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RESUMO 

 

Este trabalho resume-se em uma proposta de ensino com o uso do game Sonic Generations 

(SEGA) que tem como seu objetivo mostrar a possibilidade do uso de videogames no ensino 

de Física, tendo um foco no conteúdo de mecânica (Cinemática e conservação de energia) 

para os alunos do primeiro ano do ensino médio, de acordo com o currículo mínimo do estado 

do Rio de Janeiro. Mostramos o uso dos games como Tecnologia, Informação e Comunicação 

(TICs) em uma forma de ensinar Física com ludicidade, saindo do ensino tradicional no qual 

muitos alunos não demonstram interesse em aprender e, consequentemente, são levados ao 

fracasso. Sua metodologia consiste em um projeto aula, com o foco na problematização, 

modelização e contextualização no ensino de Física de acordo com o modelo apresentado por 

Ricardo (2010), e nela os alunos poderão além de aprender os conceitos de Física também se 

divertir. 

 

Palavras-chave: videogames. ensino. física. mecânica. lúdico. TICs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper is summarized in a teaching proposal with the use of the game Sonic Generations 

(SEGA) that has as its objective to demonstrate the possibility of the use of video games in 

physics teaching, having a focus on the content of mechanics (Kinematics and conservation of 

energy) for students in the first year of high school, according to the minimum curriculum of 

the state of Rio de Janeiro. We show the use of games as Information and Communication 

Technology (ICTs) and as a way of teaching physics with ludicity, leaving the traditional 

teaching in which many students do not demonstrate interest in learning and consequently are 

led to failure. Its methodology consists of a project lesson, with a focus on problematization, 

modeling and contextualization in physics teaching according to the model presented by 

Ricardo (2010), and in it students will be able to learn the concepts of physics and also have 

fun. 

 

Keywords: Videogame. Teaching. Physics. Mechanics. Ludicity. Icts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Videogame é um objeto eletrônico ligado a um monitor (geralmente em televisores) 

que produz um imenso lazer para as pessoas de todas as idades. Antigamente considerado um 

mero brinquedo infantil, e hoje sendo utilizado em várias áreas como: medicina (tratamento 

de depressão e tetraplegia), na educação física (nos exercícios físicos) e no ensino 

(principalmente no ensino de Física, como veremos neste trabalho). 

O uso dos games no ensino já é algo que muitos autores pesquisam (GEE, 2009; 

COSTA, 2015) como uma forma de utilizar o lúdico para o aprendizado dos alunos e no 

ensino de Física é algo que ainda está começando nas pesquisas aqui no Brasil, talvez pela 

falta de recursos e porque os custos dos games não são muito acessíveis. Porém já é algo mais 

comum em outros países devido à facilidade de obtê-las. 

Como recursos tecnológicos no ensino, os games podem trazer a tecnologia para o 

ensino de Física, fazendo com que o professor saia das aulas tradicionais e traga a interação 

da tecnologia para a sala de aula, fazendo com que o ensino de Física possa se tornar mais 

eficaz e agradável (FIOLHAIS, 2003). Também os games podem trazer a ludicidade para a 

sala de aula possibilitando aos alunos aprender brincando, claro que não se pode usar a 

brincadeira para substituir a aula e sim usá-la com o objetivo de ensinar (ROLOFF, 2010). Os 

games permitem que se trate o conteúdo com ludicidade unindo tecnologia, lazer e 

aprendizado. Como já dito no início deste capítulo, os games podem ser utilizados em várias 

áreas do conhecimento e do cotidiano das pessoas, por isso que houve a escolha deste tema. 

Nesse trabalho temos como objetivo mostrar que é possível aprender conceitos de 

Física utilizando os videogames como uma ferramenta de ensino. Para desenvolver esta 

monografia, distribuímos o tema da seguinte forma: no capítulo 2 falaremos do uso dos games 

como TICs e lúdico; no capítulo 3 apresentaremos a metodologia onde faremos com que os 

alunos possam aprender Mecânica utilizando o game Sonic Generations (SEGA), tendo o foco 

nos conteúdos de cinemática e conservação de energia mecânica e uma proposta de ensino 

utilizando a metodologia da problematização e contextualização sugerida por Ricardo (2010). 

Também incluiremos a avaliação do conteúdo e da metodologia, a escolha do game e como a 

aula foi dividida para poder modelizar o conteúdo abordado. Encerraremos esse trabalho no 

capitulo 4 com algumas considerações, onde sugerimos que é possível aprender Física com o 

uso dos videogames, comentando que podemos adapta-la para outras áreas da Física e para 

isso é fundamental o empenho do professor em modificar a sua prática docente e refletir sobre 

ela.  
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2 USO DE TICs, ENSINO LÚDICO E GAMES 

 

Videogames são ferramentas usadas para a diversão das pessoas. Quando falamos do 

uso deles logo pensamos em um brinquedo, nada relacionado a uma forma de ensino 

(principalmente no ensino de Física). Ainda hoje muitas pessoas vêm o uso de games como 

uma ferramenta que atrapalha o estudo das pessoas, mas já foi comprovado o inverso. Alguns 

autores mostram que o uso dos games pode ser bastante importante para o ensino. (GEE, 

2009; COSTA, 2015) 

Gee (2009) mostra através de seus estudos que o uso dos videogames traz um bom 

aprendizado principalmente no princípio cognitivo. Isso significa uma grande importância 

para a utilização de games no ensino em geral, e assim no ensino de Física. Podemos observar 

essa ideia nas seguintes palavras desse autor: “Os bons videogames incorporam bons 

princípios de aprendizagem, princípios apoiados pelas pesquisas atuais em Ciência Cognitiva” 

(GEE1, 2003,apud GEE, 2009). Além disso: 

 

Por quê? Se ninguém conseguisse aprender esses jogos, ninguém os compraria – e os 

jogadores não aceitam jogos fáceis, bobos, pequenos. Em um nível mais profundo, 

porém, o desafio e a aprendizagem são em grande parte aquilo que torna os 

videogames motivadores e divertidos. Os seres humanos de fato gostam de aprender, 

apesar de às vezes na escola a gente nem desconfiar disso. (p. 2) 

 

Neste trabalho será apresentada a utilização de games para o ensino de Física 

dividida em três vertentes: O uso de TICs, o uso do ensino lúdico e o uso de games. 

 

2.1 O uso de TICs 

 

Os games estão diretamente ligados ao uso da tecnologia; inclusive, de acordo com o 

avanço dos recursos tecnológicos os games vão evoluindo, seja o console (aparelho que 

reproduz o jogo virtual), o computador, o smartphone, entre outros aparelhos onde os games 

podem ser baixados. E a utilização desses recursos tecnológicos pode ser explorada como  

uma nova forma de recurso didático, no caso para o ensino de Física. Vemos que o 

rendimento e o interesse de muitos alunos aumentaram com esses recursos e que podem ser 

uma abordagem contemporânea para ensinar ciência no ensino médio. 

                                                
1 GEE, J. P. What video games have to teach us about learning and literacy. New York: Palgrave/Macmillan, 

2003. 
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Fernandes (2015) tem como objetivo apresentar uma proposta pedagógica para 

promover o ensino de Ciências através da Investigação (ENCI), por meio de Módulos 

Temáticos Virtuais (MTVs) que podem ser descritos como: 

 

Os MTVs, para o ensino de Ciências, representam uma das diversas possibilidades 

metodológicas para auxiliar o trabalho dos professores para o uso de TICE. Eles 

constituem-se como parte de um movimento de apoio ao ensino de Ciências, no 

contexto do uso de material digital pelo professor na sala de aula. (FERNANDES, 

2015, p. 7) 

 

Também considera quatro princípios para elaboração de uma proposta pedagógica 

em um ambiente online, são esses:  

 

1° Conteúdos de Ciências organizados por Temas;  

2° Uso de repositórios, objetos de aprendizagem e outras tecnologias digitais no EC; 

3° Ensino de Ciências por meio da Investigação: aproximação com as TICs;  

4° Papel do professor e as etapas de elaboração dos MTVs. (FERNANDES, 2015, 

p.1) 

 

Isso mostra que com que o uso das TICs pode-se sair do modo de ensino tradicional, 

fazendo com que haja interesse dos alunos em relação ao aprendizado em Física.  

