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RESUMO 

 
 

O ensino de Física praticado hoje, na maioria das escolas de Ensino Médio, tem se mostrado 

muito mecanizado, centrado na memorização de fórmulas e fixação de conteúdo através de 

exercícios repetitivos, ao invés de valorizar a discussão, a pesquisa e a criatividade. Como 

tem sido constatado, o uso de metodologias ultrapassadas e linguagens distantes do mundo 

em que o aluno está inserido levam a um desinteresse no aprendizado não só de Física, 

mas de todas as disciplinas ligadas às ciências da natureza. 

 
Diante deste quadro, nosso objetivo neste trabalho é desenvolver uma ferramenta 

lúdica que possa tornar a aula de Física mais atrativa. Nesse intuito, apresentamos uma 

proposta de adaptação do jogo de tabuleiro “Perfil” para uso em sala de aula. O jogo foi 

desenvolvido e testado por duas turmas do 1o ano do Ensino do Médio, os resultados 

mostram que, de fato, este é um recurso didático interessante que deve ser melhor 

explorado, pois oferece ao professor uma alternativa para uma aprendizagem mais 

significativa. 

 
Palavras-chave: didática, jogos, ensino de física 
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ABSTRACT 

 
 

The practised physics teaching nowadays, in majority high school education, has been 

shown very mechanized, focused in the memorization of formulas and stablishment of content 

through repetitive exercises, instead of appreciate the discussion, the research and the 

creativity. As it has been verified, the use of outdated methodologies and languages that are 

not introduced in the world where the pupil is inserted not only lead to a disinterest in the 

learning of Physics, but of all disciplines related to sciences of nature. Faced with this 

situation, our objective in this work is to develop a clear tool that can make physics class more 

attractive. In this aim, we present a proposal to adapt the board game “Profile” for the use in 

classroom. The game has been developed and tested by two groups from 1º year of high 

school and the results show that, in fact, this is an interesting didactic resource that must be 

better explored, because it offers to the professor an alternative for a more significant 

learning. 

 

 

Keywords: didactic, games, physics teaching
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1. Introdução: 

 

 
Há muito tempo a qualidade da educação escolar em nosso país vem sendo 

questionada e, por várias razões, ela tem se tornado alvo de muitas críticas. O fraco 

desempenho dos alunos, comprovado ano após ano pela baixa proficiência em 

matemática e leitura; o alto índice de evasão escolar (segundo pesquisa do Inep- 

2015, considerando todas as séries do ensino médio, a evasão chega a 11% do total 

de alunos nessa etapa de ensino); as inúmeras reprovações a cada série retardando 

a conclusão do ensino médio, são apenas alguns dos fatores que evidenciam a 

precariedade do nosso sistema educacional e nos fazem refletir, entre outras coisas, 

sobre o processo ensino-aprendizagem e seus principais atores: professores e 

alunos. 

Durante muito tempo, o educador (professor) foi visto e tratado apenas como 

sendo um mero transmissor dos saberes produzidos pela humanidade. A ele, cabia 

simplesmente, reproduzir o que aprendeu, sem nenhum questionamento e sem levar 

em consideração as realidades apresentadas nas salas de aula. O professor parecia 

absoluto nessa transmissão, ele detinha “o precioso saber” a ser ensinado às novas 

gerações. Ao longo dos anos, a sociedade evoluiu, muitos estudos envolvendo áreas 

da psicologia, da filosofia e até da neurociência foram desenvolvidos questionando o 

ato de ensinar e aprender. O método tradicional de ensino estava obsoleto, a ideia do 

professor ser simplesmente um transmissor, sem nenhum tipo de interação com a 

realidade que o cercava, precisava ser mudada. Nessa perspectiva, Freire (1996) 

afirmava que: “não há docência sem discência, as duas se explicam, e seus objetivos, 

apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do 

outro. Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender” 

(FREIRE, 1996, p.25). Hoje, existe o consenso que o processo de aprendizagem é o 

resultado da interação entre professores e alunos, consolidada com o apoio de livros 

didáticos e diferentes dispositivos tecnológicos disponíveis para a melhoria da 

qualidade desta interação. 
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Esta compreensão acerca da importância da relação aluno-professor e suas 

consequências no processo de aprendizagem vem sendo também debatida, ao longo 

dos últimos anos, no ensino de Física. E, mesmo com alguns professores ainda se 

mostrando inertes à essa perspectiva, observamos que muitos docentes tentam 

buscar um equilíbrio. A tese que vem ganhando força e sendo difundida é que alunos 

e professores devem se tornar parceiros no processo de ensino-aprendizagem, 

trocando informações de saberes científicos e do cotidiano. Cada vez mais tem-se 

constatado que o método “cuspe e giz” não cabe mais na escola moderna: aulas 

desinteressantes, sem contextualização e sem a participação dos alunos, que se 

limitam a ouvir palestras dos professores e, quando muito, anotam no caderno o que 

foi escrito no quadro, são enfadonhas, desmotivantes, pouco aproveitadas e geram 

muito pouco ou nenhum conhecimento ou crescimento cognitivo. 

