
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

PAULO RICARDO DE SOUZA SILVA 

JOGO DIGITAL DE PLATAFORMA 2D COMO ORGANIZADOR PRÉVIO NO 
ENSINO DE FÍSICA 

DISSERTAÇÃO 

PONTA GROSSA 
2020 



PAULO RICARDO DE SOUZA SILVA 

JOGO DIGITAL DE PLATAFORMA 2D COMO ORGANIZADOR PRÉVIO NO 
ENSINO DE FÍSICA  

 

PONTA GROSSA 
2020 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós- 
Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia 
da Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, como requisito parcial para obtenção 
do título de Mestre em Ensino de Ciência e 
Tecnologia - Área de Concentração: Ciência 
Tecnologia e Ensino. 

Orientador: Prof. Dr. Romeu Miqueias Szmoski  
Coorientador: Prof. Dr. Rafael João Ribeiro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pelo Departamento de Biblioteca 
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Ponta Grossa  
n.66/20  
 
 
 

 

Elson Heraldo Ribeiro Junior. CRB-9/1413. 06/10/2020. 

 

 

S586       Silva, Paulo Ricardo de Souza 
 

Jogo digital de plataforma 2D como organizador prévio no ensino de física. / Paulo 
Ricardo de Souza Silva, 2020. 

133 f.; il. 30 cm. 
 

Orientador: Prof. Dr. Romeu Miqueias Szmoski 
Coorientador: Prof. Dr. Rafael João Ribeiro 
 

Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciência e Tecnologia) - Programa de Pós-
Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Ponta Grossa, 2020.  

 

1. Física - Estudo e ensino. 2. Aprendizagem. 3. Jogos educativos. 4. Jogos para 
computador. I. Szmoski, Romeu Miqueias. II. Ribeiro, Rafael João. III. Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. IV. Título.  

CDD 507 



 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

Título da Dissertação Nº 177/2020 

JOGO DIGITAL DE PLATAFORMA 2D COMO ORGANIZADOR PRÉVIO NO ENSINO DE 
FÍSICA 

por 

Paulo Ricardo de Souza Silva 

Esta dissertação foi apresentada às 08 horas e 30 minutos do dia 22 de setembro de 2020 
como requisito parcial para a obtenção do título de MESTRE EM ENSINO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA, com área de concentração em Ciência, Tecnologia e Ensino, do Programa de 
Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia. O(a) candidato(a) foi arguido(a) pela Banca 
Examinadora composta pelos professores abaixo citados. Após deliberação, a Banca 
Examinadora considerou o trabalho aprovado. 

A FOLHA DE APROVAÇÃO ASSINADA ENCONTRA-SE NO DEPARTAMENTO DE 

REGISTROS ACADÊMICOS DA UTFPR – CÂMPUS PONTA GROSSA

Prof. Dr. Alexandre Camilo Junior 
(UEPG)

Prof. Dr. João Paulo Aires (UTFPR)

Prof. Dr. Rafael João Ribeiro (IFPR) 
Coorientador

Prof. Dr. Romeu Miqueias Szmoski (UTFPR) 
Orientador

Visto do(a) Coordenador(a)

Profa. Dra. Eloiza Aparecida Silva Ávila de Matos (UTFPR)

Coordenadora do PPGECT - Mestrado Profissional



Aos meus pais, meu irmão e minha namorada, 

pelo amor, apoio, incentivo e compreensão 

durante mais esta etapa de minha vida. 



AGRADECIMENTOS 

 À todos que de alguma forma contribuíram para que a realização deste 

mestrado fosse possível.  

 Ao meu orientador Prof. Dr. Romeu Miqueias Szmoski, pelo apoio, carinho, 

presteza, motivação, auxílio, dedicação, paciência e sabedoria que me guiou nesta 

trajetória e disponibilidade na orientação deste trabalho.  

 Ao meu coorientador Prof. Dr. Rafael João Ribeiro, a quem sou muito grato 

pelas suas valorosas contribuições, incentivo, inspiração, apoio incondicional e que 

se mostrou um grande irmão para a vida.  

 À todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciência e Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que foram de 

fundamental importância ao longo desta caminhada.  

 Aos meus colegas de curso, companheiros desta jornada, em especial ao 

Hernani Batista da Cruz e Wylliam da Silva Szezerbicki.  

 Aos professores do Instituto Federal do Paraná, Campus Telêmaco Borba, por 

possibilitarem que a coleta de dados se realizasse na instituição, e especialmente 

aos meus amigos professores do eixo de informação e comunicação, com os quais 

compartilhei minhas angústias e alegrias no decorrer desta Pós-Graduação.  

 Aos meus pais Pedro e Elizabete, pelo apoio incondicional, motivação e 

compreensão neste e em todos os outros momentos.  

 Ao meu irmão Victor Hugo, por me manter sendo uma pessoa sonhadora e 

que me faz acreditar em minha capacidade.  

 À minha amada namorada Fernanda, por sempre confiar em meus planos, 

estar ao meu lado, ouvindo minhas histórias acadêmicas sobre a importância do 

estudo para a concretização dos nossos sonhos e também por compreender meus 

momentos de ausência. 

 Ao pessoal da Sociedade Esportiva Matsubara, meus exemplos de garra e 

determinação, por todo o apoio, carinho, incentivo e momentos de descontração no 

decorrer desta etapa. 

 Aos meus demais amigos e familiares, que de algum modo estiveram ao meu 

lado. 



 

"It's dangerous to go alone! Take 
this.” (É perigoso ir sozinho! Pegue 
isto). Quando Link ganha sua espada 
de presente do Old Man. Isso reflete 
que todos nós sempre precisamos da 
ajuda de algo ou alguém em certos 
momentos da vida. 

(The Legend Of Zelda, 1986) 



RESUMO 

SILVA, Paulo Ricardo de Souza. Jogo digital de plataforma 2D como organizador 
prévio no ensino de Física. 2020. 139 f. Dissertação (Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciência e Tecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
Ponta Grossa, 2020. 

Tanto no ambiente escolar quanto em nosso dia-a-dia, a Física quase sempre é 
lembrada como uma disciplina de difícil compreensão. Isto se deve, na maioria das 
vezes, à forma com a qual ela é ensinada, a saber, cheias de fórmulas e dissociada 
dos acontecimentos do cotidiano dos alunos. A teoria da aprendizagem significativa 
proposta por David Ausubel considera importante o conhecimento prévio na 
estrutura cognitiva do aprendiz, de forma que este conhecimento prévio se relacione 
com os novos conhecimentos que serão adquiridos. A presente pesquisa realizou 
uma abordagem prática e relatou uma experiência didática desde o desenvolvimento 
até a aplicação de um jogo digital de plataforma 2D com o objetivo de atuar como 
organizador prévio, objetivando auxiliar o processo de ensino e aprendizagem das 
leis de Newton na disciplina de Física no ensino médio. Intitulado Newtônia, o jogo 
foi desenvolvido em sua totalidade utilizando ferramentas livres como a Godot 
Engine, os sites gameart2D, freesound e pixabay, seguindo as etapas indicadas pela 
metodologia OriGame: Design e Projeto; Produção e Implementação. Esta 
metodologia foi adotada devido a sua característica de entregar sucessivos 
refinamentos, adequando-se a este projeto. Ao término do desenvolvimento do jogo, 
a experiência didática foi aplicada com alunos do Curso Técnico em Informática para 
Internet integrado ao Ensino Médio, do Instituto Federal do Paraná, Campus 
Telêmaco Borba. Para avaliar o organizador prévio, no decorrer das aulas da 
disciplina de Física foram aplicados um pré-teste e um pós-teste, compostos por 16 
questões objetivas extraídas do Force Concept Inventory (FCI), que trata-se de um 
teste com questões objetivas que mede o domínio de conceitos que são comumente 
ensinados no primeiro semestre de Física. A presente pesquisa é do tipo qualitativa 
e a análise dos resultados apresentou um resultado positivo, com um aumento na 
média de acertos da turma no pós-teste quando relacionado ao resultado do pré-
teste. Além disso, esta abordagem lúdica demonstrou boa aceitação dos estudantes, 
que a avaliaram positivamente ao final de sua aplicação e apresentaram maior 
interação durante a aula. 

Palavras-chave: Ensino de Física. Organizador Prévio. Aprendizagem Significativa. 
Jogo Digital. 



ABSTRACT 

SILVA, Paulo Ricardo de Souza. 2D platform digital game as advance organizer 
in Physics teaching. 2020. 139 p. Dissertation (Master's Degree in Science and 
Technology Teaching) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 
2020. 

Both in the school environment and in our daily lives, Physics is almost always 
remembered as a discipline that is difficult to understand. This is due, in most cases, 
to the way in which it is taught, namely, full of formulas and dissociated from the 
students' daily events. The theory of significant learning proposed by David Ausubel 
considers prior knowledge in the learner's cognitive structure important, so that this 
prior knowledge is related to the new knowledge that will be acquired. This research 
carried out a practical approach and reported a didactic experience from the 
development to the application of a 2D digital game with the objective of acting as a 
previous organizer, aiming to assist the teaching and learning process of Newton's 
laws in the discipline of Physics in high school. Entitled Newtônia, the game was 
developed in its entirety using free tools such as the Godot Engine, the sites 
gameart2D, freesound and pixabay, following the steps indicated by the OriGame 
methodology: Design and Project; Production and Implementation. This methodology 
was adopted due to its characteristic of delivering successive refinements, adapting 
itself to this project. At the end of the development of the game, the didactic 
experience was applied with students from the Technical Course in Computer 
Science for Internet integrated to High School, from the Federal Institute of Paraná, 
Campus Telêmaco Borba. To evaluate the previous organizer, during the Physics 
classes, a pre-test and a post-test were applied, composed of 16 objective questions 
extracted from the Force Concept Inventory (FCI), which is a test with objective 
questions which measures the mastery of concepts that are commonly taught in the 
first semester of Physics. The present research is of the qualitative type and the 
analysis of the results presented a positive result, with an increase in the average of 
correct answers of the class in the post-test when related to the result of the pre-test. 
In addition, this playful approach demonstrated good acceptance by students, who 
evaluated it positively at the end of its application and showed greater interaction 
during class. 

Keywords: Physics Teaching. Advance Organizer. Meaningful Learning. Digital 
Game. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A disciplina de Física é comumente lembrada pelos alunos como uma das 

mais temidas dentre os componentes curriculares do Ensino Médio. Papalia e 

Feldman (2013) afirmam que os adolescentes possuem dificuldade em absorver 

conhecimentos que sejam abstratos e que envolvam cálculos matemáticos, como é 

o caso da Física. Kaufmann e Meyer (2008) apontam que, para alguns alunos a 

principal dificuldade está no tradicionalismo das metodologias, que se caracteriza 

pela abstração, causando uma dificuldade para a correta compreensão dos 

fenômenos físicos e, por sequência, desmotivação. 

 Müller et al. (2017) frisam que a falta de motivação dos estudantes para 

aprender os conteúdos escolares abordados, não é um problema apenas do ensino 

de Física, mas da Educação Básica em geral. 

 De acordo com Mendes e Batista (2016), professores que trabalham com a 

disciplina de Física utilizam a Matemática para definir leis, conceitos e resolver 

exercícios, porém, muitos professores não conseguem definir o papel da 

matematização nem a relação entre a Matemática e a Física no ensino de Física. 

 Isso leva à uma abordagem com um intenso enfoque matemático em que 

normalmente resulta em uma perspectiva composta por um conjunto de fórmulas 

que são apresentadas de modo não tão significativo para os alunos, sem associação 

com a sua vivência cotidiana.  

 Nossa vivência cotidiana é composta por fenômenos que geram indagações 

como: De que forma isso ocorre? Para que serve? Alguns destes fenômenos podem 

ser esclarecidos por meio das leis de Newton, visto que abordam conceitos 

fundamentais para o que é chamado de Mecânica Clássica, também chamada de 

Mecânica “Newtoniana”. 

 A Mecânica Newtoniana é normalmente trabalhada no 1° ano do Ensino 

Médio, momento em que são apresentados conceitos como força, massa, 

aceleração, entre outros. Para (Heckler, Saraiva & Oliveira, 2007), a utilização de 

animações e simulações para explicar estes fenômenos abstratos são potenciais 

aliados para facilitar a compreensão e evitar que os aprendizes despertem algum 

tipo de desafeto pela disciplina . 
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 Conforme Mazzioni (2013) aponta, o professor necessita repensar suas 

práticas pedagógicas para que possa obter a habilidade de identificar as dificuldades 

de aprendizado e escolher metodologias de ensino que se adaptem às 

características dos alunos com os quais trabalha e deve considerar as 

características dos conteúdos em discussão. 

 Este repensar da transformação no ensino pode ocorrer a partir de jogos 

digitais, conforme citado nos documentos que norteiam o ensino de Física como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  

 Desta forma, a presente pesquisa consiste no desenvolvimento e aplicação 

de um jogo digital de plataforma 2D apoiando-se na Teoria da Aprendizagem 

Significativa (TAS) proposta por David Ausubel, a qual caracteriza-se por valorizar o 

que o estudante já sabe para que sejam utilizados como base para que os novos 

conhecimentos sejam adquiridos. 

 Partindo desta premissa, faz-se necessário identificar a estrutura conceitual e 

proposicional do Ensino das Leis de Newton, os subsunçores relevantes que sirvam 

de ponto de ancoragem para a aprendizagem dos conteúdos a serem abordados, 

diagnosticar o conhecimento prévio dos alunos. 

 No presente trabalho o jogo digital teve a finalidade de atuar como 

organizador prévio, o qual foi responsável por estabelecer um elo entre o que o 

aluno já sabia com o que ele precisava aprender no processo de ensino e 

aprendizagem das leis de Newton no Ensino de Física. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 O ensino de Física é caracterizado por seu alto grau de abstração durante o 

processo educacional, normalmente trabalhado por meio de metodologias 

tradicionais. Araújo et al. (2015) relatam que, ao chegarem no Ensino Médio, os 

alunos passam a estudar as disciplinas de Física e Química separadamente, dando 

início a um dilema na formação do conhecimento científico, visto que é onde ocorre 

o primeiro contato mais aprofundado com conceitos, cálculos e fórmulas. 
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 Bonadiman e Nonenmacher (2007) apontam que é comum, e em pouco 

tempo, o contato com este novo componente curricular acabar tornando-se uma 

vivência pouco prazerosa, podendo frustrar o estudante por toda a vida. 

 Com base nestas afirmações a presente pesquisa propôs uma abordagem 

baseada na Teoria de Aprendizagem Significativa utilizando um jogo digital de 

plataforma 2D como organizador prévio para suprir tais dificuldades. 

 O trabalho realizou uma investigação sobre possíveis contribuições que um 

jogo digital de plataforma 2D pode proporcionar para facilitar o processo educacional 

aplicado no ensino de conceitos da disciplina de Física, afirmando-se na hipótese de 

que o jogo atuará como organizador prévio quando o aprendiz se deparar com 

situações onde se façam presentes as leis de Newton de maneira significativa. 

 Baseando-se nesta hipótese, o problema abordado nesta pesquisa pode ser 

sintetizado por meio da seguinte indagação: Um jogo digital de plataforma 2D pode 

ser utilizado como organizador prévio no processo de ensino e aprendizagem do 

ensino das leis de Newton no Ensino Médio? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Investigar a contribuição de um jogo digital de plataforma 2D como 

organizador prévio no auxílio do processo de ensino-aprendizagem das leis de 

Newton e suas aplicações.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desenvolver um jogo digital para ser utilizado como organizador prévio para o 

ensino das leis de Newton; 

• Analisar e identificar o processo de aprendizagem significativa no ensino de 

Física no Ensino Médio de um curso técnico-integrado desde a etapa do 

diagnóstico da presença de subsunçores até a assimilação obliterante; 

• Identificar e discutir os aspectos relevantes do processo de aprendizagem 

baseada em um jogo digital com função de organizador prévio; 

• Elencar as características essenciais para o desenvolvimento de jogos do 

gênero plataforma 2D com a função de organizador prévio na aprendizagem 

significativa para o Ensino de Física. 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 A presente dissertação encontra-se estruturada do seguinte modo:  

 O primeiro capítulo apresenta o tema do trabalho, a descrição do problema, a 

justificativa, a hipótese e também os objetivos.  

 O segundo capítulo apresenta o aporte teórico que norteia e embasa a 

pesquisa.  

 O terceiro capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados para 

desenvolver este estudo, explanando como as atividades foram desenvolvidas.  
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 No quarto capítulo são apresentadas as etapas percorridas para o 

desenvolvimento do jogo digital de plataforma 2D proposto nesta pesquisa. 

 O quinto capítulo apresenta as etapas de aplicação do experimento, 

apresentando a análise e discussão dos dados coletados e as dificuldades e 

limitações. 

 Por fim, no sexto capítulo são expostas as considerações finais, as principais 

conclusões, a contribuição final da pesquisa e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 O presente capítulo descreve os embasamentos teóricos que direcionam esta 

pesquisa. Inicialmente são apresentadas circunstâncias que envolvem o ensino das 

leis de Newton no Ensino Médio com o intuito de contextualizar o leitor acerca deste 

trabalho. A seguir, é discutida a Teoria da Aprendizagem Significativa proposta por 

David  Ausubel a ser utilizada como base teórica, a fim de esclarecer de que forma 

ela poderia ser aplicada para beneficiar o processo educacional do ensino das leis 

de Newton.  Na sequência, é abordada a aprendizagem baseada em jogos, onde 

são descritas algumas possibilidades de utilização de jogos digitais no Ensino de 

Física. Por fim, são apresentados e discutidos conceitos sobre modelagem e 

desenvolvimento de jogos digitais.  

 

2.1 O ENSINO DE FÍSICA NO ENSINO MÉDIO 

 O ensino tradicional da disciplina de Física é caracterizado por sua 

matematização, memorização de fórmulas e resolução de extensas listas de 

exercícios, o que faz com que os aprendizes tendam a visualizar esta disciplina 

como uma simples tarefa de solucionar incógnitas, sem muito sentido. 

Pensemos nos numerosos exercícios sobre queda de graves que são 
realizados e que os alunos chegam a fazer quase com os olhos fechados: 
isto não impede que continuem pensando que um corpo com o dobro de 
massa cairá́ na metade do tempo. Ou seja, os problemas corretamente 
resolvidos não têm permitido questionar a ideia [sic] ingênua da influência 
da massa. (CARVALHO et al., 1992, p.9). 

 Baseando-se nesta reflexão, é possível afirmar que o ensino da Física é 

geralmente feito a partir de uma aprendizagem puramente mecânica, onde não há a 

exploração de conceitos relacionados com as vivências do estudante. Apesar de 

estarmos no século XXI, a Física ensinada nos colégios ainda é a mesma daquela 

do século XIX (MOREIRA, 2017).  

 Moreira ainda aponta que além do despreparo dos professores, o ensino de 

Física ainda pode ser caracterizado como:  
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• Treina os estudantes para os testes, ensina respostas corretas sem 

questionamentos; 

• Centrado no docente e não no aluno; 

• É do tipo “bancário”; 

• Não incentiva a aprendizagem significativa; 

• Não incorpora as TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação); 

• Não utiliza situações que façam sentido para os alunos; 

• Não busca uma aprendizagem significativa crítica; 

• Em geral, é baseado em um único livro de texto ou apostila. 

 Moreira (2017) afirma que tal modelo é desatualizado, o qual é centrado no 

docente e focado em aprovações para as provas de vestibulares ou um bom 

desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), consistindo na utilização 

de questões de vestibulares de anos anteriores, o que acaba se tornando um 

processo de ensino muito raso. 

 As Diretrizes Curriculares da Educação Básica da Física do Estado do Paraná 

- DCE (PARANÁ, 2008) nos informa que a aprendizagem terá um significado real 

quando partir de ideias e fenômenos que façam parte do contexto no qual o aluno 

está inserido, de forma que possibilite ao aluno refletir e fortalecer os conceitos 

científicos na sua experiência de vida. 

Entende-se então, que a Física, tanto quanto as outras disciplinas, deve 
educar para cidadania e isso se faz considerando a dimensão crítica do 
conhecimento científico sobre o Universo de fenômenos e a não- 
neutralidade de produção desse conhecimento, mas seu comprometimento 
e envolvimento com aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais 
(PARANÁ, 2008, p. 50). 

 

Desta forma, faz-se necessárias abordagens que gerem discussões mais 

significativas, que envolvam a realidade e os fenômenos físicos presentes no 

ambiente em que estão inseridos, novas metodologias de ensino, de preferência que 

envolvam tecnologias como computadores, tablets e smartphones, visto que estão 

constantemente presentes na vida do estudante moderno e devem ser aplicadas no 

ambiente educacional. 
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 Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) 

informam que a presença do conhecimento de Física na escola média ganhou um 

novo sentido. 

“Trata-se de construir uma visão de Física voltada para a formação de um 
cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para 
compreender, intervir e participar na realidade” (PCNEM, p.59). 

 Sendo assim, até mesmo os estudantes que não venham a estudar Física 

após a conclusão do Ensino Médio possuirão uma formação necessária para 

compreender os fenômenos físicos acerca de atividades em seus cotidianos. 

 Faz-se necessário enxergar o ensino da Física “com mais gente e com menos 

álgebra, a emoção dos debates, a força dos princípios e a beleza dos conceitos 

científicos” (MENEZES, 2005). 

Os desafios enfrentados atualmente envolvem a oferta de uma aprendizagem 

atrativa e coerente, em que o objetivo principal não seja a aprovação no vestibular, 

mas, a compreensão do mundo em que vivemos (FERNANDES; TEIXEIRA, 2017). 

 Neste contexto, é possível observar uma rejeição às disciplinas de exatas, 

originadas pela desmotivação por parte dos alunos, pelo fato das aulas não se 

darem a partir de situações prazerosas e significativas, quase sempre por meio de 

uma abordagem por meio de fórmulas matemáticas. As principais causas para 

rejeição a matemática são (REIS, 2005): 

• Falta de motivação do professor ao ensinar e falta de motivação dos alunos 

em aprender; 

• A ideia pré-concebida e aceita pelos alunos de que a matemática é difícil; 

• O rigor da matemática; 

• Experiências negativas que os alunos tiveram com a matéria; 

• Falta de relação entre a matéria ensinada na escola e o cotidiano do aluno; 

• A prática do professor, as relações que este estabelece com os alunos e a  

forma com que ensina e avalia. 