Fonseca (2013) aborda o uso dos computadores no ensino de Física na forma de 

filmagens e o uso quantitativo dos dados coletados no laboratório, chamando-o de Laboratório 

Virtual de Aprendizagem. O autor define esse tipo de laboratório como: 

 

O Laboratório Virtual, enquanto estratégia de ensino, tem a finalidade de 

complementar a ação docente em sala de aula, a fim de trabalhar conceitos abstratos 

de maneira experimental. Para isso, filmamos sistemas reais com o objetivo de 

observar todo o movimento do objeto em estudo junto com um instrumento que 

possibilitou a medida de sua posição. Posteriormente, incorporou-se ao vídeo um 

código de tempo, de modo que, ao transformar-se o filme em quadros independentes, 

as imagens extraídas permitiram medir a posição ocupada pelo corpo em instantes 

sucessivos e conhecidos. Com a tabela de posição por tempo, toda a evolução 

dinâmica do sistema pode ser obtida. (p. 1)  
 

De certa forma é uma proposta interessante para utilizar como ferramenta de apoio 

para as aulas experimentais, mas como forma de ensinar pode haver falhas. Como por 

exemplo, o reforço dos procedimentos de um laboratório tradicional na forma de desenvolver 

o experimento seguindo um roteiro, e apenas usando o computador e a filmagem para a 

tomada de dados. 

Fiolhais (2003) faz uma análise de como a forma da utilização de equipamentos 

computacionais pode ser eficaz para o ensino de Física. Também mostra que em Portugal 
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vários alunos obtêm insucesso no aprendizado da disciplina, algo bastante similar no Brasil. 

Também apresenta como o ensino tradicional de Física possui vários defeitos, e isso é algo 

que podemos vivenciar não só na escola, mas também na universidade. Destacamos dentre 

esses defeitos:  

 

Contudo, entre as razões do insucesso na aprendizagem em Física, são em geral 

apontados aos professores métodos de ensino desajustados das teorias de 

aprendizagem mais recentes e não utilização dos meios mais modernos, enquanto 

aos alunos são apontados insuficiente desenvolvimento cognitivo, deficiente 

preparação matemática e pré-existência de concepções relacionadas com o senso 

comum e não com a lógica científica. (p. 1-2) 
 

2.2 O Lúdico no ensino de Física 

“Lúdico: Relativo a jogo ou divertimento; que serve para divertir ou dar prazer” 

(AURÉLIO, 2017). O uso para o ensino é uma ferramenta em que se desenvolve muitos 

trabalhos e pesquisas “e na disciplina Física vários trabalhos vêm sendo desenvolvidos e estes 

envolvem a utilização de jogos, brincadeiras, dramatizações, entre outros recursos no qual o 

lúdico é o foco principal.” (BERNARDES, 2012, p. 1) Neste trabalho a utilização do lúdico é 

de grande importância pois os games foram criados especialmente para a diversão. Tendo em 

vista que jogar em um console, o aluno pode obter um maior interesse quando está se 

divertindo. 

Roloff (2010) apresenta que o lúdico vem desde a concepção e pode ser levado a 

qualquer momento da nossa vida, conforme descrito abaixo: 

 

O homem, muitas vezes, nasce de uma brincadeira. Começa um jogo de sedução e 

logo a gravidez aparece. Quando nasce, o bebê faz um jogo de lágrimas e sorrisos 

para demonstrar seu desconforto ou felicidade, induzindo a mãe a satisfazer seus 

instintos primários, como fome e sede. Durante todas as fases da vida, a brincadeira 

está presente. O indivíduo está sujeito às influências do meio no qual ele vive e na 

relação de causas e efeitos desenvolve, não apenas aquilo que possui no interior do 

seu ser, mas também absorve o que está fora. (p. 1) 
 

Também apresenta a importância do lúdico para a socialização em sala de aula onde 

pode-se observar os comportamentos e valores (ROLOFF, 2010) em que os alunos pela 

maioria das vezes não aprendem em casa. 

Claro que as aulas lúdicas não podem ser feitas para brincar, têm que ter um objetivo 

para ensinar (no caso, a Física) e Roloff descreve que:  

 

As aulas lúdicas devem ser bem elaboradas, com orientações definidas e objetivos 

específicos. Se o professor apenas “brincar” com estes alunos, não transmitirá 
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conteúdo e possivelmente perderá o rumo da aula. A atividade intelectual não pode 

ser separada do funcionamento total do organismo. O corpo e o aprendizado 

intelectual fazem parte de um todo, através do qual o aluno irá compreender o meio, 

trocar informações e adquirir experiências. As brincadeiras em sala de aula devem 

servir como orientação para posturas comportamentais, por exemplo. Brinca-se 

ensinando valores e, após, usa-se este momento mais tranqüilo para explicar o 

conteúdo que estudaremos nesta aula e a relação disto com a brincadeira anterior. O 

aluno vai relacionando, montando esquemas, formando seus próprios arquivos, que à 

medida que se desenvolvem, tornam-se mais generalizados e mais maduros. (p. 4) 

 

2.3 Games no ensino de Física 

 

O uso dos games geralmente tem um grande impacto na sociedade, principalmente 

na juventude. Para a educação de maneira geral traz um grande interesse aos alunos e por 

consequência um bom aprendizado (GEE, 2009). Para o ensino de Física, pode levar a um 

bom desempenho dos alunos. Usando games como uma forma de ludicidade e também como 

recurso tecnológico, podemos sair das aulas tradicionais que geram desinteresse em aprender 

(principalmente a disciplina de Física). ROBILOTTA2 (1988 apud COSTA, 2015, p. 1) 

descreve como: 

Muitas vezes, os estudantes estudam, aprendem, mas parecem não saber Física. [...] 

Parece que os cursos não fornecem aos estudantes a capacidade de andarem com as 

próprias pernas, de terem independência. Eles podem aprender a enfrentar os 

problemas e as situações que foram abordadas durante as aulas, mas ficam 

completamente sem iniciativa quando colocados frente a problemas novos. O 

conhecimento discutido no quadro negro não se ajusta ao mundo em que o estudante 

vive, ele não se enquadra na vida real. 
 

Costa (2015) apresenta uma forma de como os jogos eletrônicos podem ser usados 

para o ensino de Física de uma forma lúdica, apresentando dois jogos; e mostra como eles 

podem ser usados para ensinar os conceitos de Física, mais precisamente, os conceitos de 

mecânica. Apresenta dois exemplos e mostra suas formas de como ensinar Física através 

deles.  

Claro que não apresenta uma metodologia, porém pode servir de grande ajuda, pois 

indica os conceitos que os jogos apresentam para serem utilizados no ensino de física. 

Também Costa mostra um relato de como pode ser aplicado em sala de aula e seus resultados 

alcançados revelam os ganhos na aprendizagem e também algumas críticas às atividades em 

si. 

