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Resumo 
Este relato apresenta algumas reflexões acerca do funcionamento didático de um jogo de tabuleiro de perguntas e respostas realizado em 

grupos de alunos no contexto da sala de aula de Física, a partir da observação participante e da análise das respostas a um questionário 

aberto. Participaram da investigação 39 alunos do 3o ano do Ensino Médio de uma escola pública do interior do Estado do Rio Grande do 

Sul. As análises indicam que o funcionamento didático do jogo se dá principalmente por favorecer e estimular a interação entre o aluno e os 

conteúdos, e entre os alunos que constituem um grupo no exercício de elaborar as perguntas a partir destas interações. 
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1. Contexto do relato 
Este relato refere-se às primeiras reflexões quanto ao uso do jogo “Tabuleiro” (“Board Game”) por alunos do 

Ensino Médio de uma escola pública de Educação Básica do interior do Estado do Rio Grande do Sul (RS) no 

contexto da sala de aula de Física. A experiência foi conduzida por três acadêmicas bolsistas de iniciação à 

docência (bolsistas ID) do Curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), um 

professor da escola (supervisor) e um professor da universidade (coordenador) no âmbito do Projeto 

“Interlocuções Universidade-Escola para Qualificação da Formação e da Prática Docente” do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). 

O jogo “Tabuleiro” se caracteriza por ser um jogo de perguntas e respostas 

desenvolvidas pelos próprios participantes em torno de um tema, assunto ou conteúdo. A importância 

pedagógica desse jogo está na possibilidade do aluno desenvolver habilidades cognitivas básicas como leitura, 

interpretação, raciocínio, pesquisa e escrita em torno do tema, assunto ou conteúdo em questão. Como atividade 

lúdica, o jogo tem seu espaço no conjunto de estratégias para o ensino de ciências (KNECHTEL; 

BRANCALHÃO, 2013; PEREIRA et al., 2009). 

Com o objetivo de compartilhar conhecimentos, experiências e informações, o jogo 

“Tabuleiro” foi inicialmente implementado em uma oficina no III Encontro IntraPibid realizado em 22 de março 

de 2013 na Unipampa com 13 (treze) acadêmicos de diversos cursos de graduação da Unipampa (Ciências 

Biológicas, Pedagogia e Educação Inclusiva, Licenciatura em Física, Licenciatura em Química, Licenciatura em 

Ciências da Natureza, Licenciatura em Letras Espanhol/Inglês e Licenciatura em Matemática). 

Posteriormente, centrando a atenção no ensino de Física, objetivou-se coletar os primeiros resultados a respeito 

de como o jogo “Tabuleiro” pode ser utilizado em uma sala de aula de Física e as aprendizagens que decorrem 

com o seu uso, ou seja, buscou-se entender o funcionamento didático do jogo em situação de ensino. É sobre tais 

resultados que este trabalho foca suas reflexões, usando-se dados coletados a partir da observação participante e 

das respostas a um questionário aberto. O jogo foi implementado nos dias 6 (seis) e 11 (onze) de junho de 2013 

em 2(duas) horas-aula (de 45 min cada) de Física de uma das escolas parceiras do Pibid/Unipampa com 40 

(quarenta) alunos do 3º ano do Ensino Médio da escola. 

Dos 40 participantes, 39 responderam ao questionário proposto. Os resultados são apresentados e discutidos a 

seguir, após o detalhamento das atividades. 

 

2. Detalhamento das atividades 

A primeira experiência com o jogo “Tabuleiro” ocorreu no III Encontro IntraPibid/Unipampa em uma oficina 

com 2 (duas) horas de duração e foi a base para esta investigação. O jogo foi realizado em pequenos grupos. Os 

materiais utilizados foram: tabuleiro com trilhas, dado, cartões para perguntas e respostas, e pinos para marcar o 

movimento dos grupos sobre o tabuleiro (um para cada grupo). O tabuleiro utilizado apresenta 

30 (trinta) casas e, dentre elas, casas de avanços e retrocessos, assim como a casa de “Início” e a casa de 

“Parabéns! Você venceu!” que determina o fim do jogo; e ainda, uma caixa de regras inserida no próprio 

tabuleiro. O tabuleiro (Figura 01) teve tradução livre a partir de uma versão em inglês obtida na internet e foi 

impresso em fundo brando no tamanho 60 x 90 cm. 

