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RESUMO
Partimos do pressuposto que o uso de simulações ou jogos digitais durante tarefas de aprendizagem, proporcionam aos
alunos,  um processo cognitivo mais profundo, que por sua vez,  tende a levar a resultados de aprendizagem mais
consistentes, em comparação com os métodos tradicionais de ensino. No entanto, simplesmente interagir com um jogo
educacional não garante que o jogador tenha um processamento cognitivo apropriado que o levaria à aprendizagem do
objetivo instrucional, tendo em vista que existem poucas orientações, para os designers de jogos sobre como projetar
jogos que facilitem a aprendizagem. Um dos desafios atuais, para os pesquisadores da educação, é determinar como

projetar jogos que alcancem os objetivos de instrução. Levando isso em consideração, esta pesquisa busca ampliar a
compreensão sobre os trabalhos que tratam do uso de jogos digitais na disciplina de Física no Ensino Médio e as ações
do professor que podem favorecer o aprendizado conceitual neste campo do conhecimento. Para isso, fizemos um
levantamento dos trabalhos que versam sobre o ensino de Física por meio do uso de jogos digitais, publicados no
período de 2010 até 2015. O material coletado foi analisado de acordo com a metodologia de análise de documentos
escritos denominada análise textual discursiva, proposta por Moraes e Galiazzi (2007). Os resultados nos permitem
concluir que os jogos podem auxiliar no processo de aprendizagem de fenômenos físicos de difícil visualização e o papel
do professor como mediador entre o objeto de aprendizagem (jogo digital) e o objetivo instrucional é crucial para a
construção da aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Análise  Textual  Discursiva;  Aprendizagem  Significativa;  Teoria  Cognitiva  de  Aprendizagem
Multimídia. 

1 INTRODUÇÃO

A falta de interesse e a dificuldade de formulação de estratégias de raciocínio por parte dos
alunos,  são  alguns  dos  obstáculos  encontrados  pelos  professores  durante  o  ensino  de  Física.
Ausubel (2003) defende que há razões adequadas para o desencanto dos alunos ao estudarem
conceitos científicos. A mais óbvia é que, muitas vezes, os professores apresentam os conceitos por
caminhos que exigem apenas a memorização e a reprodução do conteúdo. Existem outros aspectos
que caracterizam essas práticas expositivas como mal sucedidas, sendo elas: o uso de técnicas
verbais específicas com alunos imaturos em termos cognitivos, a não integração de novos conceitos
com matérias anteriormente estudadas e a utilização de procedimentos de avaliação que avaliam
somente a capacidade de reproduzirem os conceitos estudados, utilizando as mesmas palavras ou
apenas reproduzindo o contexto no qual os conceitos foram abordados pelo professor.

Existe uma divergência entre aquilo que é ensinado na escola e as expectativas dos alunos
(POZO, 1997). Um dos caminhos para superar esta divergência é o desenvolvimento, por parte dos
professores e dos estudantes, de uma nova visão sobre o papel da Física na escola e na vida de
cada um de nós e assim, oportunizar condições para que os estudantes sejam cognitivamente ativos
durante seu processo de aprendizagem. 

Um dos caminhos para que os estudantes queiram aprender de forma ativa é oportunizar a
eles situações de ensino que lhes permitam investigar algo de seu interesse, que os aproxime da
realidade vivenciada no cotidiano com aquilo que é aprendido na escola (BERSIN, 2004). Neste
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sentido, as aulas de Física devem proporcionar aos estudantes a oportunidade de compreender a
dinamicidade, a transitoriedade e a historicidade dos saberes científicos (GARCÍA-JIMÉNEZ, 2015).

Devido ao seu potencial,  de  facilitar  a  visualização do contexto envolvido  em fenômenos
físicos, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) podem ser aliadas daqueles professores
que  decidirem utilizar  esta  tendência  em Ensino  de  Física  em suas  aulas.  Os  seres  humanos
utilizam as mídias digitais como formas de expressar aquilo que está representado em suas mentes.
Neste sentido (BROWN, 2015, p. 432) complementa que a “visualização, proporcionada pelo uso
das tecnologias, pode favorecer a criação de modelos e o seu uso para a compreensão das relações
entre estes e o mundo real”. 