 Com base nestas características, é possível concluir que o professor é o 

agente fundamental para que haja alguma mudança neste quadro de rejeição. 

Portanto, propor uma inovação pedagógica não quer dizer que devamos ignorar os 

conhecimentos já existentes, mas, sim, anexá-los, de forma que os princípios éticos, 
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valores humanos e amor componham esta reconstrução, conforme (D’ AMBROSIO, 

1990): 

• Fazer uma reflexão e auto avaliação para detectar erros na prática 

pedagógica;  

• Conhecer a realidade socioeconômica dos alunos. A baixa escolaridade dos 

pais, o grupo familiar e a renda são fatores que influenciam no processo de 

aprendizagem;  

• Procurar, quando possível, sanar as dúvidas dos alunos advindas de anos  

anteriores;  

• Utilizar as tecnologias disponíveis, sempre que puder e as circunstâncias  

permitirem;  

• Promover laços de afetividade com os alunos. Isto ajuda os alunos a 

gostarem mais do professor e consequentemente da disciplina;  

• Fazer ligação da disciplina com a realidade do aluno;  

• Considerar a carga cultural dos alunos. 

 Por meio destes apontamentos, é possível observar que as mudanças sociais 

e culturais podem fornecer novas formas de ensino e aprendizagem para auxiliar no 

combate à rejeição da disciplina de Física. A cibercultura transformou o pensamento 

e as relações entre os sujeitos e a tecnologia, consequentemente impactando o 

cenário educacional (ESTEVES, 2020). 

 Os alunos da educação científica precisam não tanto de mais informação 

(embora possam também precisar disso), mas, sobretudo de capacidade de 

organizá-la e interpretá-la para lhe dar sentido (POZO; CRESPO, 2009). Isto 

significa que de  nada adianta a elevada quantidade de informações dos dias atuais 

se elas não fizerem sentido para o aprendiz.  

 Os aprendizes desta geração possuem acesso e familiaridade a inúmeros 

recursos tecnológicos. No contexto atual, as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) deveriam permear o ensino de Física, porém, isto não ocorre e 

o ensino acaba sendo o mesmo de sempre, por meio de aulas expositivas, listas de 

problemas e aprendizagem mecânica (MOREIRA, 2018).  

 Ao docente transformar esta prática de quadro de giz para o computador, a 

experimentação é enfatizada, os estudantes são estimulados a argumentar e refletir 

sobre as atividades realizadas durante o experimento (BORBA; PENTEADO, 2016).  
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 É impossível ensinar todo o conteúdo a partir da utilização de uma única 

estratégia específica, portanto, faz-se necessária a união entre tendências distintas 

para que o processo de ensino e aprendizagem seja consolidado com sucesso. É 

nesta união entre tendências que esta pesquisa tem o seu fio condutor, desde a 

construção de um jogo digital até a sua aplicação em aula e verificação de sua 

eficiência.  

2.1.1 As Leis de Newton 

 Em 1687, Isaac Newton publicou a obra Philosophia Naturalis Principia 

Mathematica. Nesta obra, Newton apresentou uma teoria de como os corpos se 

movem no espaço e no tempo, e desenvolveu também a complexa matemática 

necessária para analisar estes movimento, postulando uma lei da gravitação 

universal, na qual todo corpo seria atraído para todos os corpos devido a uma força 

que se intensificava quanto maior fosse a massa dos corpos e quanto mais perto 

estivessem uns dos outros. Esta era a mesma força que fazia os objetos caírem no 

chão. (HAWKING, 2015). 

 Através das observações e conhecimento acumulados por séculos, Newton 

foi capaz de condensar os princípios que regem a dinâmica dos corpos em suas três 

leis do movimento. Estas leis podem ser enunciadas da seguinte forma: 

• Primeira Lei: Se nenhuma força atua em um corpo, ou se a resultante das 

forças que atuam for nula, o corpo fica em repouso ou em movimento retilíneo 

uniforme; 

• Segunda Lei: Quando a resultante das forças externas que atuam sobre um 

corpo não é nula, sua velocidade vetorial sofrerá alteração. Esta alteração de 

velocidade (aceleração) é proporcional à intensidade da resultante; 

• Terceira Lei: Quando um corpo interage com outro, aplicando-lhe uma força 

(ação), recebe desse corpo a aplicação de outra força (reação), de mesma 

intensidade e mesma direção, mas de sentido oposto. 

 Estas três leis regem grande parte dos fenômenos que ocorrem no nosso dia 

a dia. Toda vez que movemos algo ou impedimos esse movimento, nos movemos ou 

nos equilibramos estamos consciente ou inconscientemente usando destas leis.  
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 O ensino da Física muitas vezes acontece de um modo desarticulado da 

realidade na qual os alunos estão inseridos, de forma que o conhecimento prévio 

dos mesmos acaba sendo desconsiderado nas práticas pedagógicas. (SILVA et al., 

2018). Desta forma, para tratar os conceitos acerca das leis de Newton, faz-se 

necessário refletir as metodologias de ensino, trabalhando os conceitos de forma 

que o estudante sinta-se no contexto do objeto de estudo, visando evitar que a 

aprendizagem seja comprometida. 

 Fazer uma contextualização dos conteúdos com os conhecimentos prévios 

dos alunos é uma estratégia fundamental para o desenvolvimento de uma 

aprendizagem significativa. Um jogo digital de plataforma 2D apresenta situações 

nas quais estão presentes diversos fenômenos físicos, inclusive, as três leis de 

Newton. Portanto, é possível explorá-las de modo que elas preparem a estrutura 

cognitiva do aprendiz para receber o novo conhecimento.

2.2 JOGOS DIGITAIS 

  

 Em algum momento de nossas vidas nos deparamos com situações nas 

quais houveram interações com experiências lúdicas ou jogos. De acordo com o 

dicionário Michaelis, a etimologia do termo “lúdico” deriva do latim ludus + ico e 

significa, pedagogicamente, "relativo a jogos, brincadeiras e divertimentos como 

instrumento educativo".  

 Os jogos sempre estiveram presentes na história da humanidade, nos mais 

diversos tipos, a exemplo de simples jogos de tabuleiro, amarelinha, bolinhas de 

gude até os modernos jogos digitais e de realidade aumentada (RA). Há incontáveis 

definições e classificações de jogos, portanto, procurar uma definição nos possibilita 

explorar a vasta gama acerca deste assunto e nortear de maneira precisa a 

concepção. 

 Huizinga (2010, p.12) define que o significado de jogo não deve apenas ser 

retratado como um fator biológico, mas, sim como um fenômeno cultural. Para ele, o 

jogar é uma ação involuntária, onde há a liberdade de se jogar. Ele ainda afirma, em 

seu livro Homo Ludens, que o jogo transmite a ideia de que se trata de uma 

atividade descompromissada e possui um caminho e sentido próprio. 
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 De acordo com alguns autores (CAILLOIS, 1990; HUIZINGA, 1990; SALLEN 

e ZIMMERMANN, 2004; JARVINEN, 2008; HUIZINGA, 2010; ELIAS et al., 2012) a 

definição de jogo, em suas características gerais, é:  

• Imersivo: Absorve a completa atenção dos jogadores (HUIZINGA, 1990);  

• Incerto: Não há como prever o resultado; Impossível determinar previamente 

o caminho percorrido (CAILLOIS, 1990); 

• Livre/Voluntário: O jogador pode iniciar e terminar a atividade sempre que 

quiser, pois não é uma atividade obrigatória (CAILLOIS, 1990; HUIZINGA, 

2010); 

• Regrado: São governados por regras / leis e não há previsão de comandos 

supremos em seu desenrolar. As regras delimitam o que o jogador pode ou 

não  fazer (CAILLOIS, 1961; SUITS, 1967; SALEN e ZIMMERMAN, 2004); 

• Fictício: Há a distinção do mundo real onde é criado um novo espaço regrado 

(JÄRVINEN, 2008); 

• Resultados: As possibilidades são de vitória, empate ou derrota (ELIAS et al., 

2012). 

 Em meio a tantos elementos de caracterização de jogos, pode-se sintetizar 

que jogos são atividades voluntárias onde há regras e objetivos, provocando conflito 

e tensão, gerando diversão e bem estar dos jogadores, resultando em um estado de 

vitória envolvidas no ato de jogar (FERNANDES; TEIXEIRA, 2017). 

 Salen e Zimmerman (2004) afirmam que não há diferenças entre jogos 

digitais e não digitais, pois ambos tratam-se de formas de sistemas, sendo 

diferenciados apenas pelo fato de um ser operado por meio de dispositivo eletrônico 

e o outro não.  

 Os jogos digitais são categorizados em gêneros baseados em suas 

características que são determinadas por meio da combinação do tema, ambiente 

do jogo, perspectiva do jogador, tipos de estratégias a serem utilizadas, entre outras, 

de modo que hajam subgêneros, como pode-se observar na figura 1 (NOVAK, 

2010): 
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Figura 1 - Classificação de jogos digitais, segundo Novak (2010) 

Fonte: Adaptado da classificação de jogos digitais proposta por Novak (2010) 

 De acordo com a autora, os jogos de ação possuem como característica a 

simplicidade no ato de jogar, onde se preza pela coordenação visual e motora. Tais 

jogos são conhecidos também como jogos de reflexo, por exigirem movimentos 

rápidos.  

 O jogo desenvolvido nesta pesquisa enquadra-se neste gênero, mais 

precisamente no subgênero “Jogos de Plataforma”. Os jogos de plataforma possuem 

como peculiaridade, além da mesma jogabilidade rápida dos jogos deste gênero, o 

fato de possuírem seus movimentos realizados dentro de um ambiente onde o 

personagem frequentemente pula, desvia de inimigos / obstáculos que surgem no 

decorrer das fases. Exemplos de jogos que se enquadram neste subgênero são 

Super Mario World, Donkey Kong Country, ambos da desenvolvedora Nintendo e 

Sonic The Hedgehog, da desenvolvedora SEGA. 
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2.3 APRENDIZAGEM BASEADA EM JOGOS 

 No ambiente escolar, os jogos educativos são desenvolvidos com o intuito de 

auxiliar os educadores e educandos no processo de ensino e aprendizagem de 

determinados conceitos, componentes curriculares e desenvolvimento de 

habilidades cognitivas. 

É considerada aprendizagem baseada em jogos digitais quando há qualquer 

união entre um conteúdo educacional e jogos de computador (PRENSKY, 2012, 

p.208). Por meio dela é possível mesclar videogames com diversos conteúdos 

educacionais de forma com que haja resultados tão bons quanto e, em alguns 

casos, melhores que os obtidos através de métodos tradicionais de ensino e 

aprendizagem. 

 Frosi (2010) aponta que os jogos que não possuem fins educacionais, soam 

como uma alternativa ainda mais atraente, pois estes foram produzidos sem as 

limitações dos jogos educativos, visto que desta forma o estudante não interpreta o 

jogo como mais uma tarefa escolar, mas, como um momento de prazer movido por 

desafio. 

 Jogos digitais tratam-se de atividades lúdicas estruturadas, na qual envolvem 

tomadas de decisões, agir respeitando um conjunto de regras, sistemas de desafio, 

narrativa do jogo, representação gráfica e feedbacks (Schuytema, 2008). Desta 

forma, ao se deparar com situações onde haja a necessidade de tomadas de 

decisões, o aprendiz se envolverá de forma direta com um ambiente regrado, 

motivado a agir pelo desafio. 

 Um dos grandes desafios a serem enfrentados pela utilização de recursos 

tecnológicos na sala é aula é o fato de que as escolas públicas brasileiras são 

carentes de infraestrutura tecnológica. Além do baixo investimento em infraestrutura, 

há outro grande desafio, a capacitação tecnológica dos docentes. 

 Por sua vez, Balasubramanian (2006) descreve que há uma impressão, por 

parte dos professores, de que os alunos não cooperarão com as atividades que 

envolvam jogos digitais, ou que as tais atividades com computadores possam deixar 

a vista suas vulnerabilidades tecnológicas em relação ao conhecimento dos alunos 

que, muitas vezes, possuem um conhecimento tecnológico mais elevado. Por sua 

vez, Silva et al. (2019) frisam que muitas vezes os estabelecimentos de ensino 
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possuem recursos tecnológicos que acabam caindo em desuso devido a falta de 

conhecimento acerca de sua utilização. Um estudo desenvolvido por Wu (2015) 

apontou que a maioria dos professores, devido a falta de base de conhecimentos 

acerca de jogos digitais, acabam por não compreender suas possibilidades 

pedagógicas. Conolly et al. (2012) destacam que a utilização de jogos digitais em 

sala de aula vem auxiliando no incentivo ao estudo e a aprendizagem e tem sido 

estudada por pesquisadores no mundo inteiro. De acordo com Ramos et al. (2018), 

além do estímulo apresentado na aprendizagem de conceitos em sala de aula, 

estudos também vem associando o uso de jogos digitais com a melhoria cognitiva e 

valorizam todo o esforço mental que o aprendiz emprega ao jogar, tais como a 

necessidade de reagir a tempo aos estímulos visuais e sonoros oferecidos pelo jogo, 

e a velocidade de raciocínio necessária para a tomada de decisão nos jogos. . 

 Prensky (2012) afirma que a aprendizagem baseada em jogos digitais 

funciona basicamente por três razões, conforme ilustrado na figura 2: 

Figura 2 - Por que a aprendizagem baseada em jogos digitais funciona 

Fonte: Adaptado de Prensky (2012) 

 A primeira razão apontada pode ser relevante, principalmente quando refere- 

se àquelas pessoas que odeiam aprender. Desta forma, ao utilizar o jogo, estas 

pessoas aprendem, naturalmente, sem notar que houve o processo de 

aprendizagem. Na segunda razão, faz-se necessário assumir diversas formas 

distintas, que condizem com o objetivos de aprendizagem, como, por exemplo, a 

escolha de um jogo que seja capaz de despertar o interesse do aluno para explorar 

o determinado objeto de estudo. A terceira razão trata-se de uma combinação entre 

o objeto de estudo e o material de instrução como um todo. Segundo Prensky, a 

melhor solução é altamente contextual. 
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 Gee (2003) afirma que qualquer jogo possui conteúdos a serem aprendidos, 

os quais não são isolados, mas relacionam diversos elementos, tais como o 

personagem, cenários, história e a relação existente entre eles. Porém, para que o 

aprendizado se consolide, a ação deve ser conduzida por um motivo, visto que a 

compreensão ocorre de modo prático, estimulado por um desafio potencializado 

após a aprendizagem prática.  

 Para que haja uma contribuição favorável ao processo de aprendizagem, Gee 

(2009) relata que cinco condições devem compor o desenvolvimento de um bom 

jogo, como mostradas na figura 3. 

Figura 3 - Condições para que a experiência contribua para o aprendizado 

Fonte: Adaptado de Gee (2009) 
  

 A primeira condição aponta que os aprendizes memorizam suas experiências 

de maneira mais eficiente quando as relacionam com os objetivos. A segunda 

condição afirma que as experiências precisam ser interpretadas durante e após as 

ações, onde deve-se aprender com as experiências anteriores com o intuito de 

prever em quais outras situações elas possam ser úteis posteriormente. Na terceira 

condição, o autor indica que os aprendizes precisam receber retorno imediato no 

período de experiências a fim de perceber seus erros para que possam 

compreendê-los e como poderiam tê-los evitado.  

 Na quarta condição, os aprendizes precisam de oportunidades para que 

possam aplicar suas experiências em novas situações, de modo que possam 

melhorar a interpretação de suas experiências e emprega-las em outros contextos. A 
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última das condições defende que os aprendizes precisam aprender por meio das 

experiências de outros, por meio de discussão com seus companheiros e a instrução 

passada pelos professores, sendo uma aprendizagem ativa e colaborativa. 

 Ao relacionar jogos no contexto educacional, é comum encontrar uso do 

termo “gamificação” para expressar sobre a utilização de elementos de jogos em 

ambientes de aprendizagem para motivar ou influenciar os aprendizes a executarem 

alguma determinada atividade (KAPP, 2012). No entanto, cabe ressaltar que Games 

e Gamificação são coisas diferentes. Alves (2015) define que Gamificação é o ato de 

aprender a partir dos games, visto que encontrar elementos dos games podem 

melhorar uma experiência sem desprezar o mundo real, encontrar o conceito central 

de uma experiência e torná-la mais divertida e engajadora. A autora ainda aponta 

que a Gamificação deve funcionar como uma estratégia instrucional. Esta pesquisa 

descreve a utilização de um Game, sem a utilização de Gamificação. O quadro 1 

apresenta algumas das diferenças entre Games e Gamificação. 

Quadro 1 - Principais diferenças entre Games e Gamificação 

Fonte: Alves (2015) 

 Um exemplo de aprendizagem baseada em jogos seria utilizar os  tempos de 

volta em Mario Kart para praticar média, modo e mediana. Um exemplo de 

gamificação seria a utilização de pontos, tabelas de classificação, competição e 

sistemas de recompensa, como emblemas e adesivos para ensinar algo. 

Games Gamificação

Sistema fechado definido por regras 
e objetivos

Pode ser um sistema que apresente tarefas com as quais se 
coleciona pontos ou recompensas.

A recompensa pode ser 
exclusivamente intrínseca, o que 
significa dizer que o jogo acontece 
pelo jogo

Recompensa intrínseca pode ser uma opção e acontece com 
menos frequência, especialmente no campo da instrução

O custo do desenvolvimento de um 
game em geral é alto e o 
desenvolvimento complexo

Em geral é mais simples e menos custoso para desenvolver

Perder é uma possibilidade Perder pode ou não ser possível, dependendo do que se 
quer alcançar, uma vez que estamos em busca de motivar 
alguém para fazer algo específico ligado a um objetivo

O conteúdo é formado para moldar-
se a uma história e cenas do jogo

Caraterísticas e estética de games são adicionados sem 
alterações sensíveis de conteúdo

É sempre voluntário, o jogador 
pode escolher jogar ou não jogar e 
ainda quando parar

Quando utilizado como estratégia instrucional, jogar não é 
uma opção. É preciso pensar na atividade para conseguir o 
engajamento mesmo não sendo voluntário
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2.4 TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 A Teoria da Aprendizagem Significativa foi proposta na década de 1960 por 

David Ausubel. Tal teoria parte do princípio de que o ato de adquirir e reter 

conhecimento é fruto de uma ação, integração e interação entre o material de 

instrução e as ideias relevantes da estrutura cognitiva do aprendiz.  

 Ausubel afirma que é necessário realizar uma associação entre as ideias já 

existentes na estrutura cognitiva do aprendiz e as novas ideias a serem absorvidas 

para que haja uma aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003). Desta forma, a 

aprendizagem ocorre quando o estudante relaciona o que o ele já sabe com aquilo 

que ele precisa aprender. 

 Segundo Moreira (1999), tal conceito não diz respeito somente à uma simples 

associação, mas, sim uma interação relevante entre os conhecimentos prévios e o 

que será aprendido. Portanto, faz-se necessário que o conhecimento já existente na 

estrutura cognitiva do aprendiz sirva de embasamento para que as novas ideias 

sejam consolidadas. 

 De acordo com Ribeiro (2011), a teoria de Ausubel foca a aprendizagem de 

disciplinas escolares visando o esclarecimento da forma como acontece a aquisição 

e retenção de conhecimentos de modo “significativo”, termo este que é utilizado para 

se opor à aprendizagem sem sentido, mecanicamente aprendida ou decorada.  

 A aprendizagem mecânica é o contrário da aprendizagem significativa, pois 

este tipo de aprendizagem ocorre com pouca ou nenhuma associação com 

conceitos prévios relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz, o que faz com o 

conhecimento seja esquecido com maior facilidade (MASINI; MOREIRA, 2001). 

Desta forma, na aprendizagem mecânica, a nova ideia fica isolada na estrutura 

cognitiva do aprendiz, pois não há a existência de conhecimento prévio com o qual 

possa ser associada. 

 De modo a evitar a aprendizagem mecânica, Ausubel sugere a manipulação 

da estrutura cognitiva por meio de organizadores prévios (MOREIRA; SOUSA, 

1996). A função principal do organizador prévio é servir de ponte entre os 

conhecimentos prévios do aprendiz e o que ele precisa saber. Os organizadores 

prévios objetivam relacionar as ideias e os conceitos previamente existentes na 
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estrutura cognitiva com o intuito de que a aprendizagem possa ser de fato 

significativa.  

 Partindo desta premissa, o termo “significativo” relaciona-se com a 

aprendizagem de um determinado conteúdo a partir do momento em que ocorre 

uma associação com os conhecimentos anteriormente existentes na estrutura 

cognitiva do aprendiz, passando a fazer sentido.  

 Ausubel (2003) utiliza o termo “receptivo” para referir-se que no processo 

educacional os conteúdos a serem aprendidos são pré-definidos pelo professor, de 

forma que a aprendizagem receptiva é o contrário da aprendizagem por descoberta. 

Se uma aprendizagem é receptiva não necessariamente significa que seja passiva, 

pois, segundo Ausubel, mesmo no caso da “receptiva”, a aprendizagem pode ser tão 

eficaz quando por “descoberta”.  

 Para Moreira (2012), existem duas condições para que haja aprendizagem 

significativa. A primeira é a de que o material de aprendizagem deve apresentar 

potencial significância. A segunda condição aponta que o aprendiz deve possuir uma 

predisposição para o aprendizado.  

 A primeira condição implica em dois pontos:  

 a – O material deve ter um significado lógico, ser relacionável de maneira 

não-arbitrária e não-literal a uma estrutura cognitiva apropriada e relevante.  

 b – O aprendiz teve ter ideias-âncora relevantes em sua estrutura cognitiva, 

para que estas se relacionem com o material de aprendizagem.  

 Desta forma, entende-se que o aprendiz precisa possuir conhecimentos 

prévios necessários para que possa estabelecer esta uma relação entre o que ele já 

sabe e o que pretende ser aprendido de maneira não-arbitrária e não literal.  

 A segunda condição, que diz respeito à predisposição do aprendiz, pode ser 

mais difícil de satisfazer do que a primeira, pois o aprendiz precisa querer relacionar 

os novos conhecimentos aos conhecimentos previamente existentes.  