Hoje em dia vemos a necessidade de formar cidadãos cada vez mais críticos, 

capazes de questionar os problemas, pensar em soluções, criar meios para resolvê- 

los e agir de forma adequada. Isso é importante não só porque os alunos precisam 

estar bem preparados para enfrentar o mercado de trabalho, mas principalmente, para 

que um dia possamos fazer parte de uma sociedade mais esclarecida, mais 

consciente e mais justa. No centro de tudo isso está a figura do professor, que, pelo 

papel que desempenha, é fundamental aos processos de mudança das sociedades. 

Com o avanço tecnológico e o acesso cada vez mais rápido a uma quantidade enorme 

de informação, torna-se necessário que o professor se mantenha atualizado, 

sintonizado com o novo e olhe com bastante atenção para a maneira como ensina. 

Um ensino conteudista, em que a relação professor-aluno, remete a um exercício 

repetitivo onde o professor simplesmente transcreve no quadro o que está expresso 

nos livros, torna-se cada vez menos atraente e mais massificado, pois não incentiva 

o diálogo e nem o confronto de ideias. Para evitar esta armadilha é importante que o 

professor faça, periodicamente, uma autoanálise da forma como atua no processo de 

ensino e busque ideias para que sua prática docente possa ser renovada e 

aperfeiçoada. 

A prática docente tem sido pauta de vários simpósios, encontros acadêmicos 

e até mesmo bate papo entre os docentes nas salas dos professores. É consenso, 

que métodos tradicionais de ensino, focados na técnica e com ênfase nos exercícios 

repetitivos, deixam os alunos distantes da realidade, pois eles não conseguem 
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observar o vínculo do conteúdo trabalhado em sala de aula com as suas experiências 

cotidianas. Esse tipo de prática dissociativa acaba levando a uma dispersão e 

abstração muito grandes e, consequentemente, a uma falta de interesse pelo que está 

sendo ensinado. Segundo Ricardo (2007), ao possibilitarmos novas formas de 

construção do aprendizado, como: utilizações de experimentos, jogos educacionais, 

filmes, músicas e feiras de ciências, estamos permitindo que os alunos possam ter 

contato com uma realidade muito mais concreta e ligada ao avanço tecnológico com 

o qual a sociedade moderna se acostumou. Nesse contexto, podemos destacar o 

caso do ensino de Física. A Física, apesar de ser a ciência que explica o universo e 

de estar presente a todo tempo no nosso dia a dia, ainda é vista pelos estudantes 

como um conjunto de fórmulas e abstrações. É bem verdade que alguns conceitos na 

Física são bastante abstratos como, energia e entropia, por exemplo, e às vezes, não 

é fácil encontrar a melhor forma de explicar determinados fenômenos. No entanto, é 

imprescindível que o professor esteja atento à sua prática pedagógica e que busque 

aprimorar novas formas de ensino, introduzindo recursos e atividades que auxiliem na 

construção do conhecimento, que aproximem a ciência da realidade e que 

proporcionem uma aula mais atraente. 

Neste trabalho apresentamos uma proposta de adaptação e uso do jogo de 

tabuleiro 'Perfil' como recurso didático. Nosso objetivo é contribuir com uma 

ferramenta para o ensino de Física que além de auxiliar o docente no processo de 

ensino-aprendizagem também torne o ensino mais atrativo. Esta monografia se 

encontra dividida da seguinte maneira: no 2o capítulo, apresentamos um breve 

histórico do ensino de Física no Brasil, antes e depois do sancionamento da LDB; no 

3o capítulo, mostramos como a relação entre os jogos e o ensino tem sido abordada 

por alguns autores; no 4o capítulo, introduzimos a adaptação que fizemos do jogo 

“Perfil” para o uso em ensino de Física, descrevemos as regras e apresentamos 

sugestões de como o professor pode mediar e intervir no jogo. Ainda neste capítulo 

detalharemos como foi a experiência do uso do jogo em duas turmas do primeiro ano 

do ensino médio; finalmente, no 5o capítulo, apresentamos nossas conclusões. 
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2. Revisão Bibliográfica 
 