Assim, o uso de simulações ou jogos digitais durante tarefas de aprendizagem, proporcionam
aos alunos,  um processamento cognitivo mais profundo,  o que,  por  sua vez,  tendem a levar  a
resultados de aprendizagem mais consistentes, em comparação com os métodos tradicionais de
ensino  (JOHNSON;  MAYER,  2010).  Com  isso,  o  uso  de  softwares e  outras  ferramentas
tecnológicas, de maneira adequada e com objetivo pedagógico, no âmbito da sala de aula, tende a
despertar nos alunos a atenção e a curiosidade, elementos fundamentais para a construção da
aprendizagem (PEREIRA, 2011).

Assim o uso de jogos digitais educativos, pode aproximar os estudantes do conhecimento
científico,  levando-os  a  vivenciarem  virtualmente  situações  de  ensino  que  se  aproximam  das
situações reais (PRENSKY, 2001). Para Mayer e Alexander (2011), as simulações computacionais e
os jogos digitais oportunizam um ambiente educacional  centrado no aluno e, ao mesmo tempo,
apoia o professor na orientação do processo de aprendizagem. Os autores ainda argumentam que
“as simulações computadorizadas se destinam a encorajar os alunos a ativar o conhecimento prévio
relevante  e  a  reestruturar  ativamente  o  conhecimento”  (MAYER;  ALEXANDER,  2011.  p.  449),
proporcionando assim, os mecanismos necessários para a construção da aprendizagem.

Levando  isso  em  consideração,  esta  pesquisa  busca  ampliar  a  compreensão  sobre  os
trabalhos que tratam do uso de jogos digitais na disciplina de Física no Ensino Médio e as ações do
professor que podem favorecer o aprendizado conceitual neste campo do conhecimento. Para isso,
fizemos um levantamento, no portal de periódicos da CAPES e no indexador  Google Scholar, dos
trabalhos que versam sobre o ensino de Física por meio do uso de jogos digitais, publicados no
período de 2010 até 2015 em revistas com Qualis Capes superior a B3 e utilizando o termo de busca
“jogos digitais  no  ensino  de  física”  e  “Digital  Games Physics  teaching”.  O  material  coletado  foi
analisado de acordo com a metodologia de análise de documentos escritos denominada análise
textual discursiva proposta por Moraes (2003) e Moraes e Galiazzi (2007).

2 JOGOS: DEFINIÇÕES E CONCEITOS

Não existe uma definição literal para a palavra jogo e sim diferentes concepções acerca do
seu significado. Podemos falar de jogos para as crianças, como a amarelinha. Jogo de futebol,
xadrez, ou aqueles com forte presença de situações imaginárias, por exemplo: o jogo de faz de
conta.

Wittgenstein, em Investigações filosóficas (1975, p. 42-3 apud KISHIMOTO, 2002). Estuda a
grande família composta por diferentes tipos de jogo e as suas relações. Para ele o termo jogo é
impreciso, por assumir múltiplos significados.

Considere,  por  exemplo,  os  processos  que  chamamos  de  “jogos”.  Refiro-me  a  jogos  de
tabuleiro, de cartas, de bola, torneios esportivos, etc. O que é comum a todos eles? [...] se você
os contemplar, não verá na verdade algo comum a todos, mas semelhanças, parentescos, e
até toda uma série deles [...] E assim podemos percorrer muitos, muitos outros grupos de jogos
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e  ver  semelhanças  surgirem  e  desaparecem.  [...]  Não  posso  caracterizar  melhor  essas
semelhanças do que com a expressão “semelhanças de família”, pois assim se envolvem e se
cruzam as diferentes semelhanças que existem entre os membros de uma família: estrutura,
traços fisionómicos, cor dos olhos, o andar, o temperamento, etc. E digo os “jogos” formam
uma família (WITTGENSTEIN, 1975, p. 42-3 apud KISHIMOTO, 2002).