 Ao referir-se aos conhecimentos prévios, o autor utiliza a palavra 

“subsunçores”. Os subsunçores permitem que os novos conhecimentos sejam 

assimilados, modificados e ampliados. No caso de ausência de subsunçores, 

sugere- se a utilização de organizadores prévios. De acordo com Ribeiro (2011), um 

organizador prévio é um mecanismo pedagógico que presta auxílio entre o que o 

aprendiz já sabe e aquilo que ele precisa saber.  
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 A utilização de organizadores prévios justifica-se pelo caso dos 

conhecimentos prévios existentes na estrutura cognitiva do aprendiz não serem 

suficientes para que seja estabelecida relação com os novos conhecimentos 

propostos pelo material de instrução. Desta forma, o organizador prévio modifica os 

conhecimentos prévios, capacitando-os para receber os novos conhecimentos. A 

figura 4 apresenta uma ilustração a qual representa o funcionamento básico de um 

organizador prévio. 

Figura 4 - Representação do funcionamento de organizador prévio 

Fonte: Adaptado de Ribeiro (2011) 

 De acordo com Moreira (2006), para que um material instrucional possa ser 

considerado um organizador prévio, deve apresentar um conjunto pequeno de 

informações que sejam reconhecidos facilmente pelos aprendizes. Um organizador 

prévio deve facilitar a relação entre os conhecimentos prévios existentes na 

estrutura cognitiva do aprendiz e os novos conhecimentos a serem adquiridos, 

sendo assim, ao desenvolver um organizador prévio, deve-se realizar um 

levantamento dos principais conceitos e ideias que deverão servir de base para que 

os novos conteúdos sejam absorvidos. 
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Três características devem estar presentes em um organizador prévio. A 

primeira característica aponta que deve ser capaz de gerar uma ancoragem estável 

e em estabelecida entre ideias relevantes. A segunda característica afirma que ele 

deve apresentar ideias que sejam de fato relevantes para a estrutura cognitiva do 

aprendiz e se adapte ao material de instrução. A terceira e última característica 

afirma que o organizador prévio deve possibilitar ao aprendiz identificar ideias já 

existentes na estrutura cognitiva e indicar de modo explícito a importância destas 

para a aprendizagem do novo conhecimento (RIBEIRO, 2011). 

2.5 OS JOGOS DIGITAIS E A FÍSICA 

 Um dos temas mais recorrentes ao se discutir o ensino de Física diz respeito 

a participação ativa do aluno no processo educacional, de modo que sejam evitadas 

as aulas no formato de monólogo, memorização de fórmulas, exaustivas listas de 

exercícios, que apresentam pouca participação/interatividade, dificultado despertar o 

interesse dos estudantes para que haja a exploração das habilidades cognitivas. 

 Os problemas apresentados pelos exercícios de Física são habitualmente 

abordados por meio de um operativismo mecânico, sem uma prévia discussão 

qualitativa. (PÉREZ, 1992, p. 9). Tais discussões prévias podem ser realizadas por 

meio de jogos digitais. 

 Os jogos digitais são atividades lúdicas e estruturadas, que vêm 

apresentando ganhos em sua utilização no ambiente educacional, sendo 

frequentemente associado a ganhos no desempenho do aprimoramento cognitivo. 

Por meio da interação com os jogos, os aprendizes podem se deparar e interagir 

com diversos tipos de situações, nas quais se podem ser simulados conteúdos que 

sejam objetos de aprendizagem. 

 A Física sempre esteve presente nos jogos digitais. Nos primeiros jogos 

digitais a Física era simulada de modo simples, pois os computadores então 

existentes não possuíam tecnologias para suportar processamentos que 

representassem efeitos tão complexos (SANCHES, 2011). 

 Tomemos como exemplo o Pong, lançado em 1972 e considerado o primeiro 

jogo digital de sucesso. Devido à baixa capacidade de processamento dos 
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computadores da época, apenas calculava o ângulo da bolinha ao entrar em contato 

com as palhetas. 

Figura 5 - Imagem do jogo Pong, de 1972 

Fonte: Wikimedia Commons (2019) 

 De um ponto de vista superficial, ao avistar alguém se divertindo com um jogo 

de plataforma 2D como Super Mario Bros ou Sonic The Hedgehog, é possível 

constatar que o mesmo está se entretendo. Porém, ao analisar a situação com um 

maior grau de profundidade, chegaríamos à conclusão de que não trata-se apenas 

de diversão, mas, há a possiblidade de identificar e analisar diversas variáveis, tais 

como massa, aceleração, força, velocidade, gravidade, entre outras. Por exemplo, 

ao apertar o botão de pulo, o personagem se desloca até uma altura X e retorna ao 

ponto de origem, devido à ação da gravidade. 

 De acordo com Sanches (2011), nos antigos jogos de plataforma a Física era 

feita apenas por meio de aproximações simplificadas do comportamento dos 

objetos, objetivando tornar o jogo mais divertido. Na década de 1990 ainda era 

comum a utilização apenas de cálculos de ponto fixo devido ao custo computacional 

de se trabalhar com ponto flutuante.  

 A partir da chegada de processadores mais poderosos e GPUs (Graphics 

Processing Unit), os desenvolvedores puderam passar então a realizar cálculos 

matemáticos mais complexos, separando a simulação Física em bibliotecas para 

que pudessem ser reutilizadas em outros projetos, dando origem ao que 

conhecemos hoje como motor de Física, também conhecido como motor de jogo, 

ou, simplesmente, o termo em inglês engine (SANCHES, 2011).  

 Uma engine é responsável por cuidar da parte Física de um jogo. Ao utilizar 

uma engine, deve-se criar objetos físicos que representem a estrutura de uma fase, 

configurando-os por meio de propriedades, tais como massa, formas de colisão, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pong.png
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entre outros. A partir disso, a engine configura estes objetos de modo com que 

simule o seu funcionamento real no ambiente virtual. Cabe ressaltar que a engine 

apenas simula os objetos físicos, sem interferir na parte gráfica do jogo (SANCHES, 

2011). 

 A maioria dos objetos presentes nos jogos digitais são corpos rígidos 

estudados pela mecânica. Nas engines, as propriedades dos corpos são 

responsáveis por definir um objeto e regulamentar como haverá a sua devida 

interação com os demais objetos que compõem o jogo. 

 Desenvolver um jogo sem aproveitar um material externo como uma 

biblioteca de programação leva muito tempo para que as regras do mundo virtual 

sejam criadas e organizadas. Atualmente, a maioria dos jogos é criada em engines, 

que fornecem uma biblioteca mais completa para fornecer os efeitos do jogo, ficando 

sob responsabilidade do desenvolvedor organizar os objetos do jogo dentro do 

mundo virtual que se pretende criar (CIANFA, 2015). 

2.6 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS 

 Um jogo digital nada mais é do que um software de computador. Os softwares 

de computadores são criados do mesmo modo que qualquer outro produto bem-

sucedido, por meio da aplicação de um processo adaptável ágil que seja capaz de 

conduzir a um produto final de qualidade que supra as necessidades dos seus 

usuários (PRESSMAN, 2016). 

 De acordo com Pressman (2016), uma metodologia de desenvolvimento de 

software fornece o alicerce para o processo de engenharia de software completo 

através da identificação de um pequeno número de atividades metodológicas 

aplicáveis a todos os projetos de software, independentemente do seu tamanho ou 

complexidade. Pressman ainda afirma que o processo de engenharia de software 

não é rígido, portanto, não deve ser seguido a risca, devendo ser ágil e adaptável, 

podendo variar de um software para outro. 

 Por meio da adoção de uma metodologia é possível obter melhorias no 

processo de desenvolvimento do software, visto que tal ação possibilita melhor 

organização das ideias, prevenção de erros originados por processos informais e 
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traz maior formalização do trabalho. A procura por esta formalização ajuda a 

externar o pensamento do projeto, expressando-o por meio de diagramas e tabelas 

(CROSS, 2011). 

 Tratando-se de modelos de desenvolvimento de softwares clássicos, é 

possível citar os modelos em Cascata, Evolutivo, Incremental e Espiral. Estes 

modelos apresentam etapas bem definidas e documentação em quase todas as 

fases. O Modelo em cascata segue desde análise e definição dos requisitos do 

software, percorrendo as etapas de design, implementação e testes, até a entrega 

do sistema, sendo executado de forma linear (SOMMERVILLE, 2019). 

 Já os modelos evolutivos e incrementais passaram a ter a prototipação 

envolvida no desenvolvimento para ter um feedback no processo, avaliando e 

encontrando eventuais erros da análises de requisitos. Esses processos evolutivos 

são representados, também, por uma espiral para demonstrar o processo iterativo e 

incremental (SOMMERVILLE, 2019). 

Santos et al. (2012) propõem uma metodologia de desenvolvimento de jogos  

digitais batizada de OriGame, baseada no modelo do processo evolutivo 

incremental, o qual se adapta às necessidades de cada projeto, objetivando a 

obtenção de um produto final de qualidade. 

 Nesta metodologia, o desenvolvimento de todo jogo se dá, inicialmente, pela 

concepção de suas ideias, das quais, após serem definidas, são documentadas e 

avaliadas para fins de análise de viabilidade do projeto. Com base nesta 

documentação, a estética do jogo (áudio e vídeo) é confeccionada e utilizada na 

implementação do mesmo. É nesta fase que os aspectos artísticos são integrados 

aos aspectos computacionais, gerando o jogo digital. A figura 6 apresenta uma visão 

geral da metodologia OriGame. 
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Figura 6 - Visão geral da metodologia OriGame 

Fonte: Santos et al. (2012) 

 A primeira etapa (concepção) é o início de todo o processo e diz respeito às 

ideias iniciais do jogo. Na segunda etapa, estas ideias devem ser documentadas 

objetivando garantir o planejamento correto do jogo. Após a documentação, segue-

se para a etapa de produção do conteúdo do jogo, a qual divide-se em áudio e 

vídeo. A maioria dos jogos conta com os dois tipos de recursos, porém, em jogos 

para deficientes visuais apresenta-se pouco conteúdo visual, assim como jogos para 

deficientes auditivos apresentam poucos recursos sonoros. Após seguir todas estas 

etapas, o jogo digital está apto a ser produzido. 

Por meio da visão geral da metodologia, os autores destacam três fases: 

Design & Projeto; Produção e; Implementação, como ilustrado na figura 7. 
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Figura 7 - Fases da metodologia OriGame 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

2.6.1 Design e Projeto 

  

 A primeira etapa da metodologia OriGame proposta Santos et al. (2012) para 

o desenvolvimento do jogo diz respeito à concepção. Esta etapa envolve o seu 

planejamento, na qual há a criação de um documento de concepção para que seja 

realizada uma análise crítica, definindo a viabilidade por meio da estimativa do 

orçamento e cronograma do projeto. Os autores da metodologia OriGame afirmam 

que esta é uma das fases mais críticas do projeto, visto que diversas ideias são 

recusadas e cortadas. Esta fase de "análise" é a mais delicada. Aqui, se pensa no 

todo, antes da implementação. Dizemos que, se um software leva muito tempo para 

ser codificado, é porque esta fase foi ignorada ou feita "de qualquer jeito" 

 No caso de recusa do planejamento, as ideias do jogo deverão ser 

repensadas. Em caso de aprovação, passa-se então a detalhar o projeto por meio 

do documento de design, definindo a mecânica do jogo, seus elementos, sistemas 

de menus e sua história. 

 A figura 8 apresenta os elementos a serem documentados nesta etapa. 
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Figura 8 - Elementos a serem documentados na fase Design e Projeto 

Fonte: Adaptado de Santos et al. (2012) 

 Mesmo havendo uma interdependência entre as fases, pode-se prever a 

necessidade destes documentos e criá-los, quando necessário, em paralelo com o 

fluxo principal da documentação.  

2.6.2 Produção 

 Com a fase de Design e Projeto concluída e a definição dos elementos a 

serem explorados no jogo, pode-se dar início a produção. Excetuando-se dos jogos 

voltados ao público com deficiência visual, a grande maioria dos jogos tem por 

característica serem direcionados por meio dos seus componentes gráficos, 

portanto, faz-se necessário a criação da interface gráfica com a qual o usuário terá 

contato, chamada de Graphical User Interface (GUI), em português, Interface 

Gráfica de Usuário. 

 O termo “interface” significa “o elemento que proporciona um elo físico ou 

lógico entre dois sistemas ou partes de um sistema que não podem estar 

conectados diretamente” (Sawaya, 1999, p. 239). Desta forma, pode-se definir que a 

interface gráfica é responsável por permitir a interação entre o humano e a máquina 

(computadores, videogames, smartphones, etc.).  
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 Assim sendo, a GUI é responsável pelos menus, pelo modo como os itens 

estão dispostos e organizados na tela e os Head Up Displays (HUD), que tratam-se 

dos mostradores apresentados no jogo, tais como pontuações, itens, quantidade de 

vidas, moedas, barras de energia, etc.  

 Na metodologia OriGame, Santos et al. (2012, p. 128) afirmam que, quando 

se trata do desenvolvimento de um jogo com gráficos bidimensionais, é nesta fase 

que os elementos gráficos 2D deverão ser criados. Dentre os principais elementos 

gráficos que compõem o cenário de um jogo 2D destacam-se: 

• Tiles (pedaços): Pequenas imagens que organizadas lado a lado, em 

conjuntos chamados de bricks; 

• Bricks (blocos): Compõem os cenários bidimensionais. Estes blocos podem 

estar sobrepostos em layers; 

• Layers (camadas): Camadas que dão a sensação de profundidade em um 

cenário bidimensional; 

• Sprites: Imagens que são quase sempre animadas, geralmente utilizadas 

para representar graficamente personagens jogáveis e inimigos.  

 Alguns games podem apresentar cenas animadas chamadas de Computer- 

Generated Imagery (CGI), geradas para o jogo por meio dos elementos 2D ou 3D 

criados.  

 Quanto aos recursos sonoros do jogo, primeiramente é preciso mensurar o 

espaço disponível para o seu armazenamento e, em seguida, determinar os tipos e 

quantidades de sons necessários. A partir disto, pode-se estimar se a quantidade de 

áudio planejada é compatível com o espaço disponível. Caso não seja compatível, 

faz-se necessário requisitar mais espaço ou reduzir a quantidade de áudio a ser 

utilizada no jogo. 

2.6.3 Implementação  

 Na fase de produção os recursos necessários do jogo são criados, no 

entanto, ela não deve focar na criação de todos os recursos do jogo. O intuito é que 

sejam criados recursos necessários o suficiente para a elaboração de um protótipo 

digital, que será a primeira parte da implementação (SANTOS et al., 2012).  
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 O recursos utilizados no protótipo podem ser apenas provisórios, porém, por 

meio deles, é definida a aprovação ou reprovação do jogo. Em caso de reprovação, 

opta-se pelo fim do projeto, portanto, justifica-se o porquê de não se produzir todos 

os recursos do jogo antes deste passo, pois isto poderia acarretar em prejuízo. Em 

caso de aprovação pela equipe desenvolvedora, dá-se sequência ao projeto e 

finalmente o jogo ganhará sua versão alpha, continuando a ser implementado.  

 A fase de implementação proposta pela metodologia OriGame indica que o 

desenvolvimento de um produto apresenta três estágios de versionamento: alpha, 

beta e gold, conforme ilustrado na figura 9.  

Figura 9 - Estágios de versionamento da versão de implementação 

Fonte: Adaptado de Santos et al. (2012) 

 Na versão alpha são trabalhados aspectos iniciais da programação do game, 

como a produção de recursos estéticos, implementação do Level Design 

(desenvolvimento das fases e demais áreas jogáveis), play testing (buscando 

identificar pontos negativos do jogo), balanceamento do jogo, entre outras. 

A metodologia OriGame sugere que transição da versão alpha para a versão 

beta ocorra no momento em que o jogo alcançar as seguintes características: 

• Funcional: Jogadores conseguem interagir com ele e entender o 

funcionamento sem a necessidade de assistência ou explicações. 

• Balanceado: Apresentar equilíbrio entre os elementos e usuários, ausência 

de táticas infalíveis ou brechas que possam beneficiar um jogador, elementos 

sem utilidades, entre outras. 
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• Internamente completo: Todas as áreas do jogo foram implementados, os 

recursos inclusos e o sistema consegue lidar com todo o tipo de ação do 

usuário. 

 Chegando ao final do código beta, dá-se a início a versão gold, que inclui uma 

série de testes objetivando a garantia de que o produto cumpre com o que foi 

planejado, mantendo a sua essência divertida e esteja acessível para o público alvo. 
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3. METODOLOGIA 

 A presente pesquisa teve como proposta descrever as fases percorridas 

desde o desenvolvimento até a aplicação de um jogo digital de plataforma 2D que 

tem por finalidade atuar como organizador prévio no Ensino de Física, 

especificamente no ensino das leis do movimento. A pesquisa foi fundamentada na 

seguinte hipótese: O jogo digital proposto atuará como organizador prévio quando o 

aprendiz se deparar com situações onde se façam necessárias aplicações das leis 

de Newton de maneira significativa. 

 Para este fim, buscou-se uma linha metodológica que guiasse por caminhos 

em que os objetivos propostos fossem atingidos, a qual será descrita nos próximos 

parágrafos. 

 No âmbito do problema, essa pesquisa é caracterizada como qualitativa. Ao 

tratar-se de pesquisas realizadas no ambiente educacional, Oliveira (2008, p.15) 

frisa que “os estudos qualitativos são importantes por proporcionar a real relação 

entre teoria e prática, oferecendo ferramentas eficazes para a interpretação das 

questões educacionais”. Desta forma, pode-se assumir que uma pesquisa 

quantitativa não seria suficiente para podermos compreender o processo complexo e 

interativo que ocorrerá no processo educacional. 

 De acordo com Moreira (2002), na pesquisa qualitativa, a subjetividade é 

enfatizada, visto que o pesquisador objetiva interpretar o objeto de estudo do ponto 

de vista dos participantes. Na pesquisa qualitativa, foca-se no processo como um 

todo, não somente nos resultados, visto que alguns pontos relacionados ao objeto 

de pesquisa exercem influência direta no estudo, como por exemplo o contexto no 

qual a pesquisa é realizada, visto que os ambientes possuem peculiaridades que 

necessitam ser levadas em consideração pelo pesquisador. 

 A experiência pedagógica utilizada nesta pesquisa terá como base o Modelo 

de Organizador Prévio proposto por Joyce e Weil (1996), segmentado em quatro 

fases, as quais são representadas por meio do quadro organizacional apresentado 

na figura 10:  
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Figura 10 - Fases do método organizador prévio de Joyce e Weil (1996) 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

• 1ª Fase: Apresentar Organizador Prévio (no caso desta pesquisa, um jogo 

digital de plataforma 2D); 

• 2ª Fase: Apresentar o Material de Instrução contendo as informações sobre o 

conteúdo a ser trabalhado, utilizando utilizado o próprio material didático dos 

alunos; 

• 3ª Fase: Relacionar as ideias contidas no Organizador Prévio com as ideias 

contidas no Material de Instrução, a fim de fazer uma ligação cognitiva entre o 

conhecimento que o aluno possui com o novo conhecimento a ser adquirido, 

tudo isso por meio de manipulação intencional direcionada pelo professor; 

• 4ª Fase: Aplicar a nova aprendizagem em uma tarefa relacionada, visto que, 

nesta pesquisa, será feita por meio de um teste aplicado ao final do 

experimento. 

3.1 LÓCUS DA PESQUISA E PARTICIPANTES 

  

 A aplicação do jogo ocorreu no Instituto Federal do Paraná (IFPR), campus 

Telêmaco Borba. O IFPR é uma instituição pública federal de ensino a qual é 

vinculada ao Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC). A instituição oferta modalidades de ensino de 

nível básico, profissionalizante e superior, especializada na oferta gratuita de 

educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e níveis de ensino. 

Localizado na região dos Campos Gerais do Paraná, o município de 

Telêmaco Borba tem uma população estimada de 78.974 habitantes (IBGE/2019) e é 
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caracterizado por concentrar um dos maiores distritos industriais do estado. O 

campus Telêmaco Borba do IFPR, atualmente oferece cursos de nível técnico 

integrados ao ensino médio (Automação Industrial, Informática para Internet, 

Mecânica Industrial e Programação de Jogos Digitais), técnicos subsequentes 

(Administração, Agente Comunitário de Saúde, Logística, Meio Ambiente, Segurança 

do Trabalho e Serviços Públicos) cursos de graduação (Licenciatura em Física, 

Bacharelado em Engenharia Elétrica, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Tecnologia em Automação em Industrial e Tecnologia em Manutenção 

Industrial) e de Pós-Graduação (Especialização em Ensino de Ciência e Tecnologia).

A estrutura local conta com tecnologias educacionais, tais como projetor 

multimídia, laboratórios de informática com acesso a internet, laboratórios de Física, 

química, mecânica e automação, rede sem fio para acesso a internet, biblioteca, 

auditório, sala de vídeo, dentre outros. Para a realização da presente pesquisa, foi 

utilizado um laboratório de informática, um projetor multimídia e um quadro de giz. 

 A pesquisa foi aplicada em uma turma do 1º ano do curso Técnico em 

Informática para Internet integrado ao Ensino Médio, composta por 40 alunos. Neste 

curso, as turmas do 1º ano têm duas aulas de duas horas de duração no período 

vespertino. A carga horária semanal destinada à disciplina de Física é de uma aula 

de duas horas. 

 Objetivando apoiar a avaliação da proposta, foram utilizados questionários 

(apêndice A) para a realização de diagnósticos antes da apresentação do 

organizador prévio e após a apresentação do organizador prévio. Além disso, foi 

realizada uma entrevista semi-estruturada (apêndice B) com os alunos e também 

realizou-se a análise dos registros dos comentários dos alunos participantes do 

experimento. 

 O professor da disciplina de Física da turma pesquisada participou auxiliando 

na aplicação de todas as etapas do experimento. Meses antes do experimento, o 

projeto de pesquisa foi apresentado ao docente que, conforme pode ser observado 

no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que pode ser observado no 

apêndice E, permitiu que o experimento fosse realizado no decorrer de suas aulas. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZADOR PRÉVIO 

  

 A execução da experiência didática diz respeito à aplicação de um jogo digital 

de plataforma 2D no decorrer das aulas de Física sobre o assunto “Leis de Newton”. 

A escolha deste tema se deu pela a busca por uma abordagem que preze pela 

apresentação da Física de uma maneira que torne possível a reflexão da aplicação 

da mesma em nosso cotidiano, buscando reduzir a abstração do conteúdo durante o 

processo educacional e possibilitar uma aprendizagem de fato significativa. Os jogos 

digitais de plataforma 2D são repletos de situações nas quais a Física newtoniana 

está presente, portanto, pode se mostrar um potencial Organizador Prévio e 

preparar os alunos para o conteúdo a ser estudado. 

