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Introdução 
 

Prezado Professor: 

 

Este trabalho tem como objetivo fomentar nos jovens estudantes o gosto pela ciência, em 

particular, pela Física. Pensamos em uma alternativa para fugir do tradicional quadro, giz e narrativa 

do professor em que o aluno assume um papel passivo: o resultado foi um jogo de perguntas e 

respostas. Ele surgiu da experiência vivenciada em sala de aula e foi ganhando um caráter mais 

conceitual, convertendo-se depois em um trabalho acadêmico.  

Durante alguns anos o jogo foi realizado em turmas do curso regular do segundo ano no Ensino 

Médio de um colégio da rede particular de Porto Alegre e sempre foi muito bem aceito pelos alunos, 

que demonstram entusiasmo pela atividade. Esse foi o motor principal que nos levou a aperfeiçoar o 

projeto inicial. Observa-se que, em geral, os alunos gostam de sair do modelo tradicional das aulas de 

Física para participar da construção algo novo. 

O jogo envolve os alunos em pesquisas, debates, construção de estratégias para responder 

com rapidez às perguntas e, movidos pela expectativa de vencer o jogo, em boa medida, acabam 

realizando aprendizagem do novo conteúdo de forma mais independente. Afinal os jovens de hoje são 

desafiados por jogos e atividades diversas presentes nas novas tecnologias (smartphones, redes 

sociais, etc.), em todos os momentos, e a escola não pode mais desconhecer isto. A dinâmica do jogo 

investe no protagonismo, fazendo com que eles se motivem também em relação à matéria de estudo. 

A estratégia tem mostrado bons resultados, pois, muitas vezes se nota que alguns alunos que, em 

geral, são desinteressados em sala de aula, quando participam do jogo tornam-se participativos e 

assumem inclusive papéis de lideres e incentivadores do grupo. Não raro, nesses casos os alunos 

inclusive aumentam seu interesse pela matéria e pelo estudo. A competição, própria da dinâmica do 

jogo, quando usada de forma saudável, mostra ser uma aliada no processo de aprendizagem. 

Ao se trabalhar conceitos de Mecânica, assim como muitos outros temas da Física, há o risco 

de o senso comum, em geral muito presente e forte, tornar-se um obstáculo à aprendizagem. Foi 

também pensando nisso que o jogo foi construído, já que a aula tradicional, onde o professor fala e os 

alunos apenas copiam, tem-se mostrado a cada dia menos eficaz e mais fora de foco para uma 

sociedade em constante transformação, como é a do século XXI.  

Quando se inverte o ciclo normal do ensino, geram-se consequências positivas, porque durante 

o jogo como o apresentado neste trabalho, o conhecimento normalmente não tem origem no professor, 

não segue um canal tradicional professor-aluno. Ao contrário, estabelecem-se relações aluno-aluno, 

aluno-material instrucional e, desta forma, percebe-se que há uma maior aceitação dos argumentos 

científicos. Nota-se inclusive que questões bastante controversas, onde o senso comum é muito forte 

e que dificilmente são aceitas e entendidas durante a aula tradicional, tornam-se mais compreendidas 
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quando são explicadas na voz dos alunos. É como se o professor, às vezes, gerasse uma barreira à 

compreensão. O jogo ajuda a romper esta barreira professor-aluno se valendo da afinidade aluno-

aluno. Nessa mesma linha, pode-se, por exemplo, citar o trabalho do Professor Eric Mazur da 

Universidade de Harvard, que faz uso e divulga uma dinâmica denominada Peer Iinstruction ou 

Instrução pelos Colegas, em uma tradução para a língua portuguesa (MAZUR, 2015; ARAUJO & 

MAZUR, 2013). O trabalho mostra como a capacidade de assimilação é aumentada quando o ensino 

é direcionado para o formato de discussões aluno-aluno, deixando de ser monodirecional professor-

aluno. 

Investe-se no jogo por acreditar no seu potencial pedagógico tanto para questionar concepções 

intuitivas, quanto para facilitar a compreensão de explicações aceitas cientificamente. Sabe-se que o 

senso comum leva os alunos a construírem inúmeras concepções alternativas e que isso se torna um 

problema ao ensino de conceitos científicos, como a Dinâmica, por exemplo, porque os novos 

conteúdos tendem a se relacionar com esses conhecimentos alternativos pré-existentes dificultando a 

mudança conceitual (MOREIRA & GRECA, 2003). Os conceitos aristotélicos, por exemplo, assim como 

os conhecimentos do nosso dia a dia são muito intuitivos, convincentes e enraizados, mas podem 

representar um obstáculo epistemológico ao entendimento de conceitos científicos mais abstratos. 

Associar, por exemplo, força à velocidade é quase que uma unanimidade entre os estudantes. Segundo 

Hestenes (1992), a visão massificada do aluno em relação ao seu senso comum é muito problemática 

no ensino de física e o professor precisa buscar identificar o que o aluno já sabe e investir em uma 

forma de ensiná-lo adequadamente. 

Silveira et al. (1992), através da validação de um teste sobre concepções alternativas sobre 

força e movimento, mostra como os alunos têm dificuldades em compreender certos conceitos físicos 

e é nesse ponto que o jogo pode tornar-se um coadjuvante potencial. Fugir da aula tradicional – 

professor, quadro, giz – pode ser uma estratégia fundamental para que os próprios alunos se deem 

conta de suas concepções ingênuas, afinal, uma aula tradicional, em que o aluno somente copia e 

responde àquilo que o professor pergunta, engessa tanto quem leciona quanto quem é lecionado. 

Trata-se de um modelo ultrapassado que, muitas vezes, é fonte de desinteresse por parte do aluno. 

O jogo tende a aprimorar o ato de pensar a Física, pois ao invés de apenas ouvir e copiar, os 

estudantes participam ativamente e desenvolvem uma nova percepção de como estudar. Podem 

também, aos poucos, transformar suas concepções alternativas, que costumeiramente são percebidas 

no estudo da Dinâmica, como já mencionado. Ideias aristotélicas são amplamente difundidas e 

facilmente entendidas entre os alunos, embora estejam, há muito, superadas cientificamente. Mas 

quando o aluno tem oportunidades de pesquisar, escrever, ler, criar, ele começa a perceber que suas 

concepções primeiras, embora muito interessantes de seu próprio ponto de vista, estão equivocadas. 

Isto é fundamental para permitir que sejam criadas novas ideias, novos subsunçores, não 

necessariamente em substituição aos conhecimentos que ele já possui, mas buscando transformá-los 

ou mesmo formando uma “ecologia conceitual” (TOULMIN, 1977). 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – F. B. RIATTO, N. T. MASSONI e A. ALVES-BRITO v.28  n.4  2017 
 

 
7 

 

É importante ressaltar que em nenhum momento este trabalho visa resolver de forma simplista 

a questão das concepções alternativas. Vários modelos de mudança conceitual não se mostraram bem 

sucedidos, pois partiram do pressuposto de que o aprendiz abandona ou substitui suas concepções 

alternativas por aquelas cientificamente aceitas que ele aprende na escola. Isto não acontece.  

O modelo piagetiano de mudança conceitual (PIAGET, 1998) sugeria que ao se colocar o 

conflito cognitivo o indivíduo “joga fora” suas ideias de senso comum e internaliza o novo conhecimento 

de forma substitutiva. Na mesma linha seguia o modelo de Posner et al. (1982), inspirado em Kuhn 

(1978), para quem o aluno ao entrar em contato com o conhecimento científico passaria a reconhecê-

lo como uma explicação mais articulada, mais promissora e frutífera do mundo e substituiria seu 

paradigma pessoal pelo da ciência. Sucessivas pesquisas na área de ensino de Física mostraram que 

isto, de fato, não ocorre, pois o aluno não abdica facilmente de suas crenças, muito enraizadas, em 

favor das novas ideias aprendidas na escola. Visões mais contemporâneas sobre a mudança conceitual 

(TOULMIN,1977; MORTIMER,1992) assumem que as ideias novas e as antigas podem coexistir na 

mente do sujeito (noção de “ecologia conceitual) e que o esforço do professor precisa ser no sentido 

de que o aprendiz atribua, à medida que compreende, um “status” maior às concepções científicas. 

Em nossas experiências com a dinâmica do jogo aqui apresentado, tem sido gratificante 

observar como os alunos gostam de lembrar dessas aulas, mesmo tendo passado algum tempo. No 

caso particular do colégio em que aplicamos a proposta, a instituição propicia aos seus alunos um 

cursinho noturno, preparatório para os tradicionais processos seletivos para o ensino superior e quando 

se faz a revisão de Dinâmica (Mecânica), com frequência os alunos comentam sobre assuntos que 

foram tratados e vivenciados durante o jogo, mas dificilmente recordam das aulas tradicionais.  

Isso pode ser mais um indicativo de que a assimilação de conteúdo torna-se mais prazerosa e 

mais significativa quando colocamos o aluno como protagonista da sua própria aprendizagem, 

retirando-o da condição de mero ouvinte. 

É nesse sentido que esperamos que o “jogo de perguntas e respostas” apresentado neste 

trabalho possa mover professores e alunos a uma mudança no rito da sala de aula tradicional senão 

todos, pelo menos para discutir alguns assuntos da Física no Ensino Médio.   

Outra vantagem do uso de jogos no ensino de ciências, em particular de Física, é que as 

atividades lúdicas ajudam a promover a atenção, a disciplina, o autocontrole, o respeito ás regras 

(Rizzo, 1999), que são habilidades importantes tanto no desenvolvimento da cidadania quanto para o 

processo ensino-aprendizagem. 
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Referencial Teórico 
 

Para dar suporte a este trabalho optou-se a Teoria da Aprendizagem Significativa de David 

Ausubel, complementada pela perspectiva de Joseph Novak, como referencial teórico (MOREIRA, 

2012a, 2014). Esta teoria foi escolhida por entendermos que ela se articula com uma dinâmica baseada 

em um jogo de perguntas e respostas em sala de aula, isto é, o jogo tem potencial para que os alunos 

aprendam de forma significativa ao propiciar que os grupos pesquisem e se apropriem do conteúdo de 

maneira a ir fazendo uma diferenciação progressiva de alguns conhecimentos mais gerais. Por outro 

lado, no momento do jogo, em si, aparecem inúmeras possibilidades de retomada do todo, momentos 

em que é possível fazer uma reconciliação integrativa. Estas duas dinâmicas, a diferenciação 

progressiva e a reconciliação integrativa são fundamentais na Teoria da Aprendizagem Significativa 

porque facilitam a interação não arbitrária, não literal do conhecimento novo (aquilo que o professor 

quer compartilhar) e o conhecimento previamente existente na estrutura cognitiva dos alunos. 

A teoria também dá suporte à apresentação inicial, abrangente e inclusiva feita pelo professor, 

que pode lançar mão de textos introdutórios, esquemas, mapas conceituais ou qualquer outro material 

capaz de fornecer conhecimentos iniciais, os “subsunçores”, nos quais o novo conhecimento irá se 

ancorar. Ausubel chama esses recursos iniciais de organizadores prévios, uma vez que ele parte da 

hipótese de que a estrutura cognitiva do aprendiz é organizada (MOREIRA, 2012b). Neste trabalho, o 

Texto de Apoio aos Alunos: A Dinâmica de Newton foi utilizado como organizador prévio, uma vez que 

os alunos ainda não haviam estudado Leis de Newton. 

Para Ausubel, a aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação (novo conteúdo), 

“a” relaciona-se de maneira não literal (não ao pé da letra) e não arbitrária (não com qualquer 

conhecimento), mas sim com algum conceito, imagem ou proposição relevante e preexistente, “A”, na 

estrutura cognitiva do aprendiz. O conhecimento prévio é chamado por Ausubel de subsunçor, ou 

conceito subsunçor (MOREIRA, 2012b; 2014) e o processo de interação não é estático, mas sim 

dinâmico, de maneira que através da interação tanto o novo conhecimento adquire significado, quanto 

o conceito subsunçor torna-se mais rico, resultando em uma nova estrutura, que pode ser representada 

por  a’A’.  