Na citação acima, o autor descreve a ramificação do jogo em uma família,  com múltiplas
espécies e seus parentescos. Ao assumir esse sentido para o jogo, surgem imprecisões, se não
apontarmos exatamente  o  tipo  de jogo a  que  nos referimos.  Entre  os  autores  que discutem a
natureza  de  jogo,  suas  características  ou  como  diz  Wittgenstein,  “semelhanças  de  família”.
Kishimoto, 2002 destaca os trabalhos de Huizinga (1951), Caillois (1958), Henriot (1989), Fromberg
(1987) e Christie (1991) na tentativa de explicitar  alguns das semelhanças de família,  conforme
supracitado. Em síntese, os autores assinalam pontos comuns como elementos que interligam a
grande família dos jogos: a liberdade de ação do jogador e a motivação interna devido a ação lúdica;
a existência de regras implícitas ou explícitas; a incerteza dos possíveis resultados; não literalidade,
imaginação e contextualização no tempo e no espaço.

O jogo se apresenta como um material com grande potencial para auxiliar na construção do
conhecimento por meio da motivação, típica do lúdico, mas o trabalho do professor continua sendo
de fundamental importância, tendo em vista que, o trabalho pedagógico é de oferecer estímulos
externos que auxilie os estudantes na sistematização e organização dos conceitos abordados pelo
jogo em sua estrutura cognitiva (KISHIMOTO, 2002).

Kishimoto (2002) defende que o trabalho do criador de um jogo educativo é ter consciência de
que seu trabalho e organizar situações de ensino que possibilitem ao aluno tomar consciência do
significado do conhecimento a ser adquirido por meio de um conjunto de ações a serem executadas
com métodos adequados.  Tendo em vista  que,  a  importância  do  jogo está na possibilidade de
aproximar  o  aluno  do  conhecimento  científico,  levando-o  a  vivenciar  virtualmente  situações  de
solução de problemas que se aproximam das situações reais (KISHIMOTO, 2002).

No entanto, “simplesmente jogar um jogo educacional não garante que o jogador tenha um
processamento  cognitivo  apropriado  que  o  levaria  à  aprendizagem  do  objetivo  instrucional”
(JOHNSON; MAYER, 2010, p. 1251). Tendo em vista que “a pesquisa sobre como projetar jogos
educativamente eficazes está em sua infância” (CHERYL; MAYER, 2010, p. 1246), pois, “não há
quase nenhuma orientação para os designers de jogos e desenvolvedores sobre como projetar
jogos que facilitam a aprendizagem" (O’NEIL; PEREZ, 2008, p. ix). 

Prensky (2001, p.1) expressa que há a necessidade do equilíbrio entre o foco do jogador no
divertimento ou no conteúdo: "Quando você pensa em jogos de computador, há muito envolvimento,
mas pouco conteúdo".  Portanto,  um dos desafios atuais  para os  pesquisadores educacionais  é
determinar como projetar jogos educacionais que alcançem os objetivos de instrução (TENNYSON;
JORCZAK, 2008). Com o objetivo de criar um equilíbrio, incluindo algumas características básicas
do jogo, juntamente com alguns recursos educacionais básicos que se destinam a proporcionar o
processo cognitivo profundo durante a aprendizagem.  Na próxima seção, discutiremos acerca da
análise textual discursiva feita a partir dos trabalhos selecionados que versam sobre o ensino de
física por meio de jogos digitais.

3 ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA DO ESTADO DA ARTE DO USO DE JOGOS DIGITAIS
PARA O ENSINO DE FÍSICA

3.1.  ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA
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A Análise Textual Discursiva (ATD) proposta por Moraes (2003) e Moraes e Galiazzi (2007) é
uma ferramenta de análise qualitativa, tendo por objetivo a produção de novas compreensões a
respeito dos fenômenos investigados, partindo de uma análise criteriosa e rigorosa das informações
contidas a partir de um conjunto de documentos denominado corpus. Para Moraes (2003) a ATD se
realiza a partir de quatro focos: a desmontagem dos textos; a categorização; a captação do novo
emergente; e o processo de auto-organização.

A desmontagem dos textos, também denominado de processo de unitarização, consiste em
examinar os textos selecionados em seus detalhes, fragmentando-os no sentido de compreender as
unidades constituintes do fenômeno estudado.

