio, provocam sua 

quebra em dois núcleos menores e a liberação de mais nêutrons, que, por sua vez, irão 

atingir outros núcleos de urânio e provocar novas quebras. Essa é uma reação em cadeia. 

No momento em que se dividem, os núcleos emitem calor na forma de radiação. 

Em uma usina nuclear, essa reação, chamada de fissão nuclear, é feita no interior de 

reatores. O calor gerado pela fissão nuclear produz o vapor que produz o movimento das 

hélices das turbinas e dos eixos dos geradores, gerando assim energia elétrica. 

 

 

 

Figura 3: Esquema de uma usina termonuclear 
Fonte: QUEIROZ (2011, p. 29)  

 

Energia Eólica  

 

A Energia Eólica é a energia obtida pelo movimento do ar, pela força dos ventos. Neste tipo 

de usina, a força dos ventos faz girar as hélices ligadas em um gerador (aerogerador). 

Dessa forma, a energia cinética dos ventos se transforma em energia cinética de rotação 

das hélices e depois em energia elétrica no gerador. 

 

Usina Geotérmica  Figura 4: Esquema de uma usina eólica 
Fonte: QUEIROZ (2011, p. 29) 
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A energia Geotérmica é o calor proveniente do interior da Terra e aquece a água dos lençóis 

subterrâneos. Tal energia pode ser convertida em eletricidade. Como isso é possível? A 

temperatura da crosta terrestre aumenta em média 1º C a cada 30 metros de profundidade. 

Essa variação pode ser maior em alguns lugares do planeta.   

Dessa forma, nesses lugares, a água dos lençóis freáticos, ao entrar em contato com rochas 

subterrâneas a altas temperaturas, se aquecem, aflorando na superfície em temperaturas 

elevadas. São os gêiseres. A água expelida nestes gêiseres pode chegar a temperaturas 

muito superiores a 60º C. Através de tubos, o vapor proveniente dessas fontes de água 

aquecida é levado até uma usina Geotérmica. O vapor sob alta pressão faz mover turbinas 

como ocorre em uma usina termelétrica/termonuclear/termossolar. Da mesma forma que 

ocorre nestas usinas, o movimento das turbinas (energia mecânica) é transformado em 

energia elétrica através de um gerador.   

A diferença entre a Usina Geotérmica e uma Termelétrica ou Termonuclear é que na 

Geotérmica não é necessário a queima de combustíveis ou outro tipo de reação química, 

para obtenção de eletricidade. Por essa razão, é uma fonte de energia limpa assim como a 

termossolar.    

 

Figura 5: Esquema das partes básicas de uma usina geotérmica 
Fone: QUEIROZ (2011, p.30) 

 

Usina Termossolar 

 

O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa 

energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida 

posteriormente em trabalho útil. Uma usina termossolar utiliza concentradores solares 

parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores solares 

parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada em um receptor 

em forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400 °C. O calor desse óleo é 

transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão 

movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. 
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Figura 6: Coletor de energia solar em uma usina termossolar 
Fonte: Prova do Enem (2009)  

 

Energia das Marés  

 

A energia das marés é obtida de modo semelhante ao da energia hidrelétrica. Constrói-se 

uma barragem, formando-se um reservatório junto ao mar. Quando a maré é alta, a água 

enche o reservatório, passando através da turbina e produzindo energia elétrica. Na maré 

baixa, o reservatório é esvaziado e a água que sai do reservatório passa novamente através 

da turbina, em sentido contrário, aciona um gerador, produzindo energia elétrica.    

 

Figura 7: Esquema de uma usina maremotriz (Figura adaptada) 
Fonte: QUEIROZ (2011, p. 32) 

 

No Brasil temos grande amplitude de marés, por exemplo, em São Luís, na Baia de São 

Marcos (6,8m), mas a topografia do litoral inviabiliza economicamente a construção de 

reservatórios. 
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APÊNDICE G – QUESTIÓNARIO SOBRE CIÊNCIA E CIENTISTA 

 
 
 

1. Para você como se faz Ciência? 

2. Que imagem você possui de um cientista? 

3. Para você os cientistas usam criatividade e imaginação durante suas 

investigações? 

4. Após a leitura dos fragmentos do texto, você mudou sua concepção 

acerca do cientista e do fazer Ciência? Por quê? 

5. Como você resumiria o trabalho realizado por Faraday ao longo da 

construção da Lei de Indução Eletromagnética? 

6. A ciência reflete valores sociais e culturais de uma sociedade ou ela é 

universal? 

 