O material instrucional utilizado no processo de ensino e aprendizagem deve ser 

potencialmente significativo, isto é, deve ter significado lógico e claro para os alunos e estes devem 

dispor de subsunçores adequados para seu entendimento.  

Para Ausubel, a estrutura cognitiva dos alunos é organizada hierarquicamente, isto é, conceitos 

mais inclusivos servem de ancoradouro para conceitos cada vez mais específicos que se relacionam 

com os primeiros. Dessa relação emergem os significados dos materiais educacionais. Este tipo de 

aprendizagem é denominado pelo autor de aprendizagem significativa subordinada. É a mais comum 

no processo de ensino-aprendizagem. Assim, a visão inicial oferecida pelo professor, através do 

material potencialmente significativo por ele escolhido ou construído, deve dar uma visão abrangente 
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do que será aprendido. A aprendizagem significativa de um texto ocorre quando o significado lógico 

transforma-se em significado psicológico para os alunos, isto é, quando eles conseguem atribuir 

significado, por exemplo, conseguem explicar com suas próprias palavras. 

São duas as condições apontadas por Ausubel como facilitadoras da aprendizagem 

significativa: 

1) o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo;  

2) deve haver predisposição para aprender significativamente por parte dos alunos. 

Para atender o primeiro quesito, nesta proposta é sugerido utilizar materiais previamente 

selecionados e um texto preparado pelo professor contendo princípios e conceitos mais inclusivos da 

dinâmica newtoniana (Texto de Apoio aos Alunos, mostrado no Apêndice B). O objetivo é dar uma visão 

geral, visando facilitar a construção de subsunçores iniciais por parte dos alunos. 

Durante a fase de preparação do jogo os alunos realizam uma longa pesquisa sobre conceitos 

fundamentais e relações básicas da Dinâmica; sobre as Leis de Newton; sobre o conceito de força e 

as características de diferentes tipos de forças. Após isso, constroem em grupo quinze perguntas e 

quinze respostas, sendo que o professor aborda introdutoriamente o tópico com os alunos. Sugere-se 

que isto se dê na segunda aula da sequência didática, para oferecer um embasamento inicial ao 

trabalho dos grupos. O objetivo desta intervenção é sanar dúvidas, perscrutar os conhecimentos 

prévios e apresentar conceitos cientificamente aceitos sobre Dinâmica. Após essa fase, sugere-se 

permitir que os alunos possam alterar suas perguntas e respostas já construídas, ou em processo de 

construção. Possivelmente nesse período os alunos comecem a transformar certas concepções, pois 

passam a pesquisar, ler, escrever (perguntas e respostas como forma de preparação para o jogo). Essa 

fase de debates intensos sobre o assunto mostra-se bastante proveitosa, auxilia o processo de 

enculturamento científico, na acepção de Toulmin (1977). 

 Visando atender ao segundo quesito facilitador da teoria da Aprendizagem Significativa de 

Ausubel, os alunos são motivados pela proposta de um jogo: uma espécie de disputa entre grupos, 

situação que se espera que os alunos tomem com intencionalidade (VOSNIADOU, 2001), isto é, 

queiram aprender com o objetivo de se sair bem no jogo e, com isso, alcancem uma aprendizagem 

significativa. 

A Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel articula-se plenamente com os objetivos 

do jogo. Conforme Moreira (2014), mesmo nos casos em que os alunos, eventualmente, não possuam 

subsunçores, “Ausubel (...) recomenda o uso de organizadores prévios que servem de âncora para a 

nova aprendizagem e levem ao desenvolvimento de conceitos subsunçores que facilitem a 

aprendizagem subsequente”. 

Nos casos em que se deseja ensinar conceitos completamente novos, segundo Ausubel, pode-

se iniciar com uma aprendizagem mecânica (isto é, uma aprendizagem memorística, sem interação do 
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novo conhecimento com a estrutura cognitiva do aprendiz), mas é preciso planejar e propor situações 

para que aos poucos se torne uma aprendizagem significativa. 

A Teoria da Aprendizagem Significativa foi complementada, neste trabalho, por certos aspectos 

da Teoria de Novak.  

Na perspectiva de Novak, segundo Moreira (2014), “(...) os seres humanos fazem três coisas: 

pensam, sentem e atuam (fazem). Qualquer evento educativo é, de acordo com Novak, uma ação para 

trocar significados (pensar) e sentimentos entre aprendiz e o professor”.   

Novak considera que a educação contribui para o “engrandecimento” do ser humano e por isso 

coloca muita ênfase no compartilhamento de significados e sentimentos entre professor e alunos. 

Defende ele que a ação educativa é um evento que envolve cinco elementos: conhecimento, professor 

e aluno em algum contexto compartilhando significados e sentimentos, e integrados pela avaliação.  

Nessa linha, o professor tem a responsabilidade de apresentar aos alunos, através de material 

potencialmente significativo, o conteúdo, promovendo um ambiente favorável a que os alunos possam 

expressar ideias, seus subsunçores e a forma como captam os novos conhecimentos. Os alunos, por 

sua vez, devem verificar e retornar ao professor se os significados captados são aqueles que o 

professor pretendia que captassem. 

Esse processo se dá, em grande medida, através da dinâmica do jogo. Como já referido, o jogo 

é uma ferramenta lúdica, divertida e útil para movimentar e motivar o processo de ensino-

aprendizagem. Um aluno motivado, interessado, entusiasmado certamente tem uma produção 

intelectual e atitudinal melhor. Como ensina Novak, não se deve trabalhar somente os aspectos lógicos 

da Física, ou seja, buscar somente o raciocínio e a cognição, mas buscar também atingir a motivação, 

a afetividade, a pré-disposição à aprendizagem. Segundo Ausubel, se o aluno não expressar vontade 

em aprender, nada nem ninguém o fará prestar atenção no conteúdo, nem a aprendizagem significativa 

ocorre.  

Dessa forma, a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, complementada pela Teoria 

de Novak, indicam que o ensino e aprendizagem estão muito longe de ser algo centrado em: professor, 

giz, quadro, alunos e narrativa. É preciso buscar um equilíbrio entre a apresentação formal do conteúdo, 

disponibilização de material potencialmente significativo, e o planejamento de estratégias motivacionais 

para compartilhar significados e sentimentos, problematizando os temas e buscando gerar no aluno a 

vontade de aprender.  

Além disso, é importante que o professor verifique quais conhecimentos prévios os seus alunos 

dispõem, identifique quais os subsunçores deveriam ter para aprender o tópico a ser ensinado e 

encaminhe sua aula de forma a maximizar a aprendizagem significativa. Nesse ponto, é possível 

mapear os conhecimentos prévios através de testes de concepções alternativas que podem ser 

aplicados aos alunos antes da dinâmica do jogo. 
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Esses cuidados, preconizados por Ausubel e Novak, são levados em conta nesta proposta 

desde a preparação (que antecede o jogo) até o desenvolvimento, em si, da dinâmica do jogo. Assim, 

acreditamos que a combinação das Teorias de Ausubel e Novak fornece um aporte teórico adequado 

ao desenvolvimento da proposta apresentada neste trabalho. 
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Planejamento da sequência didática 
 

O “jogo de perguntas e respostas” é proposto para ser, na verdade, uma sequência didática 

que envolve aproximadamente vinte (20) horas-aula, ou dez encontros de duas horas-aula cada. Em 

nossas aplicações há, em geral, treze (13) encontros porque as aulas são distribuídas ao longo da 

semana. Mas isto pode variar dependendo do contexto em que o professor se encontra. 

Na sequência apresenta-se um quadro com as atividades, objetivos e carga horária de cada 

encontro, sempre lembrando que esse cronograma pode ser modificado para se adaptar aos diferentes 

contextos escolares. 

Quadro 1: Cronograma da sequência didática do “jogo de perguntas e respostas”. 

Aula Atividade Objetivos CH 

1ª
 S

em
an

a 

1ª 

Aula motivadora inicial. Haverá um diálogo com 
os alunos sobre o tema. Indicação de material 
introdutório para leitura (uso de plataforma 
virtual).  

Aula problematizadora e motivacional; 
alterar a configuração da sala e apresentar 
sites, links para leitura e pesquisas.  

1 h-a 
(40m

in) 

2ª Aula introdutória sobre a Dinâmica Aristotélica e 
as Leis de Newton.  

Apresentar uma visão da dinâmica 
aristotélica e confrontá-la a newtoniana. 

1.5 h-a 
(90m

in) 

3ª 

Entrega de material introdutório (Texto de Apoio 
constante do Apêndice A); trata-se de texto 
construído pelo professor e oferecido como um 
“organizador prévio”; início da leitura do texto 
proposto.  

 

Os alunos recebem um texto previamente 
construído para leitura e início de 
discussões. 

1 h-a 
 (40m

in) 
2ª

 S
em

an
a 

4ª 
Leitura e discussão de textos propostos, 
incluindo o Texto de Apoio e outros (livros, sites 
de internet, etc.). 

Ler, discutir e interpretar os textos. 

1.5 h-a 
(90m

in) 

5ª 

 
Formação dos grupos. O professor esclarece 
eventuais dúvidas relativas à construção das 
perguntas e respostas conforme as regras 
estabelecidas no jogo (Apêndice B). 
 

Evitar que muitas perguntas sejam mal 
formuladas ou formuladas de forma 
ambígua, equivocada, confusa. 

1 h-a 
(40m

in) 

6ª Trabalho em grupo de pesquisas e formulação 
das perguntas e as respostas. 

Trabalhar em grupos para construir 
perguntas (quinze perguntas com as 
respectivas respostas), basicamente 
conceituais. 

1.5 h-a 
(90m

in) 
3ª

 S
em

an
a 

7ª 

 

Continuação do trabalho em grupo pesquisando 
e formulando as perguntas e as respostas. 

 

Trabalhar em grupos, negociar significados. 

1 h-a 
 (40m

in) 
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Fonte:	construído	pelo	primeiro	autor.	

Todas essas etapas são explicitadas em detalhes no item intitulado Desenvolvimento do Jogo 

que compõe este trabalho. Nesse item são explicados os significados, por exemplo, do que se entende 

por “dinâmica aristotélica”; como os alunos são orientados para realizarem as pesquisas, as leituras, 

as discussões dentro dos grupos e que resultam na construção das perguntas e respostas que são o 

cerne do jogo; as dinâmicas do Jogo de Perguntas e Respostas em si, isto é, qual o papel do professor, 

em qual momento inicia o jogo e como são feitos os sorteios e a sequência do jogo. 

 
	

 
  

8ª Os grupos entregam ao professor, por escrito, as 
quinze perguntas acompanhadas das respostas. 

Revisão final e entrega das perguntas e 
respostas 

1.5 h-a 
(90m

in) 

9ª 
Início do jogo. Sorteio da ordem (quem 
pergunta/quem responde) com ajuda de um 
grande dado. 

Dinâmica de perguntas e respostas entre os 
grupos, contagem de pontos, 
monitoramento pelo professor. 

1 h-a 
(40m

in) 
4ª

 S
em

an
a 

10ª Desenvolvimento do jogo. 
Dinâmica de perguntas e respostas entre os 
grupos, contagem de pontos, 
monitoramento pelo professor. 

1.5 h-a 
(90m

in) 
5ª

 S
em

an
a 

11ª Sequência do jogo. 
Dinâmica de perguntas e respostas entre os 
grupos, contagem de pontos, 
monitoramento pelo professor. 

1 h-a 
(40m

in) 

12ª 
 
Sequência do desenvolvimento do jogo. 

 

Dinâmica de perguntas e respostas entre os 
grupos, contagem de pontos, 
monitoramento pelo professor. 

1.5 h-a 
(90m

in) 

13ª Finalização do jogo.  
Finalização do jogo, quando se esgotam 
todas as perguntas de todos os grupos. 