A categorização é a etapa do estabelecimento de relações entre as unidades constituintes,
encontradas na desmontagem dos textos, combinando-as e as categorizando em grupos, no sentido
de compreender como esses elementos unitários podem ser reunidos na formação de conjuntos
mais complexos, as categorias.

A intensa impregnação nos materiais da análise feita pelos dois focos anteriores, possibilita a
manifestação de uma compreensão revigorada do todo. A crítica e a validação na comunicação
dessa nova compreensão, constituem o último elemento do ciclo de análise. O metatexto resultante
desse processo representa um esforço em explicitar a compreensão do fenômeno investigado como
produto  de  uma  nova  combinação  dos  elementos  construídos  ao  longo  dos  procedimentos
anteriores.

O  ciclo  de  análise,  conforme  supracitado,  é  composto  de  elementos  planejados  e
organizados, em seu todo constitui um processo do qual emergem novas compreensões. Segundo
os autores, os resultados finais, criativos e originais, não podem ser previstos antes da pesquisa.
Entretanto, é essencial o esforço de preparação e impregnação, por parte do pesquisador, para que
a emergência do novo possa se concretizar.

Durante o processo de unitarização, as unidades de significados podem ser incorporadas com
classes preexistentes (categorias à priori), ou de acordo com temas que venham a surgir a partir da
análise de dados (categorias emergentes). Esse processo de categorização, independentemente se
for a partir de categorias a priori ou categorias emergentes, implica na reescrita desses fragmentos
com objetivo de produzir novas compreensões a serem explicitadas por meio de um metatexto.

3.2.  MATERIAIS COLETADOS PARA A ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA

Ao realizarmos o levantamento dos trabalhos que versam sobre o ensino de Física por meio
de jogos digitais,  publicados entre  o período de 2010 a  2015 em periódicos com qualis  capes
superior a B3, encontramos apenas 4 trabalhos, que apresentamos no Quadro 1. 
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Quadro 1: Trabalhos constituintes do corpus da pesquisa

Fonte: autores.

Inicialmente  os  textos  constituintes  do  corpus  de  nossa  pesquisa  (Tabela  1),  foram
fragmentados e ,ao reorganizar os elementos constituintes, foi possível reuni-los em torno de quatro
categorias de análise emergentes: (1) A necessidade de jogos digitais para o ensino de Física; (2)
As características dos jogos digitais que fomentam seu potencial para o ensino de Física; (3) As
limitações do uso de jogos digitais para o ensino de Física; e (4) O papel do professor durante as
aulas que utilizam os jogos digitais como recursos educativos.

A partir destas categorias foi feita a descrição e interpretação das relações das ideias dos
autores dos trabalhos analisados em contraste com alguns referenciais teóricos, com o propósito de
compreender o atual estado da arte do uso de jogos digitais para o ensino de Física. 

4 APRESENTAÇÃO  E  DISCUSSÃO  ACERCA  DAS  CATEGORIAS  EMERGENTES  DA
ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA.

4.1.  PRIMEIRO CONTATO COM OS TEXTOS CONSTITUINTES DO CORPUS

Neste primeiro momento, apresentaremos a síntese dos objetivos e resultados alcançados
dos trabalhos constituintes do corpus de nossa pesquisa. Os autores do trabalho T1 (Effects of
commercial video games on cognitive elaboration of physical concepts), empregaram um método de
ensino baseado no uso de jogos comerciais para investigar o desempenho e organização cognitiva
de conceitos físicos já estudados anteriormente, em contraste com o método tradicional de ensino.
Para isso, organizaram os estudantes em dois grupos, um com aulas expositivas (grupo de controle)
e outro com o apoio dos jogos digitais (grupo experimental). Tal investigação envolveu dois jogos
populares: Cut the Rope e Angry Bird Space, para o estudo dos conceitos de pêndulo e movimento
circular respectivamente. Para a coleta de dados, utilizaram mapas conceituais e testes de múltiplas
escolhas. Os resultados indicam que os jogos potencializaram o entendimento dos conceitos físicos
aprendidos, conforme descritos nos mapas conceituais, e também verificaram que o uso de mapas
conceituais é mais adequado do que testes de múltipla escolha na identificação dos efeitos dos
jogos na construção do conhecimento.