Figura 01: Tabuleiro usado na oficina. 
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Os resultados dessa oficina motivaram as bolsistas ID a aplicar o jogo em 2 (duas) turmas de alunos do 3º ano do 

Ensino Médio da escola, com separação de 5 (cinco) dias entre a primeira aplicação (com a turma 301) e a 

segunda aplicação (com a turma 302). Cada aplicação teve duração de 2 (dois) períodos de aula (45 min cada), 

totalizando 1h30min. Para ambas as turmas, os temas utilizados trataram de conteúdos de Física, especificamente 

os conteúdos de eletrostática estudados no 2º bimestre do ano letivo de 2013, a saber, força elétrica, campo 

elétrico, potencial elétrico e energia potencial elétrica. Como fonte de consulta, os alunos usaram seus cadernos e 

livros da escola, além de 2 (dois) textos impressos entregues aos grupos, ambos os textos retirados da revista “A 

Física na Escola” de autoria de 

Marcelo M. F. Saba: “A Física das Tempestades e dos Raios: Questões e Dúvidas Frequentes” (SABA, 2001) e 

“O Raio Passo a Passo” (SABA, 2003). O tabuleiro utilizado teve o numero de casas reduzido em relação à 

experiência anterior com o jogo (III IntraPibid), uma vez que foi necessário adequar o tempo do jogo ao tempo 

da aula. 

 

No contexto do jogo, o conjunto de procedimentos compõe as regras que indicam o passo-a-passo do jogo. As 

regras utilizadas foram adaptadas da versão em inglês e ampliadas em número, resultando no seguinte conjunto: 

1) Organizar a turma em grupos numerados (grupo 1, grupo 2, grupo 3, etc.); 2) Fornecer a cada grupo de 5 a 10 

cartões para o desenvolvimento de cada pergunta (cartão-pergunta) e de cada resposta correspondente (cartão-

resposta); 3) Em cada cartão-pergunta é escrita uma única pergunta e este cartão é introduzido no interior de uma 

caixa numerada de acordo com a numeração do grupo (caixa 1para o grupo 1, caixa 2 para o grupo 2, etc.) e, de 

modo correspondente, cada resposta é escrita em um único cartão-resposta, sendo estes cartões introduzidos em 

uma caixas numeradas de acordo com o grupo; 4) Cada grupo seleciona um representante; 5) Cada representante 

rola o dado (de seis faces, numerados de um a seis); 6) Começar o jogo o grupo que obtiver a face com maior 

numeração e, em caso de empate, o dado é rolado até que se obtenha resultados decrescentes, ordenando assim o 

início do jogo; 7) Na sua vez de jogar, o representante escolhe uma das caixas com os cartões-pergunta, exceto a 

do seu próprio grupo, retira um cartão-pergunta e lê a pergunta escrita nele para o grupo a que faz parte, 

interagindo com o mesmo para encontrar a melhor resposta; 8) Somente a primeira resposta dada é considerada; 

9) Se correta, o representante rola o dado e move o pino conforme a numeração obtida no dado; se errada, o pino 

permanece inalterado; 10) O grupo que atingir a casa “Parabéns! Você venceu!” é o ganhador. 

A Figura 02 mostra o tabuleiro utilizado na aplicação na escola com a turma 301, em que as casas foram 

reaproveitadas do tabuleiro apresentado Figura 01 e coladas sobre folha E.V.A. Como se formaram 3 (três) 

grupos na sala de aula, as caixas para colocar os cartões para perguntas e respostas foram numeradas de 1 a 3, e 

os 3 (três) pinos para os movimentos sobre o tabuleiro foram construídos a partir da parte superior de garrafas pet 

de 500 ml com tampas de cores diferentes (um pino para o movimento correspondente a cada grupo). 

Para a segunda aplicação (com a turma 302), 3 (três) mudanças foram feitas nos materiais utilizados: o tabuleiro 

foi desenhado no quadro branco antes do jogo; os pinos para cada um dos 3 (três) grupos que se constituíram na 

turma foram construídos manualmente com folha de papel A4 em forma de cone e numerados de 1 a 3, os quais 

foram fixados sobre o quadro branco com fita adesiva e que foram movidos conforme o andamento do jogo; e, 

ainda, os cartões para perguntas e respostas foram inseridos em envelopes feitos manualmente com folha de 

papel A4 e numerados de 1 a 3 para dar conta do números de grupos que se formaram na turma. A Figura 03 

ilustra o tabuleiro e os pinos sobre a lousa utilizados na escola. Para atender ao objetivo proposto, o 
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Licenciatura em Física, Licenciatura em Química, Licenciatura em Ciências da Natureza, 
Licenciatura em Letras Espanhol/Inglês e Licenciatura em Matemática).  