1.5 h-a 
(90m

in) 
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Materiais e Dinâmica do Jogo 
	

Um dos principais aspectos do jogo é fazer com que o aprendiz assimile novos conceitos sobre 

Dinâmica em um processo progressivo de diferenciação dos subsunçores iniciais (conhecimentos 

prévios) e ate de “desconstrução” lenta caso eles possuam subsunçores alternativos, isto é, conceitos 

não aceitos cientificamente.  

Esses conhecimentos prévios são problematizados e à medida que avança o jogo, podem 

modificar-se interagindo com novos conhecimentos, gerando assim, subsunçores modificados, mais 

ricos e mais elaborados. Nesse viés, Ausubel mostra que o processo cognitivo pode avançar quando 

uma informação nova interage com os subsunçores da estrutura cognitiva. Mas independente da forma 

com que se dá a aprendizagem (se receptiva ou por descoberta), é fundamental que ela seja de fato 

significativa. 

Na sequência são sugeridas algumas situações problematizadoras que, em geral, causam 

impacto nos estudantes quando as respostas adequadas lhes são apresentadas. Oferecem também 

oportunidade para que o professor mapeie concepções prévias dos estudantes, pois é comum que 

sejam não newtonianas e bastante intuitivas.  

A partir das situações problematizadoras entrega-se o texto de apoio para que eles, mesmo de 

forma mecânica, comecem a adquirir os subsunçores que são de fundamental importância para a 

ancoragem dos novos conhecimentos.  AULA 2: DINÂMICA ARISTOTÉLICA versus LEIS DE NEWTON 

Força motora

M
es

tr
ad

o 
P

ro
fis

si
on

al
 e

m
 E

ns
in

o 
de

 F
ís

ic
a

Força de resistência

Força peso

Força normal

VELOCIDADE CONSTANTE

Na situação acima, qual será a relação entre a força  motora  e a força de resistência ? 

PRIMEIRA SITUAÇÃO  - M.R.U.

 
 Figura 1: primeira situação problematizadora.  
 Fonte: construída pelo primeiro autor. 
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O objetivo desta situação é averiguar como os estudantes pensam a relação entre a força e a 

velocidade durante o movimento de um carro em movimento retilíneo uniforme. 
AULA 2: DINÂMICA ARISTOTÉLICA versus LEIS DE NEWTON 

M
es

tr
ad

o 
P

ro
fis

si
on

al
 e

m
 E

ns
in

o 
de

 F
ís

ic
a Um menino lança verticalmente para cima uma bola. Os pontos A, B e C identificam algumas 

posições da bola após o lançamento (B é o ponto mais alto da trajetória). É desprezível a força 
resistiva do ar na bola.  Determine como seriam as FORÇAS na bola nos três pontos. 
No ponto A e C a bola não está tocando a mão do menino.

SEGUNDA SITUAÇÃO  - LANÇAMENTO VERTICAL PARA CIMA NO VÁCUO

A C 

B

 
 Figura 2: segunda situação problematizadora. 
 Fonte: figura extraída do Livro Didático Público/SEED. 

O objetivo da segunda situação-desafio é averiguar como os estudantes pensam a relação 

entre a força e velocidade durante o movimento de subida e descida de uma bolinha em um ambiente 

sem forças dissipativas. Pode-se questionar como deveriam ser as forças (ou a força) durante a subida, 

no ponto mais alto da trajetória (onde sua velocidade é nula) e durante a descida.  AULA 2: DINÂMICA ARISTOTÉLICA versus LEIS DE NEWTON 

M
es

tr
ad

o 
P

ro
fis

si
on

al
 e

m
 E

ns
in

o 
de

 F
ís

ic
a

TERCEIRA SITUAÇÃO  - A BALANÇA 

O que esta balança mede ? 
 

 Figura 3: terceira situação problematizadora. 
 Fonte: construída pelo primeiro autor. 

O objetivo da terceira situação-desafio é averiguar como os estudantes pensam a relação entre 

a força peso, a massa e a força normal.  

O jogo prevê a estratégia de apresentar materiais previamente organizados e/ou selecionados 

(no presente trabalho um material inicial é o Texto de Apoio aos Alunos, que é mostrado no Apêndice 

B, mas outros materiais podem ser organizados e oferecidos) e deixar que os alunos se aprofundem 

através de pesquisas orientadas que fazem uso de outras fontes. 
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Isto pode ser inicialmente tomado como um processo mecânico de aprendizagem, mas há 

possibilidade de se transformar em uma aprendizagem substantiva, não arbitrária, com o avanço dos 

passos até o desenvolvimento final da dinâmica do jogo.  

Durante o jogo, busca-se incentivar fortemente a interação aluno-aluno, aluno-material 

instrucional e também aluno-professor. Neste último caso, o professor atua principalmente como 

mediador dos diálogos, visando corrigir rumos, sempre que os estudantes se dispersam ou apresentam 

dificuldades para assimilar algum conceito que emerge das leituras e pesquisas. Quando se analisa 

essa interação social, é possível lançar um novo olhar epistemológico para a sala de aula, isto é, 

percebe-se que o aprendiz deixa de ser passivo e passa a participar do processo de construção do seu 

aprendizado.  

O trabalho de leitura do texto de apoio e de outros materiais na fase da pesquisa é feito em 

pequenos grupos de, no máximo, seis componentes. Cada grupo recebe também um material escrito 

contendo as regras do jogo, além do texto de apoio, contendo os conceitos iniciais da Dinâmica.  

Na fase de preparação das perguntas, os alunos são incentivados a consultar diversos 

materiais de pesquisa, como: livros, revistas, artigos e sites da internet. Isto é fortemente recomendado 

no caso de a escola disponibilizar esses meios eletrônicos durante os períodos de aula, mas caso a 

escola não disponha, por exemplo, de acesso à internet, é importante que o professor selecione o 

material e disponibilize na sua forma física aos alunos. Após a leitura e discussões no interior dos 

grupos dá-se início à construção, em cada grupo, de 15 (quinze) perguntas e também das 15 (quinze) 

respostas. As perguntas devem ser redigidas com a maior clareza possível, evitando-se perguntas mal 

formuladas ou ambíguas. Devem evitar também materiais copiados, ou seja, cópias simples de 

perguntas e respostas sem interpretação por parte dos alunos. Este é um dos papéis do professor, isto 

é, orientar no início da unidade sobre esses cuidados. 

 Durante o processo de construção das perguntas e respostas, pelas regras do jogo, o 

professor não pode ser consultado. O objetivo é fazer com que adquiram certa autonomia e 

responsabilidade em suas produções. Somente ao final da pesquisa, os grupos poderão escolher três 

dúvidas (três perguntas) para serem discutidas, mas de forma restrita, isto é, apenas entre o grupo e o 

professor, sem que o grande grupo os ouça para evitar antecipar a resposta.  

O início do jogo ocorre mediante sorteio de um grupo, utilizando o envelope “perguntar”. Cada 

grupo escolhe uma letra que o identifica. Assim teremos, por exemplo, o grupo A, B, C e assim por 

diante. No envelope “perguntar” há cartões com as letras impressas (ou manuscritas) que identificam 

os grupos que estão no jogo; caso existam quatro grupos participando do jogo, e como são quinze 

perguntas cada grupo, existirão dentro do envelope quinze cartões com a letra A, quinze com a letra B, 

quinze com a letra C e quinze com a letra D. Dessa forma, todos os grupos perguntarão o mesmo 

numero de vezes. Toda vez que uma letra for sorteada, ela representa uma participação do respectivo 

grupo e essa letra não poderá voltar para o envelope.  



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – F. B. RIATTO, N. T. MASSONI e A. ALVES-BRITO v.28  n.4  2017 
 

 
17 

 

Um grupo é sorteado (isto é, um cartão é retirado aleatoriamente de dentro do envelope 

“perguntar” pelo professor), e um integrante desse grupo é sorteado para fazer a pergunta utilizando-

se um grande dado, que é lançado no centro da sala de aula para que todos acompanhem. O processo 

se repete em relação ao sorteio do grupo e do aluno respondente, porém utilizando-se, neste passo, o 

envelope “responder”. Novamente faz-se uso do lançamento do dado para sortear o aluno respondente, 

que será o responsável pela escolha do número da pergunta de uma lista de 15 perguntas do grupo 

adversário, sendo que tal lista já foi previamente entregue e se encontra de posse do professor. 

 Na sequência, os cartões sorteados, tanto do grupo que perguntou quanto do grupo que 

respondeu, são retirados dos envelopes e nãopoderão ser recolocados até  o final do jogo. 

Uma vez lida, pelo aluno perguntante, a primeira pergunta, o aluno sorteado para responder 

tem três escolhas possíveis:  

1° POSSIBILIDADE: RESPONDER À PERGUNTA. 

• Se a resposta for correta o grupo ganha100 pontos; 

• Se a resposta for incompleta o grupo ganhe 40 pontos; 

• Se a resposta for errada o grupo perde 20 pontos. 

 

2° POSSIBILIDADE: ESCOLHER OUTRO INTEGRANTE DO SEU GRUPO PARA 

RESPONDER. 

• Se a resposta for correta o grupo ganha 50 pontos; 

• Se a resposta for incompleta o grupo ganha 20 pontos; 

• Se a resposta for errada o grupo perde 60 pontos. 

3° POSSIBILIDADE: REPASSAR A PERGUNTA PARA O GRUPO ORIGINÁRIO. 

• Se a resposta for correta o grupo ganha 100 pontos; 

• Se a resposta for incompleta o grupo ganha 20 pontos; 

• Se a resposta for errada o grupo perde 50 pontos. 

O objetivo é fazer com que todos os alunos estudem e assumam responsabilidades frente ao 

grupo e frente a sua aprendizagem, pois todos conhecem as regras do jogo que lhes são entregues no 

início do processo (Apêndice B, entregue na quinta aula).  

O procedimento de sorteio através do lançamento do dado se repete continuamente até o 

término do jogo. As perguntas inconsistentes, ambíguas ou ininteligíveis fazem com que o grupo 

adversário ganhe 100 pontos. Como já explicado, todos os grupos constroem durante a primeira etapa 

da dinâmica, quinze perguntas e também respondem, durante o jogo, a quinze perguntas, de forma 

que todos têm as mesmas oportunidades no decorrer do processo. Sempre que um grupo lê uma 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – F. B. RIATTO, N. T. MASSONI e A. ALVES-BRITO v.28  n.4  2017 
 

 
18 

 

pergunta mal redigida, responde erroneamente, ou mesmo de maneira incompleta o professor 

intervém, no exato momento do jogo, e explica qual é o erro cometido e como seria a explicação ou 

resposta adequada. Este é um esforço para minimizar a proliferação de ideias equivocadas fazendo 

com que, aos poucos, os estudantes compreendam melhor os conceitos e princípios físicos em estudo. 

O jogo termina quando a última pergunta é respondida e quem obtiver a maior pontuação é considerado 

vencedor.  

Para a realização do jogo são empregados alguns materiais que estão especificados no Quadro 

2. 

Quadro 2: Lista de materiais empregados na dinâmica do “jogo de perguntas e respostas”. 

Material Aplicação 

Um envelope com a inscrição 
“PERGUNTAR” 

No interior do envelope deve haver 15 (quinze) cartões com a letra que 
identifica cada grupo, sendo que cada cartão é usado para a escolha do 
grupo que irá perguntar. Exemplo: quinze cartões com a inscrição “grupo 
A”, quinze com a inscrição “grupo B” e assim sucessivamente. 

Um grande DADO (de seis faces, 
conforme Figura 1) 

O dado é construído (Figura 2) e utilizado para: sorteio do grupo que inicia 
o jogo; do aluno integrante do grupo sorteado para perguntar; do grupo 
que responde; do aluno integrante do grupo sorteado para responder. 
Assim, a escolha é aleatória. 

Um envelope com a inscrição 
“RESPONDER” 

No interior do envelope deve haver 15 (quinze) cartões com as letras que 
identificam os grupos. Exemplo: Quinze cartões com a inscrição “grupo A”, 
quinze cartões com a inscrição “grupo B” e assim sucessivamente. 