O objetivo do trabalho T2 (Learning physics with digital game simulations in middle school
Science) foi compartilhar o sucesso que os autores obtiveram ao utilizar um jogo digital denominado
SuperCharged como  ferramenta  pedagógica  para  facilitar  a  compreensão  do  eletromagnetismo
básico por estudantes do Ensino Médio.  Segundo os autores,  houve uma diferença significativa
entre os grupos controle e experimental sobre o desempenho na pré-avaliação em contraste com a
pós-avaliação. Além disso, os alunos do grupo experimental foram capazes de dar respostas mais
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sofisticadas sobre as descrições de campos elétricos e a influência da distância nas forças que
carregam a experiência devido às suas interações com o jogo. Os autores ainda ressaltam que
estes resultados apresentam indícios de que uma abordagem complementar, onde os videogames e
as atividades práticas sejam integrados, com cada atividade complementando a outra, se apresenta
como um caminho fértil para apoiar a conceitualização por parte dos estudantes do Ensino Médio.

O  terceiro  trabalho,  o  T3  (Um  simulador  de  fenômenos  físicos  para  mundos  virtuais)
apresenta um estudo sobre o desenvolvimento e uso de um simulador de Física construído em um
ambiente virtual (Second Life) como recurso pedagógico. O simulador explorou elementos de jogos
para promover a aprendizagem dos estudantes no ensino dos conceitos de colisão de corpos. Os
participantes da pesquisa passaram por cinco etapas de observação, seguindo uma metodologia
com base construtivista. A partir do acompanhamento dos alunos nos experimentos, foi possível
observar que a interatividade e imersão no ambiente virtual  proporcionaram o engajamento dos
alunos e se comportou como facilitador do processo de aprendizagem relacionado ao fenômeno
físico abordado.

O artigo T4 (Um novo contexto para mobile games comerciais: adaptação para fins de ensino)
analisou os jogos disponibilizados para telefones celulares, smartphones e tablets (mobile games),
de forma que fosse possível adaptar suas características para o uso no âmbito da sala de aula. Para
o estudo, os autores utilizaram os jogos  Angry Birds e  Puzzle Quest.  Concluíram que o uso de
mobiles games em sala de aula é estimulante e que não existe a necessidade de criação de jogos
digitais específicos para cada conteúdo.

Após  a  leitura  detalhada  de  cada  um  dos  trabalhos  supracitados,  foi  possível  detectar
algumas convergências e discrepâncias acerca das metodologias e concepções teóricas para a
utilização dos jogos digitais para o ensino de Física. Essas peculiaridades e divergências serão
apresentadas  nas  seções  a  seguir  onde  discutiremos  as  categorias  emergentes  do  fenômeno
investigado.

4.2.  CATEGORIAS EMERGENTES DO CORPUS SOBRE O USO DE JOGOS DIGITAIS PARA O
ENSINO DE FÍSICA

4.2.1.  A necessidade de jogos digitais para o ensino de Física

Anderson e Barnett (2013), autores de T2, defendem que uma área onde os jogos têm um
grande potencial para impactar o aprendizado da ciência no estudante é na disciplina de Física do
Ensino Médio. Nas palavras dos autores “o envolvimento dos alunos do ensino médio no fenômeno
físico complexo é desafiador devido à sua natureza abstrata” (ANDERSON; BARNETT, 2003, p. 2).
No entanto, segundo seus referenciais teóricos (DISESSA 2000; DEDE et al., 1999; CLARK et al.,
2009; LINDGREN e SCHWARTZ 2009; NRC 201), as simulações e jogos computacionais fornecem
um mecanismo para mergulhar estudantes no estudo desses complexos conceitos científicos.