Gee (2009) relata que bons videogames trazem bons aprendizados, apoiados pelas 

pesquisas atuais em Ciência Cognitiva, e lista “alguns dos princípios de aprendizagem que os 

                                                
2 ROBILOTTA,M. R.. O cinza, o branco e o preto – da relevância da história da ciência no ensino da física. 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 5, p. 7-22.1998. 
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bons jogos incorporam”: identidade; interação; produção; riscos; customização; agência; boa 

ordenação dos problemas; desafio e consolidação; “na hora certa” e “a pedido”; sentidos 

contextualizados; frustração prazerosa; pensamento sistemático; exploração, pensamento 

lateral, revisão dos objetivos; ferramentas inteligentes e conhecimento distribuído; equipes 

transfuncionais e performance anterior à competência. Na Tabela 1 explicamos 

resumidamente cada um desses princípios. 

 

Tabela 1: Princípios de aprendizagem segundo Gee (2009). 

Identidade 

Assumir o compromisso de ver e de valorizar o trabalho 

e o mundo da forma como o fazem os físicos e 

carpinteiros. Os bons videogames podem cativar os 

jogadores por meio da identidade. 

Interação O jogo oferece um feedback, uma interação.  

Produção 

Os jogos ajudam jogadores a “escrever” os mundos em 

que estão vivendo. Na escola, eles deveriam ajudar a 

“escrever” o campo e o currículo que estudam. 

Riscos 

Os jogadores são encorajados a correr riscos, a explorar, 

a tentar coisas novas. Algo que a escola não oferece 

muito. 

Customização 
Os jogadores em geral podem customizar um game para 

que ele se ajuste aos seus estilos de jogar.  

Agência 

Faz com que os jogadores tenham um verdadeiro 

sentido de propriedade em relação ao que estão fazendo, 

um sentido que o autor descreve ser raro na escola. 

Boa ordenação dos problemas 

Os problemas são organizados no espaço, enfrentado 

pelos jogadores. Por isso que eles têm “nível”. É preciso 

pensar também sobre como ordenar os problemas em 

um rico espaço imersivo, como uma sala de aula. 

Desafio e consolidação 

Oferecem aos jogadores um conjunto de problemas 

desafiadores, que se torna uma repetição (possuindo 

variações). Na escola os alunos precisam consolidar seu 

aprendizado. 

“Na hora certa” e “a pedido” 

Os games quase sempre dão as informações verbais “na 

hora certa” ou “a pedido” quando precisam de certa 

informação. Eles devem funcionar dessa maneira na 

escola. 

Sentidos contextualizados Os games sempre contextualizam os significados das 

palavras a que elas se relacionam, mostrando como elas 
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variam. Eles não oferecem apenas palavras em troca de 

palavras. A escola também não deveria fazer isso. 

Frustação Prazerosa 

Muitos games trazem uma dificuldade em que o jogador 

tenha prazer de buscar desafios não sendo nem muito 

fácil ou absurdamente difícil. Na escola deve ocorrer 

essa dificuldade. 

Pensamento Sistemático 

Os games encorajam os jogadores a pensar sobre as 

relações, não sobre eventos, fatos e habilidades isolados. 

Na escola é crucial esse pensamento. 

Explorar, pensar lateralmente, 

repensar os objetivos 

Os games pedem para que o jogador explore 

detalhadamente antes de seguir adiante.  

Ferramentas inteligentes e 

conhecimento distribuído 

O conhecimento central necessário para jogar o jogo é a 

interação entre pessoas reais e seus personagens 

virtuais. 

Equipes transfuncionais 

Os jogos de multiplayer podem levar os jogadores ao 

trabalho em equipe. Algo muito importante para a 

escola e o mercado de trabalho. 

Performance anterior a 

competência 

Os games podem levar a um bom desempenho antes de 

serem competentes apoiados pelo design do jogo.   

Fonte: Gee (2009) 

Como podemos observar, as utilizações de videogames no ensino de Física podem 

levar os alunos a uma experiência lúdica, prazerosa. Sendo um recurso tecnológico, também 

trazem aos alunos um grande interesse em aprender a disciplina lecionada, no nosso caso a 

Física.  Sua ludicidade faz com que possam se divertir dentro das aulas.  Os games podem 

trazer um grande desenvolvimento no raciocínio da pessoa, e utilizando esse recurso em sala 

de aula cremos que haja um sucesso no aprendizado. 
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3 O GAME “SONIC GENERATIONS”: UMA PROPOSTA DE APLICAÇÃO NO ENSINO 

DE CINEMÁTICA E DINÂMICA. 

 

Como metodologia, utilizaremos o formato de projeto aula em que consideramos a 

problematização e a contextualização como caminhos para atingir a modelização. Segundo 

Ricardo (2010, p. 43) podemos representar em um gráfico (Figura 1) essas etapas, sendo que a 

primeira (curva A) é “uma interpretação simplificada da contextualização, que é a de partir de 

exemplos, ilustrações, casos da realidade, mas sem um retorno a esta.”  Já a curva B é descrita  

 

[...] como ponto de partida e de chegada. Ela exige uma competência crítico-

analítica dessa realidade a partir da sua problematização. A contextualização se dará 

no momento em que se retorna a essa realidade, com um novo olhar, com 

possibilidades de compreensão e ação. A contextualização sucede a problematização 

e a teorização ou modelização. Ê na etapa da modelização que os saberes a ensinar 

serão trabalhados. Ela responde, em certo sentido, à seguinte pergunta: que saberes 

são necessários para se compreender a situação-problema que se apresenta nesse 

momento? Ê por isso que tal situação tem de ser construída. (RICARDO, 2010, 

p. 44) 

 

 

 

Figura 1 – Gráfico de 2 curvas para representar o uso da problematização, contextualização e 

modelização. 

Fonte: Ricardo (2010, p. 43). 

 

Tendo em vista essa curva, podemos utilizá-la como a metodologia da atividade 

apresentada com o game “Sonic Generation” (MULTI, SEGA)3 como uma forma de aplicação 

no ensino de mecânica, com o foco em alguns conceitos de cinemática e dinâmica que serão 

vistos mais à frente deste capítulo. 

                                                
3 MULTI refere-se a vários sistemas de videogames (por exemplo, consoles e computadores) e SEGA à empresa 

desenvolvedora do game. 
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Para a escolha do jogo foi feita uma pesquisa de interesse de games (Apêndice 1), 

onde dividimos as opções de acordo com o gênero do game, o sexo e faixa etária das pessoas 

que responderam o questionário. De acordo com os resultados alcançados podemos perceber 

que as pessoas preferem jogos de RPG e de plataforma. Isso foi de suma importância para a 

escolha do game a ser utilizado na atividade de ensino. 

As atividades foram planejadas com o foco em alunos do primeiro ano do ensino 

médio, devido ao fato dos conteúdos abordados serem organizados de acordo com as 

habilidades e competências deste ano de escolaridade, de acordo com o currículo mínimo do 

estado do Rio de Janeiro (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012)  vigente até o momento 

desse trabalho ser escrito (Figura 2). 

 

Figura 2 – Habilidades e competências abordadas no currículo mínimo do estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: http://www.conexaoescola.rj.gov.br/site/arq/fisica-regular-curriculo-basico-t-0b.zip. 
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3.1 O GAME “SONIC GENERATIONS” 

 

O game escolhido para a atividade foi o “Sonic Generations” (MULTI, SEGA), podendo 

ser utilizadas várias plataformas4; porém utilizaremos a versão do Nintendo 3DS 

(NINTENDO) (Figura 3). 

          

(A)                                         (B)                                  (C)                                     (D) 

Figura 3 - Diversas Boxarts5 do game em seus devidos sistemas. 