Material teórico Esse material (Texto de Apoio aos Alunos – Apêndice A) é um guia inicial 
com conceitos básicos para a confecção das perguntas e das respostas, 
pelos grupos, além de outros materiais organizados, selecionados ou 
monitorados pelo professor. 

Fonte: construído pelo primeiro autor. 

 

Após o término do Jogo, é enviado a todos os alunos, por meio da internet, ou alternativamente 

é entregue em formato físico, caso a escola não disponha de acesso à rede, um questionário com 

perguntas sobre os assuntos tratados na sequência didática, da mesma forma como foi feito no início 

do jogo, para que se possa ter uma avaliação quantitativa e qualitativa, opiniões dos alunos e indícios 

sobre se o aprendizado foi significativo. Uma sugestão de perguntas que podem compor esse 

questionário é apresentada no Apêndice C. 
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Figura 1: O dado que em nossa aplicação foi construído pelos alunos. 

Fonte: retirado site: http://artes.umcomo.com.br/articulo/como-fazer-um-dado-de-cartolina-106.html. 

 
Figura 2: Esquema de como fabricar um dado. 

Fonte: Retirado site: http://vocepodefazertambem.blogspot.com.br/2012/01/decoracao-para-casa-da-
praia.html. 

 

 
Figura 3: Amostragem do material utilizado durante o jogo. 

 

Um detalhamento da dinâmica é apresentado na seção que se segue, com o objetivo de 

mostrar que o jogo de perguntas e respostas é ao mesmo tempo simples e motivador para os 

estudantes. 
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Desenvolvimento do Jogo 
	

Neste capítulo apresenta-se a estratégia didática que tem como objetivo demonstrar como é 

planejado e realizado o Jogo de Perguntas e Respostas em sala de aula. Embora o jogo possa ser feito 

com qualquer conteúdo de Física, neste trabalho, optamos pelo tema da dinâmica newtoniana. Para 

dar conta de todo o processo, desde a fase de pesquisas e planejamento pelos alunos, bem como 

estudo e criação das perguntas e respostas até a execução do jogo em si, são previstas 

aproximadamente 20 (vinte) horas-aula, mas isso depende da dinâmica de cada turma. A ideia central 

deste texto é oferecerão professor com uma proposta básica, que ele pode adequar à sua realidade 

escolar. 

Uma representação da sala de aula pode ser vista no esquema 

 
Figura 4: esquema da sala de aula durante o jogo de perguntas e respostas. 
Fonte: construído pelo primeiro autor. 

 

Os recursos didáticos incluem: 

• Exposição dialogada inicial do professor sobre os conceitos principais, procurando partir do 

conhecimento prévio dos alunos; 

• Indicação de material introdutório para leitura dos alunos; 

• Entrega de material complementar e introdutório aos alunos (Texto de Apoio que foi construído 

para o jogo, e é apresentado no Apêndice A); 

• Leitura e discussão sobre os textos propostos; 

• Formação dos grupos; 
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• Trabalho em grupo de pesquisa e formulação das perguntas e das respostas (quinze perguntas 

com as respectivas respostas); 

• O desenvolvimento do jogo; 

• Respostas dos alunos a questões relativas às atividades, opiniões, sugestões. 

Passa-se a descrever brevemente como é previsto o uso de cada um desses recursos na 

sequência didática aqui apresentada.  

 

Exposição dialogada inicial do professor sobre os conceitos principais, procurando partir do 
conhecimento prévio dos alunos. 

Isto é feito na primeira aula da sequência didática e tem o objetivo de apresentar a proposta 

aos alunos; visa também fazer uma abordagem de alguns aspectos da explicação de Aristóteles para 

o movimento dos corpos, isto pode ser retomado na segunda aula (como previsto no cronograma 

apresentado no Quando 1), abordando-a como uma visão de mundo adequada à sua época, mas 

atualmente superada, alertando que se trata de uma visão muito associada ao senso comum; 

apresenta-se introdutoriamente (breve fala) sobre conceitos de força, tipos de força, tipos de 

movimentos e indicam-se sites de internet que podem ser consultados para obtenção de material de 

boa qualidade para pesquisas. 

 

Indicação de material introdutório para leitura dos alunos. 

Recomendam-se aos alunos alguns links para que eles possam realizar pesquisas visando 

viabilizar a tarefa de construção de perguntas sobre Dinâmica clássica newtoniana (com as respectivas 

respostas). Na sequência alguns desses links são apresentados como sugestão ao professor: 

- Um primeiro link1 recomendado é um hipertexto disponibilizado pelo Centro de Referência para o 

Ensino de Física (CREF) da UFRGS em que, na “parte 1”, o aluno encontra maiores informações sobre: 

as leis de Newton para o movimento; partindo de nossas ideias sobre movimento; explicando os 

movimentos – de Aristóteles a Newton; forças como interação; as leis de Newton para o movimento.  

- O segundo link2, é colocado de forma opcional ao aluno, para que, caso queira, possa aprofundar-se 

sobre a metodologia científica.	

- O terceiro link3 é um texto da Wikipédia que trata sobre a Física Aristotélica. 

																																																													
1http://www.if.ufrgs.br/public/tapf/v19n3_Gonzatti_Ricci_Saraiva.pdf (toda a parte 1).	
2http://www.unicamp.br/~chibeni/textosdidaticos/metodocientifico.pdf.	
3https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_aristot%C3%A9lica.	
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Entrega de material complementar e introdutório aos alunos. 

É importante apresentar aos alunos um material introdutório como, por exemplo, o Texto de 

Apoio confeccionado para o jogo sobre a Dinâmica básica e alguns tipos de forças (Apêndice A). Esse 

material serve, segundo Ausubel, para fortalecer os subsunçores ou facilitar a construção de 

subsunçores iniciais nos alunos. Nesse texto oferece-se uma introdução básica sobre: inércia, ação e 

reação, relação entre força resultante e aceleração, bem como uma breve introdução sobre alguns 

tipos de forças como: força peso, força normal e força de atrito. 

 

Leitura e discussão sobre os textos propostos. 

Nessa etapa o objetivo didático é fortalecer o trabalho individual de concentração e leitura. 

Deixar os alunos bastantes à vontade é fundamental para estimular o hábito à leitura e também para 

que possam, em alguns casos, conversar com o professor a fim de sanar dúvidas básicas. Nesta fase 

os alunos podem discutir com os colegas com os quais têm mais afinidade ou fazer leituras individuais, 

ou ambas. 

 

Formação dos grupos. 

Faz-se o sorteio da composição dos grupos, sendo que o número de grupos é proporcional ao 

número de alunos em cada classe. Para que o jogo se torne mais dinâmico, sugere-se optar por grupos 

com no máximo seis alunos (também por que o dado possui seis lados). Após o sorteio, leem-se as 

normas para a criação das perguntas e respostas, de forma que cada grupo deverá formular quinze 

perguntas e quinze respostas conforme as regras (Apêndice B). E assim, os grupos são estimulados a 

começar a trabalhar. 

 

Trabalho em grupo de pesquisa e formulação das perguntas e das respostas. 

Nessa etapa os alunos devem preparar as quinze perguntas e as quinze respostas. Essa tarefa 

deverá ser feita sem a intervenção do professor, pois esse trabalho também será avaliado. É de 

extrema importância fortalecer a autonomia dos alunos. Após a conclusão desse material os grupos 

poderão tirar algumas dúvidas com o professor, sugere-se limitar em três das perguntas formuladas 

por eles. 
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O desenvolvimento jogo. 

Durante alguns períodos (alguns encontros) os alunos reúnem-se em seus grupos e jogam com 

os outros, sempre sob a supervisão do professor e respeitando as regras do jogo, que em breve serão 

detalhadas (e também são apresentadas no Apêndice B).  

 

Respostas dos alunos a questões relativas às atividades 

Após o término do jogo, é feita uma atividade online ou, alternativamente, através de um 

questionário entregue impresso, nos casos em que a escola não tenha acesso a rede, em que os alunos 

são solicitados a responder algumas perguntas para tentar averiguar e mapear aspectos positivos e/ou 

negativos do jogo, e conhecer opiniões dos estudantes sobre a dinâmica realizada para introduzir 

conceitos de Dinâmica. 

 A título de exemplificação prática da dinâmica, simulamos um diálogo que ocorreria durante o 

jogo, imaginando que um jogo corresse com quatro grupos (A, B, C e D); cada grupo teria até seis 

alunos, não mais que isso, pois o dado possui seis lados. O diálogo, que visa facilitar a compreensão 

de detalhes do jogo de perguntas e respostas que podem ter escapado ao que até aqui foi apresentado, 

é mostrado no Apêndice A. 
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Conclusão 

O resultado da aplicação do módulo aqui apresentado que basicamente é o uso de um jogo de 

perguntas e respostas, visando construir subsunçores iniciais para a abordagem	do	tópico	de	Mecânica 

na Educação Básica, de nosso ponto de vista e também subsidiados pela literatura da área de Pesquisa 

em Ensino de Física, tem a vantagem de manter os estudantes motivados e engajados, desde as 

problematizações iniciais, passando pela fase de leituras e construção das 15 perguntas e respostas, 

até a o desenvolvimento do jogo em si. Todo esse processo auxilia a tornar o ensino e aprendizagem 

da Física uma experiência gratificante para ambos, docente e estudantes. 

Contudo, é relevante destacar que algumas dificuldades também são comuns. Por exemplo, 

alguns alunos podem achar o tempo que lhes é oferecido para a confecção das perguntas e respostas 

é curto, uma vez que precisam ler materiais instrucionais (livros, artigos, texto de apoio, etc.); isto 

precisa ser negociado com os estudantes, dado que o ritmo de cada um é diferente. A leitura auxilia na 

aquisição de segurança e autonomia. Por outro lado, esse (grande) número de encontros destinados 

ao jogo pode ser uma dificuldade para o docente, diante do grande número de tópicos e assuntos que, 

em geral, estão previstos para o Ensino Médio, comumente associados com uma cobrança de 

preparação para os exames de ingresso ao Ensino Superior. Neste ponto, é preciso ter bem presente 

que a função da educação básica não é meramente propedêutica, mas visa a formação para a 

cidadania. 

Estamos convictos de que o jogo retira os alunos da passividade, da monotonia de aulas 

expositivas tradicionais e, possivelmente, o preço seja que o docente precisa revisar seus planos de 

ensino, negociar tópicos a serem privilegiados, em detrimento de outros que eventualmente precisem 

ser vistos com maior rapidez ou, até mesmo, reduzir o currículo em nome de um maior aprofundamento, 

embora reconheçamos que este é um tema delicado.  

O jogo, como aqui é apresentado, não se restringe ao Ensino Médio, pois pode, perfeitamente, 

ser adaptado para o Ensino Fundamental. 

Nossas experiências têm sido muito gratificantes e desejamos o mesmo a você professor 

inovador. 
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APÊNDICE A: 
	

Simulação de um diálogo entre professor e alunos no início de uma aula em que o jogo de 
perguntas e respostas é introduzido 

	

Professor: Bom meninos e meninas vamos dar início ao jogo; aqui encontram-se um grande dado, um 

envelope para o sorteio dos grupos que irão perguntar, um segundo envelope com as letras 

dos grupos que irão responder; tenho em mãos as listas de perguntas e respostas que vocês 

já prepararam, corrigiram, imprimiram, ou seja, são quatro listas com quinze perguntas e 

quinze respostas (Figura 1 e 2 deste Apêndice). 

Aluno: O que fazemos agora professor? 

Professor: Organizem-se formando os grupos que vocês já selecionaram e se coloquem a certa 

distância um do outro, como se cada grupo estivesse em lados de um quadrado e eu fico no 

vértice. Cada integrante do grupo deverá conseguir enxergar todos os outros integrantes dos 

outros grupos como neste desenho que vou colocar no quadro (figura 4), Também escolham 

um número para cada integrante do grupo, que deve ser de um a seis, esse numero não será 

mais modificado até o final do jogo. (pausa). 

