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Resumo: Este estudo de dissertação de mestrado está sendo desenvolvido com o objetivo de elaborar e propor ao ambiente esco-
lar um jogo educativo, para o ensino de Física, que possibilite a participação ativa do aluno nos processo de ensino-aprendizagem. 
A experiência pedagógica ocorre em uma escola municipal da cidade de Lajeado – RS, numa turma de 8a série. A pesquisa ocorre 
numa natureza qualitativa com enfoque direcionado para o estudo de caso. O estudo está fundamentado nas teorias da aprendi-
zagem significativa de David Ausubel e das inteligências múltiplas de Howard Gardner. O estudo evidenciou que os jogos des-
pertam interesses nos alunos e alunas e que não podem ser vistos como simples instrumentos para “preencher o tempo” ou como 
“tapa buraco” de aulas não preparadas pelo professor. Ficou claro que o sucesso da atividade lúdica que prioriza a utilização do 
jogo como recurso pedagógico depende muito de uma preparação, isto é, de um planejamento do educador.
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O professor atual, indubitavelmente, está inserido num mundo de desafios, pois precisa trabalhar 
a interdisciplinaridade na escola, entretanto foi continuamente submetido, na sua formação, a atividades 
multidisciplinares; necessita trabalhar dentro de uma perspectiva de incertezas, mas foi condicionado a viver 
num mundo de verdades absolutas; precisa trabalhar a transversalidade de temas como meio ambiente e 
educação sexual, no entanto nunca há tempo, enfim, vários são os compromissos que esbarram em despreparo, 
estrutura, tempo e até, por que não dizer, em má vontade. 

No que se refere ao Ensino de Ciências, mais especificamente ao de Física, verifica-se um enfoque 
exageradamente direcionado aos aspectos formais, onde ocorre intensa aplicação de equações sem uma devida 
significação dos conceitos adjacentes. Nesse contexto, a aprendizagem ganha uma conotação mecânica. O 
aluno acaba dedicando mais importância à memorização das fórmulas do que às ideias, aos conceitos que 
normalmente ficam em segundo plano (PIETROCOLA, 2009). 

Dessa forma, a questão norteadora do estudo para elaboração de dissertação traz a seguinte indagação: 
que benefícios a utilização do jogo “Viajando pelo Universo” pode proporcionar ao ambiente escolar do 
professor de Ciências e de seus alunos do último ano do Ensino Fundamental em uma escola pública da rede 
municipal de ensino? 
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Assim, este estudo está sendo desenvolvido com o objetivo de elaborar e propor ao ambiente escolar 
um jogo educativo para o ensino de Física que possibilite a participação ativa do aluno no processo de ensino-
aprendizagem. 

Especificamente, o estudo objetiva: 
a) Disponibilizar aos alunos do último ano do Ensino Fundamental o jogo educativo “Viajando pelo 

Universo” como uma ferramenta que trabalhe o conteúdo de Física de forma interativa, despertando 
a sua curiosidade e colaborando com a construção de seus conhecimentos por meio da interatividade;

b) Acompanhar a participação e interação dos alunos do último ano do Ensino Fundamental nas aulas de 
Física antes da aplicação e após a utilização do jogo “Viajando pelo Universo”;

c) Verificar os potenciais lúdicos e pedagógicos do jogo “Viajando pelo Universo” quanto à manifestação 
de inteligências múltiplas e ao desenvolvimento de aprendizagens significativas.  

A experiência pedagógica ocorre em uma escola municipal da cidade de Lajeado – RS, a Escola 
Municipal Porto Novo, que atende, principalmente, alunos dos bairros próximos à escola. O desenvolvimento 
deste estudo ocorre numa turma de 8a série, na turma 81 composta por 22 alunos. 

A pesquisa é de natureza qualitativa com enfoque direcionado para o estudo de caso. 

O estudo é fundamentado nas teorias da aprendizagem significativa de Ausubel (2003) e das inteligências 
múltiplas de Gardner (1994): inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, inteligência espacial, 
inteligência corporal-cinestésica, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, inteligência musical e 
inteligência naturalista ou biológica, além da inteligência pictórica desenvolvida por estudos de Machado (2011).  

O estudo evidenciou que os jogos despertam interesses nos alunos e alunas e que não podem ser 
vistos como simples instrumentos para “preencher o tempo” ou como “tapa buraco” de aulas não preparadas 
pelo professor. Ficou claro que o sucesso da atividade lúdica que prioriza a utilização do jogo como recurso 
pedagógico depende muito de uma preparação, isto é, de um planejamento do educador.

Outra relevante consideração observada no momento do jogo relaciona-se à grandeza da atividade 
quando realizada em grupo, pois concomitantemente ao instante de aprendizagem do conteúdo, pôde-se 
constatar a manifestação das relações interpessoais, além de várias habilidades decorrentes da interação social 
entre os alunos.
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