Neste sentido, os autores corroboraram das concepções de Barnett (2000) e Redish (1993)
ao defenderem que para dominar conceitos científicos abstratos, os alunos precisam ser capazes de
construir modelos mentais flexíveis e testáveis. Neste sentido, “as visualizações digitais ajudaram os
professores  de  física  a  aliviar  esse  problema  ao  ensinar  a  física  conceitual”  (ANDERSON;
BARNETT,  2013,  p.  3)  e  assim  fornecer  os  mecanismos  necessários  para  a  aprendizagem
significativa. 

A  aprendizagem  significativa,  segundo  Ausubel  (2003),  envolve  a  aquisição  de  novos
significados, que são o produto final da aprendizagem significativa, que ocorre por meio da interação
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entre um material de aprendizagem potencialmente significativo com aquilo que o aprendiz já sabe.
O surgimento de novos significados reflete da ocorrência do processo de aprendizagem significativa.

Um material de instrução é considerado potencialmente significativo quando permite que o
aprendiz estabeleça relações, de forma não arbitrária1 e substantiva2, entre aquilo que ele já sabe
com os novos conceitos ou proposições que serão apresentados durante a tarefa de aprendizagem.
Assim, o aprendizado da física torna-se mais fácil,  agradável e potencialmente significativo se o
estudo de um fenômeno novo for comparado a um fenômeno semelhante já conhecido.

Uma área da Física que apresenta conceitos abstratos e de difícil visualização, é o campo da
Eletrostática. Segundo Segundo Furio e Guisasola (1998 apud ANDERSON; BARNETT, 2013) “Na
eletrostática,  os  campos  elétricos  e  seus  formalismos  representacionais  associados  são
tridimensionais,  abstratos  e  têm  poucas  analogias  com  a  experiência  diária  dos  alunos”.  Para
superar  esse entrave,  John Belcher  (2003,  apud T2)  defende que a visualização proporcionada
pelos recursos digitais: 

Pode dar-lhe acesso a níveis  de abstração que você  simplesmente  não  consegue com a
matemática sozinho. É particularmente valioso para os alunos que estão tentando entender as
coisas em um nível conceitual, porque não há muita intuição sobre o eletromagnetismo ... o
eletromagnetismo é amplamente escondido de sua realidade.  As animações ajudam meus
alunos a visualizar campos vetoriais e outros fenômenos eletromagnéticos que têm dificuldade
em conceituar apenas as matemáticas (BELCHER, 2003, p. 2).

Greis, Reategui e Marques (2013), autores do trabalho T3, assim como Magee (2006, apud
T3), defendem que o uso de jogos ou simulações computacionais podem minimizar o problema da
visualização,  na  medida  que  estas  possibilitam  aos  estudantes  a  vivenciar  virtualmente  certos
fenômenos  físicos,  testar  hipóteses,  controlar  variáveis  que  muitas  vezes  seriam  difíceis  ou
impossíveis de se realizar no mundo real. Além de auxiliar na visualização de fenômenos físicos, os
jogos  são  motivadores  no  sentido  de  que  eles  podem  iniciar,  energizar  e  manter  a  atividade
direcionada aos objetivos instrucionais (JOHNSON; MAYER, 2010). 

Portanto, os jogos digitais podem ser utilizados no âmbito da sala de aula para auxiliar o
processo de ensino e de aprendizagem de conceitos físicos. Sun, Ye e Wang (2015), autores do
trabalho T1, justificam esse potencial dos jogos em três pressupostos ligados à Teoria Cognitiva de
Aprendizagem Multimídia (TCAM), proposta por Mayer (2009). Na próxima seção, discutiremos a
TCAM e outras teorias e características, utilizadas pelos demais autores, que quando incorporadas
nos jogos digitais fomentam esse potencial para o ensino.

4.2.2. Características dos jogos digitais que fomentam seu potencial para o ensino de Física

Existem algumas teorias que visam auxiliar os  designers instrucionais multimídia durante a
produção de materiais digitais com objetivos pedagógicos. Os autores do trabalho T1 utilizaram a
Teoria  Cognitiva  de Aprendizagem Multimídia,  proposta  por  Mayer  (2009)  para  fundamentar  as
características  necessárias  que  um  jogo  digital  deve  contemplar  para  alcançar  o  objetivo
instrucional.