Professor: Agora que vocês já se arrumaram nos grupos, vamos dar início ao jogo. Sorteei um grupo 

para iniciarmos com as perguntas abrindo o envelope “perguntar” e selecionando um cartão 

com uma letra; o grupo escolhido foi o B, e o integrante que fará a pergunta é... (joga-se o 

dado) o número três. Quem é o número três? (João levanta a mão). Por favor, João levante-

se para que você possa ler a pergunta. Agora vamos sortear o grupo que irá responder 

abrindo o envelope “responder” e selecionando um grupo... o grupo que irá responder é o 

grupo C, e o seu integrante é...(joga-se o dado)o componente “dois”. Quem é o número dois 

do grupo C? Maria levanta a mão. Por favor, Maria, levante-se e escolha qual das quinze 

perguntas formuladas pelo grupo B você deseja responder. 

Maria: Profe, eu quero responder a pergunta quatro. 

É importante lembrar que as perguntas e as respostas ficarão sempre na mão do professor, pois uma 

vez entregues pelos grupos eles não terão mais acesso às mesmas. Nota-se também que é o aluno 

sorteado do grupo que responde quem decide, de forma aleatória, qual das perguntas do grupo 

adversário irá responder. Isso se faz necessário para evitar que o grupo que formulou as perguntas 

escolha entre perguntas mais fáceis ou mais difíceis, uma vez conhecido o aluno que irá responder. 

Assim, teremos uma imparcialidade em relação às perguntas e respostas. 

Professor: Ok Maria, ai vai... João e seu grupo fiquem atentos, pois existe a possibilidade de vocês 

responderem.(pausa).Pergunta quatro do grupo B, vamos lá... 
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João: Determine se a frase a seguir é verdadeira ou falsa, caso seja falsa, organize a se de forma a 

deixá-la correta: ”Massa é uma medida de peso e deve ser medida em Newton”, 

Professor: Maria pense e caso você não queira responder, lembre-se das regras do jogo. 

Maria: Não lembro professor... o que eu posso fazer? 

Professor: Você pode responder, escolher outro integrante do grupo para responder por você, ou 

repassar a pergunta ao grupo B, e nesse caso, João obrigatoriamente terá que responder. 

Aproveite, olhe para o quadro, e veja a tabela de pontuação para cada escolha. 

Maria: Tá bom Profe, não sei! Posso perguntar ao meu grupo? 

Professor: Pode sim Maria, pode falar com seu grupo e decidir rapidamente qual decisão vocês irão 

tomar. Porém nada poderão comentar sobre a questão, absolutamente NADA! Caso isso 

ocorra vocês terão a resposta anulada e o grupo adversário ganhará a pontuação máxima da 

pergunta, isto é, 100 pontos. 

Maria: Tá bom professor. Oh pessoal, me ajudem, eu não sei o que faço, acho que vou errar se 

responder, não tenho certeza. 

Pedro (integrante do grupo C e colega de Maria): Vai Maria, a pergunta é fácil, você consegue, pensa 

um pouco! 

Maria: Não sei não, tô na dúvida... 

Carlos (outro colega de Maria, integrante do C): Tá, mas se você acha que vai errar é melhor me 

escolher, pois assim ganhamos pelo menos 50 pontos e eu tenho certeza da resposta... 

Maria: É... pode ser... acho que vou... não sei... 

Professor: Bem grupo C, vocês têm a partir de agora trinta segundos para tomar uma decisão ou 

passarei a pergunta ao grupo B e vocês perderão o direito de responder. O tempo está 

passando! 

Maria: Tá bom vou passar a pergunta para meu colega Carlos. 

Professor: Ok Maria, decisão tomada. Carlos, agora é com você, pode responder. 

Carlos: Professor, você se importa em ler a pergunta novamente para mim? 

Professor: Pode ser sim, vou ler novamente. “Pergunta quatro do grupo B - Determine se a frase a 

seguir é verdadeira ou falsa, caso seja falsa, organize a frase de forma a deixá-la correta - 

Massa é uma medida de peso e deve ser medida em Newton”. 
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Carlos: Ok, entendi, vou responder. A afirmação está errada, pois massa não é a medida do peso, e 

sim da inércia de um corpo e deve ser medida em kg ou em qualquer outra unidade de massa. 

Professor: Muito bem Carlinhos, sua resposta está correta e o grupo C acaba de ganhar 50 pontos. 

Vamos ao sorteio novamente... (pega o envelope de perguntas e sorteia o cartão A e já retira 

do envelope). Atenção... grupo A, o integrante que irá perguntar é o de número... (joga o 

dado) quatro! Levante-se, por favor, número quatro do grupo A. Ah, é você Ricardo, então, 

fique de pé. Agora vamos sortear o grupo que responde (pega o envelope ”responder” e retira 

um cartão). O grupo que irá responder é o grupo D e o integrante é... (joga o dado )o um. 

Quem é? Ah Clara, é você! Então, fique de pé e já me diga qual o numero da questão você 

quer responder do grupo D! 

Clara: Professor, eu quero responder a questão dez. 

Professor: Ok, Clara, vamos lá (pega as folhas de perguntas e respostas do grupo D). 

Ricardo: Qual a terceira lei de Newton? 

Clara: Essa eu sei professor, posso responder? A terceira lei de Newton é a lei da Inércia. 

Professor: Clara, infelizmente sua resposta está errada, a terceira lei é a lei da “Ação e Reação” e o 

seu grupo acabou de perder 20 pontos. Vamos para a próxima... 

 
 

 
Figura 1: exemplo de parte de uma lista de perguntas. 
Fonte: construído pelo primeiro autor. 
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Figura 2: exemplo de parte das respostas preparadas pelos alunos. 
Fonte: construído pelo primeiro autor. 
 
 
 

Com essa sequência de diálogos, espera-se ter elucidado como a dinâmica ocorre no dia a dia, 

após o início do jogo, até que todas as perguntas se esgotem. 
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APÊNDICE B 

Texto de apoio aos alunos: A Dinâmica de Newton 
 

Isaac Newton (1642-1727), em sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, 

publicados em 1687 unifica as conquistas de Galileu e a Astronomia de Kepler, além de colocar os 

princípios e as bases do que se passou a entender como metodologia da pesquisa científica. Newton 

utiliza um esquema metodológico semelhante ao da Geometria, partindo de definições e encadeando-

as logicamente para chegar ao estabelecimento de axiomas, princípios e proposições. É no primeiro 

livro desta obra que encontramos enunciadas as três leis fundamentais da Mecânica: "Axiomas ou leis 

do Movimento". 

Primeira lei: Todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme em uma 

linha reta, a menos que ele seja obrigado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. 

Segunda lei: A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, e é produzida na 

direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. 

Terceira lei: A toda ação há sempre uma reação igual ou, as ações mútuas de dois corpos um sobre 

o outro são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. ( NEWTON) 

1. Os referenciais inerciais 
Para que Newton pudesse explicar de forma mais satisfatória a dinâmica ele adotou um 

referencial denominado “referencial inercial”. O referencial pode ser entendido como um ponto para a 

observação de um determinado experimento, é já sabido que dependendo do referencial adotado, as 

observações do mesmo fenômeno tornam-se diferentes. Newton definiu como referencial inercial o 

repouso ou o movimento retilíneo uniforme, dessa forma, ao analisar um experimento físico envolvendo 

a dinâmica newtoniana se deverá estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme (MRU) em 

relação ao experimento. 

De forma menos acadêmica, é possível exemplificar as três leis de Newton:  

A primeira lei de Newton é intitulada de Inércia, a Inércia é a propriedade comum a todos os 

corpos materiais, mediante a qual eles tendem a manter o seu estado de movimento retilíneo uniforme 

ou de repouso. Em outras palavras: um corpo livre da ação de forças externas permanece em repouso, 

se já estiver em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, se já estiver em movimento. 

Um bom exemplo é ônibus em MRU em relação ao solo, quando freado, as pessoas em seu 

interior tendem, por inércia, a serem “lançadas” para frente. Na verdade elas não foram lançadas, 

apenas continuaram em seu movimento de MRU em relação ao solo, foi o ônibus que freou. (Já que 

todo corpo em MRU tende a permanecer em MRU até que uma força externa atue sobre ele).  
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O sinto de segurança é um dos exemplos diários do conhecimento da inércia, se não o 

utilizássemos, ao frear bruscamente o carro, por inércia, poderíamos bater fortemente a cabeça, tanto 

no painel do veículo como no vidro. É por isso que o sinto se tornou obrigatório, pois muitas vidas serão 

poupadas em caso de acidentes. 

Analogamente, quando o ônibus inicia seu movimento, o motorista sente-se atirado para trás 

(comprimindo o banco) por inércia, pois tende a ficar em repouso. Da mesma forma os passageiros 

que estiverem em pé e sem se segurar, serão “lançados” para a traseira do ônibus, novamente eles 

não serão lançados, apenas estarão em repouso enquanto o ônibus foi quem acelerou. 

Esse exemplo pode ser facilmente entendido com uma simples experiência: coloque uma 

moeda sobre uma folha de caderno apoiada sobre uma mesa, em seguida, com um movimento brusco 

e rápido puxe a folha e observe a moeda, ela basicamente não se moverá, ficando em repouso em 

relação à mesa, está ai a Inércia.  

A segunda lei de Newton demonstra a relação entre a massa de um corpo, a força resultante 

aplicada e a aceleração que ele adquire graças a essa força. A aceleração produzida em um corpo por 

uma força resultante é diretamente proporcional à intensidade da força e inversamente proporcional à 

massa do corpo. Matematicamente o enunciado dessa lei é representado pela equação: 

.rF ma=                          Eq. 1 

Onde as unidades serão [N] para força, [m/s2] para aceleração e [kg] para massa. 

Na figura acima se observa que o operário, para conseguir acelerar da mesma forma ambas 

as caixas, terá que fazer uma força maior (proporcional à massa ) no primeiro caso do que no segundo. 

A terceira lei de Newton é denominada ”Ação e Reação” e descrita como: A toda ação 

corresponde uma reação, com a mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, são 

simultâneas e nunca se anulam, pois estão em corpos diferentes. Um bom exemplo da terceira lei é o 

movimento de foguetes. Para que o foguete se movimente é necessário que expulse gases com alta 

velocidade de seu interior. Em outras palavras:  

Ação: O foguete empurra os gases para fora.  

Reação: Os gases empurram o foguete com a mesma força e em sentido oposto. 

 

 

 

2. O conceito de força 
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Geralmente utiliza-se uma força com o objetivo de empurrar, puxar ou levantar objetos. Essa 

ideia está correta, mas incompleta. A ideia de puxar ou empurrar está quase sempre associada à ideia 

de contato, o que exclui uma característica importante da noção de força: a ação à  distância. 

A atração gravitacional entre a Lua e a Terra, por exemplo, é exercida a milhões de quilômetros 

de distância. A palavra força não possui uma definição única, expressa em palavras, mas uma forma 

habitual de defini-la é: Força é um agente capaz de variar a velocidade de um objeto ou deformá-lo. 

 A Física moderna admite a existência de quatro tipos de força na natureza, chamadas mais 

adequadamente de interações: gravitacional, eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear 

fraca.Em relação aos movimentos e de suas causas, pode-se dizer que força é a ação capaz de 

modificar a velocidade de um corpo. Como várias outras grandezas em física, a força é uma grandeza 

vetorial, ou seja, possui módulo (valor numérico), direção (reta suporte ao vetor) e sentido (para onde 

o vetor aponta). Pode-se então, resumir a definição de força da seguinte forma: força é uma grandeza 

vetorial que caracteriza a ação de um corpo sobre outro e que tem como efeito a deformação ou a 

alteração de sua velocidade. 

 

3. Tipos de forças: 

3.1 A força peso 

Newton observou que toda massa atrai outra massa, isto é, nesse exato momento você está 

sendo atraído pela folha de papel em que esse texto foi escrito. Mas por que essa força não é 

perceptível? A resposta mais adequada é porque as massas são muito pequenas. Observou-se que 

para que para que a força entre as massas (força gravitacional) não fosse desprezível, seria necessário 

que pelo menos uma das massas fosse muito grande (grande mesmo, como planetas), por isso que 

em nosso dia a dia não observa-se os objetos se atraindo, mas vê-se a Terra atraindo os objetos que 

estão próximo a ela. A força com que a Terra atrai os objetos é denominada Peso. 