Posteriormente, centrando a atenção no ensino de Física, objetivou-se coletar os 
primeiros resultados a respeito de como o jogo “Tabuleiro” pode ser utilizado em uma sala de 
aula de Física e as aprendizagens que decorrem com o seu uso, ou seja, buscou-se entender o 
funcionamento didático do jogo em situação de ensino. É sobre tais resultados que este 
trabalho foca suas reflexões, usando-se dados coletados a partir da observação participante e 
das respostas a um questionário aberto. O jogo foi implementado nos dias 6 (seis) e 11 (onze) 
de junho de 2013 em 2(duas) horas-aula (de 45 min cada) de Física de uma das escolas 
parceiras do Pibid/Unipampa com 40 (quarenta) alunos do 3º ano do Ensino Médio da escola. 
Dos 40 participantes, 39 responderam ao questionário proposto. Os resultados são 
apresentados e discutidos a seguir, após o detalhamento das atividades. 

2. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 
A primeira experiência com o jogo “Tabuleiro” ocorreu no III Encontro 

IntraPibid/Unipampa em uma oficina com 2 (duas) horas de duração e foi a base para esta 
investigação. O jogo foi realizado em pequenos grupos. Os materiais utilizados foram: 
tabuleiro com trilhas, dado, cartões para perguntas e respostas, e pinos para marcar o 
movimento dos grupos sobre o tabuleiro (um para cada grupo). O tabuleiro utilizado apresenta 
30 (trinta) casas e, dentre elas, casas de avanços e retrocessos, assim como a casa de “Início” 
e a casa de “Parabéns! Você venceu!” que determina o fim do jogo; e ainda, uma caixa de 
regras inserida no próprio tabuleiro. O tabuleiro (Figura 01) teve tradução livre a partir de 
uma versão em inglês obtida na internet e foi impresso em fundo brando no tamanho 60 x 90 
cm. 
 

 
 

Inicio  

Avançar 
3 

ESPAÇOS 

SUPER 
SALTAR 
Avance 

Volte 3 
espaços 

Voltar 
um 

espaço 

Oh não! 
Volte. 

Avançar 
2 

espaços 

Oh não! 
Volte 
para o 
inicio 

 

Caixa de regras: 
1) Retirar um 
cartão da caixa de 
perguntas. 
2) Se você 
responder 
corretamente à 
pergunta, então 
você pode  rolar o 
dado e mover o 
número de casas 
correspondente. 
3) Dois ou mais 
jogadores podem 
estar na mesma 
casa. 
4) Continuar a 
jogar até atingir a 
última casa, então 
ver quem vai 
terminar em 
segundo, terceiro, 
etc. 

Parabéns! 
Você 

venceu! 

 
Figura 01: Tabuleiro usado na oficina. 
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Os resultados dessa oficina motivaram as bolsistas ID a aplicar o jogo em 2 (duas) turmas de alunos do 3º ano do 

Ensino Médio da escola, com separação de 5 (cinco) dias entre a primeira aplicação (com a turma 301) e a 

segunda aplicação (com a turma 302). Cada aplicação teve duração de 2 (dois) períodos de aula (45 min cada), 

totalizando 1h30min. Para ambas as turmas, os temas utilizados trataram de conteúdos de Física, especificamente 

os conteúdos de eletrostática estudados no 2º bimestre do ano letivo de 2013, a saber, força elétrica, campo 

elétrico, potencial elétrico e energia potencial elétrica. Como fonte de consulta, os alunos usaram seus cadernos e 

livros da escola, além de 2 (dois) textos impressos entregues aos grupos, ambos os textos retirados da revista “A 

Física na Escola” de autoria de 

Marcelo M. F. Saba: “A Física das Tempestades e dos Raios: Questões e Dúvidas Frequentes” (SABA, 2001) e 

“O Raio Passo a Passo” (SABA, 2003). O tabuleiro utilizado teve o numero de casas reduzido em relação à 

experiência anterior com o jogo (III IntraPibid), uma vez que foi necessário adequar o tempo do jogo ao tempo 

da aula. 