2.1 História do Ensino de Física no Brasil: 
 

O início da educação sistematizada em nosso país ocorreu por volta de 1549 

com a vinda de Tomé de Souza para o Brasil. Alguns Jesuítas que o acompanharam 

uniram-se aos que já estavam aqui, construindo um grupo responsável por educar e 

evangelizar os nativos e os pobres do nosso país. Os estudantes eram organizados 

em classes de acordo com o seu nível de conhecimento, e o avanço para as séries 

posteriores era atingido de acordo com o nível da aprendizagem de cada um e, por 

isso, o tempo de permanência em cada série variava de aluno para aluno. Segundo 

Alves (2005), algumas características daquela época ainda são percebidas nos dias 

de hoje. Características como a divisão do trabalho didático, a criação dos espaços 

especializados para o ensino (salas de aula), o ensino seriado, entre outros. (ALVES, 

2005, p.57) 

O ensino dos nativos ficou nas mãos dos padres Jesuítas durante 200 anos. 

Foi quando, com a expulsão deles, em 1759, o marquês Pombal, autor da exclusão, 

implementou algumas mudanças em seu processo e em seus métodos, o que gerou 

uma falta de profissionais, devido aos distanciamentos dos jesuítas. No entanto, com 

a vinda da família Real no início do Século XIX, observamos uma reorganização na 

estrutura educacional e as criações nas primeiras escolas técnicas e superiores do 

país. 

Nos primórdios da República, o que se observa é que a questão educacional 

teve uma ampliação, até mesmo no número de alunos presentes no ensino primário. 

O Brasil passou por várias mudanças sociais e econômicas, o que também modificou 

a forma como se organizava a educação em nosso país. 

Observamos ainda a separação do Estado com a Igreja. Simultaneamente, o 

país passa a sofrer uma forte influência da escola positivista, principalmente do 

Ministro da Instrução, Benjamin Constant, fazendo com que fosse incluído no ensino 

básico os conteúdos fundamentais (Matemática, Física, Química, Biologia, 

Astronomia e Sociologia). 

 

 
No decorrer do período da primeira República, o sistema educacional foi mais 

efetivo, e com isso, observamos uma pequena evolução com um projeto de lei que 
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tentava modificar o panorama do ensino de Ciências no país. O projeto tornava-se 

obrigatório o uso de laboratórios para desenvolvimento do ensino de Física e Química. 

Ainda assim, o que deveria se tornar algo produtivo para disseminação dos conteúdos 

científicos, não passou de uma simples demonstração de conceitos já vistos 

anteriormente. Ficando longe a formação de cientistas por meios dos estudos da área 

de Exatas por meio dos experimentos. 

Nos anos 40, o ensino de Física encontrava-se muito associado aos exames 

de admissão do ensino superior (assim como ocorre na maioria das escolas nos dias 

de hoje), tendo um formato bastante introdutório, onde os conceitos básicos eram 

ensinados, onde o ensino se baseava na transmissão do conteúdo, generalista e 

expositivo. 

Moreira (2000) enfatiza que o marco inicial do ensino de Física no Brasil pode 

ser considerado a partir do PSSC, contudo, ele destaca que o projeto foca muito no 

ensino e deixa de lado os aspectos vinculados a aprendizagem. 

 

 
(...) os projetos foram muito claros em dizer como se deveria ensinar a Física 

(experimentos, demonstrações, projetos, “hands on", história da Física), mas pouco 

ou nada disseram sobre como aprender-se-ia esta mesma Física. Ensino e 

aprendizagem são interdependentes; por melhor que sejam os materiais 

instrucionais, do ponto de vista de quem os elabora, a aprendizagem não é uma 

consequência natural. (MOREIRA, 2000, p.95) 

 
 

 

Porém, poucas coisas dos projetos foram aplicadas nos ambientes de ensino. 

Apenas no final dos anos 60 é que ouve uma tentativa de solucionar os problemas da 

falta de equipamentos, principal motivo apresentado pelos professores pela pequena 

utilização do PSSC nas escolas. Com isso, o livro didático, fruto também desses 

programas de treinamento dos professores, acabou sendo adotado pela grande 

maioria dos professores e usados até hoje em dia. 

 

 
A LDB veio no final do século XX com o objetivo de reformar a estrutura e o 

funcionamento da escola nacional. Em 20 de dezembro de 1996, o Congresso 

Nacional decretou, e o Sr. Presidente da República sancionou, a atual Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB – Lei n0 9.394/96. Com isso, a nova 

lei aponta que o Ensino Médio tem por finalidade: Consolidar e aprofundar os 

conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, que permitem prosseguir os 

estudos; a preparação básica para o trabalho e o exercício da cidadania; o 

aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e a compreensão 

dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a 

teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. Sendo assim, observamos que o 

Ensino Médio buscará a formação geral, o que vai ao encontro do conceito antigo de 

formação específica. 