 

Mas não confunda peso com massa, erroneamente utilizamos termos equivocados em nosso 

dia a dia: "Meu peso é 75 quilos"; "Por favor me pesa 600 gramas de queijo"...é comum ouvir essas 

frases, inclusive  todos entendem muito bem o que se quer dizer. Mas, do ponto de vista da física, 

nessas frases há um equívoco entre essas duas grandezas, massa e peso. A massa está associada 

com a inércia do corpo e o peso, como já dito, é a força com que a terra atrai os corpos.   

Ao dizer que o peso de um objeto é de três (3) kg, por exemplo, utiliza-se erroneamente a 

palavra peso ao invés de “massa” (veja-se que a unidade quilograma (kg) é de massa, não de força).  

A massa de um corpo não se altera se ele for levado da Terra para qualquer outro lugar. Mas, 

dependendo do lugar em que ele estiver seu peso poderá alterar, isso porque a gravidade poderá ser 
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diferente. Como exemplo, pode-se analisar os primeiros astronautas que viajaram para a Lua, a massa 

de cada um deles não sofreu qualquer modificação pelo fato de terem saído da Terra e ido para a Lua, 

mas, ao chegarem à Lua, eles sentiram uma diferença em seus próprios pesos. A força peso é de 

natureza gravitacional e sua reação sempre estará no centro da Terra. 

O peso de um corpo pode ser calculado a partir da equação abaixo; 

.P m g=
                      Eq. 2 

Onde as unidades serão [N] para Peso, [m/s2] para aceleração e [kg] para massa 

3.2 A força normal (N) 

A força Normal é uma força de natureza eletromagnética, sua natureza pode ser melhor 

entendida quando se observa que os corpos são formados de átomos que contêm em sua eletrosfera 

elétrons com cargas negativas, tanto no interior de corpos sólidos como em sua superfície. Dessa 

forma, ao tentar penetrar com um corpo no outro, surge uma barreira coulombiana de repulsão. 

Interessante notar então que, quando se empurra ou toca-se em um corpo, a sensação do toque não 

é nada mais do que uma repulsão elétrica. 

A força normal está sempre associada ao contato existente entre os corpos. De forma 

minimalista é possível fazer uma analogia a uma “compressão” que um corpo exerce no outro. Abaixo 

encontra-se um exemplo de atuação da força normal, Ao desenhar seu vetor, deve-se ter o cuidado de 

iniciá-lo da superfície de contato, visto que é uma força de contato e sempre será perpendicular ao 

plano. 

 

 

Figura 1: Aplicação 
da força de contato normal. 

Fonte: O primeiro autor. 

 

 

3.3 A força de atrito estático 
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Força de atrito estática não é uma força trivial, mas é, em princípio, uma força de natureza 

eletromagnética que se opõe ao movimento relativo de escorregamento entre as superfícies. É 

importante notar que enquanto o atrito for estático não existe deslizamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: aplicação da força de atrito estático 
Fonte: O primeiro autor. 

A medida em que se aumenta a força motriz “F” (como mostrado na Figura 11), a força de atrito 

“Fa” também aumenta, de modo a equilibrar a força motriz e impedir o movimento. Isto é, a força de 

atrito estática que atua no corpo quando não há movimento relativo entre as duas superfícies é sempre 

igual à força motora. Porém, ela não cresce indefinidamente, existindo um valor máximo conhecido 

como força de atrito máximo ou limite.  

Quando a força motora ultrapassa esse valor limite o bloco entra em movimento e o atrito passa 

a ser denominado atrito cinético e, neste momento, ocorre deslizamento entre as superfícies. A força 

de atrito estático sempre será paralela à superfície e pode ser uma força motora, isto é, gera movimento.  

 

3.4 A força de atrito cinético 

         É a força que surge durante o movimento relativo de escorregamento entre as superfícies 

dos corpos. Uma vez iniciado o movimento, a força de atrito estática deixa de existir, passando a atuar, 

como já dito, a força de atrito cinético. Ela é sempre contrária ao movimento relativo, e de intensidade 

inferior à da força de atrito estático. Tem como característica ser paralela à superfície e depender 

somente dos materiais dos corpos em contato (coeficiente de atrito) e da força normal. O atrito cinético, 

a contrário senso, não depende do peso e nem da área da superfície do corpo. Ela é dissipativa, isto 

é, transforma energia mecânica em energia térmica e deformação, sua natureza também é 

eletromagnética. 
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Figura 3: aplicação da força de atrito cinético 
Fonte: O autor. 

O texto, embora bastante resumido, tem como objetivo oferecer aos alunos subsídios para a 

construção de alguns subsunçores para que eles possam iniciar os primeiros passos em busca de um 

novo conhecimento em relação à Dinâmica. De forma alguma se acredita que o presente texto possa 

sanar as dúvidas e resolver todos os problemas de compreensão dos alunos. Ele foi construído apenas 

como um material básico de apoio, com uma linguagem simples e direta, apostando que associado às 

suas pesquisas, o aluno possa compreender melhor alguns aspectos da física newtoniana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL CONFECCIONADO PELOS ALUNOS 

Perguntas, respostas e tipos de comentários 
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EXEMPLOS DE PERGUNTAS E RESPOSTAS QUE FORAM CONFECCIONADAS PARA O JOGO 
PELO GRUPO A (TURMA 200) DO COLÉGIO PARTICULAR EM QUE A DINÃMICA VEM SENDO 
APLICADA.	

Grupo	A;	Integrantes:	quatro	(4)	integrantes	(Pedro,	Maria,	Roberto	e	Claudia,	são	nomes	fictícios)	

Data:	03/11/2015.	Turma:	200.	

Abaixo,	das	quinze	perguntas	e	respostas	formuladas	pelo	grupo	A,	foram	citadas	apenas	dez.	

As Perguntas:  
 

1- Em uma situação hipotética, se o planeta Terra parasse de rotar, praticamente tudo nele se 
alteraria. Uma dessas alterações seria a percepção de duração de um dia. Nessas condições, 
um dia (com a Terra rotando e transladando), seria equivalente a quantos anos se a Terra não 
estivesse rotando? Por quê? 

 

2- Em um corpo extenso, quando o atrito deixa de ser estático e passa a ser cinético (dinâmico), 
sabemos que esse corpo entrou em movimento. Assim, sua força resultante é maior, menor ou 
igual a força de atrito estático máxima? Por quê? 
 

3- Pode-se a firmar que a massa é a medida da inércia de um corpo? Por quê? 
 

Na questão 4, 5, 6 e 7 desenhe corretamente as forças peso, tensão e normal levando em 
consideração polias ideais e fios inextensíveis de massas desprezíveis. 

4-  
 
 
 

 
 
5- 

 

	
 

 

6- (Blocos apenas encostados, em queda livre, desprezando a resistência do ar) 

 

 

 

7- (A força F não é uma força de contato) 
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8-   De acordo com o Teorema das Três Forças, desenhe corretamente as forças peso, normal e 

atrito no bloco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
9- Segundo a terceira Lei de Newton: se uma aranha arranha um jarro, então? 
 
10-  Em cima de um copo está um papel e em cima do papel está um dado. Ao puxar o papel com 

determinada força, o dado, ao invés de seguir o mesmo movimento do papel, cai no interior do 
copo. Por que isso ocorre? 

 
 
 
As Respostas:  
 
1- Um dia (com a Terra rotando e transladando) seria equivalente a um ano se ela não estivesse 

rotando, pois a Terra apenas faria o movimento de translação, deixando na metade de um ano 
a Terra iluminada e na outra metade, escura. 

 

2- Sua força resultante é maior, pois ela vence a força de atrito estático máximo e a partir disso 
se inicia o movimento. 
 

3- Sim, pois através do Princípio Fundamental da Dinâmica pode-se concluir que, se aplicarmos 
em corpos de massas diferentes a mesma força resultante, o corpo de maior massa adquirirá 
aceleração de menor módulo, isto é, ele resiste mais a variações em sua velocidade. 

 
4-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-  

	

	F									
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6-  
 
 
 
 
 

7-  
 
 
 
 
 
 
 
 

8-  
 

 

 

 

9- O jarro arranha a aranha. 

 

10-  De acordo com a inércia, o dado tende a se manter em repouso, e com a retirada rápida do 
papel ele cai verticalmente. 
 

ANOTAÇÕES DO PROFESSOR SOBRE AS PERGUNTAS E RESPOSTAS DO GRUPO A (TURMA 
200) DURANTE A APLICAÇÃO DO JOGO 

1) A primeira questão foi anulada, pois claramente o assunto tratado pela pergunta foge completamente 

do objetivo do trabalho e dos assuntos estudados pelos alunos. 

2) Na pergunta 2 observa-se que o grupo confunde a força com que o bloco é puxado com a força 

resultante.  

3) Nas questões 4, 5, 6 e 7, no enunciado, o grupo não mencionou  nada sobre os blocos sofrerem ou 

não ação do atrito, isso gerou certo desconforto durante as respostas. 
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4) No desenho da questão 7 foi perguntado aos integrantes do grupo que força seria a do desenho (F), 

visto que o grupo afirma que essa força não seria uma força de contato. A resposta do grupo foi confusa 

e, ao final, acabamos por anular a questão pelo fato de não se entender que força seria a força F. 

5) A questão 8 foi aceita, porém modificada pelo grupo na hora da pergunta, visto que o teorema das 

três forças é um teorema bastante particular e específico, saindo do contexto básico do jogo. Em vez 

do teorema, o grupo que vai responder deverá desenhar somente a força de atrito, a força normal e a 

força peso no bloco sobre o plano inclinado. 

6) A questão 9 também foi anulada pois não se entendeu o que o grupo queria, embora a pergunta 

tenha sido bastante original, estava mal redigida e dessa forma não havia como respondê-la. 

Estes são exemplos ou tipos de comentários que o professor pode ou deve fazer ao ser 

consultado pelos grupos, na medida em que as regras do Jogo de Perguntas e Respostas permitem 

que ao final da tarefa de construção das perguntas e das respostas os grupos podem eleger três (03) 

para discutir com o professor. Mas principalmente no próprio andamento do jogo o professor faz 

pequenas intervenções sempre que detecta problemas na própria construção das perguntas ou nas 

respostas dadas. Isto tem o objetivo de evitar que se propagem entendimentos, conceitos ou princípios 

errôneos. Assume-se que errar não é um erro, ou seja, errar faz parte do processo de aquisição do 

conhecimento científico, mas é preciso ir corrigindo os erros para que o processo possa resultar em 

aprendizagem significativa para os alunos. 

Este é o principal papel do professor neste tipo de dinâmica, no sentido que garantir que o jogo 

avance com o máximo de aprendizagem dos conceitos, princípios e modos de pensar alinhados à visão 

da Física. 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C 

Regras do Jogo de Perguntas e Respostas 
 

Aluno: .................................................................................Turma:................. 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – F. B. RIATTO, N. T. MASSONI e A. ALVES-BRITO v.28  n.4  2017 
 

 
42 

 

 
 

O EMPREGO DE UM JOGO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS COMO UMA FORMA DE 
PROBLEMATIZAR E MOTIVAR O ENSINO DE FÍSICA NO ENSINO MÉDIO  

 

O trabalho é feito em pequenos grupos de, no máximo, seis componentes. Cada grupo recebe 

um material contendo as regras do jogo e outro, preparado pelo professor, contendo os conceitos 

iniciais da Dinâmica.  

Na fase de preparação das perguntas, os alunos são incentivados a consultar diversos 

materiais de pesquisa, como livros, revistas e sites da internet (caso a escola disponibilize esses meios 

aos alunos durante o período de aula). Após a leitura dos materiais dá-se início à confecção, em cada 

grupo, de15 perguntas e também das 15 respostas. As perguntas são redigidas com a maior clareza 

possível, evitando perguntas mal formuladas e ambíguas. Deve se evitar também materiais copiados, 

ou seja, simples cópias sem interpretação por parte dos alunos. 