Fontes:(A)https://vignette.wikia.nocookie.net/sonic/images/3/34/SG_630992_210762_front.jpg/revision/late

st/scale-to-width-down/350?cb=20170202015332. (B)http://www.jogoscompletostorrents.com/wp-

content/uploads/2015/02/Sonic-Generations-PC. (C)https://www.sonicstadium.org/wp-

content/uploads/2013/03/Sonic-Generations-Xbox-360-

Classics.jpg.  (D)https://gamefaqs.akamaized.net/box/7/0/2/187702_front.jpg 

 

O jogo foi desenvolvido pela SEGA e lançado no ano de 2011 para celebrar os 20 anos 

da franquia SONIC (SEGA), sendo um jogo de plataforma com as perspectivas 2D e 3D, 

sendo um jogo mais focado no 2.5D6. Iremos descrevê-lo em tópicos para um melhor 

entendimento. 

Enredo: Será descrito abaixo: 

 
Tudo começa com o Sonic de 1991 correndo pela Green Hill quando, de repente, um 

monstro chamado Time Eater aparece no céu em um tipo de buraco temporal... O 

tempo avança para a atualidade, onde os amigos do Sonic estavam preparando uma 

festa surpresa para comemorar seu aniversário e tudo estava indo muito bem até que 

o Time Eater aparece no céu em um tipo de buraco temporal, então ele cria vários 

outros buracos no tempo e suga todos os amigos do Sonic para locais que parecem 

estranhamente familiares, então começa a jornada em busca de saber o que está 

acontecendo, descobrir quem ou o que está por trás de tudo isso e salvar seus amigos 

que foram congelados no tempo, além de restaurar um mundo destruído pela 

interferência no contínuo espaço tempo, mas no meio do caminho ele receberá a 

ajuda de alguém muito especial e inesperado. 
Fonte: http://www.powersonic.com.br/games/novos/sonic_generations.htm. 

 

                                                
4 O termo  "Plataforma"  refere-se à combinação específica eletrônica ou de hardware, que, em conjunto com o 

software, faz com que o videogame funcione. Um outro termo muito usado é "sistema".  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico#Vis.C3.A3o_geral 
5 Artes das caixas dos jogos em seus devidos consoles. 
6 Jogo com gráficos em 3D, mas com a jogabilidade em 2D. 
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Gameplay7: Por ser um jogo para celebrar os 20 anos da franquia, seu gameplay é 

focado tanto com o modo SONIC clássico (Figura 3) como o modo SONIC Moderno (Figura 

4), sendo que cada um pode ser jogado em seu respectivo ato (falaremos sobre isso mais 

adiante). No modo clássico, temos um SONIC mais simples, com jogabilidade em 2D e 

músicas da era 16 bits; a principal função do personagem é correr e pular durante a fase, até 

chegar ao seu final. Já no modo moderno, temos um SONIC mais avançado, tendo além das 

funções do modo anterior algumas habilidades como por exemplo o chamado “boost” 

(impulso), que permite ao jogador aumentar a velocidade do personagem; o jogador tem uma 

imersão total no jogo; sua jogabilidade é em 3D (a versão para o Nintendo 3DS é em 2D) e as 

músicas são mixadas, dando um toque mais moderno. 

 
Figura 4: Modo SONIC Clássico. 

Fonte: https://gematsu.com/wp-content/uploads/2011/09/Sega-TGS-Lineup-600x337.jpg 

 

   
Figura 5: Modo SONIC Moderno. À direita, versão do PC. Esquerda, Versão 3DS.  

Fonte: http://expressonerd.com.br/wp-content/uploads/2017/03/sonic-generations-007.jpg. 

https://bulk.destructoid.com/ul/218129-review-sonic-generations-3ds-/Sonic%20Loop-

620x.jpg 

 

                                                
7 Também conhecido como jogabilidade: é um termo na indústria de games que inclui todas as experiências do 

jogador durante as suas jogadas, como sua dificuldade, a quantidade de vezes que ele pode ser completado ou a 

sua duração. 
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Level Design8: Suas fases são divididas em atos, mais precisamente 2 atos (com 

exceção a fase dos bosses9 e os special ou bonus stages10). Em cada ato podemos jogar com o 

personagem em seu modo, clássico no Ato 1 e moderno no Ato 2, fazendo com que o jogador 

possa utilizar os dois personagens. As fases são baseadas em estágios antigos, sendo que seu 

level design é diferente das dos jogos originais, porém possuem seus respectivos elementos 

dando um ar de nostalgia e ao mesmo tempo sendo fases diferentes daquelas que pertencem 

aos jogos originais. Em ambas as fases o personagem deve percorrer por todo o estágio tendo 

o limite de no máximo 10 minutos, sendo que na maioria das fases podem ter trechos 

percorridos automaticamente, inclusive muitos dizem que o jogo joga por você. 

 

          
  (A)                            (B) 

Figura 6: Comparação das fases entre o jogo de 16bit e o atual. 

Fontes:(A)https://blogs-

images.forbes.com/olliebarder/files/2017/05/sonic_mania_game_new-1200x675.jpg. 

(B)https://i.ytimg.com/vi/nZzlcI_2adk/maxresdefault.jpg. 

 

A partir do que foi um pouco descrito sobre o jogo, podemos usá-lo para elaborar 

uma aula sobre conceitos de mecânica (mais especialmente conceitos de cinemática e energia) 

sendo dividida em atividades que serão descritas no subcapítulo a seguir.  

Claro que essas atividades podem ser utilizadas com outros jogos e outros conteúdos, 

porém nesse capítulo iremos apresentar a proposta voltada para parte da mecânica, pois o jogo 

possui muitas físicas11 em que podemos ter uma análise mais completa do que será abordado. 

 

 

 

                                                
8 É uma parte do desenvolvimento dos games. Envolve a criação de level em jogos como fases, campanhas, 

missões etc. 
9 Tradução: Chefes; respectivos do jogo, um inimigo mais forte que traz importância para a história. 
10 São fases facultativas que podem dar um prêmio importante (special) ou algum bônus para o ranking (bonus). 
11 O termo “física do jogo” está relacionado com a física real. Em alguns jogos essa física não condiz com a 

nossa (em alguns jogos do Sonic  isso ocorre), fazendo com que a experiência do jogador não seja tão prazerosa 

e assim muitos acabam reclamando e tendo uma crítica dura. 
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3.2 ATIVIDADES EM SALA DE AULA 

 

Para a atividade em sala de aula, utilizamos o formato de projeto aula, como foi 

citado anteriormente, onde abordamos os conteúdos de cinemática e dinâmica 

respectivamente. Nela, poderemos trazer a realidade em que os alunos vivem, no caso o ato de 

jogar (brincar), para dentro de sala de aula. A sequência de ensino, com suas respectivas 

cargas horárias na Tabela 2, é apresentada, seguindo a explicação de cada atividade. 

  

Tabela 2: Principais propostas da sequência de ensino 
 

Atividade Descrição Carga horária 

1 Apresentar o jogo, trazer uma descrição 

geral do jogo e da franquia 

1 hora aula (h a) 

2 Mostrar um gameplay do jogo em Vídeo 20 minutos (min.) 

3 Apresentar as perguntas chave, 

relacionando o jogo e a Física. 

10 min. 

4 Explicar a primeira parte do conteúdo (�⃗�, 

�⃗� e trajetória) 

20 min. 

5 Explicar a segunda parte do conteúdo (Ecin, 

Epg, Emec) 

20 min. 

6 Atividade em grupo: Responder as 

perguntas chave 

30 min. 