Mayer (2009) considera que a visão e a audição são canais complementares e por isso, as
informações que chegam ao cérebro por meio destes canais devem complementar-se mutuamente.
Um princípio central da TCAM concebe três possíveis tipos de processamento que podem ocorrer,

1 Não-arbitrária  significa  que  a  interação  não  é  com  qualquer  ideia  prévia,  mas  sim  com  algum  conhecimento
especificamente relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende.
2 Substantiva quer dizer não-literal, não ao pé-da-letra.
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durante  uma tarefa  de aprendizagem multimídia,  sendo que  cada um deles  se  fundamenta  na
capacidade cognitiva do aluno. São eles: o processamento cognitivo estranho, o processamento
cognitivo essencial e o processamento cognitivo generativo.

O processamento cognitivo estranho ocorre quando ele não segue a meta instrucional, ou
seja,  quando  informações  interessantes,  mas sem importância  para  o  objetivo  instrucional,  são
apresentadas ao aluno e isso torna o conteúdo confuso e desperdiça parte da capacidade cognitiva
do aluno.  

Outro tipo de processamento é o essencial, que ocorre durante a seleção de informações
importantes. A seleção do material relevante ocorre quando o aprendiz se atenta as palavras chaves
e imagens específicas existentes em um material de instrução multimídia. Este processo envolve
utilizar as informações contidas no material de instrução e organizá-las na memória de trabalho,
almejando, criar uma base adequada de sons e de imagens.

Já o processamento generativo é causado pela participação ativa do aprendiz, pois, envolve a
organização e a integração das informações, promovendo a aprendizagem dos novos conceitos
desenvolvidos na memória de trabalho com apoio dos conhecimentos prévios.

Neste sentido, Mayer (2009) propôs uma série de princípios, que norteiam os produtores de
materiais didáticos digitais e favorecem o potencial de ensino de suas criações. Existem princípios
que visam reduzir o processo estranho, tais como: coerência, sinalização, redundância e princípios
de  contiguidade  temporal  e  espacial.  Outros  visam  promover  o  processamento  essencial:  a
segmentação, o pré treino e modalidade. E por fim existem outros que visam auxiliar o processo de
generalização, tais como o princípio multimídia,  o princípio da personalização, o da voz e o da
imagem. O Quadro 2 explica o funcionamento de cada princípio supracitado.

Quadro 2: Princípios da TCAM, apresentados por Mayer (2009)
PRINCÍPIO EXPLICAÇÃO
Coerência Quando  as  informações  estranhas,  ou  seja,  informações  interessantes,  mas  sem

importância são excluídas.
Sinalização Quando os conteúdos essenciais e mais importantes são destacados.

Redundância Apoia-se  em  apresentar  uma  animação  com  narração  e  imagens,  ao  invés  de
narração,  legenda e imagens,  com a intenção de não sobrecarregar os canais de
processamento cognitivo.

Contiguidade
espacial

Quando uma animação apresenta gráficos simultâneos às narrações relativas a eles.

Contiguidade
temporal

Nas lições multimídia os gráficos e os textos narrados, devem ser apresentados ao
mesmo tempo.

Segmentação As apresentações multimídias devem ser em segmentos, de maneira que cada mídia
apresente a explicação de um determinado tema e não de vários assuntos na mesma
mídia.

Pré-treino Quando o aluno recebe uma revisão dos conceitos necessários para aprender um
novo conteúdo.

Modalidade Consiste na apresentação de gráficos e narrações de maneira simultânea, excluindo o
texto impresso, que trate do mesmo assunto do gráfico ou da narração.

Multimídia Uma  lição  multimídia  deve  conter  imagens  associadas  a  narrações,  ao  invés  de
apenas palavras escritas e imagens.

Personalização Quando  as  palavras  são  apresentadas  na  forma  de  narração  em  estilo  de
conversação.

Voz Apoia-se na apresentação de voz humana, ao invés, de voz de máquina.
Imagem Uma lição multimídia não deve necessariamente apresentar o narrador na tela.