 

No contexto do jogo, o conjunto de procedimentos compõe as regras que indicam o passo-a-passo do jogo. As 

regras utilizadas foram adaptadas da versão em inglês e ampliadas em número, resultando no seguinte conjunto: 

1) Organizar a turma em grupos numerados (grupo 1, grupo 2, grupo 3, etc.); 2) Fornecer a cada grupo de 5 a 10 

cartões para o desenvolvimento de cada pergunta (cartão-pergunta) e de cada resposta correspondente (cartão-

resposta); 3) Em cada cartão-pergunta é escrita uma única pergunta e este cartão é introduzido no interior de uma 

caixa numerada de acordo com a numeração do grupo (caixa 1para o grupo 1, caixa 2 para o grupo 2, etc.) e, de 

modo correspondente, cada resposta é escrita em um único cartão-resposta, sendo estes cartões introduzidos em 

uma caixas numeradas de acordo com o grupo; 4) Cada grupo seleciona um representante; 5) Cada representante 

rola o dado (de seis faces, numerados de um a seis); 6) Começar o jogo o grupo que obtiver a face com maior 

numeração e, em caso de empate, o dado é rolado até que se obtenha resultados decrescentes, ordenando assim o 

início do jogo; 7) Na sua vez de jogar, o representante escolhe uma das caixas com os cartões-pergunta, exceto a 

do seu próprio grupo, retira um cartão-pergunta e lê a pergunta escrita nele para o grupo a que faz parte, 

interagindo com o mesmo para encontrar a melhor resposta; 8) Somente a primeira resposta dada é considerada; 

9) Se correta, o representante rola o dado e move o pino conforme a numeração obtida no dado; se errada, o pino 

permanece inalterado; 10) O grupo que atingir a casa “Parabéns! Você venceu!” é o ganhador. 

A Figura 02 mostra o tabuleiro utilizado na aplicação na escola com a turma 301, em que as casas foram 

reaproveitadas do tabuleiro apresentado Figura 01 e coladas sobre folha E.V.A. Como se formaram 3 (três) 

grupos na sala de aula, as caixas para colocar os cartões para perguntas e respostas foram numeradas de 1 a 3, e 

os 3 (três) pinos para os movimentos sobre o tabuleiro foram construídos a partir da parte superior de garrafas pet 

de 500 ml com tampas de cores diferentes (um pino para o movimento correspondente a cada grupo). 

Para a segunda aplicação (com a turma 302), 3 (três) mudanças foram feitas nos materiais utilizados: o tabuleiro 

foi desenhado no quadro branco antes do jogo; os pinos para cada um dos 3 (três) grupos que se constituíram na 

turma foram construídos manualmente com folha de papel A4 em forma de cone e numerados de 1 a 3, os quais 

foram fixados sobre o quadro branco com fita adesiva e que foram movidos conforme o andamento do jogo; e, 

ainda, os cartões para perguntas e respostas foram inseridos em envelopes feitos manualmente com folha de 

papel A4 e numerados de 1 a 3 para dar conta do números de grupos que se formaram na turma. A Figura 03 

ilustra o tabuleiro e os pinos sobre a lousa utilizados na escola. Para atender ao objetivo proposto, o 

funcionamento do jogo foi estudado a partir das anotações e reflexões das bolsistas ID enquanto observadoras 

participantes, bem como da opinião dos alunos que, ao final do jogo, foram convidados a responder a um 

questionário aberto, anônimo e voluntário, solicitando a eles que expressassem sua opinião sincera acerca do 

jogo. O questionário contou com 6 (seis) questões e foi respondido por 39 alunos. Assim, dos 40 participantes, 

39 responderam ao questionário. Esses respondentes foram designados 

A1, A2, A3, ..., A38, A39. 

Figura 02: Tabuleiro construído sobre uma 

folha E.V.A. 

Figura 03: Tabuleiro desenhado sobre o 

quadro branco com pinos de papel fixados. 

 

O questionário foi composto das seguintes questões: (1) Como você vê a aula com este tipo de atividade? (2) O 

que você gostou no jogo? E o quê você não gostou? (3) O quê te marcou neste jogo? (4) O quê você pode 

aprender de Física com o jogo? (5) O quê foi difícil para você no jogo? E o quê foi fácil? e (6) O que poderia ser 

melhorado no jogo? 

Para este trabalho, fez-se uma reflexão somente das questões 3 e 4, a saber : (3) O quê te marcou neste jogo? (4) 

O que você pode aprender de Física com o jogo? 

 

3. Análise e discussão do relato 
Opinião dos alunos acerca do significado da atividade 

Algumas das respostas dos alunos à pergunta “O que te marcou neste jogo?” são transcritas abaixo. De modo 

geral, os alunos evidenciaram a diversão, o trabalho em equipe, a forma interessante e diferente de lidar com os 

conteúdos, o desafio de elaborar as perguntas, e a interação com os colegas: 

A1: A forma de incentivar os alunos a estudar. 

A2, A3: Trabalho em equipe. 

A4: As perguntas. 

A5, A6: A competição. 

A7: A diversão na forma de aprendizagem. 

A8: Ver todos juntos com o mesmo objetivo. 

A9: Que o nosso grupo ganhou. 