7 Deixar os alunos jogarem (Contextualizar) 20 min. 

8 Avaliação do conteúdo e da metodologia 30 min. 

Total  4 h a 

 

Utilizamos como material didático os seguintes itens: Jogo Sonic Generations 

(Nintendo 3DS), Console Nintendo 3DS, Computador, Datashow. Todos eles são de suma 

importância, pois são primordiais para o desenrolar da aula em cada atividade. O computador 

e o projetor são os principais materiais, pois eles reproduzem os recursos multimídia 

apresentados na aula, conforme descrito no plano de Aula (Apêndice 2). 

 

3.2.1 Apresentar o jogo, trazer uma descrição geral do jogo e da franquia. 

 

Iniciamos a aula com a primeira contextualização, trazendo uma descrição geral do 

jogo e da franquia, apresentando a história de SONIC (SEGA), desde sua criação até os jogos 

atuais. Nesse momento não será modelado o conteúdo de física, e sim um pouco da franquia, 

com alguns dos principais jogos que fazem uma relevância para a série, como o “Sonic the 
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hedgehog” (SEGA) e sua evolução durante o tempo. Em cada jogo apresentamos algumas de 

suas mecânicas como, por exemplo, suas habilidades, level Design, diferenças entre um jogo e 

outro além de algumas curiosidades. 

Essa atividade tem como objetivo fazer com que os alunos que não conhecem a 

franquia possam se sentir familiarizados, para assim terem uma boa experiência no 

aprendizado, deixando-os mais interessados em querer aprender e ter uma aula mais lúdica e 

poder entender que os games no ensino de Física podem levar a uma forma de ensinar mais 

significativa e divertida ao mesmo. 

 

3.2.2 Mostrar um gameplay do jogo em Vídeo 

 

Na segunda atividade mostramos um gameplay do jogo em vídeo. Esse momento é 

de suma importância, principalmente para a problematização e a modelização do conteúdo, 

pois através do vídeo eles poderão ver como o jogo realmente funciona e conhecer as suas 

mecânicas. 

Durante a demonstração, iremos dar ênfase em algumas partes das jogadas, 

indicando aonde os conteúdos de mecânica podem ser abordados para eles desenvolverem 

algum pensamento na hora da problematização e na modelização, como podemos ver na 

Figura 7. 

   

(A)        (B) 

Figura 7: Prints do vídeo apresentado. (A) para descrever a conservação de energia através do 

looping no ato 1; (B) cinemática com o foco em velocidade no ato 2. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=0sYrn9vrm8k. 

 

3.2.3 Apresentar a problematização e as perguntas chave, relacionando o jogo e a Física 

Na terceira etapa da aula será a problematização (Apêndice 3). Aqui apresentamos as 

perguntas chave. No total serão quatro perguntas: 

• Em que tipo de trajetória a velocidade do personagem é maior: retilínea 

ou curvilínea? 
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• Quando o personagem pula de um nível mais baixo para um mais alto, 

o que acontece com sua Ecin? E com sua Epg? 

• Qual a condição mínima necessária para o personagem descrever o 

looping nas trajetórias circulares? 

• Quais as condições necessárias para que a Emec do personagem se 

conserve? 

Nesse momento é feito um debate com os alunos em relação às perguntas chave, não 

as respondendo, para que eles possam já ter uma pré-modelização do conteúdo. Assim, 

quando lhes forem apresentados os conceitos, eles poderão relacioná-los com o jogo. 

 

3.2.4 Cinemática 

 

Nessa etapa e na seguinte faremos a modelização do conteúdo. Iniciamos explicando 

o conteúdo de cinemática em uma direção, dando atenção aos conceitos de velocidade e 

aceleração em função do tempo. 

Para podermos entender o que é velocidade, precisamos saber o que é deslocamento 

e intervalo de tempo.  

O deslocamento é uma variação da posição do ponto de origem até o ponto final do 

trajeto considerado. Também podemos chamá-lo de “distância percorrida” ou variação da 

posição, que é dado por: 

∆𝑥 = 𝑥𝑓 − 𝑥0 (1) 

Onde: 𝑥𝑓 é a posição final da trajetória e 𝑥0 é a posição inicial (ponto de origem). 

Sua unidade no Sistema Internacional (SI) é dada em metros (m). 

O intervalo de tempo é a variação entre dois instantes, que é dado por: 

∆𝑡 =  𝑡𝑓 −  𝑡0 (2) 

Onde: 𝑡𝑓 é o instante final e 𝑡0 é o instante inicial. 

Sua unidade no SI é dada em segundos (s). 

Tendo esses conceitos bem compreendidos, podemos então explicar o que é 

velocidade média. Definida e calculada por: 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎 =
𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
 

Dividindo (1) por (2) temos: 
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𝑣 =  
∆𝑥

∆𝑡
 (3) 

Sua unidade no SI é dada em metros por segundo (m/s) 

 Também podemos encontrar a posição através da função horária que é dada por: 

𝑥 =  𝑥0 + 𝑣 × 𝑡 (4) 

Agora que sabemos o que é velocidade podemos definir outro elemento físico, a 

aceleração. 

A aceleração é uma modificação na velocidade, ela pode ser definida por variação da 

velocidade [∆𝑣 =  𝑣𝑓 (𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) −  𝑣0 (𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)] (5) sobre a variação 

do tempo (2), que é dada por: 

𝑎 =  
∆𝑣

∆𝑡
 (6) 

Sua unidade no SI é dada em metros por segundo ao quadrado (m/𝑠2) 

Para um objeto com velocidade variável, podemos definir a posição através da 

função: 

𝑥 =  𝑥0 +  𝑣0 × 𝑡 + 
1

2
 𝑎𝑡² (7) 

E a sua velocidade por: 

𝑣 =  𝑣0 + 𝑎 × 𝑡 (8) 

Ou 

𝑣2 =  𝑣0
2 +  2𝑎∆𝑥 (9) 

Na equação (8) precisamos saber o instante de tempo, já na equação (9) não. 

Para um movimento vertical, em queda livre, teremos que levar em consideração a 

aceleração da gravidade, representada por g, e a posição será a altura, representada por h. O 

valor de g é aproximadamente 9,8 m/s², e no movimento em queda livre a aceleração g irá 

substituir o a e x por h. 

Assim, substituindo a por g e x por h nas equações (7), (8) e (9) temos: 

  

ℎ =  ℎ0 +  𝑣0 × 𝑡 +  
1

2
 𝑔𝑡² (10) 

𝑣 =  𝑣0 + 𝑔 × 𝑡 (11) 

𝑣2 =  𝑣0
2 +  2𝑔∆ℎ (12) 

Com isso já podemos explicar uma breve descrição sobre cinemática em duas 

dimensões. Porém, nesse caso usaremos funções vetoriais.  



 
 
 

27 
 
 

 

Para ser um vetor é preciso ter módulo (tamanho), direção e sentido. A velocidade, o 

deslocamento e a aceleração são funções vetoriais, assim elas serão dadas por: 𝑠, �⃗�, �⃗�, ℎ⃗⃗ e �⃗�. 

O tempo é um escalar, e não um vetor. Pois não tem direção e sentido. 

Já para a cinemática em duas dimensões, iremos considerar os referenciais tanto de 

um movimento na direção x quanto na direção y conforme a Figura 8:  

 

Figura 8 – trajetória de um movimento em duas dimensões.  

Fonte: https://www.tutorbrasil.com.br/forum/download/file.php?id=7836 
 

  Podemos calcular tanto a velocidade, a distância, a altura e o instante de 

tempo. Sabemos que o tempo é o mesmo em ambas direções (x e y); na altura máxima sua 

velocidade vertical é zero; assim, utilizamos as equações anteriores para descrever o 

movimento bidimensional e encontrarmos a posição do objeto e alcance máximo e observar o 

comportamento do movimento e relacioná-lo com o jogo apresentado em sala de aula durante 

a realização da atividade. 