2.2 Diretrizes para o ensino médio: 
 

Entende-se que os alunos, ao terminarem o ensino médio, devem estar prontos 

para a vida, atuando na sociedade como cidadão crítico tomando por base o 

conhecimento construído em sala de aula. 

Toda mudança curricular é aplicada a partir de uma política de 

desenvolvimento de uma país. O currículo deve expressar coerência e articulação 

com essa política. O planejamento curricular está adquirindo centralidade nas 

reformas educativas, especialmente na América Latina. Foram criadas também a 

partir da LDB/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM). 

No caso do Brasil, as mudanças tornam-se mais efetivas ao se tratar dos PCN 

(Planos Curriculares Nacionais) e nas formas de avaliação impostas aos alunos, 

principalmente com o ENEM e o Saeb (DOMINGUES; TOSCHI; OLIVEIRA, 2000). 

Além do cumprimento obrigatório das Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 

médio e dos PCNs, foram criadas as orientações complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN+). Estes tinham por objetivo auxiliar os professores para 

a implementação efetiva dessas reformas (RICARDO, 2007). 

A LDB e os PCNs têm como objetivo nortear os profissionais da educação no ensino 

de suas disciplinas, apontando maneiras de se trabalhar uns certos conteúdos, 

incluídos em uma das grandes áreas do conhecimento, através de propostas 

educacionais. Essas orientações, com a aplicação dessas propostas em sala de aula, 

ajudam no cumprimento da lei (MENEZES, 2000). 
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Ao concluir o ensino médio, o aluno deve ser capaz de ter uma visão de mundo 

diferenciada. A sua formação exige flexibilidade funcional, criatividade, autonomia de 

decisões, capacidade de trabalhar em equipe, autonomia intelectual, pensamento 

crítico, capacidade de solucionar problemas, etc. (DOMINGUES; TOSCHI; OLIVEIRA, 

2000). 

No caso do ensino de Física, os alunos devem enxergar o ensino dessa ciência 

como uma porta de entrada para um mundo mais amplo, repleto de possibilidades 

que os ajudarão a compreender melhor a realidade e possibilitar uma mudança social 

a partir dos conteúdos que ajudaram a desenvolver a autonomia citada anteriormente 

(KAWAMURA; HOSOUME, 2003). 
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3. A importância da utilização de jogos na educação básica 
 

Quando se pensa em uma sala de aula, normalmente os alunos associam o 

ambiente como um lugar hostil, sem importância e pouco atrativo. Dificilmente os 

ambientes formais ou informais de aprendizado são tidos como interessantes, 

divertidos ou mesmo imaginados como um espaço onde o aprender possa se tornar 

algo prazeroso. Muitos professores, de qualquer área do ensino, ainda enfrentam 

dificuldades para aceitar que mudanças são necessárias. O ensino tradicional é de 

certa forma engessado e a tendência é que cada vez mais os alunos queiram se 

distanciar do ambiente escolar. 

Apesar disso, alguns profissionais têm incentivado a busca por novas formas 

de se pensar em educação no século XXI, fazendo com que as coisas comecem a 

mudar. Um número maior de professores e escolas começaram a perceber que é 

extremamente importante, do ponto de vista lúdico, para o desenvolvimento 

emocional e cognitivo dos alunos. 

No que diz respeito ao ensino de ciências, os jogos têm o potencial de auxiliar 

no aprendizado, funcionando como ferramenta pedagógica com o poder de atrair o 

aluno e despertar o interesse dele. 

Como ferramenta de aprendizagem, os jogos auxiliam no desenvolvimento do 

aluno no que diz respeito à criatividade, afeição, capacidade de se relacionar com 

outros indivíduos, respeitando diferenças étnicas e culturais. Através do jogo o aluno 

pode desenvolver sua capacidade inventiva, observar fenômenos e tentar 

compreendê-los, desenvolver habilidades e experimentar novas visões. 

Porém, deve-se ter em mente que o jogo não seja considerado a única 

ferramenta eficaz para a melhoria do ensino básico nas escolas, mas pensado como 

um instrumento que vise complementar o aprendizado. Além disso, é preciso extrair 

ao máximo o que de positivo o jogo oferece. Não se trata apenas de jogar por jogar, 

como num momento de lazer. Alunos e professores precisam entender que é um 

trabalho conjunto. Diversão e aprendizado. Não se trata de excluir por completo o que 

de fato é feito em sala de aula, mas afirmar a possibilidade de combinar o ensino 

tradicional, com aulas expositivas, textos e listas de exercícios (que também são 

importantes) com atividades fora desse contexto, como o jogo. 
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3.1 A importância do jogo no ensino de Física 
 

As formas como os conteúdos de Física são apresentadas nas instituições de 

ensino acabam engessando a maneira como se trabalha junto aos alunos, excluindo 

as possibilidades de eles obterem um desenvolvimento mais pleno e uma 

aprendizagem mais eficaz. Isso apenas provoca no aluno um sentimento de que o 

ensino de Física não contribui em nada para a vida dele, o que acaba minando o 

interesse pela cultura científica. 