A13: A atividade diferente. 

A17: O entretenimento com os colegas trabalhando em grupo. 

A25: Marcou a derrota. 

A30: Que eu compreendi a matéria com mais facilidade. 

A31: Acho que foi uma forma descontraída de aprender, me diverti bastante. 

A32: A forma de prender de outra forma. 

A34: Que toda a turma se mostrou interessada. União. 

A36: Relembrar o que já tinha esquecido. 

A37: O que marcou foi o trabalho em equipe, além de reforçar o aprendizado de um jeito mais fácil. 

A38: O conteúdo com o grupo elaborando as questões e ao mesmo tempo nos divertindo. 
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opinião dos alunos que, ao final do jogo, foram convidados a responder a um questionário 
aberto, anônimo e voluntário, solicitando a eles que expressassem sua opinião sincera acerca 
do jogo. O questionário contou com 6 (seis) questões e foi respondido por 39 alunos. Assim, 
dos 40 participantes, 39 responderam ao questionário. Esses respondentes foram designados 
A1, A2, A3, ..., A38, A39.  

 

  
Figura 02: Tabuleiro construído sobre uma 
folha E.V.A. 

Figura 03: Tabuleiro desenhado sobre o 
quadro branco com pinos de papel fixados. 

 
O questionário foi composto das seguintes questões: (1) Como você vê a aula com este 

tipo de atividade? (2) O que você gostou no jogo? E o quê você não gostou? (3) O quê te 
marcou neste jogo? (4) O quê você pode aprender de Física com o jogo? (5) O quê foi difícil 
para você no jogo? E o quê foi fácil? e (6) O que poderia ser melhorado no jogo? 

Para este trabalho, fez-se uma reflexão somente das questões 3 e 4, a saber : (3) O quê 
te marcou neste jogo? (4) O que você pode aprender de Física com o jogo? 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

Opinião dos alunos acerca do significado da atividade 

Algumas das respostas dos alunos à pergunta “O que te marcou neste jogo?” são 
transcritas abaixo. De modo geral, os alunos evidenciaram a diversão, o trabalho em equipe, a 
forma interessante e diferente de lidar com os conteúdos, o desafio de elaborar as perguntas, e 
a interação com os colegas:  

A1: A forma de incentivar os alunos a estudar. 
A2, A3: Trabalho em equipe. 
A4: As perguntas. 
A5, A6: A competição. 
A7: A diversão na forma de aprendizagem. 
A8: Ver todos juntos com o mesmo objetivo. 
A9: Que o nosso grupo ganhou. 
A13: A atividade diferente. 
A17: O entretenimento com os colegas trabalhando em grupo. 
A25: Marcou a derrota. 
A30: Que eu compreendi a matéria com mais facilidade. 
A31: Acho que foi uma forma descontraída de aprender, me diverti bastante. 
A32: A forma de prender de outra forma. 
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funcionamento do jogo foi estudado a partir das anotações e reflexões das bolsistas ID enquanto observadoras 

participantes, bem como da opinião dos alunos que, ao final do jogo, foram convidados a responder a um 

questionário aberto, anônimo e voluntário, solicitando a eles que expressassem sua opinião sincera acerca do 

jogo. O questionário contou com 6 (seis) questões e foi respondido por 39 alunos. Assim, dos 40 participantes, 

39 responderam ao questionário. Esses respondentes foram designados 

A1, A2, A3, ..., A38, A39. 

Figura 02: Tabuleiro construído sobre uma 

folha E.V.A. 

Figura 03: Tabuleiro desenhado sobre o 

quadro branco com pinos de papel fixados. 

 

O questionário foi composto das seguintes questões: (1) Como você vê a aula com este tipo de atividade? (2) O 

que você gostou no jogo? E o quê você não gostou? (3) O quê te marcou neste jogo? (4) O quê você pode 

aprender de Física com o jogo? (5) O quê foi difícil para você no jogo? E o quê foi fácil? e (6) O que poderia ser 

melhorado no jogo? 

Para este trabalho, fez-se uma reflexão somente das questões 3 e 4, a saber : (3) O quê te marcou neste jogo? (4) 

O que você pode aprender de Física com o jogo? 

 

3. Análise e discussão do relato 
Opinião dos alunos acerca do significado da atividade 

Algumas das respostas dos alunos à pergunta “O que te marcou neste jogo?” são transcritas abaixo. De modo 

geral, os alunos evidenciaram a diversão, o trabalho em equipe, a forma interessante e diferente de lidar com os 

conteúdos, o desafio de elaborar as perguntas, e a interação com os colegas: 

A1: A forma de incentivar os alunos a estudar. 