 

3.2.5 Dinâmica 

 

Na segunda etapa da modelização do conteúdo iremos explicar a parte de dinâmica, 

mais precisamente a parte de conservação de energia mecânica.  

Como já foram descritos os conceitos de velocidade, aceleração e movimento 

bidimensional, podemos descrever o que é energia mecânica e quais tipos de energia 

compõem a energia mecânica, se ela se conserva ou não e quais fatores fazem a energia se 

conservar. 

Iniciaremos com uma breve explicação sobre força (partindo do princípio que os 

alunos já tenham estudado as Leis de Newton) e destacamos a 2𝑎 Lei de Newton, onde iremos 

y 

x 
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descrever quais são as forças de ação a distância e forças de contato no movimento 

bidimensional de lançamento oblíquo. 

A unidade de força no SI é dada por Newton (N). 

Para forças de ação a distância, temos neste caso a força gravitacional que chamamos 

de força Peso (�⃗⃗�) que é calculada por: 

�⃗⃗� = 𝑚 × �⃗� (13) 

Onde m é a massa do objeto, que é escalar e sua unidade no SI é Quilograma (Kg) e 

�⃗� a aceleração gravitacional que é um vetor apontando para centro da Terra e módulo 9,8 

m/s2. 

Já as forças de contato iremos dar uma atenção especial na força de atrito (𝑓𝑎𝑡
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) que é 

dada por: 

𝑓𝑎𝑡
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =  𝜇 × �⃗⃗⃗� (14) 

Onde µ é o coeficiente de atrito e �⃗⃗⃗� é a força normal. 

Tendo esses conceitos de forças, podemos descrever a segunda Lei de Newton que 

diz: A força resultante (Força total) é a soma de todas as forças exercidas sobre um sistema 

que é igual ao produto da massa do  sistema pela sua aceleração. Ou seja: 

𝐹𝑟𝑒𝑠
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  =  ∑ �⃗� = 𝑚 × �⃗� (15) 

O trabalho realizado por uma força é descrito como o produto do módulo da força 

pelo deslocamento na direção da força, que pode ser calculado por: 

𝑊 =  𝐹 × ∆𝑥 (16) 

Sua unidade no SI é Joules (J).  

Agora podemos diferenciar o que são forças conservativas e não conservativas. 

Forças conservativas, como a força peso, são as que atuam em um corpo no qual a sua energia  

a mesma. Já a não conservativa, como a força de atrito, faz com que exista uma alteração de 

energia (também chamada de força dissipativa).  

Já conhecendo esses conceitos, podemos entrar de fato no que é energia. Por 

definição a energia é uma propriedade de um sistema que permite realizar trabalho. Podemos 

encontrar vários tipos de energia na natureza: Energia Mecânica, Energia Potencial Elétrica, 

Energia Nuclear, entre outras. Sua unidade no SI é  Joule (J), note que é a mesma unidade de 

trabalho. Porém focaremos aqui a energia mecânica. 

Antes de falar sobre energia mecânica primeiro iremos conhecer sobre energia 

cinética e energia potencial gravitacional. 
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A energia cinética (𝐸𝑐𝑖𝑛 ou K) é uma forma de energia encontrada em um 

movimento. Podemos calculá-la por: 

𝐸𝑐𝑖𝑛 = 𝐾 =
𝑚 × 𝑣²

2
 (17)  

Também podemos relacionar a energia cinética com o trabalho: a variação da energia 

cinética é igual ao trabalho total, isso se chama de teorema do trabalho-energia cinética, 

conforme descrito abaixo: 

𝐾𝑓 − 𝐾0 = ∆𝐾 = 𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (18) 

Já a energia potencial gravitacional (𝐸𝑝 ou U) está associada à aceleração 

gravitacional por: 

𝐸𝑝 = 𝑈 = 𝑚 × 𝑔 × ℎ (19) 

Onde: m é a massa do objeto, g a aceleração da gravidade e h a altura do objeto. 

A energia mecânica é a soma das energias cinética e potencial gravitacional; 

podemos calculá-la por: 

𝐸𝑚𝑒𝑐 = 𝐸𝑐𝑖𝑛 + 𝐸𝑝 (20) 

Outra notação mais comum da energia mecânica é dada por: 

𝐸𝑚𝑒𝑐 = 𝐾 + 𝑈 (21) 

Agora que conhecemos o que é energia, podemos comentar que a energia também se 

conserva, ou seja ela permanece constante. No caso da energia mecânica, haverá conservação 

se as forças do sistema sejam forças conservativas. Assim podemos dizer que: 

𝐸𝑚𝑒𝑐 𝑓 = 𝐸𝑚𝑒𝑐 0 (22) 

Se substituirmos (21) em (22) temos: 

𝐾𝑓 + 𝑈𝑓 = 𝐾0 + 𝑈0 (23) 

Caso houver uma força dissipativa (como a força de atrito), haverá trabalho. Para que 

a energia se conserve, a Energia mecânica final deverá ser maior que a energia mecânica 

inicial, então temos: 

𝐸𝑚𝑒𝑐 𝑓 = 𝐸𝑚𝑒𝑐 0 + 𝑊 (24) 

Substituindo (24) em (21) temos: 

𝐾𝑓 + 𝑈𝑓 = 𝐾0 + 𝑈0 + 𝑊 (25) 

Ou 

∆𝐸𝑚𝑒𝑐 = ∆𝐾 + ∆𝑈 = 𝑊 (26) 

Este é o Princípio da Conservação de Energia. 

 



 
 
 
30 
 

 

3.2.6 Atividade em grupo 

 

Após a modelização do conteúdo iremos responder as perguntas chave, realizando 

um pequeno debate relacionando o jogo com o conteúdo abordado.  

3.2.7 Contextualização 

 

Nesse momento iremos deixar os alunos jogarem um pouco do jogo. Cada aluno terá 

direito a jogar duas fases do game dependendo da quantidade de alunos. O objetivo desta 

atividade é fazer com que os alunos jogando tenham uma ludicidade dentro de sala de aula, 

que eles possam aprender brincando  (um dos objetivos deste trabalho), e ver que no jogo eles 

podem identificar os conceitos de física abordados durante as atividades anteriores. 

 

3.2.8 Avaliação do conteúdo e da metodologia 

 

A avaliação do conteúdo será realizada em três etapas (Apêndice 4):  

• 3 exercícios numéricos com etapas do jogo 

• 2 perguntas chave 

• 3 questões de múltipla escolha com escala de ruim, regular, bom e excelente 

• 2 questões abertas para opinar sobre o tipo de aula com games. 

Na primeira etapa, iremos apresentar três exercícios numéricos para os alunos 

fazerem. Segue as questões abaixo: 

• Sabendo que a massa do SONIC é 35 kg, qual é a velocidade necessária para 

ele dar uma volta no looping de 50 m de altura?  

• Qual é a velocidade média que o SONIC obtém em uma fase completada em 

1min e 50s, sendo que a distância entre o início e o final da fase é de 4,52 km? 

• Sabendo que no ato 2 o SONIC moderno tem uma habilidade chamada 

“boost”, onde a mesma dá uma aceleração extra ao personagem, qual será a sua aceleração 

caso a sua velocidade seja duas vezes a mais que a sua velocidade média encontrada no 

exercício anterior?  Qual é a razão desta aceleração com a aceleração média do mesmo 

exercício citado? 

 Na segunda etapa pedimos para que os alunos respondam duas perguntas 

chave, no caso a 3 e a 4. Como houve o debate, cremos que eles terão capacidade para 

responder essas perguntas sem grandes dificuldades. 
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Nessas duas primeiras etapas temos como o objetivo de avaliarmos os alunos. 