 Para que possa cumprir com a finalidade de atuar como Organizador Prévio, 

o produto educacional deve ser capaz de preparar o estudante com ideias âncoras 

que tenham a finalidade de atuar como pontos de partida, que são fundamentais 

para que haja a assimilação dos conteúdos a serem trabalhados. Tais ideias âncoras 

(subsunçores) precisam ser assimiladas pelos próprios aprendizes e, quando houver 

necessidade, suas estruturas cognitivas poderão ser influenciadas pelo professor 

por meio de reflexões, questionamentos ou sugestões.  

 Ribeiro (2011) afirma que, no papel de Organizador Prévio, há uma série de 

critérios aplicáveis às animações, os quais podem ser estendidos à softwares 

multimídia de maneira geral, o que inclui jogos digitais. Alguns destes critérios 

incluem: 

• Utilizar conjuntos pequenos de informação; 

• Evitar termos técnicos; 

• Evitar a abordagem direta do assunto a ser tratado no material principal; 

• Empregar material que motive o estudante, despertando sua atenção. 

O jogo digital desenvolvido, caracteriza-se por não apresentar linguagens 

verbais, portanto, distingue-se de um jogo cuja proposta seja ensinar um 

determinado conteúdo por si só. Desta forma, o jogo também difere-se de jogos 

digitais com foco na simulação por meio de modelos matemáticos a fim de 

reproduzir fenômenos mecânicos. 

 O desenvolvimento do jogo ocorreu a partir da preparação de um ambiente 

onde foram proporcionadas ao aprendiz situações nas quais podem ser identificados 
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conceitos relacionados às leis de Newton em diferentes ocasiões, e, assim, o 

aprendiz percebe o conceito presente em situações adversas. 

 Foi utilizada uma estrutura baseada em clássicos jogos de plataforma 2D 

como Super Mario Bros, Donkey Kong Country e Sonic The Hedgehog, que 

normalmente é composta por plataformas, obstáculos, inimigos, marcadores de 

energia, etc. 

3.3 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 Para a coleta de dados desta pesquisa foi utilizado o questionário Force 

Concept Inventory (FCI), ou Inventário de Conceito de Força (ICF), em português. 

Baseado em diversas pesquisas relacionadas a concepções alternativas de 

aprendizes sobre conteúdos de mecânica. O FCI é um teste desenvolvido por 

Hestenes, Wells e Swackhammer, em 1992, projetado para avaliar a compreensão 

dos estudantes dos conceitos básicos da mecânica newtoniana (HESTENES; 

WELLS; SWACKHAMMER, 1992).  

 O FCI trata-se de uma ferramenta pela qual é possível realizar o 

levantamento destas concepções em uma escala qualitativa, no qual o conceito de 

força está organizado em seis dimensões conceituais: (i) Cinemática, (ii) Primeira Lei 

de Newton, (iii) Segunda Lei de Newton, (iv) Terceira Lei de Newton, (v) Princípio da 

Superposição e (vi) Tipos de Força.  

Por ter sido aplicado e validado em distintos contextos educacionais, o FCI 

permite que sejam utilizados tanto com estudantes que ainda não obtiveram contato 

com o ensino formal da disciplina de Física quanto estudantes de Ensino Médio e 

Universitários.  

O FCI é constituído por 30 questões, todas de múltipla escolha e, para cada 

questão, há cinco alternativas de resposta. Segundo Fernandes (2011), destas cinco 

alternativas, somente uma corresponde ao conceito cientificamente aceito e, as 

demais, são consideradas distratores, os quais estão relacionados à conceitos 

intuitivos ou concepções espontâneas. A figura 11 apresenta a taxonomia dos 

conceitos intuitivos, desenvolvida por Hestenes et al. (1992). 
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Figura 11 - Taxonomia dos conceitos intuitivos do FCI 

Fonte: Fernandes, 2011. 

 Das 30 questões do FCI, 16 foram selecionadas para a realização do Pré-

Teste e do Pós teste aplicados na pesquisa (Apêndice A). Estas 16 questões foram 

selecionadas devido à possibilidade de implementação de suas situações em um 

jogo digital de plataforma 2D, sendo distribuídas entre as dimensões conceituais do 

FCI. 

 O presente trabalho utilizou a versão do questionário FCI traduzida por 

Fernandes (2011). 
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3.4 OBJETIVO PEDAGÓGICO 

 Os princípios da leis de Newton são perfeitamente aplicáveis e 

constantemente utilizados em jogos de plataforma 2D, o que justifica a utilização de 

um jogo digital para trabalhar estes aspectos. O objetivo pedagógico do jogo é 

preparar os alunos por meio de ideias âncoras, de modo não-verbal, antes da 

apresentação dos conceitos das novas ideias, de modo que possam ser 

identificados e relacionados. 

 De acordo com Ribeiro (2011), as ideias âncoras devem surgir dos próprios 

aprendizes, visto que o professor só deve prosseguir a aula quando for identificada a 

presença de subsunçores durante o diálogo com os alunos e, enquanto isso, o 

professor deverá promover a participação dos alunos com questionamentos e 

comentários sobre o que entenderam do organizador prévio. 

 O jogo apresenta situações presentes nas questões do FCI selecionadas para 

o Pré-Teste e Pós-Teste, como objetos de pesos diferentes caindo de uma mesma 

altura, objetos sendo arremessados ao ar, esferas sendo arremessadas dentro de 

um tubo em formato de “U”, bolas sendo atiradas por canhões, aeronaves 

arremessando objetos esféricos, objetos colidindo, até mesmo a trajetória da 

aceleração de uma aeronave ao ser acelerada, entre outros. 

 A fim de potencializar a aprendizagem, no caso de dificuldade de identificação 

de subsunçores, o docente interviu com algumas indagações reflexivas, tais como: 

“Por que após pular, a personagem retorna ao chão?; Qual objeto caiu mais rápido 

no chão?; Por que as nuvens começaram a se mover mais rápido conforme a 

personagem ia caindo?; Qual a trajetória da esfera arremessada pela aeronave?”. 

Depois da apresentação do organizador prévio, as reflexões promovidas pelo 

professor na aula foram cuidadosamente realizadas. 

 Para a aplicação desta experiência didática, utilizamos dez aulas, sendo 

divididas em cinco etapas, as quais foram propostas com base no Modelo de 

Organizador Prévio de Joyce e Weil (1996), representados na figura 12: 
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Figura 12 - Etapas propostas para a experiência didática 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 A primeira etapa corresponde à aplicação do questionário FCI para a 

realização do diagnóstico da presença de subsunçores, objetivando verificar o 

conhecimento prévio dos aprendizes a respeito de quais conceitos de força e 

movimento estão presentes. 

 Após a aplicação do diagnóstico inicial, deve ser realizada a apresentação do 

Organizador Prévio, na qual há a aplicação do jogo digital de plataforma 2D 

mediante orientação do docente, para que os alunos explorassem os cenários e se 

deparassem com as situações onde puderam identificar características que dizem 

respeito ao tema da aula. Após a aplicação, foi disponibilizado um tempo para que 

os alunos fizessem comentários e discutam livremente sobre o jogo, apontando as 

situações onde identificaram comportamentos da Física. 

 Na etapa 3, deve ocorrer a aplicação do diagnóstico Pós Organizador Prévio, 

novamente pela aplicação do FCI, que tem por objetivo analisar o potencial de 

influência do jogo digital no auxílio da compreensão do conceito a ser estudado. 

 A quarta etapa diz respeito a apresentação do Material de Instrução, na qual o 

docente faz a apresentação dos conceitos iniciais das leis de Newton com base no 

livro didático utilizado pelos alunos, onde serão discutidas as suas definições, 

buscando, neste momento, estimular a participação dos alunos. 

 Quanto à quinta e última etapa, refere-se à uma entrevista semi-estruturada 

com os alunos para fins de análise qualitativa, buscando indícios de contribuições da 

estratégia de ensino adotada no experimento. 
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4. DESENVOLVIMENTO DO JOGO DIGITAL 

 O presente capítulo não objetiva ensinar ou apresentar um tutorial sobre 

como fazer um jogo digital de plataforma 2D, mas, mostrar quais são as 

características presentes no jogo que foram relacionadas com as questões do FCI.  

 Para o desenvolvimento deste jogo, optou-se pela ferramenta Godot Engine, 

por ser de acesso gratuito e oferecendo uma versão estável para o sistema 

operacional Apple macOS, utilizado pelo pesquisador, tendo sua licença Open 

Source mantida sob licença passiva MIT (Massachusetts Institute of Technology), 

sendo uma engine robusta focada no desenvolvimento de jogos 2D e que apresenta 

uma linguagem de programação de alto nível chamada GDScript baseada em 

Python, além de permitir que quaisquer pessoas utilizem Newtônia de forma livre. 

 Para compor a base visual (sprites da personagem, sprites dos inimigos, 

tilesets e bricks dos cenários, etc.), utilizamos recursos disponibilizados pelo site 

GameArt2D. E quanto aos recursos audiovisuais (música da abertura, música das 

fases, sons dos personagens e objetos), todos foram extraídos do site FreeSound. 

Ambos os sites caracterizam-se por fornecerem material gratuito. 

 Várias são as etapas percorridas até a obtenção de um jogo completo. Aqui, 

mostra-se de maneira generalizada as que foram executadas no desenvolvimento 

de “Newtônia”. Conforme sugerido pela metodologia OriGame, dividimos o processo 

em três fases: Fase de Design & Projeto, Fase de Produção e Fase de 

Implementação. 

4.1 DESIGN & PROJETO 

 Ao idealizar este jogo digital, pensou-se paralelamente em dois pilares 

fundamentais: diversão e objeto de aprendizagem. Nesta etapa inicial, efetuou-se 

um brainstorm com professores da disciplina de Física com o intuito de idealizar o 

título, a personagem protagonista do jogo, bem como a sua história (history bible), 

conforme sugere a metodologia OriGame. 
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 Para a documentação do elemento Storyboard, foram elaborados alguns 

rascunhos, como o exemplo apresentado na figura 13, objetivando planejar as cenas 

antes de produzi-las e assim termos uma ideia inicial de como seria o jogo. 

Figura 13 - Rascunhos Iniciais do jogo Newtônia 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 Muitas ideias surgiram por meio da observação de outros jogos do mesmo 

gênero. O jogo, que foi batizado de Newtônia, trata-se de uma aventura onde 

Fedora, uma adolescente ruiva, de olhos grandes e fascinada pela disciplina de 

Física, viajava pelo universo a bordo de sua nave espacial. Em um determinado dia, 

ao sobrevoar um planeta de uma desconhecida e distante galáxia, Fedora ligou o 

piloto automático da sua nave para organizar suas bandeiras de Isaac Newton, as 

quais havia confeccionado para utilizar na feira de ciências de sua escola. 

 Para desviar de uma repentina chuva de meteoros, o piloto automático 

precisou efetuar uma brusca manobra, momento no qual Fedora e suas bandeiras 

acidentalmente caem da nave. Ao chegar no solo, Fedora se depara com uma terra 

devastada por um apocalipse zumbi. Para conseguir coletar todas bandeiras e 

reencontrar sua nave, ela deverá percorrer os cenários, esmagando zumbis e 

desviando dos inúmeros obstáculos presentes em um ambiente sombrio.

Para a elaboração da documentação dos mapas (elemento Level Layout/

Design), áreas jogáveis e fases do jogo, inicialmente pensou-se em um ambiente 

urbano, porém, concluímos que o jogo poderia perder a essência de cenários que 

chamasse mais a atenção do público alvo. Portanto, ao documentar o elemento Art 

Bible, optou-se pela escolha de cenários abertos, onde há céus noturnos, repletos 

de estrelas, envolvido por um ambiente musical com tom de aventura espacial. 

 Devido ao jogo ser utilizado com a intenção de atuar como um organizador 

prévio, não foram utilizados textos, diálogos explicativos e nem roteiros de falas dos 

personagens (todos estes itens compõem o elemento Script, da metodologia 

OriGame), o que fez com que o elemento Script fosse excluído do projeto do jogo. 
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Optou-se também pela utilização de vidas infinitas, visto que o objetivo é que os 

aprendizes percorram todas as fases do jogo para observar os fenômenos físicos 

existentes em cada uma delas.

Para a execução do jogo é necessário possuir conexão à internet. O seu 

funcionamento foi testado nos navegadores Google Chrome e Mozilla Firefox. 

Recomenda-se que o computador utilizado disponibilize pelo menos 256MB de RAM 

e um processador de 1GHz. Newtônia foi projetado para ser executado na web 

devido à, nessa plataforma, haver a possibilidade de rodar em qualquer sistema 

operacional para computadores. Deste modo, as escolas que possuem sistema 

Linux Educacional em seus laboratórios também poderão utilizar o jogo. O jogo foi 

desenvolvido sem uma licença comercial, no entanto a sua comercialização não é 

permitida, porém pode ser disponibilizado para utilização. 

4.2 PRODUÇÃO 

 Visto que os elementos a serem explorados pelo jogo foram estabelecidos, 

deu-se início à fase de produção. Nesta fase, primeiramente efetuou-se a 

implementação do HUD, onde definimos que apenas haveria um contador de 

energia vital da personagem, representado por três corações. A metodologia 

OriGame propõe que nesta fase os elementos 2D sejam criados. 

O tileset utilizado para a elaboração do jogo foram os do pacote “Free 

Graveyard Tileset”, o qual oferece um background (plano de fundo), objetos, tiles, 

bricks e layers disponibilizados pelo site GameArt2D, conforme a figura 14.  

Figura 14 - Free Graveyard Tileset 

Fonte: GameArt2D (2020) 

https://www.gameart2d.com/free-graveyard-platformer-tileset.html
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 Os sprites da personagem protagonista do jogo também foram obtidos do site 

GameArt2D. A personagem escolhida foi uma pequena garota ruiva com grandes 

olhos azuis e um vestido verde, do qual o pacote com seus sprites se chama “Cute 

Girl Free Sprites”, contando com imagens da personagem nos estados de animação: 

parado, caminhando, correndo, pulando ou morta, conforme mostra a figura 15. 

Figura 15 - Cute Girl Free Sprites 

Fonte: GameArt2D (2020) 

  

 Para a produção dos inimigos, optamos por utilizar o pacote de sprites 

intitulado “The Zombies Free Sprites”, que conta com um personagem do sexo 

masculino e uma personagem do sexo feminino, ambos na forma de zumbis. O 

pacote de sprites disponibiliza para ambos os seguintes estados de animação: 

parado, andando, atacando e morto, como ilustrado na figura 16. 

Figura 16 - The Zombies Free Sprites 

Fonte: GameArt2D (2020)

 De acordo com a metodologia OriGame, é nesta fase de produção que os 

recursos necessários para a criação do protótipo digital do jogo devem ser criados e, 

assim que esta fase esteja concluída, pode-se dar início à fase de implementação. 

https://www.gameart2d.com/cute-girl-free-sprites.html
https://www.gameart2d.com/the-zombies-free-sprites.html
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4.3 IMPLEMENTAÇÃO

O jogo Newtônia foi implementado objetivando representar as questões do 

FCI selecionadas para o teste. Para cada questão, foi elaborada uma situação que 

tinha por objetivo representá-la no jogo. O quadro 2 apresenta a primeira questão do 

teste, que relata duas esferas de metal, do mesmo tamanho, mas, de pesos 

diferentes sendo soltas do telhado de um prédio ao mesmo instante. 

Quadro 2 - Questão 1 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2011) 

 A resposta correta para a questão 1 é a alternativa “C”, pois aplicando a 

segunda lei de Newton sobre os objetos em movimento tem-se F = m.a, sendo, F = 

m.g, então a = g = 9,81 m/s^2 na superfície da Terra. Como a aceleração é a mesma 

para ambos os objetos, e ambas são abandonadas da mesma altura, elas devem 

atingir o chão ao mesmo tempo independentemente de suas massas. Assim sendo, 

ao desenvolvermos o jogo, idealizou-se uma situação onde dois obstáculos esféricos 

do mesmo tamanho, porém, um de metal e outro de madeira, caracterizando pesos 

diferentes, caindo da mesma altura e chegando no chão mais ou menos ao mesmo 

tempo. A situação pode ser observada na figura 17.

Figura 17 - Situação no jogo que representa a questão 1

Fonte: Autoria própria (2020) 

1. Duas esferas de metal têm o mesmo tamanho, mas uma pesa o dobro da outra. As esferas são soltas do telhado de 
um prédio no mesmo instante de tempo. Quanto tempo que as esferas demoram para chegar ao chão?  
(A) A esfera mais pesada demora a metade do tempo da esfera mais leve. 
(B) A esfera mais leve demora a metade do tempo da esfera mais pesada. 
(C) Ambas as esferas demoram mais ou menos o mesmo tempo. 
(D) O tempo é consideravelmente menor para a esfera mais pesada, mas não necessariamente a metade. 
(E) O tempo é consideravelmente menor para a esfera mais leve, mas não necessariamente a metade.
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A questão número dois abordava uma situação envolvendo as duas esferas 

da questão anterior, conforme descrita no quadro 3: 

Quadro 3 - Questão 2 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2011) 

 Na questão 2 a resposta correta é a alternativa “A”, pois o movimento das 

esferas pode ser decomposto em dois movimentos independentes, um acelerado na 

vertical, e um retilíneo e uniforme na horizontal. Temos aqui a aplicação da primeira 

lei na horizontal e da segunda na vertical. Como não estamos considerando forças 

na horizontal, e ambas esferas abandonam a mesa com a mesma velocidade, vão 

atingir o chão a mesma distância da mesa. Para representá-la por meio de um jogo 

digital de plataforma 2D, criou-se uma cena onde as mesmas esferas da questão 1 

rolavam na horizontal sobre plataformas, da direita para a esquerda como 

obstáculos para a personagem até atingirem o chão, sendo possível observar que 

de fato ambas esferas batem no chão aproximadamente à mesma distância 

horizontal, como mostrado na figura 18. 

Figura 18 - Situação no jogo que representa a questão 2 

Fonte: Autoria própria (2020) 

2. As duas esferas do problema anterior rolam de uma mesa horizontal com a mesma velocidade, atingem a beirada da 
mesa e caem no chão. Nesta situação:

(A) As duas esferas batem no chão aproximadamente à mesma distância horizontal em relação ao pé́ da mesa.

(B) A esfera mais pesada bate no chão na metade da distância atingida pela bola mais leve em relação ao pé́ da mesa.

(C) A esfera mais leve bate no chão na metade da distância atingida pela bola mais pesada em relação ao pé́ da mesa.

(D) A esfera mais pesada bate no chão consideravelmente mais próximo ao pé́ da mesa, mas não necessariamente a metade da distância 
horizontal atingida pela esfera mais leve.

E) A esfera mais leve bate no chão consideravelmente mais próximo ao pé́ da mesa, mas não necessariamente a metade da distância 
horizontal atingida pela esfera mais pesada.
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 O quadro 4 apresenta a questão 3 utilizada no teste, na qual a resposta 

correta era a alternativa “C”, pois conforme discutido na questão 1, a pedra sofrerá 

uma aceleração constante estabelecida pela gravidade local, portanto, sua 

velocidade aumenta com o tempo a medida que cai. 

Quadro 4 - Questão 3 

 Fonte: Adaptado de Fernandes (2011) 

 Para a questão 3, logo na primeira cena do jogo, a personagem principal cai a 

céu aberto, momento no qual, foi criado um efeito parallax de modo que a as nuvens 

ao fundo do cenário se deslocassem para cima com uma velocidade que aumenta 

gradativamente, causando a impressão de que a personagem cai devido à força da 

gravidade que atua sobre ela, como pode ser observado na figura 19. 

Figura 19 - Situação no jogo que representa a questão 3 

Fonte: Autoria própria (2020) 

3. Uma pedra que é deixada cair do telhado de um edifício na superfície da Terra:

(A) Alcança uma velocidade máxima logo após ser largada e cai com velocidade constante depois disso.

(B) Vai aumentando a velocidade enquanto cai, porque a atração gravitacional vai se tornando mais forte à medida que a 
pedra se aproxima da superfície da Terra.

(C) Vai aumentando de velocidade enquanto cai, devido à força da gravidade quase constante que atua sobre ela.

(D) Cai por causa da tendência natural de todos os objetos para ficarem em repouso na superfície da terra.

(E) Cai por causa dos efeitos combinados da força da gravidade e da força do ar que a empurram para baixo.
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 A questão 4, apresentada no quadro 5, retrata uma situação envolvendo a 

terceira lei de Newton, a qual afirma que a toda ação corresponde a uma reação de 

igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. A força resulta da interação entre 

os corpos. A diferença é a resistência de cada um. Portanto, a alternativa “E” 

apresenta a resposta correta. 

Quadro 5 - Questão 4 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2011) 

 Visando a implementação de uma cena no jogo na qual pudéssemos   

representar a situação apresentada pela questão 4, foi criada uma cena onde dois 

monstros no formato de rochas quadradas se colidem frontalmente e se deformam 

apresentando um efeito "emborrachado", como ilustrado na figura 20. 

Figura 20 - Situação no jogo que representa a questão 4 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 As questões 5 e 6, apresentadas no quadro 6, foram baseadas em uma 

ilustração que apresenta um tubo sem atrito no qual uma esfera é disparada em uma 

entrada "p" e sai em uma saída “r”. 

4. Um caminhão bate de frente com um carro de passeio. Durante a colisão:

(A) A força exercida pelo caminhão sobre o carro é maior do que a força exercida 
pelo carro sobre o caminhão.

(B) A força exercida pelo carro sobre o caminhão é maior do que a força exercida pelo caminhão sobre o carro. 

(C) Nenhum veículo exerce força um no outro, o carro é destruído apenas porque estava no caminho do caminhão.

(D) O caminhão exerce uma força sobre o carro, mas o carro não exerce força sobre o caminhão. 

(E) A força exercida pelo caminhão sobre o carro é igual à força exercida pelo carro sobre o caminhão. 
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Quadro 6 - Questões 5 e 6 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2011) 

 Tanto a questão 5 quanto a questão 6 possuem como resposta correta a 

alternativa “B”, pois a força gravitacional possui direção vertical e sentido para baixo 

e em movimento circular a direção da velocidade é alterada por uma força centrípeta 

imprimindo no objeto, de acordo com a segunda lei, uma aceleração centrípeta. Já a 

trajetória é retilínea e tangencial ao ponto r após o lançamento porque não a força 

gravitacional, estando na mesma direção da velocidade, não alterará sua direção  

após a esfera deixar o tubo, mas apenas sua magnitude. Objetivando representar no 

jogo a situação abordada pelas questões 5 e 6, implementou-se uma cena idêntica 

ao enunciado, na qual uma esfera metálica é disparada em um tubo com formato em 

“U”, entrando em uma entrada p e saindo em uma saída r, conforme pode ser 

observado na figura 21. 