 Durante o processo de formulação das perguntas e respostas o professor não pode ser 

consultado. Somente ao final da pesquisa o grupo poderá escolher cinco dúvidas para serem 

discutidas. Das cinco, três são compartilhadas somente entre o grupo e o professor, já as outras duas, 

são lidas em voz alta e na presença de toda a turma, para uma explicação coletiva.  

O início do jogo ocorre mediante sorteio de um grupo, utilizando o envelope “perguntar”. Cada 

grupo escolhe uma letra que o identifica. Assim teremos, por exemplo, o grupo A, B, C e assim por 

diante. No envelope “perguntar” há cartões com as letras impressas (ou manuscritas) que identificam 

os grupos que estão no jogo; caso existam quatro grupos participando do jogo, e como são quinze 

perguntas cada grupo, existirão dentro do envelope quinze cartões com a letra A, quinze com a letra B, 

quinze com a letra C e quinze com a letra D. Dessa forma, todos os grupos perguntarão o mesmo 

numero de vezes. Toda vez que uma letra for sorteada, ela representa uma participação do respectivo 

grupo e essa letra não poderá voltar para o envelope.  

Um grupo é sorteado (isto é, um cartão é retirado aleatoriamente de dentro do envelope 

“perguntar” pelo professor), e um integrante desse grupo é sorteado para fazer a pergunta utilizando-

se um grande dado, que é lançado no centro da sala de aula para que todos acompanhem. O processo 

se repete em relação ao sorteio do grupo e do aluno respondente, porém utilizando-se, neste passo, o 

envelope “responder”. Novamente faz-se uso do lançamento do dado para sortear o aluno respondente, 

que será o responsável pela escolha do número da pergunta de uma lista de 15 perguntas do grupo 

adversário, sendo que tal lista já foi previamente entregue e se encontra de posse do professor. 

 Na sequência, os cartões sorteados, tanto do grupo que perguntou quanto do grupo que 

respondeu, são retirados dos envelopes e nãopoderão ser recolocados até  o final do jogo. 

Uma vez lida, pelo aluno perguntante, a primeira pergunta, o aluno sorteado para responder 

tem três escolhas possíveis:  
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1° POSSIBILIDADE: RESPONDER A PERGUNTA 

• Se a resposta estiver correta o grupo ganhará 100 pontos; 

• Se a resposta estiver incompleta o grupo ganhará 40 pontos; 

• Se a resposta estiver errada o grupo perderá 20 pontos. 

2°POSSIBILIDADE: ESCOLHER OUTRO INTEGRANTE DO SEU GRUPO PARA 

RESPONDER  

• Se a resposta estiver correta o grupo ganhará 50 pontos; 

• Se a resposta estiver incompleta o grupo ganhará 20 pontos; 

• Se a resposta estiver errada o grupo perderá 60 pontos. 

3°POSSIBILIDADE: REPASSAR A PERGUNTA PARA O GRUPO ORIGINÁRIO: 

• Se a resposta estiver correta o grupo ganhará 100 pontos; 

• Se a resposta estiver incompleta o grupo ganhará 20 pontos; 

• Se a resposta estiver errada o grupo perderá 50 pontos. 

O objetivo, assim, é fazer com que todos os alunos estudem, participem e assumam 

responsabilidades frente ao grupo. 

O processo de sorteio se repetirá continuamente até o término da atividade. As perguntas 

inconsistentes ou erradas farão com que o grupo adversário ganhe 100 pontos. Todos os grupos farão 

quinze perguntas e também responderão a quinze perguntas, de forma que todos terão as mesmas 

oportunidades no decorrer do jogo. Sempre que um grupo ler uma pergunta mal redigida, responder 

erroneamente, ou mesmo de maneira incompleta o professor intervirá, no exato momento do jogo e, 

de forma bastante sucinta, explicará qual foi o erro cometido e como seria a explicação ou resposta 

correta. Dessa forma irá minimizar fortemente a proliferação das ideias equivocadas. O jogo terminará 

quando a última pergunta for respondida e quem obtiver a maior pontuação será o vencedor. Para a 

realização do jogo serão empregados alguns materiais conforme a Quadro 2. 

 

 

 

Material Aplicação 

UM ENVELOPE com a inscrição 
“PERGUNTAR” 

No interior do envelope haverá quinze cartões com os nomes dos 
grupos. Exemplo: Quinze cartões escrito “grupo1”, quinze cartões 
escrito “grupo 2” e assim sucessivamente. 
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UM GRANDE DADO DE SEIS FACES Será utilizado para sorteio dos alunos que irão perguntar e 
responder. Assim, a escolha é aleatória. 

UM ENVELOPE com a inscrição 
“RESPONDER” 

No interior do envelope haverá 15 cartões com os nomes dos 
grupos. 

Exemplo: Quinze cartões escrito “grupo1” , quinze cartões escrito 
“grupo 2” e assim sucessivamente. 

MATERIAL TEÓRICO Esse material será um guia inicial para a confecção das perguntas 
e respostas 

PERGUNTAS ON LINE Será feito um teste interativo, antes e depois do jogo, sobre os 
assuntos tratados.  

 

Quadro 2: Lista de materiais empregados na dinâmica do jogo. 

Após o Jogo, será enviado a todos os alunos, por meio da internet, um questionário com 

perguntas básicas sobre os assuntos tratados, da mesma forma como foi feito no início do jogo, para 

que se possa ter uma avaliação quantitativa e indícios de que o aprendizado foi significativo. 
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APÊNDICE D 

Sugestão de questionário a ser aplicado no final do Jogo de Perguntas e Respostas 
 

Na sequência são apresentadas as nove perguntas que são apresentadas aos estudantes no 

último dia do jogo, solicitando que respondam conforme indicado em cada questão, segundo suas 

opiniões. Nas últimas é importante destacar que devem escrever manifestando de forma clara e sincera 

suas opiniões, garantindo que não serão avaliados por suas respostas e alertando que não precisam 

se identificar. 

Perguntas: 

1. Você gostou do jogo de perguntas e respostas? 

2. Você acha que com o jogo ficou mais fácil de aprender os conceitos básicos de 

dinâmica? 

3. Se o professor tivesse adotado essa estratégia no início do estudo de cinemática ( 

MRU, MRUV, MCU...) você acredita que teria mais facilidade em aprender? 

4. Ao final do jogo você se sentiu mais confiante para continuar o estudo da dinâmica? 

5. O jogo foi uma forma mais motivadora de aprender? 

6. Se você pudesse escolher aprender dinâmica com o jogo ou sem o jogo, o que você 

escolheria? 

7. Descreve com poucas palavras os aspectos positivos do jogo; 

8. Escreva com poucas palavras os aspectos negativos do jogo; 

9. Em poucas palavras escreva o que poderia ser feito para melhorar a dinâmica do 

jogo. 

Na escola em que o jogo de perguntas e respostas tem sido utilizado este questionário é 

disponibilizado aos alunos pela plataforma GoogleDocs (Figura 1 do presente Apêndice), pois temos 

uma parceria com a Google for Education. Porém, sem perda de qualidade, essas perguntas podem 

ser feitas até mesmo em sala de aula, através de uma folha simples. O importante é que se tenha um 

retorno para conseguir avaliar, mesmo que de forma bastante simplificada, se os objetivos foram 

alcançados e o grau de satisfação e insatisfação dos alunos em relação ao jogo, e assim, poder fazer 

as mudanças necessárias para se adequar a realidade vivida por cada professor em sua instituição de 

ensino. 
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Figura 1: exemplo de parte do questionário feito aos alunos pela plataforma GoogleDocs. 
Fonte: construído pelo primeiro autor. 
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TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA 

Disponíveis em: http://www.if.ufrgs.br/ppgenfis/mostra_ta.php 

n°. 1 Um Programa de Atividades sobre de Física para a 8ª Série do 1º Grau 
Rolando Axt, Maria Helena Steffani e Vitor Hugo Guimarães, 1990. 

 
n°. 2 

 
Radioatividade 
Magale Elisa Brückmann e Susana Gomes Fries, 1991.  
  

n°. 3 Mapas Conceituais no Ensino de Física 
Marco Antonio Moreira, 1992. 
 

n°. 4 Um Laboratório de Física para Ensino Médio 
Rolando Axt e Magale Elisa Brückmann, 1993. 
 

n°. 5 Física para Secundaristas – Fenômenos Mecânicos e Térmicos 
Rolando Axt e Virgínia Mello Alves, 1994. 
 

n°. 6 Física para Secundaristas – Eletromagnetismo e Óptica 
Rolando Axt e Virgínia Mello Alves, 1995.  
    

n°. 7 Diagramas V no Ensino de Física 
Marco Antonio Moreira, 1996. 
 

n°. 8 Supercondutividade – Uma proposta de inserção no Ensino Médio  
Fernanda Ostermann, Letície Mendonça Ferreira, Claudio de Holanda Cavalcanti, 1997. 
 

n°. 9 Energia, entropia e irreversibilidade 
Marco Antonio Moreira, 1998. 
 

n°. 10 Teorias construtivistas 
Marco Antonio Moreira e Fernanda Ostermann, 1999. 
 

n°. 11 Teoria da relatividade especial 
Trieste Freire Ricci, 2000. 
 

n°. 12 Partículas elementares e interações fundamentais 
Fernanda Ostermann,  2001. 
 

n°. 13 Introdução à Mecânica Quântica. Notas de curso 
Ileana Maria Greca e Victoria Elnecave Herscovitz, 2002. 
 

n°. 14 Uma introdução conceitual à Mecânica Quântica para professores do ensino médio  
Trieste Freire Ricci e Fernanda Ostermann, 2003. 
 

n°. 15 O quarto estado da matéria 
Luiz Fernando Ziebell, 2004. 
 

v. 16, n. 1 Atividades experimentais de Física para crianças de 7 a 10 anos de idade 
Carlos Schroeder, 2005. 
 

v. 16, n. 2 O microcomputador como instrumento de medida no laboratório didático de Física 
Lucia Forgiarini da Silva e Eliane Angela Veit, 2005. 

 
v. 16, n. 3 

 
Epistemologias do Século XX 
Neusa Teresinha Massoni, 2005. 
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v.16, n. 4 Atividades de Ciências para a 8a série do Ensino Fundamental: Astronomia, luz e 
cores 
Alberto Antonio Mees,  Cláudia Teresinha Jraige de Andrade  e Maria Helena Steffani, 
2005. 
 

v. 16, n. 5 Relatividade: a passagem do enfoque galileano para a visão de Einstein  
Jeferson Fernando Wolff e Paulo Machado Mors, 2005. 
 

v. 16, n. 6 Trabalhos trimestrais: pequenos projetos de pesquisa no ensino de Física  
Luiz André Mützenberg, 2005. 
 

v. 17, n. 1 Circuitos elétricos: novas e velhas tecnologias como facilitadoras de uma 
aprendizagem significativa no nível médio  
Maria Beatriz dos Santos Almeida Moraes e Rejane Maria Ribeiro-Teixeira, 2006. 
 

v. 17, n. 2 A estratégia dos projetos didáticos no ensino de física na educação de jovens e 
adultos (EJA)  
Karen Espindola e Marco Antonio Moreira, 2006. 
 

v. 17, n. 3 Introdução ao conceito de energia  
Alessandro Bucussi, 2006. 
 

v. 17, n. 4 Roteiros para atividades experimentais de Física para crianças de seis anos de idade  
Rita Margarete Grala, 2006. 
 

v. 17, n. 5 Inserção de Mecânica Quântica no Ensino Médio: uma proposta para professores  
 Márcia Cândida Montano Webber e Trieste Freire Ricci, 2006. 
 

v. 17, n. 6 Unidades didáticas para a formação de docentes das séries iniciais do ensino 
fundamental 
Marcelo Araújo Machado e Fernanda Ostermann, 2006. 
 

v. 18, n. 1 A Física na audição humana 
Laura Rita Rui, 2007. 
 