Já a seguinte, será para que os alunos avaliem as aulas e a sua metodologia. 

Na terceira etapa os alunos irão responder um questionário de múltipla escolha em 

que  avaliam a clareza da exposição, domínio do conteúdo, se despertou o interesse pela 

disciplina com as opções de resposta sendo: ruim, regular, bom, excelente. Também haverá 

duas questões abertas onde os alunos poderão fazer as suas críticas em relação às aulas dadas. 

Seguem as questões abaixo: 

• O que mais te chamou atenção durante as aulas apresentadas? Justifique. 

• Cite, justificando, alguns pontos positivos e negativos referentes às aulas. 

Como podemos ver, a metodologia é toda baseada na utilização das TIC’s, do lúdico 

e dos games, pois nessas atividades aplicamos tanto ferramentas computacionais como 

também haverá ludicidade dentro de sala de aula. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como pudemos observar nos capítulos anteriores, vemos que é possível criar uma 

proposta didática para o ensino de Física utilizando games comerciais. Tendo em vista que os 

jogos virtuais podem ser ferramentas com o foco de ludicidade, eles têm chance de abranger 

muitas áreas do cotidiano, principalmente dentro da sala de aula. 

Diferente de jogos educativos, acreditamos que os jogos comerciais, tanto antigos 

quanto os mais atuais, despertam o interesse dos alunos. Isso se dá ao fato de que os alunos de 

modo geral têm mais familiaridade com os games mais lúdicos quando comparados aos 

educativos, levando a aulas mais prazerosas. 

Por ser uma proposta, haverá necessidade de alguns ajustes para sua aplicação, 

como: o tempo de cada atividade, mudança de material, entre outros refinamentos que 

poderão ser modificados de acordo com a realização do projeto em sala de aula e nas 

avaliações da disciplina e da metodologia. 

Essa atividade foi produzida com base no jogo Sonic Generations (SEGA) para o 

console Nintendo 3DS (NINTENDO). Claro que o professor pode utilizar a versão de outras 

plataformas de acordo com o seu melhor custo x benefício ou a sua facilidade de ser obtido 

como apresentado no Apêndice 5. 

 Nesta monografia fazemos uma proposta de como utilizar os games para o ensino de 

Mecânica, e a partir dela esperamos estimular a criação de mais atividades abordando outras 

áreas da Física, como por exemplo Óptica geométrica.  Tudo é uma questão de encontrar o 

game apropriado para o conteúdo de interesse.  

Justificamos o fato de não termos aplicado a proposta pela falta de sincronismo do 

conteúdo tratado com o momento de desenvolver as atividades da monografia. Mecânica é 

estudada ao longo do primeiro semestre letivo, pelo menos as primeiras noções de velocidade, 

aceleração e trajetória. A parte relativa à energia, em geral, é tratada no início do segundo 

semestre. Além disso, não estávamos com acesso a nenhuma escola para desenvolver as 

atividades. Colocamos este desafio para uma outra ocasião ou para algum colega que se 

interesse pela proposta. Há muito o que fazer para melhorar e humanizar o ensino de Física, 

contextualizando-o e trazendo-o para o cotidiano do alunado: cabe ao professor uma boa parte 

dessa iniciativa. 
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6 APÊNDICES 

 

6.1 APÊNDICE 1 -  QUESTIONÁRIO DE INTERESSES 

 

Segue abaixo o resultado do questionário de interesses para a escolha do game. 
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6.2 APÊNDICE 2 - PLANO DE AULA: 

 

Problematização: link do jogo e texto incentivando a aprender com o jogo 

 

Jogo Utilizado: Sonic Generations (Nintendo 3DS) 

Objetivo Geral: Ensinar conteúdos de mecânica através de games. 

Objetivo específico: identificar, em cada trecho do movimento do personagem, como se 

comportam: a velocidade escalar, a aceleração escalar, a trajetória, a energia cinética, a 

energia potencial gravitacional e a energia mecânica.  

 

 

Conteúdo abordado: Cinemática, Conservação de energia Mecânica 

Material Utilizado: Jogo Sonic Generations, Console Nintendo 3DS, Computador, Datashow 

 

Sequência de ensino e duração 

 

1. Apresentar o jogo, trazer uma descrição geral do jogo e da franquia (1 h a) 

2. Mostrar um gameplay do jogo em Vídeo (20 minutos) 

3. Apresentar as perguntas chave, relacionando o jogo e a Física. (10 minutos) 

4. Explicar a primeira parte do conteúdo (v, a e trajetória) (20 minutos) 

5. Explicar a segunda parte do conteúdo (Ecin, Epg, Emec) (20 minutos) 

6. Responder as perguntas (30 minutos) 

7. Deixar os alunos jogarem (Contextualizar)(20 minutos) 

8. Avaliação de conteúdo e da metodologia (30 minutos) 

 Total : 4 h a 

 

 

Perguntas chave 

 

1) Em que tipo de trajetória a velocidade do personagem é maior: retilínea ou curvilínea? 

2) Quando o personagem pula de um nível mais baixo para um mais alto, o que acontece com 

sua Ecin? E com sua Epg? 

3) Qual a condição mínima necessária para o personagem descrever o looping nas trajetórias 

circulares? 

4) Quais as condições necessárias para que a Emec do personagem se conserve? 

 

Avaliação do conteúdo e da metodologia (Apêndice 3) 

 

• 3 questões numéricas 

• Perguntas chave 3 e 4 

• 3 de múltipla escolha com escala de ruim regular bom excelente 

• 2 abertas para opinar sobre o tipo de aula com games. 
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6.3 APÊNDICE 3 - PROBLEMATIZAÇÃO: O JOGO “SONIC GENERATIONS” 

 

Jogar videogame é muito comum como atividade de lazer. Você sabia que é possível aprender 

Física jogando? Leia sobre o jogo Sonic Generations e depois você verá como aprender ou 

reforçar seu conhecimento de Mecânica! 

Tudo começa com o Sonic de 1991 correndo pela Green Hill quando, de repente, um monstro 

chamado Time Eater aparece no céu em um tipo de buraco temporal... O tempo avança para a 

atualidade, onde os amigos do Sonic estavam preparando uma festa surpresa para comemorar 

seu aniversário e tudo estava indo muito bem até que o Time Eater aparece no céu em um tipo 

de buraco temporal, então ele cria vários outros buracos no tempo e suga todos os amigos do 

Sonic para locais que parecem estranhamente familiares, então começa a jornada em busca de 

saber o que está acontecendo, descobrir quem ou o que está por trás de tudo isso e salvar seus 

amigos que foram congelados no tempo, além de restaurar um mundo destruído pela 

interferência no contínuo espaço tempo, mas no meio do caminho ele receberá a ajuda de 

alguém muito especial e inesperado. 

Fonte: http://www.powersonic.com.br/games/novos/sonic_generations.htm 

 

Personagens jogáveis: 

 

Sonic clássico: com um modelo muito bem feito, o 

barrigudinho azulado dos tempos do Mega Drive foi 

redesenhado em 3D, mas mantendo todas as suas 

proporções de antes. Devido a tantas reclamações feitas 

ao longo dos anos por parte de alguns "fãs" a SEGA fez 

com que o Sonic clássico permanecesse mudo por completo, como era na época, e para o jogo 

não ficar tão sem graça, fizeram com que o Tails clássico falasse em seu lugar. 