Figura 21 - Situação no jogo que representa as questões 5 e 6 

Fonte: Autoria própria (2020) 

UTILIZE AS INDICAÇÕES E A FIGURA ABAIXO PARA RESPONDER ÀS DUAS PERGUNTAS SEGUINTES (5 e 6).

 A figura mostra um tubo sem atrito na forma de um segmento de círculo com centro em “O”. O tubo 
encontra-se preso a uma mesa horizontal sem atrito. O observador olha a mesa de cima. As forças exercidas pelo ar são 
insignificantes. Uma esfera é disparada a alta velocidade no tubo em ”p” e sai em “r”.  

5. Considere as seguintes forças distintas: 
1. Uma força para baixo devido à gravidade. 
2. Uma força exercida pelo tubo que aponta de “q” para “O”. 
3. Uma força no sentido do movimento. 
4. Uma força que aponta de “O” para “q”. 

Qual(ais) força(s) acima atua(m) na esfera quando esta se encontra no interior do tubo sem atrito na posição “q”? 
        A)   1 somente.          B)   1 e 2.          C   1 e 3.          D)   1, 2 e 3.          E)   1, 3 e 4.

6. Qual trajetória na figura da direita a esfera seguirá após sair do tubo em “r”, movendo-se sobre a mesa sem atrito?
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 A questão 7, conforme descrita no quadro 7, informa que uma esfera é 

disparada por um canhão do alto de um penhasco e indaga qual é a trajetória mais 

aproximada seguida pela esfera. A resposta correta desta questão é a alternativa 

“B”, pois como mencionado na questão 2, o movimento da esfera pode ser 

decomposto em dois, um na vertical e outro na horizontal. Na vertical a esfera está 

sujeita a força gravitacional e, de acordo com a segunda lei, será um movimento 

acelerado. Na horizontal, como não há forças externas, a primeira lei assegura que o 

movimento será retilíneo e uniforme. Logo a trajetória será dada pela combinação 

destes dois movimentos e, portanto, parabólica. 

Quadro 7 - Questão 7 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2011) 

 Conforme pode ser visto na figura 22, para representar no jogo a situação 

apresentada pela questão 7 do questionário, utilizou-se uma cena idêntica a do 

enunciado, na qual um canhão encontra-se sobre um penhasco atirando esferas 

contra a personagem. Para cada tiro do canhão, foi implementado um rastro de 

fumaça para que ficasse visível a trajetória percorrida pelo projétil, objetivando 

facilitar a observação da atuação da gravidade sobre o projétil logo que este deixa o 

canhão. 

Figura 22 - Situação no jogo que representa a questão 7 

Fonte: Autoria própria (2020) 

7. Uma esfera é disparada por um canhão do alto de um penhasco como mostrado na figura abaixo. Qual é a trajetória que mais se aproxima 
da seguida pela esfera?
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 Na questão 8 é apresentado um menino atirando uma esfera de aço para 

cima em linha reta, conforme apresentado no quadro 8. Considerando o movimento 

da esfera somente após sair da mão do menino e antes de tocar o chão, 

desprezando as forças exercidas pelo ar, é perguntado qual(quais) força(s) atua(m) 

na bola. A alternativa que apresenta a resposta correta é a “D”, pois a única força 

agindo sobre a esfera após ser arremessada é a gravitacional, cuja direção de ação 

é vertical e sentido para baixo. Logo, embora a esfera tenha velocidade para cima, 

de acordo com a segunda lei, ela estará submetida a uma aceleração constante 

para baixo. 

Quadro 8 - Questão 8 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2011) 

 Para a representação da situação presente na questão 8, foram criados 

inimigos zumbis, os quais atiram esferas para cima em linha reta, assim como o 

menino descrito no enunciado, de modo que apenas a força da gravidade para 

baixo, quase constante, atuasse sobre as esferas. Tal situação é ilustrada na figura 

23. 

Figura 23 - Situação no jogo que representa a questão 8 

Fonte: Autoria própria (2020) 

8. Um menino joga uma esfera de aço para cima em linha reta. Considere o movimento da esfera apenas depois de sair da 
mão do menino e antes de tocar o chão e suponha que as forças exercidas pelo ar são insignificantes. Nestas 
circunstâncias, a(s) força(s) atuando na bola é (são): 

(A) Uma força da gravidade para baixo e uma força para cima que vai 
diminuindo de forma constante.

(B) Uma força para cima que vai diminuindo desde o momento em que a 
esfera sai da mão do menino até alcançar seu ponto mais elevado e, durante a descida, a força da gravidade para baixo 
que aumenta constantemente à medida que a esfera vai ficando mais perto da Terra.

(C) Uma força para baixo quase constante devido à gravidade e uma força para cima que vai diminuindo de forma 
constante até a esfera alcançar seu ponto mais elevado.

(D) Apenas uma força da gravidade para baixo e quase constante.

(E) Nenhuma das anteriores. A esfera retorna ao chão devido à sua tendência natural de ficar em repouso na superfície da Terra. 
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 A questão 9 apresenta a imagem lateral de um avião em vôo horizontal e 

soltando um objeto, conforme apresentado no quadro 9. Na sequência, é indagado 

sobre qual trajetória mais se aproximava da seguida pelo objeto após deixar o avião. 

A resposta correta é a representada pela trajetória “D”, como no questão do 

problema do canhão. 

Quadro 9 - Questão 9 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2011) 

 A representação da situação da questão 9 foi realizada por meio da 

implementação de uma cena, exibida na figura 24, onde o disco voador da 

personagem atravessa o cenário atirando esferas sobre os inimigos. Para cada 

esfera arremessada pela aeronave, foi implementado um rastro de fumaça para que 

ficasse visível a trajetória percorrida pelo objeto, visando facilitar a sua visualização 

e memorização, assim como na questão que apresentava os tiros de canhão. 

Figura 24 - Situação no jogo que representa a questão 9 

Fonte: Autoria própria (2020) 

9. Um objeto é largado por um avião em voo horizontal, como mostrado na figura. Qual trajetória, 
quando vista por um observador situado no chão, mais se aproxima daquela seguida pelo objeto 
depois de deixar o avião? 
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 Assim como na questão 4, as questões 10 e 11 envolvem a terceira lei de 

Newton, a qual é difícil de ser representada por meio de um jogo digital de 

plataforma 2D sem a utilização de linguagem verbal. As questões envolvem uma 

situação onde um carro de passeio empurra um caminhão, conforme apresentado 

no quadro 10. As respostas corretas para ambas questões são a alternativa “A”, 

pois, toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade 

Quadro 10 - Questões 10 e 11 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2011) 

 Para a sua representação no jogo, foi criada uma cena onde uma rocha 

monstro menor empurra uma rocha monstro maior, até ambas cairem em um 

penhasco, conforme ilustrado na figura 25. 

Figura 25 - Situação no jogo que representa as questões 10 e 11 

Fonte: Autoria própria (2020) 

10. Enquanto o carro, ainda empurrando o caminhão, está acelerando para atingir a velocidade desejada:  
(A) A força com que o carro empurra o caminhão é igual à força que o caminhão exerce para trás no carro. 
(B) A força com que o carro empurra o caminhão é menor do que a força que o caminhão exerce para trás no carro. 
(C) A força com que o carro empurra o caminhão é maior do que a força que o caminhão exerce para trás no carro. 
(D) O motor do carro está funcionando e por isso o carro exerce uma força no caminhão, mas o motor do caminhão não 
funciona e, assim, o caminhão não pode empurrar o carro para trás. O caminhão é empurrado para frente simplesmente 
porque está no caminho do carro. 
(E) Nem o carro nem o caminhão exercem força um no outro. O caminhão é empurrado para frente simplesmente porque 
está no caminho do carro.

11. Depois que o carro alcança a velocidade constante que o seu condutor deseja para empurrar o caminhão: 
(A) A força com que o carro empurra o caminhão é igual à força que o caminhão exerce para trás no carro. 
(B) A força com que o carro empurra o caminhão é menor do que a força que o caminhão exerce para trás no carro. 
(C) A força com que o carro empurra o caminhão é maior do que a força que o caminhão exerce para trás no carro. 
(D) O motor do carro está funcionando e por isso o carro exerce uma força no caminhão, mas o motor do caminhão não 
funciona e, assim, o caminhão não pode empurrar o carro para trás. O caminhão é empurrado para frente simplesmente 
porque está no caminho do carro. 
(E) Nem o carro nem o caminhão exercem força um no outro. O caminhão é empurrado para frente simplesmente porque ele 
está no caminho do carro.

UTILIZE A AFIRMAÇÃO E A FIGURA ABAIXO PARA RESPONDER ÀS DUAS PERGUNTAS SEGUINTES (10 e 11).  
 Um caminhão sofre um defeito na estrada e é empurrado por trás por um carro de passeio como mostrado na 

figura abaixo. 
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 Como pode ser visualizado no quadro 11, a questão 12 apresenta uma 

situação onde há um elevador sendo puxado para cima a uma velocidade constante 

por um cabo de aço preso a um eixo, na qual a resposta correta é a alternativa “B”, 

pois estando em velocidade constante, a soma vetorial das forças deve ser nula, ou 

seja, a força de tração exercida pelo cabo e a força gravitacional têm a mesma 

intensidade e direção, mas sentidos contrários. 

Quadro 11 - Questão 12 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2011) 

 A situação da questão 12 foi representada por meio da implementação de um 

elevador preso a um cabo de aço, no qual um zumbi é puxado para cima em uma 

velocidade constante, igualmente descrito no enunciado da questão, como pode ser 

observado na figura 26. 

Figura 26 - Situação no jogo que representa a questão 12 

Fonte: Autoria própria (2020) 

12. A figura mostra um elevador que está sendo puxado para cima a 
uma velocidade constante por um cabo de aço preso a um eixo. 
Nesta situação as forças no elevador são tais que: 

(A) A força exercida para cima pelo cabo é maior do que a força 
exercida para baixo pela gravidade.

(B) A força exercida para cima pelo cabo é igual à força exercida para 
baixo pela gravidade.

(C) A força exercida para cima pelo cabo é menor do que a força 
exercida para baixo pela gravidade.

(D) A força exercida para cima pelo cabo é maior do que a soma das 
forças feitas pra baixo pela gravidade e pelo ar.

(E) Nenhuma das anteriores. (O elevador sobe porque o cabo vai ficando mais curto, não porque há 
uma força para cima exercida nele pelo cabo).
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 O quadro 12 apresenta as questões 13, 14, 15 e 16. Todas as questões 

devem ser respondidas com base na análise de um enunciado que aborda a 

trajetória a ser percorrida por um disco voador que desloca-se lateralmente no 

espaço e não está sujeito a nenhuma força exterior. Esta situação contempla as três 

leis. Inicialmente não há forças agindo, então o movimento é retilíneo e uniforme e a 

trajetória uma reta. Na sequência o motor é acionado fazendo com que a reação à 

pressão exercida pelos gases o impulsione para frente. Sendo essa força constante, 

de acordo com a segunda lei, vai imprimir uma aceleração constante no disco, 

variando sua velocidade e descrevendo, portanto, uma trajetória parabólica, já que, 

nesse caso, o deslocamento varia com o quadrado do tempo. Por fim, o motor é 

desligado e estando no espaço, onde nenhuma força age sobre o disco, ele volta a 

descrever um movimento retilíneo uniforme conforme elucida a primeira lei. 

Quadro 12 - Questões 13 a 16 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2011) 

14. Enquanto o disco voador move-se da posição “b” para a posição “c” sua velocidade está: 
(A) constante. 
(B) continuamente aumentando. 
(C) continuamente diminuindo. 
(D) aumentando inicialmente e depois ficando constante.  
(E) constante inicialmente e depois diminuindo.

16. Depois da posição “c”, a velocidade do disco voador está:  
(A) constante. 
(B) continuamente aumentando. 
(C) continuamente diminuindo. 
(D) aumentando inicialmente e depois ficando constante.  
(E) constante inicialmente e depois diminuindo. 

UTILIZE A AFIRMAÇÃO E A FIGURA ABAIXO PARA RESPONDER AS PRÓXIMAS QUATRO QUESTÕES (13 A 16). 

 Um disco voador desloca-se lateralmente no espaço exterior do ponto “a” para o ponto “b” como mostrado abaixo. O disco voador 
não está sujeito a nenhuma força exterior. Chegando na posição “b”, o motor do disco voador é ligado e produz nele uma força constante em 
um ângulo perpendicular à linha “ab”. Essa força constante é mantida até que o disco voador alcance o ponto “c” no espaço. 

15. Na posição “c” o motor do disco voador é desligado e a força exercida sobre o ele cai imediatamente para zero. Qual das trajetórias 
abaixo o disco voador irá seguir depois de “c”?  

13. Qual das trajetórias abaixo melhor representa a trajetória do disco voador entre os pontos “b” e “c”?  
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 A representação destas situações se deu por meio da programação da cena 

final do jogo, onde, após a personagem passar por uma sequência de zumbis, 

finalmente encontra seu disco voador, que a abduz e a leva para o espaço. Nesta 

cena, apresentada na figura 27, inicialmente o disco voador encontra-se conforme o 

enunciado, deslocando-se lateralmente do ponto “a” até o ponto “b”. 

 Ao pressionar a tecla de pular, o disco voador acelera até o ponto “c”, como  a 

ilustrada na questão 13, deixando uma trajetória de fumaça criada por meio do 

sistema de partículas da Godot Engine, representada pela alternativa “E”, a qual é a 

correta. Nesta questão, cada alternativa apresenta uma trajetória diferente. 

 A questão 14 perguntava qual a velocidade do disco voador enquanto se 

movia da posição “b" até a posição "c”. A resposta correta é a alternativa “B”, 

continuamente aumentando. Para representar esta situação no jogo, foi 

implementado um sistema que simulava uma aceleração do disco voador. 

 Na questão 15 era informado que, ao chegar no ponto “c” o motor do disco 

voador era desligado e a força exercida sobre ele caía imediatamente para zero. 

Assim como a questão 13, cada uma das alternativas apresentava uma trajetória 

diferente. A resposta correta é a alternativa “B”. 

 A questão, de número 16, indagava qual seria a velocidade do disco voador 

após atingir a posição “c” da questão anterior. A resposta correta é a alternativa “A”, 

constante. Para representar esta situação no jogo, foi implementada uma velocidade 

constante no momento em que o jogador parava de acelerar a nave. 

Figura 27 - Situação no jogo que representa as questões 13 a 16 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Conforme proposto na metodologia, o experimento iniciou-se pela aplicação 

do questionário FCI para a realização do diagnóstico da presença de subsunçores, o 

qual teve por finalidade verificar o conhecimento prévio dos aprendizes. Após a 

aplicação do diagnóstico inicial, realizou-se a apresentação do jogo Newtônia, onde 

os alunos puderam identificar características que dizem respeito ao tema da aula. 

 Depois da aplicação do jogo, foi efetuado o diagnóstico Pós Organizador 

Prévio, novamente por meio da aplicação do questionário FCI, objetivando coletar 

dados para a análise da influência do jogo digital. Na sequência, o Material de 

Instrução foi apresentado aos alunos, momento no qual o docente apresentou 

conceitos iniciais das leis de Newton, discutindo as suas definições e trazendo para 

a explicação de situações apresentadas pelo jogo, estimulando a participação dos 

alunos. 

 Por fim, para efetuar a análise qualitativa, realizou-se a aplicação de um 

questionário nos formulários Google (Apêndice B), buscando indícios de 

contribuições da estratégia de ensino adotada no experimento. Inicialmente a 

realização desta etapa estava prevista para ser em modo de entrevista, porém, 

devido ao período da pandemia do COVID-19, houve a necessidade de sua 

alteração. 

 Conforme pode ser observado na figura 28, seguindo o roteiro planejado para 

a presente pesquisa, a experiência didática ocorreu entre os dias 4 de março e 16 

de abril de 2020. 

Figura 28 - Linha do tempo da execução do experimento 

Fonte: Autoria própria (2020) 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No Brasill, 53% dos adeptos dos jogos digitais são do sexo feminino 

(PESQUISA GAME BRASIL, 2019). E, nossa pesquisa, conforme pode ser 

observado na tabela 1, tivemos 15 participantes do sexo masculino (45,45%) e 18 do 

sexo feminino (54,55%). 

 O experimento foi realizado em uma turma do primeiro ano do Curso Técnico 

em Informática para Internet, composta por 40 alunos. A fim de proporcionar 

isonomia nas condições, foram considerados apenas os participantes que estiveram 

presentes em todas as etapas da pesquisa, totalizando então 33 alunos em nossa 

amostragem, com a média de idade de 15 anos. 

Tabela 1 - Gênero dos participantes da pesquisa 

Fonte: Autoria própria (2020)


 Cabe ressaltar que, previamente ao início da pesquisa, todos os alunos foram 

informados de que o seu desempenho, tanto no pré-teste quanto no pós-teste não 

teriam efeito em seus conceitos na disciplina. 

 Neste capítulo, a análise dos dados e a apresentação dos resultados será 

feita em paralelo. A análise aqui realizada remeteu-se a uma estatística descritiva 

simples, tendo em vista que o objetivo cerne deste trabalho foi analisar as 

contribuições que um jogo digital de plataforma 2D pode oferecer no ensino de 

Física. 

 Segundo Guedes (2015), a estatística descritiva tem como objetivo básico 

sintetizar uma série de valores de mesma natureza, permitindo dessa forma que se 

tenha uma visão global da variação desses valores, organizando e descrevendo os 

dados de três maneiras: por meio de tabelas, de gráficos e de medidas descritivas. 

Para a análise dos dados quantitativos obtidos nos experimentos, os quais serão 

detalhados mais adiante, foi utilizada  a linguagem R. 

 Objetivou-se responder ao problema desta pesquisa: “Um jogo digital de 

plataforma 2D pode ser utilizado como organizador prévio no processo de ensino e 

aprendizagem do ensino das leis de Newton e suas aplicações no Ensino Médio?”. 

Gênero Quantidade %

Masculino 15 45,45

Feminino 18 54,55

TOTAL 33 100
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 As respostas analisadas nos permitiram identificar diversas características 

relevantes no contexto, proporcionando tanto o aprimoramento do instrumento de 

pesquisa como a identificação de outros fatores relevantes a esta temática.  

5.1 PRÉ-TESTE 

 O questionário do pré-teste foi aplicado no dia quatro de março de 2020, na 

sala  01-17 do bloco didático do IFPR campus Telêmaco Borba, tendo início às 14:00 

com término às 15:15. Os testes desta etapa foram entregues a 38 alunos que 

estavam presentes na data da aplicação, estendendo-se também a um único 

estudante que optou por não participar da pesquisa. Desta forma, seus resultados 

não foram contabilizados para este experimento.  

 Cada questionário foi preenchido de maneira individual pelos participantes. 

Todos os participantes responderam a todas as questões, pois, para cada aluno que 

entregava suas respostas, era solicitado pelo professor que efetuassem uma 

conferência para certificar que não houvessem se esquecido de assinalar nenhuma 

das questões. 

 Esta etapa da pesquisa objetivou registrar o que os alunos já sabiam, 

previamente ao início das aulas, sobre os conceitos de força e movimento presentes 

nas leis de Newton. 

 As questões que compunham o teste avaliaram o conhecimento teórico ou 

empírico dos alunos acerca das leis de Newton. O questionário aplicado está no 

apêndice A. 

 Uma característica criticada pelos alunos foi o tamanho do questionário, que, 

segundo eles, era extenso, fazendo com que o tempo de resposta fosse demorado. 

 A tabela 2 apresenta uma estatística descritiva da quantidade de acertos 

obtidos no pré-teste. 

Tabela 2 - Dados estatísticos obtidos no Pré-Teste

Fonte: Autoria própria (2020) 

Mínima Máxima Intervalo Tamanho Soma Média Mediana Desvio 
Padrão

Variância

0 7 7 33 107 3,24 3 1,56 2,43
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 Analisando a tabela 2, é possível observar que dentre os 33 participantes, a 

quantidade mínima de acertos foi zero e a máxima foi sete, portanto, apresentando 

um intervalo de sete acertos. A soma dos acertos totalizou 107 questões, apontando 

uma média de 3,24 e mediana de acertos de três. O pré-teste demonstrou um desvio 

padrão de acertos de 1,56 e os dados ainda apresentaram uma variância de 2,43. 

 O gráfico 1 refere-se a quantidade de alunos que acertaram cada questão do 

Pré-Teste. Este levantamento objetivou diagnosticar os conhecimentos prévios dos 

pesquisados antes da apresentação do organizador prévio, no caso desta pesquisa, 

o jogo digital de plataforma 2D. 

Gráfico 1 - Número de acertos por questão no Pré-Teste 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 O gráfico 1 apresenta as questões utilizadas no Pré-Teste (da Q1 à Q16). 

Nele, é possível notar que, as questões que apresentaram a maior quantidade de 

acertos foram as questões seis e sete, totalizando 18 acertos cada, equivalente a 

54,5% dos participantes. Observou-se que tanto a questão 6 quanto a questão sete 

abordavam trajetórias de objetos em movimento, indicando que os alunos 

pesquisados possuíam maior percepção quanto a este assunto. 

 Nota-se também que, nenhum dos 33 participantes, obtiveram acertos nas 

questões dez e 15. A décima questão apresentava uma ilustração de um carro de 

passeio empurrando um caminhão que havia apresentado defeito e, em seguida, era 
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questionado sobre as forças que atuavam naquela ação. A resposta correta seria a 

alternativa “A”, que afirma que a força com que o carro empurra o caminhão é igual 

à força que o caminhão exerce para trás no carro.  

 Nesta questão, 18 (54,5%) participantes assinalaram erroneamente a 

alternativa “D”, na qual era afirmado que, devido ao motor do carro estar 

funcionando, o carro exerce uma força no caminhão, mas o motor do caminhão não 

funciona e, assim, o caminhão não pode empurrar o carro para trás e o caminhão é 

empurrado para frente simplesmente porque está no caminho do carro. 