Pensando nisso os jogos aplicados ao ensino de Física são construídos para 

incentivar os alunos. Com isso, cria-se uma ferramenta que possui a tendência de 

aumentar as chances de os alunos aprenderem os conceitos e os conteúdos 

referentes a cada assunto que se deseja ensinar. Como já foi dito anteriormente, os 

jogos têm um potencial gigantesco para despertar o interesse dos alunos pelos 

conteúdos, já que os mesmos fazem com que conteúdos antes tidos como 

desinteressantes, propiciem a uma melhor aprendizagem, passando por cima das 

enferrujadas metodologias que impossibilitam uma maior participação dos alunos nas 

aulas. 

Os professores têm o papel de pensar em novas práticas para a aula de Física, 

visando garantir a aprendizagem dos conceitos. Porém, isso não pode ser feito de 

forma rápida e impensada. Da mesma forma que elaborar uma questão para um 

simulado ou uma lista de exercícios exige uma enorme responsabilidade, criar um 

jogo que seja capaz de promover o “despertar do interesse dos alunos” e ainda fazer 

com que todos interajam não é tarefa fácil, e também exige uma enorme 

responsabilidade. 

De acordo com Vera (2006): 

 
 

Os jogos estão tão amplamente disseminados por todas as culturas, por serem 

prazerosos e se adaptarem às diversas fases do desenvolvimento humano, 

promovendo aprendizagens. Eles são praticados por adultos e por crianças devido 

a sua adaptabilidade aos mais diversos interesses e necessidades. 

 

 
O interesse pelas atividades escolares, e consequentemente ajudar no 

aprendizado dos conteúdos como sugerido por Gomes (2001): 
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O jogo didático pode ser utilizado para atingir determinados objetivos pedagógicos, 

sendo uma alternativa para se melhorar o desempenho dos estudantes em alguns 

conteúdos de difícil aprendizagem. 

 
 

Os jogos didáticos também acabam contribuindo para o desenvolvimento de 

outros aspectos como sugerido por Miranda (2001): 

 

 

...mediante o jogo didático, vários objetivos podem ser atingidos, relacionados à 

cognição (desenvolvimento da inteligência e da personalidade, fundamentais para a 

construção de conhecimentos); afeição (desenvolvimento da sensibilidade e da 

estima e atuação no sentido de estreitar laços de amizade e afetividade); 

socialização (simulação de vida em grupo); motivação (envolvimento da ação, do 

desfio e mobilização da curiosidade) e a criatividade. 

 

. 
 

Mas apesar das vantagens na utilização dos jogos didáticos como ferramenta 

de ensino ela depende de esforços e comprometimento tanto do professor e quanto 

dos alunos. Em especial do professor que, assim como deveria ser com todas as 

outras atividades, precisa ter planejado a aplicação desse método assim como ter 

bem definido os objetivos que se deseja alcançar com essa atividade para que se 

consiga avaliar os resultados obtidos e consequentemente ter sucesso na sua prática. 

Assim como citado por Vera (2006): 

 

 
A dimensão lúdica [...] qualifica as tarefas escolares” (MACEDO, 2005, p.12), porém 

isso só acontece quando as atividades forem planejadas, organizadas e 

direcionadas para esse fim e utilizadas de forma adequada. Zagury (2006, p. 202) 

reforça a mesma orientação, com ênfase maior na forma de conduzir as atividades: 

“a ‘melhor das técnicas’ ou o ‘melhor método' podem ser desvirtuados, anulando-se, 

por mal conduzidos, todo o benefício que poderia trazer aos alunos. 

 
 

Podem aparecer como consequências da má condução da aplicação dos jogos 

didáticos, uma competitividade não desejada e acabar gerando atitudes desleais, 

egoístas e agressivas, tudo por serem jogos onde alguns ganham e outros perdem, 
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pode surgir sentimentos de derrota, inferioridade e acabar frustrando alguns alunos. 

Porém isso não deve ser encarado como um empecilho na aplicação dos jogos 

didático uma vez que a conduta do professor vai decidir o rumo de atividade. 

Por exemplo, a competitividade pode ser conduzida de maneira agradável 

propiciando um sentimento de desafio saudável e nesse sentido se trabalha os 

aspectos como socialização, respeito às regras, boa conduta na vida em grupo. 