A2, A3: Trabalho em equipe. 

A4: As perguntas. 

A5, A6: A competição. 

A7: A diversão na forma de aprendizagem. 

A8: Ver todos juntos com o mesmo objetivo. 

A9: Que o nosso grupo ganhou. 

A13: A atividade diferente. 

A17: O entretenimento com os colegas trabalhando em grupo. 

A25: Marcou a derrota. 

A30: Que eu compreendi a matéria com mais facilidade. 

A31: Acho que foi uma forma descontraída de aprender, me diverti bastante. 

A32: A forma de prender de outra forma. 

A34: Que toda a turma se mostrou interessada. União. 

A36: Relembrar o que já tinha esquecido. 

A37: O que marcou foi o trabalho em equipe, além de reforçar o aprendizado de um jeito mais fácil. 

A38: O conteúdo com o grupo elaborando as questões e ao mesmo tempo nos divertindo. 

A39: A interação da turma. 

A análise das respostas revelam aspectos importantes sobre como o jogo do tabuleiro pode se tornar um aliado 

nos processos de ensino-aprendizagem no que diz respeito aos mecanismos de sua operação. As características 

do funcionamento deste jogo que o tornam um jogo didático no contexto do ensino de Física emergem da análise 

das falas dos alunos: 

a) o jogo foi divertido para os alunos (A7); 

b) o jogo despertou-lhes o interesse sobre os conteúdos de Física do bimestre letivo 

(A34); 

c) o jogo favoreceu e estimulou a interação entre o aluno e o conteúdo (A38); 

d) a elaboração das perguntas tornou-se o maior desafio da competição (A4, A38); 

e) o jogo tornou o estudar e o aprender mais fácil e motivador (A1, A32, A37); 

f) o jogo orientou as ações das equipes para um objetivo comum (A2, A3, A8, A17, A37) que foi ganhar o jogo 

(A9, A25); 

g) o jogo favoreceu e estimulou a interação entre os participantes (A39, A34). 

 

Opinião dos alunos acerca da aprendizagem 

As respostas dos alunos à questão “O quê você pode aprender de Física com o jogo?” são transcritas abaixo e 

revelam, de maneira geral, que a elaboração das perguntas é o moto indutor das aprendizagens, tornando a Física 

mais interessante e fácil de ser aprendida: 

A7: Fórmulas, e a parte teórica que é a mais difícil. 

A15: O fato da gente estar fazendo as perguntas faz a gente pensar em Física. 

A33: Na verdade reforçou os meus conhecimentos. 

A35: Entendi melhor algumas partes da matéria com as perguntas. 

A36: Que a Física é muito mais interessante do que pensamos. 

A37: Em geral, quase toda a matéria. 

A39: Dá para aprender muito pois torna o conteúdo mais divertido e fácil de ser aprendido. 

A34: Pude ter uma noção maior do conteúdo em relação ao campo elétrico. 

 

Pelas observações durante a realização do jogo, a maioria dos alunos utilizou os seus cadernos, alguns deles 

revisaram os seus materiais sobre o assunto, outros mostraram que não têm o hábito de rever o seu material de 

aula e que foi durante o jogo que ocorreu a primeira leitura aos cadernos, e outros, ainda, não haviam trazido seu 

material de aula. 

Foi trabalhando em grupo, de uma forma descontraída, que alguns alunos mostraram que memorizaram os 

conteúdos; e outros, que o compreenderam. Importante dizer que, embora os alunos não tenham relatado em seus 

questionários que tiveram dificuldades para elaborar as questões, a observação feita durante o jogo deixa clara 

esta impressão. Essa dificuldade ocorreu em ambas as turmas. Na apresentação do jogo, foi estipulado um 

intervalo de tempo de 50 min para a elaboração das perguntas. No entanto, para a maioria deles, esse intervalo de 

tempo não se mostrou suficiente pois, quase ao término do tempo estipulado, apenas cerca de 30% das questões 

haviam sido concluídas. Na turma 301, dos três grupos de alunos somente um deles finalizou no tempo 

especificado, no entanto, a estratégia utilizada por este grupo não incluiu a interação esperada, ou seja, não houve 
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A39: A interação da turma. 