 

Sonic moderno: com todo o seu estilo e velocidade, o 

Sonic moderno está pronto para ajudar a salvar o passado 

junto do seu antigo eu. Sem entender muito o que está 

acontecendo tudo o que ele sabe é que precisa encontrar o 

monstro que sequestrou seus amigos e dar um fim em tudo 
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isso. Ele continua com as mesmas habilidades de sempre, como o Pulo, Boost, Stomp, Wall 

Jump, Slide, Quick Step, Drift, Air Tricks, Homing Attack , e o Lightspeed Dash em algumas 

fases. 

Fonte: http://www.powersonic.com.br/games/novos/sonic_generations.htm 

Fases: 

Versão PS3/Xbox360/PC Versão Nintendo 3DS 

Fase Jogo Fase Jogo 

Green Hill Sonic the Hedgehog Green Hill Sonic the Hedgehog 

Chemical Plant Sonic the Hedgehog 2 Casino Night Sonic the Hedgehog 2 

Sky Sanctuary Sonic & Knuckles Mushroom Hill Sonic & Knuckles 

Speed Highway Sonic Adventure Emerald Coast Sonic Adventure 

City Escape Sonic Adventure 2 Radical Highway Sonic Adventure 2 

Seaside Hill Sonic Heroes Water Palace Sonic Rush 

Crisis City Sonic the Hedgehog (2006) Tropical Resort Sonic Colors 

Rooftop Run Sonic Unleashed   

Planet Wisp Sonic Colors   
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6.4 APÊNDICE 4 - AVALIAÇÃO 

 

Nome:_______________________________     Turma:_________   Nota:_________ 

 

Avaliação da Atividade 

 

I – Responda as questões a seguir: 

1. Sabendo que a massa do Sonic é 35kg, qual é a velocidade necessária para ele dar uma 

volta no looping de 50m?  

Resposta: 

 

2. Qual é a velocidade média em que o Sonic obtém em uma fase completada em 1min e 

50s sendo que a distância entre o início e o final da fase é de 4,52 km? 

Resposta: 

 

3. Sabendo que no ato 2 o Sonic moderno tem uma habilidade chamada “boost”, onde a 

mesma dá uma aceleração extra ao personagem, qual será a sua aceleração caso a sua 

velocidade seja duas vezes a mais que a sua velocidade média encontrada no exercício 

anterior? Qual é a razão desta aceleração com a aceleração média do mesmo exercício 

citado? 
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Resposta: 

 

II – Responda as perguntas chave: 

 

4 Qual a condição mínima necessária para o personagem descrever o looping nas 

trajetórias circulares? 

Resposta: 

 

5 Quais as condições necessárias para que a Emec do personagem se conserve? 

Resposta: 
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Avaliação da Metodologia 

 

III- Responda o questionário abaixo, as três primeiras são mútipla escolha, e as duas seguintes 

são discursivas com suas opiniões. 

1. Clareza da exposição: 

(  ) Ruim    (  ) Regular    (  ) Bom   (  ) Excelente 

2. Domínio do conteúdo: 

(  ) Ruim    (  ) Regular    (  ) Bom   (  ) Excelente 

3. Despertou o interesse pela disciplina: 

(  ) Ruim    (  ) Regular    (  ) Bom   (  ) Excelente 

 

4. O que mais chamou sua atenção durante a aula apresentada? Justifique: 

Resposta: 

 

5. Cite, justificando, alguns pontos positivos e negativos referentes à aula. 

Resposta: 
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6.5 APÊNDICE 5 -  COMPARAÇÃO ENTRE VERSÕES E VALORES 

 

Como já vimos, o game Sonic Generations (SEGA) possui várias versões, uma para cada 

plataforma. Aqui vamos comparar o melhor custo x benefício para o gosto de cada professor 

que queira usar a versão de sua preferência. 

 

• Versão Nintendo 3DS 

Para a Versão do Nintendo 3DS (NINTENDO) precisaremos do console e do game, sendo em 

mídia física ou digital. Para o console, colocaremos o modelo 2DS por ser o mais em conta 

(pode ser outro modelo).  

Console: R$ 718,99 – Submarino.  

Fonte: https://www.submarino.com.br/produto/13098196/nintendo-2ds-

azul?DCSext.recom=RR_category_page.rr2-

CategoryTopProducts&chave=b2wads_58ada90117e124414afecceb_11273503000157&nm_

origem=rec_category_page.rr2-

CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=3&pfm_carac=Destaques&pfm_index=2&pfm_page

=category&pfm_pos=category_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&sellerId=1127350

3000157. Acesso em: 12/12/2017. 

Game: R$ 26,31 – Saraiva online 

Fonte: https://www.saraiva.com.br/sonic-generations-3ds-3696591.html. Acesso em: 

12/12/2017. 

Custo total: R$ 745,30 

 

• Versão PlayStation 3 

Para a Versão do PlayStation 3 (SONY) precisaremos do console e do game, sendo em mídia 

física ou digital.  

Console: R$ 1169,80 – Walmart 

Fonte: https://www.walmart.com.br/console-playstation-3-ultra-slim-500gb-com-controle-

sem-fio-dualshock-3-sony/5321545/pr. Acesso em: 12/12/2017 

Game: R$ 99,94 - Submarino 

Fonte: https://www.submarino.com.br/produto/111254476/game-sonic-generations-

ps3?epar=bp_nb_da_go_sch_dsa_gm_todas_geral&gclid=CjwKCAiAmb7RBRATEiwA7kS8

VDBy_SVuzBC-vjDuF6CfErmHTDpUe_Dw-

M0xGyh0g1puSiP09DApdBoC5UMQAvD_BwE&opn=GOOGLESEARCH&sellerId=20355

841000129&wt.srch=1. Acesso em: 12/12/2017. 

Custo total: R$ 1269,70 

 

• Versão do Xbox 360 

Para a Versão do Xbox 360 (MICROSOFT) precisaremos do console e do game, sendo em 

mídia física ou digital.  

Console: R$ 1579,99 – Americanas 
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Fonte: https://www.americanas.com.br/produto/121163797/console-xbox-360-4gb-controle-

sem-fio?epar=buscape&hl=lower&opn=YYNKZB&s_term=YYNKZB. Acesso em: 

12/12/2017. 

Game: R$ 70,69 – Submarino 

Fonte: https://www.submarino.com.br/produto/120622533/game-sonic-generations-xbox-

360?WT.srch=1&epar=bp_nb_da_go_sch_dsa_geral_todo-o-

site&gclid=CjwKCAiAmb7RBRATEiwA7kS8VJ18E4a01HDUd7s0CCs9rD0DU6bmmZN8J

bB10Cs5zAQ3efWYXEJNTBoCpukQAvD_BwE&opn=GOOGLESEARCH&sellerId=2428

6934000208. Acesso em: 12/12/2017. 

Custo total: R$ 1650,68. 

 

• Versão de Computador (PC) 

Para a versão de PC, precisamos de um computador que atenda os seus requisitos mínimos, 

segue abaixo: 

OS: Microsoft Windows 7/Vista/XP 

Processador: Intel Pentium Dual-Core T4200 (2x2.0GHz) or AMD 44quivalente 

Memória: 2GB RAM (XP)/3GB RAM (Windows 7 / Vista) 

Placa Gráfica: NVIDIA GeForce 8800 (512MB) / ATI Radeon HD 2900 (512MB) 

Disco Rígido: 11 GB free hard drive space 

O custo de um PC desses custa em torno de R$ 1000,00 mais o game que pode ser encontrado 

por 36,99 no site da steam: 

http://store.steampowered.com/app/71340/Sonic_Generations_Collection/. Acesso 

em:12/12/207. 

Custo total em torno de: R$ 1036,99. 

Como podemos ver, a versão que tem o melhor custo beneficio é a do Nintendo 3DS, a 

utilizada neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