A derrota no jogo não deve ser encarada como um aspecto negativo e sim 

como um obstáculo que necessita de superação, força de vontade. Logo os resultados 

obtidos serão muito influenciados pela conduta do professor. Assim se faz necessário 

professores capacitados para lidar com essas situações. 
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4. Materiais e Métodos 
 

O presente trabalho busca conciliar o ensino tradicional, meramente expositivo, 

com o conteúdo exposto no quadro em sala de aula e do texto presente no livro 

didático, com trabalhos práticos, através da construção de um jogo didático bastante 

simples. 

O trabalho consiste em criar uma espécie de jogo de tabuleiro, onde os alunos 

poderão utilizar cartas contendo conceitos relacionados a um determinado conteúdo. 

Abaixo, segue a lista do material a ser utilizado: 

• Cartolina branca para a confecção das cartas. Pode-se utilizar qualquer outro tipo de 

material menos maleável, como papelão ou papel 40 quilos, que permita uma boa 

manipulação das cartas 

• Papel 40 quilos (A quantidade é relativa, já que o tabuleiro será criado a partir da 

utilização desse papel. O professor pode optar pelo tamanho do tabuleiro que irá criar) 

• Caneta para escrever em discos como Cd ou Dvd ou hidrocor 

• Tinta guache (ou as diversas partes do tabuleiro podem ser impressas em folhas de 

tamanho A4, recortadas e coladas no papel 40 quilos) 

4.1 Confeccionando as cartas: 
 

As cartas podem ser feitas diretamente no computador, sendo impressas em 

folhas mais comuns, como papel A4 e posteriormente coladas sobre uma folha de 

material mais rígido, como o papel 40Kg ou cartolina. Como sugestão, as cartas 

podem ser enumeradas de 1 a 10 ou de acordo com o tamanho do tabuleiro que se 

deseja construir. (Ver Figura 1) 

4.2 O tabuleiro: 
 

O Tabuleiro do jogo consiste em um caminho que deverá ser percorrido pelos 

grupos mediante o acerto das perguntas, algumas perguntas extras e a numeração 

das dicas escolhidas também pelos grupos. (Ver Figura 2) 

 

 
Como foi dito anteriormente, o tabuleiro ou “pista” pode ser feito por partes, no 

computador, ou mesmo desenhado à mão e utilizando-se tinta guache para cada 

“casa”. São 106 quadrados (casas) mais o correspondente à saída. 
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4.3 O Jogo – Perfil Físico 
 

Para jogar em uma sala de aula, o professor deve dividir a turma em grupos. A 

quantidade de equipes irá depender do número de alunos da turma e cada grupo será 

representado por um pequeno peão colorido. Esse peão irá percorrer o tabuleiro 

mediante os acertos da equipe. Ele poderá ser jogado em todas as turmas do ensino 

médio (primeiro, segundo ou terceiro ano). 

Antes de começar o jogo o professor deverá sortear qual equipe irá iniciar a 

atividade. Fica a critério dele esse sorteio. Como mediador do processo, o docente 

terá a função de leitor das cartas do baralho, aonde teremos as dicas referentes a um 

conceito/fenômeno físico. 

Após sortear qual equipe irá iniciar a partida, o mediador sorteia uma carta 

(Figura 1) do baralho e com isso damos início à atividade. Sendo assim, a equipe 

escolhe um número que está no centro do tabuleiro e, logo em seguida, o professor 

lê a dica referente ao número escolhido. O grupo pode arriscar um palpite nesse 

momento, se não conseguir, não tem problema, ele poderá escolher um novo número, 

com uma nova dica. 

 
Figura 1 carta de dicas 

 

Os alunos têm 10 fichas, o que corresponde a 10 dicas na carta selecionada 

pelo professor. Se a equipe acertar o fenômeno/conceito físico de primeira, sua 

Perfil Físico – Trabalho realizado por um gás 

1. Sou o produto da pressão com a variação do volume em uma transformação isobárica; 
 

2. No S.I. sou medido em JOULE; 
 

3. Posso ser positivo, negativo ou nulo; 

4. Em uma transformação isovolumétrica meu valor é zero; 

5. Em um processo cíclico, a área da figura me da o módulo do meu valor; 

6. Em uma transformação adiabática, meu valor é igual ao negativo da variação de 

energia interna; 

7. Em uma transformação isotérmica, meu valor é igual ao calor; 

8. Posso ser calculado através do produto da força pelo deslocamento; 

9. Passe sua vez; 

10. Sou uma grandeza física. 
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pontuação será maior. Caso contrário, a cada erro, eles escolhem um novo número. 