 Na questão 15, era apresentada uma figura de um disco voador se 

deslocando pelo espaço. Na sequência, era indagado sobre a trajetória que a 

aeronave percorreria após ter o seu motor desligado depois de ter executado um 

movimento de um ponto a outro, que estavam ilustrados em seu enunciado. A 

resposta correta seria a alternativa “B”, representada por uma seta apontando para a 

diagonal superior direita, indicando ausência de gravidade. Nesta questão, 21 

(63,6%) participantes assinalaram equivocadamente a alternativa “D”, que 

apresentava uma seta curvada, indicando perda de altitude devido a desaceleração. 

 Com relação ao desempenho dos alunos no pré-teste, foi criado um 

histograma que objetiva representar a quantidade de acertos por participantes, 

conforme ilustrado no gráfico 2. 

Gráfico 2 - Histograma da quantidade de acertos por participante no Pré-Teste 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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 Analisando o histograma apresentado pelo gráfico 2, é possível verificar que a 

quantidade de acertos por participante variou entre zero e sete questões. A partir dos 

dados apresentados no gráfico, é possível verificar que, um participante (3%) não 

obteve nenhum acerto, três participantes (9%) obtiveram um único acerto e outros 

seis participantes (18,1%) obtiveram dois acertos. No topo do histograma, tivemos 

11 (33,3%) participantes que acertaram três questões cada. Na sequência, quatro 

participantes (12,1%) obtiveram quatro acertos. Seis participantes (18,1%) 

acertaram 5 questões. Um único participante (3%) obteve seis acertos e por fim, 

também um único participante (3%) obteve sete acertos, apresentando o melhor 

desempenho dentre o grupo. 

5.2 OBSERVAÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO DO JOGO NEWTÔNIA 

Seguindo o roteiro planejado para esta pesquisa, demos sequência a 

experiência prática com a aplicação do jogo Newtônia, a qual ocorreu no dia dez de 

março de 2020, em uma terça-feira e contou com a participação de 35 alunos. 

 Nas terças-feiras, os alunos possuem aulas das disciplinas de Tecnologias 

Web e Design Gráfico. Como ambas disciplinas são práticas, normalmente são 

ministradas nos laboratórios de informática. Para que possa ser acomodado um 

aluno em cada computador, a turma é dividida em duas, sendo que metade dos 

alunos, respeitando ordem alfabética, assiste aulas de uma das disciplinas no 

período das 13:30 às 15:30, e após o intervalo, assista aulas da outra disciplina, no 

período das 16:00 às 16:30. 

 A aplicação do jogo Newtônia ocorreu durante as aulas da disciplina de 

Tecnologias Web, na qual o professor pesquisador é o docente responsável. 

 Após os alunos entrarem no laboratório, se acomodarem nos seus lugares e 

ligarem os computadores, foi realizada a chamada e solicitado para que acessassem 

o site http://fisicagames.com.br, no qual o jogo encontra-se hospedado, e 

buscassem pelo jogo Newtônia, visto que, na data da aplicação era o primeiro jogo 

listado na página inicial do site. 

 Enquanto o jogo carregava, o professor pediu para que no período em que 

estivessem jogando, os alunos prestassem bastante atenção na movimentação dos 

http://fisicagames.com.br
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objetos presentes nas fases, explorassem os cenários com cautela, sem pressa de 

chegar ao final, pois foram avisados que teriam a aula toda para tentar passar por 

todas as fases. 

 O experimento durou cerca de uma hora, começando às 14:00 e terminando 

às 15:00. O professor em momento algum fez comentários que envolvessem os 

fenômenos físicos presentes no jogo objetivando não atrapalhar as reflexões 

individuais dos alunos. 

 Um aspecto que facilitou a abordagem dos alunos para o experimento foi o 

fato do jogo ter sido desenvolvido pelo seu próprio professor, tendo em vista que 

isso não é algo comum para os alunos. Os alunos já estavam acostumados a ver em 

aula alguns trabalhos na área de computação elaborados pelo professor, como 

sistemas web e websites, porém, nenhuma era voltada ao ensino de Física. 

 Anteriormente à sua aplicação, os alunos já tinham ciência de que o jogo 

estava em desenvolvimento e seria aplicado à eles no decorrer do ano letivo, pois no 

mês de fevereiro eles haviam recebido os termos de consentimento e assentimento, 

que foram devidamente assinados pelos alunos participantes e seus responsáveis. 

Nestes termos contavam que o jogo digital foi desenvolvido pelo professor. 

 Desta forma, o fato de que, naquele trabalho, havia um recurso para tentar 

trazer benefícios para a aula teve o reconhecimento imediato dos alunos, o que ficou 

evidenciado pela forma como os alunos colaboraram e se comportaram no dia da 

aula em que ocorreu a aplicação do experimento com o jogo digital, como pode ser 

observado na figura 29. 

Figura 29 - Aplicação do jogo Newtônia no Laboratório de Informática 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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 O ambiente livre de riscos e o feedback instantâneo proporcionado pelo jogo 

digital induzem à exploração sem limites dos cenários, acabando por estimular a 

curiosidade e a aprendizagem por descoberta (Mitchell, 2004). 

 Diante disso, alguns alunos demonstraram encanto com o jogo, explorando 

as fases e matando curiosidades. Era possível ouvir comentários como: “Que legal o 

barulho que faz quando a gente esmaga um zumbi!”, “Nossa, que susto que levei 

quando apareceu a nave espacial!”; “O professor foi esperto! Programou um tiro de 

canhão bem na hora que a fase começa! É bom para pensarmos rápido!”; “O que 

acontece se eu esmagar aquele zumbi do elevador?". 

 Durante a aplicação do jogo era comum os alunos interagirem entre si, 

mostrando aos companheiros os movimentos e ações executadas nos percursos 

oferecidos pelas fases. Houveram momentos de comportamentos expressivos, com 

risos altos e demonstração de espanto/surpresa em alguns instantes. 

 As emoções proporcionadas aos aprendizes tornaram o jogo diferente de 

jogos de simulações de ensino de Física, pois priorizou-se a diversão e reflexão dos 

alunos acerca do conteúdo que se pretendia abordar nas aulas posteriores ao invés 

de apresentação de fórmulas matemáticas. 

 Porter et al. (2010) afirmam que os jogos digitais comumente são associados 

a uma atividade de entretenimento por seus elementos atrativos capazes de manter 

um jogador por horas diante da tela do jogo. Partindo dessa premissa, foi possível 

observar comentários afirmando que o tempo havia passado rápido, sem que 

percebessem. Em determinado instante, um aluno exclamou: “Eu sabia que eu tinha 

acertado a trajetória que a bolinha percorreria quando saísse do tubo!”. Nesta hora, 

o professor pesquisador perguntou: “Como você sabia?”. O aluno respondeu: “Por 

que a saída do tubo estava apontando para cima!”. 

 Ausubel (1980, p. 72) afirma que os seres humanos interpretam a experiência 

perceptual em termos de conceitos próprios de suas estruturas cognitivas e que os 

conceitos constituem a "matéria prima" tanto para a aprendizagem receptiva 

significativa como para a generalização das proposições significativas para a 

solução de problemas. 

 Com base nesta afirmação, cabe destacar um comentário de uma das 

participantes, deixado no site no qual o jogo foi hospedado, conforme pode ser 

visualizado na figura 30. 
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Figura 30 - Comentário de uma aluna 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 O comentário apresentado na figura 30 demonstra que a participante 

conseguiu fazer uma relação entre a questão que havia sido aplicada no pré-teste e 

o jogo Newtônia, fazendo com que ela percebesse, enquanto jogava, que o jogo 

apresentou uma ideia diferente da qual ela havia assinalado no teste. 

 Moran (2005) aponta que a televisão, o cinema, a internet e demais 

tecnologias nos ajudam a realizar o que já fazemos ou que desejamos. Se somos 

pessoas extrovertidas, nos comunicamos de modo mais confiante; se somos mais 

introvertidos, isso contribui para aumentar as formas de controle. Se temos 

propostas inovadoras, facilitam esta mudança. 

 Baseando-se em tal apontamento, neste momento, faz-se necessário que o 

professor evite tudo que possa bloquear uma comunicação aberta e espontânea 

entre os participantes. O professor deve estimular a participação de todos, evitando 

confrontos e ficando atento para que os mais extrovertidos não acabem impedindo a 

interação dos mais introvertidos. Por meio da seção de comentários, os alunos 

sentiram-se mais a vontade para deixar seus depoimentos. Na figura 31 é exibido o 

comentário de um aluno que possui um perfil mais introvertido. 

Figura 31 - Comentário de um aluno 

Fonte: Autoria própria (2020)


 Huizinga (2000) descreve o jogo como uma atividade de preparação para a 

vida adulta, na qual pode pode ser associado ao desejo de dominar ou competir. O 

jogo transmitia uma sensação de desafio e competição, visto que quando os 

participantes notavam que o aluno ao lado já estava em uma nova fase do jogo, 
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sentiam-se desafiados e motivados a tentar alcançar. Em um momento, uma aluna 

recusou a ajuda de um colega de classe, que havia se oferecido para passar por um 

obstáculo do jogo no qual ela estava tendo dificuldade. A figura 32 apresenta o 

comentário deixado no site por esta mesma aluna. 

Figura 32 - Comentário deixado por uma aluna

Fonte: Autoria própria (2020)


 Dentre os participantes desta etapa, todos conseguiram percorrer todas as 

fases do jogo e chegar até o final, onde a personagem principal finalmente encontra 

a sua nave espacial para poder então retornar ao seu planeta de origem. O tempo 

levado até a finalização do jogo variou bastante de aluno para aluno, de acordo com 

o nível de afinidade que cada um possui com jogos digitais, porém, todos os alunos 

conseguiram passar por todas as fases no decorrer da aplicação do experimento. 

 No dia seguinte à aplicação de Newtônia, observou-se um aumento no 

número de acessos do jogo, demonstrando que alguns alunos acessaram o jogo de 

sua casa. Vale ressaltar que em momento algum da aula lhes foi solicitado que 

jogassem novamente. 

 A utilização do jogo Newtônia no laboratório de informática também 

proporcionou entretenimento devido à sua semelhança com os clássicos dos jogos 

digitais que seguem este mesmo estilo e costumam fazer sucesso entre os públicos 

mais jovens. A opção pelo gênero já visava este propósito, no qual seria capaz de 

despertar a atenção dos alunos, divertindo sem correr risco de distração 

 Porém, cabe ressaltar que a dosagem de diversão ou humor presentes em 

uma atividade que envolva crianças e adolescentes deve ser efetuada 

cuidadosamente, a fim de evitar que hajam momentos de euforia exagerada ou 

exaltação durante o processo de sua aplicação (RIBEIRO, 2011). Por isso, durante o 

planejamento e desenvolvimento do jogo, cada cena foi minuciosamente projetada 

para serem discretas, reduzindo a chance de ocorrer tais comportamentos durante a 

sua aplicação. 
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5.3 PÓS-TESTE 

 A terceira ação do experimento foi o pós-teste, o qual foi aplicado no dia 11 de 

março de 2020 na sala 02-21 do bloco didático do IFPR campus Telêmaco Borba, 

tendo início às 16:00 com término às 17:00. 

 O mesmo questionário utilizado no Pré-Teste foi utilizado nesta etapa. Foi 

aplicado a 36 alunos que estavam presentes na data da aplicação, estendendo-se 

também àqueles que optaram por não participarem do experimento, assim como no 

Pré-Teste. Dois alunos que haviam participado do Pré-Teste faltaram nesta etapa, 

portanto, seus dados não foram contabilizados na pesquisa. 

 Novamente, cada questionário foi preenchido de maneira individual pelos 

participantes. Para cada aluno que entregava suas respostas, era solicitado pelo 

professor que houvesse uma conferência para certificar que não tinham se 

esquecido de assinalar nenhuma das questões. 

 Esta etapa da pesquisa objetivou a coleta de dados para verificar se houve 

ganho no rendimento dos alunos após a utilização do jogo. 

 A tabela 3 apresenta a estatística descritiva da quantidade de acertos obtidos 

no pós-teste. 

Tabela 3 - Dados estatísticos obtidos no Pós-Teste 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 Analisando a tabela 3, é possível observar que dentre os 33 participantes que 

responderam o pós-teste, a quantidade mínima de acertos foi três e a máxima foi 

nove, portanto, apresentando um intervalo de seis acertos. A soma dos acertos 

totalizou 178, apontando uma média de 5,39 e mediana de cinco. O pós-teste 

demonstrou um desvio padrão de 1,67,e os dados ainda apresentaram uma 

variância de 2,80, caracterizando um bom resultado comparado ao pré-teste. No 

pós-teste, observou-se que nenhuma questão ficou sem acerto. 

 O gráfico 3 refere-se a quantidade de alunos que acertaram cada questão do 

Pós-Teste. Este levantamento objetivou analisar o desempenho dos alunos 

pesquisados após a aplicação do organizador prévio. 

Mínima Máxima Intervalo Tamanho Soma Média Mediana Desvio 
Padrão

Variância

3 9 6 33 178 5,39 5 1,67 2,80
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Gráfico 3 - Número de acertos por questão no Pós-Teste 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 A partir da análise do gráfico 3, é possível notar que, a questão que 

apresentou a maior quantidade de acertos foi a sétima questão, totalizando 27 

acertos, equivalente a 81,8% dos participantes. Tal questão apresentava uma 

ilustração de um canhão que estava no alto de um penhasco e na sequência 

indagava qual trajetória seria seguida por uma esfera atirada por ele. No Pré-Teste, 

esta mesma questão também foi a que os alunos mais acertaram, totalizando 18 

acertos. 

 As questões que menos obtiveram acertos foram as questões 11 e 12, 

totalizando dois acertos cada. Na etapa do Pré-Teste, a quantidade de acertos para 

estas questões, foi respectivamente um e três, apresentando queda de um acerto na 

questão 11 e aumento de um acerto na questão 12. Foi observado que ambas as 

questões envolviam a terceira Lei de Newton.  

 A questão 11 apresentava a ilustração de um carro de passeio empurrando 

um caminhão que havia apresentado defeito e, em seguida, era questionado sobre 

as forças que atuavam naquela ação após o carro atingir a velocidade constante que 

o condutor desejava para empurrar o caminhão. Nesta questão, 20 participantes 

(60,6%) assinalaram incorretamente a alternativa “C”. 

 A questão 12 trazia a ilustração um elevador sendo puxado para cima a uma 

velocidade constante por um cabo de aço preso a um eixo. Na sequência era 

indagado sobre as forças exercidas. Para esta questão, 23 participantes (72,7%) 
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assinalaram erroneamente a alternativa “A”. No pré-teste, 20 participantes haviam 

assinalado esta mesma alternativa 

 Objetivando apresentar a quantidade de acertos dos participantes por 

questão na etapa do Pós-Teste, assim como feito na etapa do Pré-Teste criamos um 

histograma, o qual é apresentado no gráfico 4. 

Gráfico 4 - Histograma da quantidade de acertos por participante no Pós-Teste 

Fonte: Autoria própria (2020) 
  
 Ao analisar o histograma apresentado pelo gráfico 4, é possível verificar que 

dentre os 33 participantes a quantidade de acertos por participante variou entre três 

e nove questões. Mais detalhadamente, três participantes (9%) acertaram três 

questões. No topo do histograma, nove participantes (27,2%) acertaram quatro 

questões. Na sequência, em quantidades iguais, sete participantes (21,2%) 

acertaram cinco questões e sete (21,2%) participantes acertaram seis questões. Por 

sua vez, três participantes (9%) acertaram oito questões e dois participantes (6%) 

tiveram o melhor desempenho da turma, totalizando nove acertos cada. 

 Com os dados do Pré-Teste e Pós-Teste coletados, pudemos criar um gráfico 

para comparar o desempenho obtido pelos alunos. Observa-se no gráfico 5, que faz 

um comparativo entre todas as questões aplicadas, que houve diferença em relação 

ao percentual de acertos no Pré-Teste, em que os alunos só usaram os 

conhecimentos anteriores. Já no Pós-Teste, o número de acertos se eleva na 

maioria das questões, demonstrando que o objetivo do jogo foi alcançado. 
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Gráfico 5 - Comparativo entre os resultados do Pré e do Pós-Teste 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 Ao comparar a quantidade de acertos por questão entre o pré-teste e o pós-

teste, das 16 questões, em 13 (81,25%) verificou-se que houve progressão na 

quantidade de acertos por questão, em uma (6,25%) não houve alteração na 

evolução de acertos e em duas (12,5%) regressão, apresentando um aumento de 

2,18 acertos na média de acertos da turma. 

 Nota-se que nas questões 10 e 15 não houve nenhum acerto no Pré-Teste, 

mas, após o envolvimento dos alunos com o jogo digital de plataforma 2D 

desenvolvido nesta pesquisa, o Pós-Teste apresentou quatro acertos na questão 10 

e 3 acertos na questão 15. A questão 13 manteve a quantidade de acertos, 

totalizando 6 no Pré-Teste e 6 no Pós-Teste, porém, com alunos diferentes. 

 Apenas as questões 12 e 14 apresentaram redução no número de acertos, 

sendo que, a questão 12 apresentou três acertos no Pré-Teste e dois acertos no 

Pós-Teste. A questão 14 apresentou 13 acertos no Pré-Teste e 11 no Pós-Teste. 

 Curiosamente a única participante que havia zerado no Pré-teste foi a que 

apresentou a melhor evolução, acertando um total de oito questões no Pós-Teste. 
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Dentre todos os participantes, apenas um apresentou retrospecto negativo, obtendo 

5 acertos no Pré-Teste e quatro acertos no Pós-Teste. 

 Por meio dos dados apresentados no gráfico 5, foi possível obter conclusões 

a partir de uma amostra, por inferência. Segundo Huot (2002), inferência estatística 

é o processo pelo qual pode-se tirar conclusões sobre uma população usando 

informação de uma amostra, constituindo questão central, saber como usar os 

dados da amostra para obter conclusões acerca da população. Esta estatística 

inferencial permite a generalização, a uma população, de informações obtidas a 

partir de uma amostra representativa e a tomada de decisão. 

 Utilizou-se o teste de Wilcoxon, com a finalidade de verificar a existência ou 

não de diferenças significantes entre a quantidade de acertos por questão obtidas no 

Pré-Teste e a quantidade de acertos por questão obtidas no Pós-Teste e concluir se 

a diferença entre ambas é estatisticamente significativa, foi aplicado o teste de 

Wilcoxon, usando a linguagem R, no software RStudio, versão para o sistema 

operacional macOS Catalina. O nível de significância adotado foi de 5%. 

 O teste de Wilcoxon pareado, também conhecido como teste dos postos 

sinalizados de Wilcoxon, é um método utilizado para comparar se as medidas de 

posição de duas amostras são iguais no caso em que as amostras sejam 

dependentes, como por exemplo, ao comparar um mesmo grupo antes e depois de 

uma intervenção. 

 A quantidade de acertos no Pré-Teste foi inferior à quantidade de acertos no 

Pós-Teste. Quando aplicado aos dados desta pesquisa, o teste de Wilcoxon apontou 

que a diferença entre os acertos obtidos no Pré-Teste e no Pós-Teste é 

estatisticamente significativa (V = 4, p = 0,0254). Desta forma a hipótese alternativa 

de que o jogo digital contribui para o aumento do percentual de acertos pode ser 

aceita. 

 Apesar desta pesquisa sugerir uma análise somente daqueles alunos que 

participaram de todas as etapas, foi observado que dois estudantes participaram das 

etapas de Pré-Teste e Pós-Teste, porém, não estiveram presentes no dia da 

aplicação do jogo. Os resultados do Pré-Teste foram respectivamente três e quatro 

acertos. No Pós-Teste, ambos mantiveram a mesma quantidade de acertos, porém, 

não nas mesmas questões. 
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5.4 APRESENTAÇÃO DO MATERIAL DE INSTRUÇÃO 

 A apresentação do Material de Instrução, referente à quarta etapa deste 

experimento, ocorreu no dia 12 de março de 2020 na sala 01-17 do bloco didático do 

IFPR campus Telêmaco Borba, tendo início às 13:30 com término às 15:30. 

 Anteriormente à aula, o professor responsável pela disciplina de Física jogou 

o jogo Newtônia para identificar quais situações do jogo poderiam ser utilizadas 

durante as suas explicações. 

 Então, ao chegar na aula, o professor apresentou o material de instrução aos 

alunos e deu início ao conteúdo das leis de Newton, iniciando a aula por meio da 

explicação do conceito de movimento. 

 Assim sendo, ele descreveu a teoria de que um corpo em movimento tende a 

continuar em movimento a menos que uma força atue sobre ele, e, na sequência, 

explanou que esta lei é conhecida como lei da Inércia, ou, primeira lei de Newton. 

Neste momento, o professor fez uma reflexão com os alunos sobre o conceito de 

peso. 

 Na sequência, o professor explicou que nos primórdios, os efeitos físicos 

eram expressados em experimentos mentais, porém, com a evolução tecnológica e 

a chegada de armas de fogo, a Física passou a ser expressada por meio de 

números e equações, nas quais seria possível calcular trajetórias de balas de 

canhão, prever o que acontece quando objetos se colidem, entre outros fenômenos. 

 Neste momento, o professor faz a primeira relação com o jogo: “Alguém se 

familiarizou com alguma coisa no jogo Newtônia?”. Logo na sequência, dois alunos 

respondem: “Sim, a bala de canhão! Tinha uma fase que um canhão ficava atirando 

várias vezes!”. 

 Novamente, o professor questiona: “Além da bala de canhão, havia mais 

algum momento do jogo que vocês viram trajetórias de objetos?”. Ficou um silêncio 

momentâneo e então uma aluna exclamou: “Acho que naquela hora em que o disco 

voador solta umas bolas de ferro para matar os zumbis!” 

 O professor confirmou a afirmação da aluna e deu continuidade em sua 

explicação, fazendo uma nova relação com o jogo: “Se há uma caixa no chão e você 

precisa movê-la de lugar, o que você precisa fazer?”. 
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 Um aluno responde: “Tem que empurrá-la!”. Nisso, o professor responde: 

"Então a velocidade variou! Neste caso, temos uma outra grande quantidade Física, 

que é chamada de aceleração!”. 

 Neste instante, o professor entra no assunto sobre a segunda lei de Newton e 

escreve no quadro a fórmula "F = m . a”. Neste momento, ele define: “Força é igual a 

massa vezes a aceleração! Esta é a segunda lei de Newton!”. 