v. 18, n. 2 Concepções alternativas em Óptica   
Voltaire de Oliveira Almeida, Carolina Abs da Cruz e Paulo Azevedo Soave, 2007. 
 

v. 18, n. 3 A inserção de tópicos de Astronomia no estudo da Mecânica em uma abordagem 
epistemológica 
Érico Kemper, 2007. 
 

v. 18, n. 4  O Sistema Solar – Um Programa de Astronomia para o Ensino Médio 
Andréia Pessi Uhr, 2007. 
 

v. 18, n. 5 Material de apoio didático para o primeiro contato formal com Física; Fluidos 
Felipe Damasio e Maria Helena Steffani, 2007. 

 
v. 18, n. 6 

 
Utilizando um forno de microondas e um disco rígido de um computador como 
laboratório de Física 
Ivo Mai, Naira Maria Balzaretti e João Edgar Schmidt, 2007. 
 

v. 19, n. 1 Ensino de Física Térmica na escola de nível médio: aquisição automática de dados 
como elemento motivador de discussões conceituais 
Denise Borges Sias e Rejane Maria Ribeiro-Teixeira, 2008. 
 

v. 19, n. 2 Uma introdução ao processo da medição no Ensino Médio 
César Augusto Steffens, Eliane Angela Veit e Fernando Lang da Silveira, 2008. 
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v. 19, n. 3 Um curso  introdutório à Astronomia para a formação inicial de professores de Ensino  
Fundamental, em nível  médio 
Sônia Elisa Marchi Gonzatti, Trieste Freire Ricci e Maria de Fátima Oliveira Saraiva, 
2008. 

 
v. 19, n. 4 

 
Sugestões ao professor de Física para abordar tópicos de Mecânica Quântica no 
Ensino Médio 
Sabrina Soares, Iramaia Cabral de Paulo e Marco Antonio Moreira, 2008. 
 

v. 19, n. 5 Física Térmica: uma abordagem histórica e experimental 
Juleana Boeira Michelena e Paulo Machado Mors, 2008. 
 

v. 19, n. 6 Uma alternativa para o ensino da Dinâmica no Ensino Médio a partir da resolução 
qualitativa de problemas 
Carla Simone Facchinello e Marco Antonio Moreira, 2008. 
 

v. 20, n. 1 Uma visão histórica da Filosofia da Ciência com ênfase na Física 
Eduardo Alcides Peter e Paulo Machado Mors, 2009. 
 

v. 20, n. 2 Relatividade de Einstein em uma abordagem histórico-fenomenológica 
Felipe Damasio e Trieste Freire Ricci, 2009. 
 

v. 20, n. 3 Mecânica dos fluidos: uma abordagem histórica 
Luciano Dernadin de Oliveira e Paulo Machado Mors, 2009. 
 

v. 20, n. 4  Física no Ensino Fundamental: atividades lúdicas e jogos computadorizados 
Zilk M. Herzog e Maria Helena Steffani, 2009. 
 

v. 20, n. 5 Física Térmica 
Nelson R. L. Marques e Ives Solano Araujo, 2009. 

   
v. 20, n. 6  Breve introdução à Fisica e ao Eletromagnetismo  

Marco Antonio Moreira, 2009. 
 

v. 21, n. 1 Atividades experimentais de Física à luz da epistemologia de Laudan: ondas 
mecânicas no ensino médio   
Lizandra Botton Marion Morini,  Eliane Angela Veit, Fernando Lang da Silveira, 2010.   

  
v. 21, n. 2 Aplicações do Eletromagnetismo, Óptica, Ondas, da Física Moderna e Contemporânea 

na Medicina (1ª Parte) 
Mara Fernanda Parisoto e José Túlio Moro, 2010. 

  
v. 21, n. 3 Aplicações do Eletromagnetismo, Óptica, Ondas, da Física Moderna e Contemporânea 

na Medicina (2ª Parte) 
Mara Fernanda Parisoto e José Túlio Moro, 2010. 

  
v. 21, n. 4 O movimento circular uniforme: uma proposta contextualizada para a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) 
Wilson Leandro Krummenauer, Sayonara Salvador Cabral da Costa e Fernando Lang 
da Silveira, 2010. 
 

v. 21, n. 5 Energia: situações para a sala de aula 
Marcia Frank de Rodrigues, Flávia Maria Teixeira dos Santos e Fernando Lang da 
Silveira, 2010. 

  
v. 21, n. 6 Introdução à modelagem científica 

 Rafael Vasques Brandão, Ives Solano Araujo e Eliane Angela Veit, 2010. 
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v. 22, n. 1 Breve introdução à Lei de Gauss para a eletricidade e à Lei de Àmpere-Maxwell 
Ives Solano Araujo e Marco Antonio Moreira, 2011. 

  
v. 22, n. 2 O conceito de simetria na Física e no Ensino de Física 

Marco Antonio Moreira e Aires Vinícius Correia da Silveira 
  

v. 22, n. 4 Visões epistemológicas contemporâneas: uma introdução 
Marco Antonio Moreira e Neusa Teresinha Massoni, 2011. 

 
v. 22, n. 5 

 
Introdução à Física das Radiações 
Rogério Fachel de Medeiros e Flávia Maria Teixeira dos Santos, 2011. 

 
v. 22, n. 6  

 
O átomo grego ao Modelo Padrão: os indivisíveis de hoje 
Lisiane Araujo Pinheiro, Sayonara Salvador Cabral da Costa e Marco Antonio Moreira, 
2011. 
 

v. 23, n. 1 Situações-problema como motivação para o estudo de Física no 9o ano 
Terrimar I. Pasqualetto , Rejane M. Ribeiro-Teixeira e Marco Antonio Moreira, 2012. 
 

v. 23, n. 2 Unidades de Ensino Potencialmente Significativas UEPS 
Marco Antonio Moreira, 2012. 
 

v. 23, n. 3 Universo, Terra e Vida: aprendizagem por investigação 
Roberta Lima Moretti, Maria de Fátima Oliveira Saraiva e Eliane Angela Veit, 2012. 

  
v. 23, n. 4 Ensinando Física através do radioamadorismo 

Gentil César Bruscato e Paulo Machado Mors, 2012. 
   

v. 23, n. 5 Física na cozinha 
Lairane Rekovvsky, 2012. 

  
v. 23, n. 6  Inserção de conteúdos de Física Quântica no Ensino Médio através de uma unidade 

de ensino potencialmente significativa  
Adriane Griebeler e Marco Antonio Moreira, 2013. 

  
v. 24, n. 1 Ensinando Física Térmica com um refrigerador 

Rodrigo Poglia e Maria Helena Steffani, 2013. 
  

v. 24, n. 2 Einstein e a Teoria da Relatividade Especial: uma abordagem histórica e introdutória  
Melina Silva de Lima, 2013. 

  
v. 24, n. 3 A Física dos equipamentos utilizados em eletrotermofototerapia 

Alexandre Novicki, 2013. 
 

v. 24, n. 4 
 
O uso de mapas e esquemas conceituais em sala de aula 
Angela Denise Eich Müller e Marco Antonio Moreira, 2013. 

  
v. 24, n. 5 Evolução temporal em Mecânica Quântica: conceitos fundamentais envolvidos 

Glauco Cohen F. Pantoja e Victoria Elnecave Herscovitz, 2013. 
  

v. 24, n. 6 Aprendizagem significativa em mapas conceituais 
Marco Antonio Moreira, 2013. 

  
v. 25, n. 1 Introdução ao uso de tecnologias no Ensino de Física experimental dirigida a 

licenciandos de Física 
Leandro Paludo, Eliane Angela Veit e Fernando Lang da Silveira, 2014. 
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v. 25, n. 2 Uma proposta para a introdução dos plasmas no estudo dos estados físicos da matéria 
no Ensino Médio 
Luis Galileu G. Tonelli, 2014. 

  
v. 25, n. 3  Abordagem de conceitos de Termodinâmica no Ensino Médio por meio de Unidades 

de Ensino Potencialmente Significativas 
Marcos Pradella e Marco Antonio Moreira, 2014. 

  
v. 25, n.4 Arduino para físicos: uma ferramenta prática para a aquisição de dados automáticos 

Rafael Frank de Rodrigues e Silvio Luiz Souza Cunha, 2014. 
 

v. 25, n.5 Ensino de conceitos básicos de eletricidade através da análise do consumo de energia 
elétrica na escola 
Adroaldo Carpes de Lara, Ives Solano Araujo e Fernando Lang da Silveira, 2014. 
 

v. 25, n.6 Pequenos projetos de Física no ensino não formal 
Camilla Lima dos Reis e Maria Helena Steffani, 2014. 
 

v. 26, n.1 Ensino de Eletricidade para a Educação de Jovens e Adultos 
Rodrigo Lapuente de Almeida e Sílvio Luiz de Souza Cunha, 2015. 
 

v. 26, n.2 Textos e atividades sobre oscilações e ondas, modelos atômicos, propriedades da luz, 
luz e cores, radiações ionizantes e suas aplicações médicas 
José Fernando Cánovas de Moura, Rejane Maria Ribeiro-Teixeira e Fernando Lang da 
Silveira, 2015. 

  
v. 26, n.3 Ensino de Óptica na escola de nível médio: utilizando a plataforma Arduino como 

ferramenta para aquisição de dados, controle e automação de experimentos no 
laboratório didático 

 Elio Molisani Ferreira Santos, Rejane Maria Ribeiro-Teixeira e Marisa Almeida 
Cavalcante, 2015. 
 

v. 26, n.4 Proposta didática para desenvolver o tema supercondutividade no Ensino Médio 
 Flavio Festa, Neusa Teresinha Massoni e Paulo Pureur Neto, 2015. 

 
v. 26, n.5 Oficina de Astronomia 

 Marina Paim Gonçalves e Maria Helena Steffani, 2015 
 

v. 26, n.6 Interfaces entre teorias de aprendizagem e ensino de Ciências/Física 
 Marco Antonio Moreira e Neusa Teresinha Massoni, 2015. 

 
v. 27, n. 1 Proposta didática para apresentar conceitos do movimento de queda dos corpos no 

Ensino Fundamental através de um aporte histórico e epistemológico 
Jênifer Andrade de Matos e Neusa Teresinha Massoni, 2016. 

  
v. 27, n. 2 Proposta didática para o ensino de calorimetria com ênfase no desenvolvimento da 

habilidade de leitura e interpretação de gráficos 
Gabriel Schabbach Schneider, Fernando Lang da Silveira e Eliane Angela Veit, 2016. 

v. 27, n. 3 Uma proposta de trabalho orientada por projetos de pesquisa para introduzir temas de 
Física no 9º ano do Ensino Fundamental 
Jeferson Barp e Neusa Teresinha Massoni, 2016. 

v. 27, n. 4 Aplicação do Método Peer Instruction na abordagem das Leis de Newton no Ensino 
Médio 
 Jader Bernardes, Ives Solano Araujo e Eliane Angela Veit, 2016 
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v. 27, n. 5 Uma sequência didática sobre ondas com os métodos Instrução pelos Colegas (Peer 
Instruction) e Ensino sob Medida (Just-in-time Teaching) 
Madge Bianchi dos Santos, Ives Solano Araujo e Eliane Angela Veit, 2016. 

v. 27, n. 6 Uma proposta para introduzir a Teoria da Relatividade Restrita no ensino médio: 
abordagem histórico epistemológica e conceitual 
Eduardo Ismael, Fuchs, Dimiter Hadjimichef e Neusa Teresinha Massoni. 

v. 28, n. 1 Gravitação Universal em atividades práticas: uma abordagem histórica e cultural, das 
órbitas dos planetas à ficção científica 
Eliana Fernandes Borragini, Daniela Borges Pavani e Paulo Lima Junior, 2017. 

v. 28, n. 2 O Bóson de Higgs na mídia, na Física e no Ensino da Física 
Marco Antonio Moreira, 2017. 

v. 28, n. 3 Visões epistemológicas (ou sociológicas) recentes da ciência: uma introdução 
Neusa Teresinha Massoni e Marco Antonio Moreira, 2017. 