Caso a equipe acerte com essa nova dica, ela irá pontuar, mas essa pontuação será 

menor e, consequentemente, o número de “casas” que o peão irá percorrer também 

será menor (Ver a tabela de pontuação) 

Após o acerto ou o término sem êxito das fichas, a vez é passada para a 

próxima equipe que irá repetir o procedimento descrito acima. 

Tabela de pontuação: 
 
 
 
 

1 DICA 10 CASAS 

2 DICA 9 CASAS 

3 DICA 8 CASAS 

4 DICA 7 CASAS 

5 DICA 6 CASAS 

6 DICA 5 CASAS 

7 DICA 4 CASAS 

8 DICA 3 CASAS 

9 DICA 2 CASAS 

10 DICA 1 CASAS 

Figura 2 tabela de pontuação 

 
 

 

Nas cartas podem aparecer a seguinte frase: “perca sua vez”. Caso a equipe 

escolha um número que corresponda a frase citada, automaticamente, o grupo deverá 

passar a vez para a próxima equipe e não poderá arriscar uma resposta. 
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No tabuleiro temos 107 espaços (casas). Uma casa de ”início”, uma casa de 

“Chegada”, dezoito casas contendo o sinal de interrogação (“?”) e oitenta e sete casas 

azuis. Se o peão cair em uma casa contendo o sinal de interrogação (“?”), a equipe 

terá a chance de uma nova carta. Porém, essa carta contém apenas 5 fichas, então 

o grupo poderá escolher somente 5 números. Acertando na primeira dica, o grupo 

poderá percorrer 5 “casas” com o peão. Acertando na segunda dica, poderá percorrer 

4 “casas”, acertando na terceira dica, 3 casas e assim sucessivamente. (Ver figura 2) 

 

 

Figura 3 – Tabuleiro do jogo Perfil Físico 
 

A equipe vencedora será aquela que chegar primeiro, com o peão 

correspondente a sua cor, na casa de “chegada”. Apesar de obrigatoriamente uma 

equipe se consagrar vencedora, o que gera competitividade por parte dos alunos, a 

ideia central do jogo é a interação entre os membros dos grupos em prol de uma 

aprendizagem significativa, com o pleno entendimento de todos os conceitos, 

deixando de lado a memorização e a aprendizagem simplesmente mecânica. Além 

disso, o jogo sai um pouco da rotina que os alunos presenciavam nas aulas 

tradicionais de Física, novamente com a memorização e aplicação de fórmulas nos 

exercícios. Com a utilização deste jogo, buscamos através da interação entre os 

alunos, uma melhor compreensão do conceito. 
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5. Aplicando o jogo: 
 

O jogo foi aplicado em duas turmas do primeiro ano de Ensino Médio, 

abordando o ensino de Termodinâmica. Com o objetivo de fazê-los colocar a “mão na 

massa”, foi proposto à turma 1101 confeccionar o jogo para que o mesmo pudesse 

ser aplicado na turma 1102. O mesmo foi feito na turma 1102, para que o jogo 

confeccionado por eles fosse aplicado na turma 1101. 

Em princípio, a confecção do jogo foi usada como estratégia de avaliação de 

um trabalho bimestral, onde procura-se avaliar o espírito de equipe de todos os 

alunos, a organização e divisão de tarefas e o conteúdo assimilado por eles nas aulas 

expositivas. Vale lembrar que essas aulas antecederam a confecção e aplicação do 

jogo. Durante todo o tempo, os alunos foram orientados na confecção das cartas, pois 

são elas que contém o mais importante, que são os principais conceitos referentes ao 

conteúdo que se desejava trabalhar. 

Os alunos se reuniram em três momentos no contra turno das aulas. No 

primeiro encontro foram definidas as tarefas e o levantamento dos conteúdos que 

deveriam estar presentes nas cartas. No segundo encontro, os alunos reuniram todo 

o material para que fosse possível dar início à confecção do tabuleiro e das cartas. O 

terceiro encontro serviu como a avaliação do trabalho feito por parte da turma. Pôde 

ser avaliada a qualidade do material, o conteúdo das cartas e toda organização que 

os alunos tiveram ao longo da confecção do jogo. Vale ressaltar que como eram duas 

turmas, foram dois jogos e, portanto, duas avaliações. 

Com o jogo confeccionado e a avaliação feita, foi possível marcar a data para 

que o jogo pudesse ser aplicado nas duas turmas. No dia, foi nítido que os alunos 

estavam bastante empolgados, pois a atividade era uma novidade, já que estavam 

acostumados com uma aula tradicional ou no máximo uma exposição utilizando 

projetor. Com eles animados em dar início à atividade, os alunos foram separados em 

três grupos. Cada qual com 10 alunos. 