 Posteriormente à definição da segunda lei de Newton, o professor indagou: 

"No jogo, o que acontecia quando a garotinha chutava uma esfera daquelas que 

estavam no chão?”. Alguns alunos respondem: “A bolinha era arremessada para 

longe!”. 

 O professor aproveitou a ocasião e explicou: “Isto significa que a bolinha 

ganhou velocidade. Porém, como o pé da garotinha entrou em contato com a 

bolinha, esta bolinha também exerceu uma força sobre o pé dela! Esta é a terceira 

lei de Newton, também conhecida como lei de ação e reação, a qual afirma que toda 

força gera como reação uma outra força de mesma intensidade, só que na direção 

oposta. Ou seja, a força que a garotinha aplicou na pedra foi a mesma que a pedra 

aplicou sobre o pé dela!”. 

 Neste momento, um aluno lembra de uma questão que havia no teste. “Então 

quando o carro batia de frente com o caminhão a força era a mesma tanto para o 

caminhão quanto para o carro?”. O professor afirma que sim, aproveitando também 

para explicar que as forças presentes nas pedras que se colidiam no jogo também 

eram iguais. Além deste exemplo, o professor relacionou uma outra questão 

presente no teste, na qual era perguntado sobre as forças que eram exercidas sobre 

um elevador, relembrando uma situação do jogo na qual um zumbi era levantado por 

um elevador. 

 Ao final da explicação, o aluno exclama: “Então errei as duas questões no 

teste!”. Por meio desta afirmação, é possível perceber que o organizador prévio 

cumpriu o seu papel, modificando o subsunçor, permitindo a associação com o 

conteúdo que está sendo aprendido. 

 Nota-se que, uma das vantagens da utilização de um organizador prévio é 

que o aluno pode se aproveitar de uma visão superficial do conteúdo, antes que se 

possa aprofunda-lo em seus componentes de maneira mais detalhada. Ausubel 

afirma que os organizadores prévios possibilitam tornar mais fácil a aprendizagem 
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factual, mais ainda que de materiais abstratos, pois, segundo ele, os materiais 

abstratos já conteriam seus próprios organizadores. 

 O professor encerra a aula dizendo que as três leis de Newton foram um 

avanço muito significativo para a Física, pois, por meio delas, é possível descrever o 

movimento de qualquer corpo, além de teorias desde o movimento dos planetas e 

cargas elétricas se movendo, até a teorias quântica e da relatividade. 

 O professor da disciplina relatou que os alunos estavam mais participativos, 

tornando as discussões mais interativas, chegando a alguns momentos haver 

discussões produtivas entre os alunos, como: “Mas se você soltar de uma mesma 

altura uma caneta de plástico e uma de metal, as duas chegarão praticamente ao 

mesmo tempo, pois elas tem o mesmo formato!" 

 As discussões ficavam mais intensas, sempre que o professor colocava em 

pauta algum dos conceitos, os alunos ficavam ansiosos para querer responder 

abordando alguma situação real ou que estavam presentes no jogo para trazer para 

a discussão. 

 Foi relatado pelo professor que a aula foi bastante produtiva e interativa, visto 

que até mesmo os alunos mais tímidos participaram. Como praticamente a classe 

toda havia jogado Newtônia, tinha a sensação de que todos estavam falando a 

mesma língua, passando confiança aos alunos para que pudessem fazer 

comentários sem que sentissem-se julgados. 

5.5 ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 A última etapa da pesquisa foi a entrevista semi-estruturada. Inicialmente esta 

etapa havia sido projetada para ocorrer de forma presencial, porém, devido 

paralisação das atividades presenciais devido à pandemia causada pelo COVID-19, 

esta etapa teve que ser remodelada, sendo realizada por meio da aplicação de um 

questionário que foi disponibilizado online, o qual pode ser consultado no apêndice 

B. 

 Este questionário foi composto por oito perguntas abertas, sendo que em 

nenhuma delas a resposta era de caráter obrigatório. A opinião dos alunos sobre o 

experimento didático foi analisada com o auxílio dos registros de comentários do 
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pós-teste, onde 19 dos 33 alunos participantes da pesquisa responderam o 

questionário. 

 A primeira questão perguntava se os alunos gostavam de jogos digitais de 

plataforma 2D. Dos 19 participantes, 18 responderam que gostam, gostam muito ou 

amam jogos de plataforma 2D. Apenas um respondeu que não gosta. Ao analisar os 

testes deste aluno, constatou-se que ele obteve cinco acertos no pré-teste e seis 

acertos no pós-teste, desta forma, apresentando um melhor desempenho após o 

jogo. 

 A questão 2 indagava se o aluno fazia ideia de que a Física e as leis de 

Newton estavam tão presentes nos jogos digitais de plataforma 2D. Nesta questão, 

11 dos 19 participantes afirmaram que não faziam ideia. Oito responderam que 

sabiam que a Física estava presente nos jogos digitais. Nesta questão, a resposta 

expressa na figura 33 nos chamou a atenção. 

Figura 33 - Captura de tela de uma resposta escrita por aluno  

Fonte: Autoria própria (2020) 

 O aluno comenta que sabia que a Física estava presente dos jogos digitais, 

porém, não exatamente quais os conceitos. Possivelmente durante a apresentação 

do material de instrução, quando o professor relacionou as situações presenciadas 

no jogo com a temática da aula, o aluno conseguiu enxergar estes pontos. 

 Na questão 3, era perguntado se os alunos achariam interessante poder jogar 

um jogo digital de plataforma 2D antes das aulas de Física. Os 19 participantes 

responderam positivamente. 

 Dentre as respostas obtidas por meio desta questão, destacou-se o 

comentário de um aluno que afirmou sobre o tempo ter passado rapidamente 

durante a aplicação do jogo, como pode ser visto na figura 34. 

Figura 34 - Captura de tela de uma resposta escrita por aluno 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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 Inserir componentes que proporcionem prazer e diversão nas atividades de 

estudo é importante, pois, quando o aluno sente-se mais a vontade, geralmente há 

melhor recepção e disposição para o aprendizado (Prensky, 2001). Jogos bem 

elaborados são capazes de levar os jogadores para um estado de intensa 

concentração e envolvimento entusiasmado, no qual a ambição pela vitória 

promove, consequentemente, o desenvolvimento de novas habilidades (Mitchell; 

Savill-Smith, 2004).  

 A quarta pergunta questionava se um jogo digital pode ajudar o aluno a 

entender conceitos de Física. 18 alunos responderam que sim e apenas um 

respondeu que não. Ao analisar o desempenho deste aluno, constatou-se que, 

apesar deste aluno ter afirmado que o jogo não poderia ajudá-lo, o mesmo obteve 

três acertos na etapa do Pré-Teste e oito acertos no Pós-Teste, consolidando que 

houve  uma significativa contribuição do jogo para o aprendiz. 

 A quinta pergunta indagava se os alunos lembravam-se de alguma(s) 

situação(ões) do jogo onde foi/foram apresentado(s) algum(ns) conceito(s) 

abordado(s) durante as aulas de Física deste bimestre. Dois alunos responderam 

que não se lembravam de situações do jogo que tivessem relação com as aulas. 

Quatorze alunos responderam que se lembravam de uma ou mais situações. Os 

outros três participantes não responderam, deixando em branco o campo 

disponibilizado para respostas. 

 Dentre os alunos que responderam, algumas respostas, ilustradas na figura 

35, mostraram-se interessantes, nas quais os alunos demonstraram ter conseguido 

de fato relacionar as situações presentes no jogo, o objeto de estudo e os testes 

realizados. 
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Figura 35 - Captura de tela de respostas escritas por alunos 

Fonte: Autoria própria (2020) 

  

 A primeira resposta demonstra que o participante conseguiu relacionar 

situações apresentadas no jogo com as aulas introdutórias da disciplina de Física. É 

possível notar que nas três respostas foram citadas situações nas quais haviam 

movimento, como as esferas de metal caindo, tiros do canhão, o disco voador 

atirando bolas de metal, entre outros, o que nos leva a crer que este tipo de ação 

nos jogos são características de fácil memorização. 

 A Teoria da Aprendizagem Significativa proposta por Ausubel frisa que faz-se 

necessária uma ponte entre as ideias já existentes na estrutura cognitiva do aluno e 

as ideias que deverão aprender com o novo material. No caso do experimento 

utilizado nesta pesquisa, enquanto o aluno joga, faz reflexões e as relaciona com o 

objeto de estudo, ajudando no processo de ensino e aprendizagem, evitando a 

aprendizagem mecânica. 

 A sexta pergunta questionou se os alunos haviam gostado do jogo de 

plataforma 2D que foi utilizado para as aulas de Física, no caso, o Newtônia. As 

respostas foram unanimemente positivas, com os 19 alunos respondendo que 
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gostaram do jogo para auxílio nas aulas, demonstrando que os jogos deste gênero 

devem ser explorados para que possam ser abordados no processo educacional. 

 A sétima questão solicitou que os alunos, em uma escala de zero a dez, 

atribuíssem uma nota para o jogo que foi utilizado nas aulas, conforme apresentado 

no gráfico 6. 

Gráfico 6 - Notas atribuídas pelos alunos ao jogo Newtônia 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 Analisando o gráfico 6, é possível observar que, dentre os 19 alunos que 

participaram do questionário, 11 (57,9%) gostaram bastante do jogo, atribuindo-lhe a 

maior nota, dez. Destes, cinco (26,3%) atribuíram nota 9. Outros dois (10,5%) dos 

alunos atribuíram nota oito e apenas um aluno (5,3%) deu nota cinco. Estes dados 

nos revelam que os alunos possuem alto interesse pela utilização do jogo no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 A oitava e última questão do formulário perguntava se os alunos tinham 

sugestões de aperfeiçoamento do jogo Newtônia para que fosse aperfeiçoado para 

ser utilizado nas aulas de Física. Apenas 3 alunos deixaram sugestões. O primeiro 

sugeriu aumentar a velocidade da personagem. O segundo informou que em alguns 

momentos os zumbis matam a personagem com apenas um único toque. O terceiro 

comentário sugeriu que fossem abordados mais conceitos dentro da Física. 

 Os comentários deixados pelos alunos reforçam a importância de propostas 

de desenvolvimento e exploração de jogos digitais de plataforma 2D com função de 

organizador prévio para atuarem como auxiliadores do processo de ensino-

aprendizagem. 
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5.6 LIMITAÇÕES E DIFICULDADES

Faz-se necessário apresentar algumas limitações e dificuldades encontradas 

na realização desta pesquisa. 

 A primeira dificuldade encontrada foi a de aprender a utilizar uma ferramenta 

completamente nova, que foi a Godot Engine. Até ocorrer a familiarização com o 

ambiente de desenvolvimento e a linguagem de programação utilizada, levou-se 

alguns meses para a criação da primeira versão jogável de Newtônia. 

 Ao idealizar o modo que as questões do FCI poderiam ser representadas por 

meio de um jogo digital de plataforma 2D, foi deparado com a dificuldade que é 

representar conceitos que envolvem força, presentes na terceira lei de Newton,  que 

diz respeito à ação e reação, tais como as problemáticas apresentadas pelas 

questões 4, 10, 11 e 12 do teste aplicado. Este conceito mostrou-se de difícil 

representação quando realizado através de uma abordagem não verbal. 

 Além disso, tivemos que pensar na história do jogo, escolher uma 

personagem principal e elaborar cenários que fossem capazes de prender a atenção 

de alunos nesta faixa de idade. Atualmente há muitos jogos disponíveis na internet. 

Portanto, o jogo deveria ter uma aparência bonita, com cenários reluzentes e uma 

grande quantidade de inimigos a serem destruídos. Desta forma, durante a 

aplicação do jogo boa parte da turma aparentou estar engajada com a missão de 

terminar as fases da melhor maneira possível. O engajamento da turma se deve, em 

parte, pela proximidade com o pesquisador. 

 Quando a consciência está perfeitamente engajada, ordenada em harmonia e 

realizando uma atividade por vontade própria, sem perceber, Csikszentmihalyi 

(1990) a designa como estado de Flow. O autor aponta que o indivíduo atinge este 

estado de espírito quando há envolvimento total com a atividade, causando um 

sentimento de estar longe da realidade cotidiana, motivado por uma atividade 

prazeroso e satisfatória, sentindo-se apto a superar desafios a ponto de perder a 

noção do tempo por meio do foco nesta atividade. 

 Como o objetivo do jogo era apresentar ao aluno situações que estavam 

presentes no questionário FCI no decorrer da atividade, fez-se necessário pelo 

programador assegurar que o jogador verá, interpretará e entenderá a informação 

que está sendo passada. 
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 De acordo com a pesquisa de levantamento realizada por Ribeiro et al. 

(2015), não é comum o relato de recursos instrucionais no formato de jogos digitais 

construídos com referência em múltiplas concepções de ensino. 

 Desta forma, o experimento abordado nesta pesquisa abre um leque para que 

desenvolvedores de jogos possam refletir acerca do desenvolvimento de recursos 

que objetivem metodologias de ensino híbridas para atender, de modo mais 

acertado, diferentes contextos educacionais e perfis variados de estudantes. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A presente dissertação teve por objetivo investigar a contribuição de um jogo 

digital de plataforma 2D como organizador prévio no auxílio do processo de ensino-

aprendizagem das leis de Newton. Para este fim, procurou-se unir diversão e 

aprendizado no mesmo contexto para a análise dos resultados. 

 Este experimento apoiou-se na Teoria da Aprendizagem Significativa. Surgida 

na década de 1960, a teoria proposta por David Ausubel é uma das referências mais 

pesquisadas quando trata-se de assuntos que envolvam tecnologias educacionais. 

Ausubel define que os organizadores prévios são ferramentas que podem auxiliar no 

processo educacional, criando uma ponte que visa realizar uma conexão entre o que 

o aluno já sabe e o que ele precisa aprender. 

 Desta forma, cabe ressaltar a importância do professor durante a utilização do 

organizador prévio, pois as situações presentes no jogo devem ser relacionadas 

com o objeto de estudo. Portanto, faz-se necessário que o professor estimule e 

intermedie as discussões, fazendo uma conexão entre o organizador prévio e o 

material de instrução. 

 O jogo Newtônia foi projetado e desenvolvido para ser utilizado como um 

organizador prévio. Para que isso fosse possível, buscou-se por características que 

os enquadrasse nesse perfil, como apresentar um conjunto pequeno de 

informações, com fases curtas e objetivas, preparando o aluno para o material 

principal por meio de situações envolventes e interpretativas. O jogo não apresenta 

o conteúdo principal, portanto, não serve como um tutorial de ensino, pois tratam-se 

apenas de pequenos materiais introdutórios com curto período de aplicação.  

 A metodologia de pesquisa adotada para este experimento levou em 

consideração o perfil dos estudantes e a estrutura física da instituição pesquisada, 

que mostrou-se adequada por possuir laboratórios de informática que disponibilizou 

um computador por aluno e acesso à internet. De qualquer forma, o jogo e seu 

t u t o r i a l e n c o n t r a m - s e d i s p o n í v e i s n a i n t e r n e t a t r a v é s d o l i n k 

http:www.fisicagames.com.br e pode ser utilizado livremente por outros professores. 

 O crescimento no índice de acertos obtidos na comparação entre os 

resultados do Pré-Teste e do Pós-Teste nos permitiu analisar e identificar o processo 

http://www.fisicagames.com.br


93

de aprendizagem significativa no ensino de Física desde o diagnóstico da presença 

de subsunçores até a assimilação obliterante. 

 Estes resultados mostraram melhorias satisfatórias com relação ao conteúdo 

a ser estudado, como mencionado pelo professor da disciplina. Além disso, por meio 

da análise dos comentários deixados pelos alunos sobre a utilização do jogo digital 

no processo de ensino ficou evidente que a aula foi mais proveitosa e participativa, 

mostrando a importância da exploração da utilização de jogos digitais no contexto 

educacional.

Obtivemos um resultado positivo nesse aspecto, pois conforme os dados 

analisados na entrevista, os jogos digitais de plataforma 2D mostraram fazer 

sucesso entre os alunos. Dessa forma, nossa hipótese foi confirmada, tendo em 

vista que a utilização do organizador prévio indicou um aumento significativo na 

média de acertos no pós-teste comparado ao pré-teste. 

 A hipótese sugerida nesta pesquisa foi diretamente confrontada com os 

objetivos do trabalho. Os testes e comentários deixados pelos participantes, foram 

constantemente relacionadas com a Teoria da Aprendizagem Significativa de 

Ausubel com base na literatura utilizada. A análise completa dos dados e a 

discussão envolvendo a revisão de literatura mostraram-se favoráveis para fins de 

validação do experimento. 

Neste trabalho, a experiência didática e as discussões realizadas mostraram-

se suficientes para resolver o problema de pesquisa, apresentando uma metodologia 

para produção e aplicação de um jogo digital de plataforma 2D com o objetivo de 

atuar como organizador prévio. 

Após testada, a hipótese foi confirmada. O jogo digital proposto atuará como 

organizador prévio quando o aprendiz deparar-se com situações nas quais ocorram 

observações em ações que retratam as leis de Newton de maneira significativa para 

o aprendiz. A presente pesquisa levou em consideração quatro elementos básicos 

sugeridos pela literatura para compor um jogo digital de plataforma 2D para atuar 

como organizador prévio no ensino de Física: 

 I) Nível de dificuldade apropriado: Os alunos precisam sentir-se confiantes e 

capazes de percorrerem todas as etapas do jogo até finalizá-lo, de modo que as 

fases do jogo sejam curtas, objetivas e intuitivas; 
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 II) Cenários adequados: Os cenários devem ser significativos, envolventes e 

interpretativos, de modo não verbal; oferecendo aos alunos ambientes favoráveis 

que permitam reproduzir situações de jogo de modo que envolvam o conteúdo a ser 

trabalhado; 

 III) Movimentação dos personagens: A movimentação dos personagens deve 

respeitar as leis da Física, como peso, força, gravidade, entre outros; 

 IV) Situações de ação: Precisam ser significativas. Os efeitos visuais deverão 

servir como âncora entre o que o aluno já sabe e aquilo que deverá aprender, 

possibilitando que haja, posteriormente uma discussão entre professor e alunos 

acerca do conteúdo a ser aprendido. 

 Para sintetizar a contribuição deste trabalho, foi criado, na figura 36, um 

quadro que apresenta características que potencializam o desenvolvimento de jogos 

digitais de plataforma 2D que tenham por objetivo atuar como organizadores prévios 

no ensino de Física. 

Figura 36 - Organizadores Prévios x Jogos digitais de plataforma 2D 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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6.1 TRABALHOS FUTUROS 

Todos os aspectos do desenvolvimento do jogo aqui discutidos e as 

limitações que tivemos servem como uma base para a criação de novos jogos para 

o ensino de Física e também o aprimoramento do jogo Newtônia. Sugerimos como 

trabalhos futuros: 

• Continuar o desenvolvimento do jogo “Newtônia”, estendendo-o para todos 

os conteúdos abordados pelo Questionário Force Concept Inventory; 

• Adaptar o jogo “Newtônia” para dispositivos móveis com suporte à tela 

sensível ao toque e aprimorar a mecânica do jogo, adequando a força da 

personagem principal ao tocar em objetos de pesos diferentes; 

• Implementar novas situações no jogo que melhor representem a leis de 

Newton, principalmente a terceira; 

• Analisar detalhadamente como algumas habilidades e competências 

individuais dos alunos podem influenciar no desempenho após a aplicação 

do jogo; 

• Testar em outras amostragens: outras turmas e escolas, assim que for 

possível; 

• Testar em cursos superiores; 

• Implementação de um sistema de placar com ranqueamento de pontuação. 

 Sugerimos também, em termos mais generalizados trabalhar os seguintes 

questionamentos: 

• Um jogo digital de plataforma 2D poderia ser utilizado como organizador 

prévio em outras disciplinas? 

• É possível explorar outras áreas da Física por meio da utilização de um jogo 

digital de plataforma 2D como Organizador Prévio? 
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APÊNDICE B - Questionário da entrevista semi-estruturada 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) / TERMO DE 
CONSENTIMENTO PARA USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ (TCUISV) 

Título da pesquisa: Jogo Digital de Plataforma 2D como Organizador Prévio no Ensino de Física 
Pesquisador(es/as) ou outro (a) profissional responsável pela pesquisa, com Endereços e Telefones: 
Investigador: Professor Paulo Ricardo de Souza Silva | Rua das Rosas, n° 54 – Jardim Alegre – Telêmaco Borba 
– PR | (42) 99934-3676 
Local de realização da pesquisa: Instituto Federal do Paraná – Campus Telêmaco Borba 
Endereço, telefone do local: Rodovia PR 160, KM 19,5 – Jardim Bandeirantes – Telêmaco Borba – PR | CEP: 
84269-090 | (42) 3221-3000 

A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE 
1. Apresentação da pesquisa. 
O(a) aluno(a) pelo qual você e responsável está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que se dará por 
meio da utilização de um jogo digital de plataforma 2D como recurso didático. No Ensino Médio a disciplina de 
Física é frequentemente lembrada pelos alunos como uma das mais complexas dentre os componentes 
curriculares. Em meio a tantas dificuldades para que haja uma abstração eficaz pelos aprendizes, uma que se 
destaca é a maneira como o processo educacional é trabalhado pelo discente em sala de aula. O modelo 
tradicional de ensino consiste na matematização da Física, ou seja, um enfoque matemático onde normalmente 
resulta em uma abordagem composta por um conjunto de fórmulas que são apresentadas de modo não tão 
significativo para os alunos, sem associação com a sua vivência cotidiana. Deste modo, é possível afirmar que 
um dos desafios para o docente consiste na utilização de uma abordagem metodológica que se difere da 
tradicional, na qual apresente a Física como uma disciplina significativa e de grande utilidade. 

2. Objetivos da pesquisa. 
O trabalho tem como objetivo analisar a utilização de um jogo digital de plataforma 2D como organizador prévio 
na disciplina de Física. É uma proposta elaborada através do programa de pós-graduação em ensino de ciência e 
tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa (UTFPR), em parceria com o 
Instituto Federal do Paraná (IFPR)  e desenvolvida no campus Telêmaco Borba desta instituição. A pesquisa 
objetiva trazer o mundo dos jogos digitais de plataforma 2D para apoiar o processo de ensino-aprendizagem e 
também melhorar a receptividade dos alunos pela disciplina de Física no ensino médio. 