A análise das respostas revelam aspectos importantes sobre como o jogo do tabuleiro pode se tornar um aliado 

nos processos de ensino-aprendizagem no que diz respeito aos mecanismos de sua operação. As características 

do funcionamento deste jogo que o tornam um jogo didático no contexto do ensino de Física emergem da análise 

das falas dos alunos: 

a) o jogo foi divertido para os alunos (A7); 

b) o jogo despertou-lhes o interesse sobre os conteúdos de Física do bimestre letivo 

(A34); 

c) o jogo favoreceu e estimulou a interação entre o aluno e o conteúdo (A38); 

d) a elaboração das perguntas tornou-se o maior desafio da competição (A4, A38); 

e) o jogo tornou o estudar e o aprender mais fácil e motivador (A1, A32, A37); 

f) o jogo orientou as ações das equipes para um objetivo comum (A2, A3, A8, A17, A37) que foi ganhar o jogo 

(A9, A25); 

g) o jogo favoreceu e estimulou a interação entre os participantes (A39, A34). 

 

Opinião dos alunos acerca da aprendizagem 

As respostas dos alunos à questão “O quê você pode aprender de Física com o jogo?” são transcritas abaixo e 

revelam, de maneira geral, que a elaboração das perguntas é o moto indutor das aprendizagens, tornando a Física 

mais interessante e fácil de ser aprendida: 

A7: Fórmulas, e a parte teórica que é a mais difícil. 

A15: O fato da gente estar fazendo as perguntas faz a gente pensar em Física. 

A33: Na verdade reforçou os meus conhecimentos. 

A35: Entendi melhor algumas partes da matéria com as perguntas. 

A36: Que a Física é muito mais interessante do que pensamos. 

A37: Em geral, quase toda a matéria. 

A39: Dá para aprender muito pois torna o conteúdo mais divertido e fácil de ser aprendido. 

A34: Pude ter uma noção maior do conteúdo em relação ao campo elétrico. 

 

Pelas observações durante a realização do jogo, a maioria dos alunos utilizou os seus cadernos, alguns deles 

revisaram os seus materiais sobre o assunto, outros mostraram que não têm o hábito de rever o seu material de 

aula e que foi durante o jogo que ocorreu a primeira leitura aos cadernos, e outros, ainda, não haviam trazido seu 

material de aula. 

Foi trabalhando em grupo, de uma forma descontraída, que alguns alunos mostraram que memorizaram os 

conteúdos; e outros, que o compreenderam. Importante dizer que, embora os alunos não tenham relatado em seus 

questionários que tiveram dificuldades para elaborar as questões, a observação feita durante o jogo deixa clara 

esta impressão. Essa dificuldade ocorreu em ambas as turmas. Na apresentação do jogo, foi estipulado um 

intervalo de tempo de 50 min para a elaboração das perguntas. No entanto, para a maioria deles, esse intervalo de 

tempo não se mostrou suficiente pois, quase ao término do tempo estipulado, apenas cerca de 30% das questões 

haviam sido concluídas. Na turma 301, dos três grupos de alunos somente um deles finalizou no tempo 

especificado, no entanto, a estratégia utilizada por este grupo não incluiu a interação esperada, ou seja, não houve 

suficiente debate para chegar a um consenso acerca de o quê perguntar e da melhor resposta. Os demais grupos 

dessa turma de alunos, bem como os grupos da turma 302, procuraram entrar em consenso a partir do debate, 

cuidando para elaborar questões não “muito fáceis”, segundo as palavras deles, pois “ganhar o jogo” foi um dos 

fatores relevantes por eles considerado. 

 

4. Considerações finais 
As reflexões feitas até o momento com o uso deste jogo, a partir das falas dos alunos do Ensino Médio e da 

observação participante, levam a concluir que as características fundamentais de seu funcionamento didático 

estão em favorecer e estimular a interação entre o aluno e os conteúdos, e entre os alunos que constituem um 

grupo, no exercício de elaborar as perguntas a partir destas interações. As perguntas se constituíram nos 

verdadeiros desafios do jogo. O jogo também favoreceu a interação entre os alunos dos diferentes grupos 

constituídos na sala de aula. Na percepção do aluo, a aula com o jogo foi inovadora e com o foco no saber, a aula 

saiu do formato tradicional para uma situação em que o aluno é desafiado a questionar e a responder a outro 

desafio. 

Além das dificuldades relatadas que podem surgir na elaboração das questões, é importante ter em conta que se o 

professor não tiver em mãos um tabuleiro impresso, ou pinos, ou mesmo caixas para perguntas e respostas, ainda 

assim o jogo poderá ser realizado, como na experiência aqui relatada, em que se utilizou envelopes feitos de 

papel A4 em lugar das caixas, pinos feitos com cone de papel A4 e tabuleiro desenhado no quadro branco; todos 

os materiais utilizados são de baixo custo. 