Foi possível perceber, após o encerramento da atividade e um diálogo com 

todos eles, que a proposta deu certo. Muitos alunos declararam plena satisfação de 

poderem participar de algo que foge ao dia a dia deles dentro da escola. Como foi 

exposto ao longo do trabalho, os alunos saíram da sua rotina e tiveram uma atmosfera 

de estudo de física totalmente diferente. A competitividade respeitosa criada naquele 
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momento, o trabalho em equipe e a plena assimilação dos conceitos, possibilitando 

uma aprendizagem significativa, foram os pontos positivos observados na aplicação. 

Como pontos negativos, pode-se citar o descaso por parte de alguns alunos 

quanto ao trabalho proposto, o que infelizmente é normal quando propõe - se uma 

atividade em grupo. Alguns alunos são irredutíveis quanto á realização de um trabalho 

em equipe. Entretanto, cabe ao professor dialogar e perceber como avaliar esses 

casos da melhor forma possível. 
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6. Conclusão 
 

É nítida e exposta diariamente as dificuldades enfrentadas pelos docentes para 

tornar o aprendizado de qualquer disciplina algo mais prazeroso e que envolva de 

forma concreta todos os alunos. Porém, para os professores, principalmente de 

disciplinas classificadas como abstratas e difíceis de estudar, como a Física, a maior 

missão é buscar novas ferramentas para driblar essas dificuldades e poder 

proporcionar aos jovens um ensino de qualidade, interdisciplinar e contextualizado. 

Poderemos, assim, possibilitar a esses alunos uma maior compreensão do mundo 

que os cerca e, consequentemente, torná-los agentes transformadores de sua própria 

realidade. 

Para fugir das aulas tradicionais, com ênfase em exposição de conteúdo no 

quadro e repetição dos conteúdos presentes nos livros didáticos, torna-se necessário 

pensar em novas propostas a partir das novas diretrizes curriculares. Deve-se pensar 

em novas ideias que ajudem a superar essa problemática, atraindo mais os alunos, 

tornando a aula mais dinâmica, o que resulta em uma participação mais intensa deles 

no processo de ensino e aprendizagem. 

Conforme tem se discutido, o jogo didático pode proporcionar situações de 

ensino-aprendizagem que aumentam a construção do conhecimento, introduzindo 

atividades lúdicas e interessantes para os alunos, desenvolvendo a capacidade de 

iniciação, imaginação e motivação. Foi dentro deste contexto que desenvolvemos a 

proposta de adaptação de um jogo de tabuleiro popular entre os jovens para uso em 

sala de aula. Embora em nossa primeira abordagem tenhamos considerado conceitos 

da termodinâmica, o jogo pode ser facilmente adaptado para explorar outros 

conteúdos de Física do currículo do Ensino Médio, como Mecânica, Ondas, Óptica, 

Hidrostática, Eletromagnetismo e Física Moderna. 

Através da confecção e aplicação do jogo em duas turmas do 1o ano do Ensino 

Médio, foi constatado, que essa é uma ferramenta didática bastante eficaz, tanto pela 

questão de trazer uma nova abordagem e de ser uma atividade prazerosa para os 

alunos, quanto pela questão de sua eficácia como instrumento de ensino- 

aprendizagem, podendo até ser explorado como método de avaliação. 

Outro ponto interessante a ser observado é a interdisciplinaridade da proposta. 

Por exemplo, essa primeira versão do jogo poderia ter sido desenvolvida em conjunto 
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com outros docentes da área de Química, tendo em vista que o tema do trabalho 

apresentado é a termodinâmica. Isso, com certeza, levaria a uma conexão de áreas 

e uma melhor contextualização do tema. Mas o docente da área de Física pode, caso 

opte por outro tema, como eletricidade e mecânica, buscar a interdisciplinaridade com 

outras disciplinas, não necessariamente com a Química. Porém, cuidados devem ser 

tomados para que esses conceitos não sejam confundidos apenas como um 

aglomerado de saberes, mas sim uma conexão entres esses, levando o aluno a 

explorar as diversas possibilidades inerentes aos saberes de cada área, convergindo 

para um objetivo específico, ou seja, a compreensão que na natureza e na sociedade, 

o conhecimento pode ser interligado a todas as áreas e não apenas ligado às 

especificidades de uma determinada disciplina. 

Por último, vale lembrar que nossa proposta não é uma ferramenta ou atividade 

“engessada”. Aqueles que quiserem adaptar o jogo, promovendo mudanças na 

confecção ou nas regras, pode perfeitamente promover mudanças, de forma a obter 

o resultado que julgar mais eficaz. 
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