3. Participação na pesquisa. 
No decorrer da pesquisa apresentaremos aos alunos um questionário com questões de múltipla escolha 
abordando o conteúdo de Física, mais especificamente Mecânica. Eles deverão respondê-lo em um gabarito em 
um tempo estimado de 60 minutos e entregá-lo ao professor da disciplina. Os alunos deverão, em uma aula 
posterior, interagir com um jogo digital de plataforma 2D desenvolvido pelo pesquisador. Em uma próxima aula, 
o mesmo questionário deverá ser respondido novamente para fins de análise dos resultados sobre a influência do 
jogo como organizador prévio. 

4. Confidencialidade. 
• Em nossas análises bem como na divulgação de nossos resultados seu(sua) filho(a) não será 

identificado(a); 
• Seu(sua) filho(a) terá́ inteira liberdade de se retirar da pesquisa a qualquer momento que desejar. 

5. Riscos e Benefícios. 
5a) Riscos: 

• Cansaço ou aborrecimento ao responder os questionários; 
• Vergonha ao responder as perguntas na entrevista. 

5b)Benefícios: 
 Os participantes da pesquisa serão beneficiados diretamente por meio de uma abordagem lúdica do 
conteúdo, proporcionando redução no efeito da matematização da disciplina de Física, aumentando o grau de 
interesse abstração dos conceitos. O aluno terá acesso às tecnologias digitais complementando o aprendizado, 
além disso, sentir-se mais estimulado para compreender as relações das leis de Newton com questões do 
cotidiano. Espera-se que, através desta metodologia, haja o aumento no desempenho dos alunos e redução do 
índice de reprovação nesta disciplina. 

6. Critérios de inclusão e exclusão. 
6a) Inclusão: 1. Alunos regularmente matriculados no 1° ano do Curso Técnico em Informática para Internet 
integrado ao Ensino Médio da instituição pesquisada. 2. Alunos que apresentaram este documento assinado. 
6b) Exclusão: Comprometimento por doença, incapacidade mental ou outra intercorrência desta natureza. 
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7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo. 
O(a) participante tem os direitos de: a) deixar o estudo a qualquer momento e b) de receber esclarecimentos em 
qualquer etapa da pesquisa. Bem como, evidenciar a liberdade de recusar ou retirar o seu consentimento a 
qualquer momento sem penalização. Os alunos que não quiserem participar da pesquisa, poderão participar da 
aula normalmente. Porém, os dados produzidos por este não serão considerados para a pesquisa. Tais alunos 
serão avaliados igualmente, tendo em vista que este estudo, além de fornecer subsídios para responder aos 
objetivos, também produz conhecimento. 
Você pode assinalar o campo a seguir, para receber o resultado desta pesquisa, caso seja de seu interesse : 
(  ) quero receber os resultados da pesquisa (e-mail para envio:_______________________________________) 
(  ) não quero receber os resultados da pesquisa 
Você pode assinalar o campo a seguir, para receber o resultado desta pesquisa, caso seja de seu interesse : 
(  ) quero receber os resultados da pesquisa (e-mail para envio :_______________________________________) 
(  ) não quero receber os resultados da pesquisa 
8. Ressarcimento e indenização. 
A participação na pesquisa não implica em gastos. Porém, caso seja comprovada alguma despesa proveniente da participação 
nesta pesquisa do (a) aluno(a) pelo(a) qual você é responsável, você será ressarcido. Está garantida também, de acordo com a 
legislação brasileira, a indenização por eventuais danos ou prejuízos comprovados pela participação na pesquisa. 
B) CONSENTIMENTO (do participante de pesquisa ou do responsável legal – neste caso anexar 
documento que comprove parentesco/tutela/curatela) 
Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido respostas claras às minhas 
questões a propósito da minha participação direta (ou indireta) na pesquisa e, adicionalmente, declaro ter 
compreendido o objetivo, a natureza, os riscos, benefícios, ressarcimento e indenização relacionados a este 
estudo. Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, permitir a participação de 
meu(minha) filho(a) neste estudo, permitindo que os pesquisadores relacionados neste documento obtenham 
fotografia, filmagem ou gravação de voz de sua pessoa para fins de pesquisa científica/ educacional. As 
fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade do grupo de pesquisadores pertinentes ao estudo e sob 
sua guarda. Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a meu(minha) filho(a) possam ser 
publicados em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não deverá ser 
identificado(a) por nome ou qualquer outra forma. Estou consciente que meu(minha) filha(a) pode deixar o 
projeto a qualquer momento, sem nenhum prejuízo.  
Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, permitir a participação de meu(minha) 
filho(a) neste estudo. (Dados do(a) responsável.) 
Nome Completo: ____________________________________________________________________________ 
RG: _______________________________ Data de Nascimento: ___/___/_____ Telefone: _________________ 
Endereço: __________________________________________________________________________________ 
CEP: ________________________ Cidade: _______________________________Estado:_________________ 
Assinatura: _________________________________________________________ Data: ___/___/___________ 
Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter respondido da 
melhor forma possível às questões formuladas. 
Nome completo do Pesquisador: Paulo Ricardo de Souza Silva 
Assinatura do pesquisador: ____________________________   Data: ___/___/_______ 

Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se comunicar com Paulo Ricardo 
de Souza Silva, via e-mail: paulo.silva@ifpr.edu.br ou telefone: (42) 3221-3000. 
ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA:  
O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por uma equipe de profissionais 
com formação multidisciplinar que está trabalhando para assegurar o respeito aos seus direitos como participante 
de pesquisa. Ele tem por objetivo avaliar se a pesquisa foi planejada e se será executada de forma ética. Se você 
considerar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você foi informado ou que você está sendo 
prejudicado de alguma forma, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos 
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). Endereço: Av. Sete de Setembro, 3165, Bloco 
N, Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, Telefone: (41) 3310-4494, e-mail: 
coep@utfpr.edu.br. Contato do Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos para denúncia, 
recurso ou reclamações do participante pesquisado: Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos 
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR) 
Endereço: Av. Sete de Setembro, 3165, Bloco N, Térreo, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, Telefone: 
3310-4494 | E-mail: coep@utfpr.edu.br. 

_____________________________________ _____________________________________

Paulo Ricardo de Souza Silva
Pesquisador Responsável

Rubrica do(a) responsável pelo(a)
participante da pesquisa

mailto:paulo.silva@ifpr.edu.br
mailto:coep@utfpr.edu.br
mailto:coep@utfpr.edu.br
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APÊNDICE D - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 
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TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE)

Informação geral: 
Esta é uma proposta elaborada através do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciência e 

Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa (UTFPR), em parceria com o 
Instituto Federal do Paraná campus Telêmaco Borba (IFPR).

Título do Projeto: Jogo Digital de Plataforma 2D como Organizador Prévio no Ensino de Física
Investigador: Paulo Ricardo de Souza Silva
Local da Pesquisa: Instituto Federal do Paraná – Campus Telêmaco Borba
Endereço: Rodovia PR 160, KM 19,5 – Jardim Bandeirantes – Telêmaco Borba – PR. CEP: 84269-090

O que significa assentimento? 
O assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo de adolescentes, da sua faixa 

de idade, para participar de uma pesquisa. Serão respeitados seus direitos e você receberá todas as informações 
por mais simples que possam parecer. Pode ser que este documento denominado TERMO DE ASSENTIMENTO 
LIVRE E ESCLARECIDO contenha palavras que você não entenda. Por favor, peça ao responsável pela 
pesquisa ou à equipe do estudo para explicar qualquer palavra ou informação que você não entenda claramente.

Informação ao participante da pesquisa: 
Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa, com o objetivo de testar a eficiência da 

utilização de um jogo digital de plataforma 2D como organizador prévio no ensino de Física.
Pesquisa: Tanto no ambiente escolar quanto em nosso dia-a-dia, a Física quase sempre é lembrada por 

ser uma área de estudo de difícil entendimento, compreensão de suas aplicabilidades e até mesmo sobre a forma 
como convivemos com ela e a utilizamos em nosso cotidiano. A  teoria da aprendizagem significativa proposta 
por David Ausubel considera importante o conhecimento preexistente na estrutura cognitiva do aprendiz, que são 
denominadas subsunçores. Nesta teoria, a aprendizagem significativa ocorre quando há a modificação e 
crescimento deste conceito subsunçor, onde o conhecimento pode ser criado ao ser relacionado com novos 
conceitos, o que torna mais fácil a compreensão de novas informações, gerando real significado ao conhecimento 
absorvido.  A presente pesquisa buscará realizar uma abordagem prática e relatar a utilização de um jogo digital 
de plataforma 2D como organizador prévio, o qual terá por objetivo auxiliar o processo de ensino/aprendizagem 
das três leis de Newton na disciplina de Física. Como resultado, espera-se contribuir para a reflexão em torno da 
necessidade de uma abordagem lúdica para preparar a estrutura cognitiva dos aprendizes a partir de uma 
ferramenta facilitadora da aprendizagem significativa, tornando possível maior abstração dos conceitos 
trabalhados e consequentemente reduzindo o índice de reprovação na disciplina.

Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo.
O participante tem os direitos de: a) deixar o estudo a qualquer momento e b) de receber 

esclarecimentos em qualquer etapa da pesquisa. Bem como, evidenciar a liberdade de recusar ou retirar o seu 
consentimento a qualquer momento sem penalização. Os alunos que não quiserem participar da pesquisa, 
poderão participar da aula normalmente. Porém, os dados produzidos por este não serão considerados para a 
pesquisa. Tais alunos serão avaliados igualmente, tendo em vista que este estudo, além de fornecer subsídios 
para responder aos objetivos, também produz conhecimento.
Você pode assinalar o campo a seguir, para receber o resultado desta pesquisa, caso seja de seu interesse:
(  ) quero receber os resultados da pesquisa (e-mail para envio:_______________________________________)
(  ) não quero receber os resultados da pesquisa.

DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA: 

Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes descritos neste 
documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso interromper a minha participação a 
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qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que os dados coletados para o estudo sejam usados para o 
propósito acima descrito. 

Eu entendi a informação apresentada neste TERMO DE ASSENTIMENTO. Eu tive a oportunidade 
para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas. 

Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento DE ASSENTIMENTO INFORMADO. 

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter 
respondido da melhor forma possível às questões formuladas.

Se você ou os responsáveis por você (s) tiver(em) dúvidas com relação ao estudo, direitos do participante, ou no 
caso de riscos relacionados ao estudo, você deve contatar o investigador do estudo Paulo Ricardo de Souza 
Silva, telefone fixo número (42) 3221-3000 e celular (42) 99934-3676. Se você tiver dúvidas sobre direitos como 
um participante de pesquisa, você pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: 
O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por uma equipe de profissionais 
com formação multidisciplinar que está trabalhando para assegurar o respeito aos seus direitos como participante 
de pesquisa. Ele tem por objetivo avaliar se a pesquisa foi planejada e se será executada de forma ética. Se você 
considerar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você foi informado ou que você está sendo 
prejudicado de alguma forma, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos 
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). Endereço: Av. Sete de Setembro, 3165, Bloco 
N, Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, Telefone: (41) 3310-4494, e-mail: 
coep@utfpr.edu.br.

Nome do participante: __________________________________________________

Assinatura: ___________________________________________ Data:___/___/_____ 

Nome do (a) investigador (a): Paulo Ricardo de Souza Silva

Assinatura:____________________________________________ Data:___/___/______
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APÊNDICE E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Professor) 



118

 



119

APÊNDICE F - Termo de concordância da instituição coparticipante 
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ANEXO A - Aprovações dos comitês de ética 
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ANEXO B - Game Design Document 
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Análise do Jogo 

 O jogo Newtônia foi idealizado com objetivo de atuar como organizador prévio 

no ensino de Física, mais precisamente, nas leis de Newton, portanto, é comum a 

presença de objetos se movimentando durante o jogo, buscando apresentar 

fenômenos mecânicos marcantes no decorrer dos percursos. 

Missão 

 A temática do jogo é envolvida por um planeta repleto de zumbis, na qual 

Fedora, a protagonista do jogo deve enfrentá-los, desviando de obstáculos e coletar 

bandeiras com a figura de Isaac Newton, objetivando reencontrar o seu disco voador 

no final do jogo e assim conseguir retornar ao seu planeta de origem. 

Gênero / Subgênero 

 Ação / Jogo de Plataforma 

Plataforma 

 O jogo Newtônia foi criado para ser executado em navegadores web 

objetivando a possibilidade de ser acessado em diferentes sistemas operacionais. 
 

Público alvo 

 Ao ser desenvolvido, prezamos para que o jogo Newtônia apresentasse uma 

jogabilidade tão simples para que pudesse ser trabalhado com público de todas as 

idades, apresentando fácil jogabilidade. Com apenas 3 teclas é possível mover a 

personagem por todos os estágios do jogo. 

NEWTÔNIA GDD
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Visão Geral do Jogo 

INFORMAÇÕES SOBRE O JOGO

Resumo

 O jogo Newtônia traz uma aventura onde a personagem 
principal deve percorrer os cenários, enfrentando zumbis, desviando 
dos obstáculos em busca de alcançar as bandeiras com a figura de 
Isaac Newton, objetivando reencontrar o seu disco voador no final 
do jogo e assim conseguir retornar ao seu planeta de origem.

Temática Jogo digital de plataforma 2D para atuar como organizador prévio no ensino 
de Física

Gênero Ação / Plataforma 2D

Elementos do Jogo Andar / Pular / Empurrar / Coletar / Acelerar

Mecânica de Jogabilidade
Utilize as setas direcionais do teclado ou as teclas A e D para movê-la para 

a esquerda ou direita; 
Para pular, pressione a barra de espaço; 

Quando estiver no disco voador, pressione a barra de espaço para acelerar.

Conteúdo do Jogo Ficção / Ação / Comédia

Tema Ficcão Científica

Número de Jogadores 1

Personagens jogáveis Fedora

Inimigos Zumbilson e Zumbilaine

Número de Fases 10

Referências Super Mario Bros, Super Mario Word, Sonic The Hedgehog, Donkey Kong 
Country e Plants Vs. Zombies.

Sistema de Monetização Não há

Tempo de Desenvolvimento 6 meses

Programador Paulo Ricardo de Souza Silva

Designer Paulo Ricardo de Souza Silva

Soundmaster Paulo Ricardo de Souza Silva

Tester Paulo Ricardo de Souza Silva

O que diferencia este jogo?
Linguagem Não Verbal; 
Pode ser utilizado como Organizador Prévio no Ensino de Física; 
Desenvolvido em sua totalidade com recursos gratuitos.

Custos com Licenças Nenhum

Pode ser comercializado? Não

NEWTÔNIA GDD
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Personagens: 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Nome Site Custo

Engine Godot Engine https://godotengine.org Grátis

Tileset Free Graveyard 
Tileset

https://www.gameart2d.com/free-graveyard-platformer-
tileset.html Grátis

Fedora Cute Girl Free 
Sprites https://www.gameart2d.com/cute-girl-free-sprites.html Grátis

Zumbilson e 
Zumbilaine

The Zombies 
Free Sprites

https://www.gameart2d.com/the-zombies-free-
sprites.html Grátis

Efeitos 
Sonoros Free Sound https://freesound.org Grátis

Descrição Características

Fedora é a personagem principal do jogo. 
Com seus cabelos ruivos, grandes olhos azuis e 
vestido verde, ela caiu no planeta Newtônia. Sem 

saber nada sobre o planeta e se deparar com 
assustadores zumbis, ela precisa encontrar sua 
nave o quanto antes para poder retornar ao seu 

planeta de origem.

Fedora pode pular bem alto. 
Use essa habilidade para 

pular na cabeça de inimigos 
e desviar de obstáculos.

Zumbilson é um zumbi babão devorador de 
cérebros. Ele consegue sentir de longe o cheiro de 

cérebro novo. Ele quer a todo custo sugar o cérebro 
de Fedora. É comum vê-lo arremessando bolas de 

metal para o alto ou atirando com canhões!

Zumbilson é bem devagar, 
mas, sempre tenta nos 

enganar com movimentos 
imprevisíveis!

Zumbilaine é uma garota zumbi devoradora de 
cérebros. Ela tem muita inveja dos cabelos ruivos 
naturais de Fedora. Um dia tentou pintar para ficar 
parecida com a protagonista do jogo. Porém, sem 

sucesso!

Zumbilaine percorre longos 
trajetos. Costuma ficar 
sobre as plataformas 
procurando cérebros!

Zumbilson 

Zumbilaine


Fedora 
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Godot Engine 
  

 Para o desenvolvimento do jogo, optou-se pela ferramenta Godot Engine. 

Esta ferramenta teve seu desenvolvimento iniciado no ano de 2007 por Juan 

Linietsky e Ariel Manzur. A Godot é um software open-source mantido sob licença 

passiva MIT (Massachusetts Institute of Technology). 

 Desde a sua liberação ao público, a Godot Engine vem se destacando no 

cenário de desenvolvimento de jogos por receber constantes atualizações, visando 

competir com interfaces mais poderosas, tais como Unity e Unreal Engine. 

Atualmente encontra-se na versão 3.2, permitindo que jogos sejam desenvolvidos 

para diversas plataformas, tais como OSX, Unix, Windows, iOS, Android e Web.  

 Alguns jogos famosos desenvolvidos por meio da Godot Engine são EZ 

Zodiac; Unnamed; Riventails; Defense; Godotron; Headcase; RPG in a Box; High 

Hat; Bard’s Lesson; Blacktrace; Deep Sixed; Infinistate; Little Shadows; City Game 

Studio; Hoarder Monkey; Kdejekel e Gun Toting Cats.

Conforme pode ser observado na figura abaixo, a Godot Engine oferece uma 

interface simples e intuitiva, que disponibiza ferramentas para desenvolvimento de 

jogos tanto em 2D quanto em 3D. Os jogos são desenvolvidos na linguagem de 

programação GDScript, a qual a tipagem assemelha-se com a linguagem Python. 

 

NEWTÔNIA GDD
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GameArt2D 

 O GameArt2D é um site que disponibiliza ativos de arte 2D livres de royalties. 

Ele contém mais de 100 itens, que incluem sprites, tilesets e GUI (Guide User 

Interfaces) para jogos de plataforma e top-down, como jogos RPG. O site é mantido 

pelo desenvolvedor de jogos Zuhria Alfitra, de Yogyakarta, Indonésia. Lá, Alfitra 

também disponibiliza algumas amostras de jogos desenvolvidas utilizando seus 

recursos. 

 Os recursos disponibilizados podem ser utilizados em projetos comerciais ou 

não comerciais, seja um produto final, modelo ou materiais de curso. O uso é 

ilimitado, livre de custos e royalties ocultos, portanto, não é necessário colocar o 

nome ou o link do site. (GAMEART2D, 2020). A figura a seguir ilustra a página inicial 

do site. 

 

NEWTÔNIA GDD



130

 

FreeSound 

 O site freesound.org é um banco de dados colaborativo de sons licenciados 

Creative Commons, o que permite navegar, baixar e compartilhar sons de maneira 

gratuita e também a sua reutilização.. Lá existem mais de 400.000 sons e efeitos 

sonoros, os quais seus uploads são efetuados pelos usuários, abrangendo 

diversidade de assuntos, que vão desde gravações pessoais e trechos de áudios até 

sons sintetizados e bipes. No site, é possível navegar pelos sons utilizando palavras- 

chave e também interagir com outros artistas. 

 O FreeSound iniciou em 2005 no Grupo de Tecnologia da Música da 

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanha. Atualmente, ele está sendo mantido 

e desenvolvido pela equipe FreeSound, composta por pesquisadores atuais e 

antigos alunos do grupo de pesquisa. O FreeSound é possível graças ao apoio da 

Universitat Pompeu Fabra, que fornece a infraestrutura de hardware necessária para 

gerenciar o site (FREESOUND, 2020). A figura abaixo ilustra a página inicial do site. 
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Fase de Design & Projeto 

 De acordo com a metodologia OriGame, é nesta etapa que é criada um 

documento de concepção para análise crítica do projeto. 

Documentação da Fase de Design e Projeto

History Bible

O jogo Newtônia traz uma aventura onde a personagem principal deve 
percorrer os cenários, enfrentando zumbis, desviando dos obstáculos em 
busca de alcançar as bandeiras com a figura de Isaac Newton, objetivando 
reencontrar o seu disco voador no final do jogo e assim conseguir retornar ao 
seu planeta de origem.

Script Não há. Pois trata-se de um jogo a ser utilizado como organizador prévio, 
não podendo apresentar linguagem verbal.

Level Layout / 
Level Design

Cenários abertos, céus estrelados, ossos sobre o chão, obstáculos 
esféricos, canhões, zumbis e disco voador.

Protótipo Físico As situações do Jogo foram baseadas no questionário Force Concept 
Inventory (FCI).

Art Bible Todos os recursos visuais utilizados foram baseado nos tilesets e sprites 
disponibilizados gratuitamente pelo site gameart2D.com.

Storyboard

Documentação de 
Áudio

Músicas

	 Introdução; Entrada da personagem; Fases.

Sons:

	 Fedora: Pulando, Morrendo, Sendo Atingida, Comemorando.  
	 Zumbis: Grunhindo, Morrendo, Sendo Atingido.

	 Objetos: Esferas caindo, Canhão Atirando, Rochas Monstro 
Derrapando e Colidindo, Elevador ligando/desligando; Turbina e Luzes do 
disco voador.


Documento de 
Design Técnico

Este documento como um todo (Game Design Document - GDD).

NEWTÔNIA GDD
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Fase de Produção 

 Visto que a fase de Design & Projeto foi concluída os elementos a serem 

explorados pelo jogo foram estabelecidos, deu-se início à fase de produção. Nesta 

ase, primeiramente foi efetuada a implementação do HUD, onde foram definidos o 

contador de objetos coletados, contador de vidas e também uma barra de energia. A 

metodologia OriGame propõe que nesta fase os elementos 2D sejam criados. 

Documentação da Fase de Produção

Descrição Imagem

Tiles
Pequenas imagens que, ao serem 

organizadas lado a lado, passam a ser 
chamadas de bricks.

Bricks Compõem os cenários bidimensionais, 
podendo ser sobrepostos em layers.

Layers
Camadas que dão a sensação de 

profundidade nos cenários 
bidimensionais.

Sprites
Imagens animadas utilizadas para a 

representação gráfica dos personagens e 
inimigos.
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Fase de Implementação 

 Após a produção dos recursos estéticos do jogo, realizou-se a implementação 

do Level Design, buscando explorar a integração com os aspectos computacionais, 

que pode ser observado no exemplo da seguinte figura. 

 Nesta fase do projeto além da implementação do level design.também 

efetuou-se a codificação do jogo. 
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