 

AGRADECIMENTOS 

Este trabalho teve o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), Brasil, no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), Edital 

CAPES/DEB No 2/2009. As bolsistas ID agradecem ao Prof. Reinaldo Silva Guimarães, supervisor e coautor 

deste trabalho, pela confiança e partilha durante a sua aula para a realização desta atividade didática; à Profa. 

Vania Elisabeth Barlette, coordenadora deste trabalho e também coautora; aos alunos que receberam essa 

proposta com entusiasmo e respeito; e, à Direção da Escola. As bolsistas ID também agradecem a Sra. Márcia 

Beatriz Quartieri de Azambuja que, a partir de sua experiência escolar, motivou-as ao uso de jogos didáticos para 

o trabalho com os alunos da Educação Básica. 

 

Referências 
SABA, M. M. F. O física das tempestades e dos raios. Física na Escola, v. 2, n. 1, p. 19-22, 

2001. 

______. O raio passo a passo. Física na Escola, v. 4, n. 2, p. 5-6, 2003. 

KNECHTEL, C. M.; BRANCALHÃO, R. M. C. Estratégias lúdicas no ensino de ciências. 

Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2354-8.pdf> .  

Acesso em: 03 jul. 2013. 

PEREIRA, R. F.; FUSINATO, P. A.; DANHONI NEVES, M. C. Desenvolvendo um jogo de tabuleiro para o 

ensino de Física. In: VII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, p.12-23, 2009. 



81 Azambuja et al.: Reflexões acerca do funcionamento didático de um jogo de
tabuleiro no contexto da sala de aula de física

suficiente debate para chegar a um consenso acerca de o quê perguntar e da melhor resposta. Os demais grupos 

dessa turma de alunos, bem como os grupos da turma 302, procuraram entrar em consenso a partir do debate, 

cuidando para elaborar questões não “muito fáceis”, segundo as palavras deles, pois “ganhar o jogo” foi um dos 

fatores relevantes por eles considerado. 

 

4. Considerações finais 
As reflexões feitas até o momento com o uso deste jogo, a partir das falas dos alunos do Ensino Médio e da 

observação participante, levam a concluir que as características fundamentais de seu funcionamento didático 

estão em favorecer e estimular a interação entre o aluno e os conteúdos, e entre os alunos que constituem um 

grupo, no exercício de elaborar as perguntas a partir destas interações. As perguntas se constituíram nos 

verdadeiros desafios do jogo. O jogo também favoreceu a interação entre os alunos dos diferentes grupos 

constituídos na sala de aula. Na percepção do aluo, a aula com o jogo foi inovadora e com o foco no saber, a aula 

saiu do formato tradicional para uma situação em que o aluno é desafiado a questionar e a responder a outro 

desafio. 

Além das dificuldades relatadas que podem surgir na elaboração das questões, é importante ter em conta que se o 

professor não tiver em mãos um tabuleiro impresso, ou pinos, ou mesmo caixas para perguntas e respostas, ainda 

assim o jogo poderá ser realizado, como na experiência aqui relatada, em que se utilizou envelopes feitos de 

papel A4 em lugar das caixas, pinos feitos com cone de papel A4 e tabuleiro desenhado no quadro branco; todos 

os materiais utilizados são de baixo custo. 

 

AGRADECIMENTOS 

Este trabalho teve o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), Brasil, no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), Edital 

CAPES/DEB No 2/2009. As bolsistas ID agradecem ao Prof. Reinaldo Silva Guimarães, supervisor e coautor 

deste trabalho, pela confiança e partilha durante a sua aula para a realização desta atividade didática; à Profa. 

Vania Elisabeth Barlette, coordenadora deste trabalho e também coautora; aos alunos que receberam essa 

proposta com entusiasmo e respeito; e, à Direção da Escola. As bolsistas ID também agradecem a Sra. Márcia 

Beatriz Quartieri de Azambuja que, a partir de sua experiência escolar, motivou-as ao uso de jogos didáticos para 

o trabalho com os alunos da Educação Básica. 

 

Referências 
SABA, M. M. F. O física das tempestades e dos raios. Física na Escola, v. 2, n. 1, p. 19-22, 

2001. 

______. O raio passo a passo. Física na Escola, v. 4, n. 2, p. 5-6, 2003. 

KNECHTEL, C. M.; BRANCALHÃO, R. M. C. Estratégias lúdicas no ensino de ciências. 

Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2354-8.pdf> .  

Acesso em: 03 jul. 2013. 

PEREIRA, R. F.; FUSINATO, P. A.; DANHONI NEVES, M. C. Desenvolvendo um jogo de tabuleiro para o 

ensino de Física. In: VII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, p.12-23, 2009. 