Fonte: Princípios de Instrução Multimídia, segundo a TCAM. Adaptado de Mayer (2009).
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Portanto, segundo a TCAM, o trabalho do design multimídia com objetivos pedagógicos é
desenvolver  atividades  multimídias  capazes  de  reduzir  o  processamento  estranho,  gerenciar  o
processamento  de  informações  essenciais  e  promover  a  generalização  das  principais  ideias
relacionadas ao tema de estudo.

Apenas o T1 pautou-se nos princípios da TCAM para fundamentar as características que
potencializam os jogos digitais para o ensino de Física. Os autores dos demais trabalhos relataram
outras características que fomentam tal potencial. Segundo Turkay e Adinolf (2012), uma dessas
características  é  a  capacidade  de  repetição  e,  infelizmente,  os  jogos  educacionais  geralmente
falham na  retenção  de jogadores em comparação com jogos comerciais.  Essa  característica  é
importante tendo em vista que “se as pessoas estão motivadas a fazer alguma coisa, é provável que
elas estejam dispostas a passar algum tempo e podem aprender com isso” (TURKAY; ADINOLF,
2012, p. 3348). Essa é uma das justificativas que os autores supracitados utilizam para explicar o
motivo que a pessoas passam horas em hobbies como jogos, e os designers de jogos educacionais
são os responsáveis pela programação de estratégias que instigue os jogadores a se concentrarem
nos objetivos de aprendizagem.

Os autores de T1 fazem uma comparação entre os jogos educativos e os jogos comerciais e
sintetizam que os jogos comerciais são mais propensos a fornecer elementos de fantasia que são
intrinsecamente motivadores e instigar os jogadores a se concentrarem para alcançar as maiores
pontuações e um melhor desempenho no jogo. Além disso, por possuírem vários engenheiros de
software na equipe de elaboração destes jogos, os jogos apresentam vários efeitos físicos (por
exemplo rotação, gravidade, tensão em cordas) que são apresentados de modo muito próximo da
realidade.

Podemos perceber que as características de natureza imersiva dos jogos proporcionam aos
alunos  experiências  que  lhes  permitem investigar  conceitos  científicos,  usando o  conhecimento
intuitivo desenvolvido durante o próprio jogo para interpretar problemas e situações de fenômenos
físicos. Entretanto, apesar de tantas características benéficas presentes em jogos digitais para o
ensino, sabemos que os mesmos não são os salvadores dos  déficits encontrados no ensino de
Física. Na próxima seção discutiremos algumas das limitações dos jogos digitais e apresentaremos
algumas possibilidades para superá-las.

4.2.3. Limitações do uso de jogos digitais para o ensino de Física

Discutimos até o presente momento a necessidade da utilização de jogos para o ensino de
conceitos físicos e as características que fomentam esse potencial dos jogos digitais para o ensino
da  disciplina.  No  entanto,  a  estrutura  dos  jogos  digitais,  nem  sempre  permite  que  os  alunos
consigam compreender os conceitos que estão sendo abordados.

Um número crescente de educadores e investigadores, assim como os autores de T1 e T4,
estão  investigando  formas  de  utilizar  jogos  comerciais  populares  como  ferramentas  de
aprendizagem, em vez de desenvolver jogos especificamente para fins educativos. Entretanto, Van
Eck (2006) adverte que “os jogos comerciais não são projetados para ensinar, então os tópicos
serão limitados e o conteúdo pode ser impreciso ou incompleto” (Van Eck 2006, p.7, apud T1).

Assim como Masson  et  al.,  2011,  entendemos que os  jogos comerciais  são capazes de
representar fenômenos físicos realistas, entretanto, eles oferecem poucos recursos em termos de
aprendizagem devido à sua falta de instrução cognitiva apropriada.

Clark  e  Mayer  (2008,  apud T3),  são  alguns  dos  pesquisadores  que  defendem que  nem
sempre a utilização de jogos pode tornar a experiencia educacional mais efetiva. Suas pesquisas
apontam que mesmo oferecendo motivação, alguns estudantes obtiveram um desempenho inferior
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em relação aqueles que trabalharam com abordagens convencionais. Uma possível causa deste
desajuste é o excesso de elementos fantasiosos graficamente detalhados e sonografia excessiva,
pois, isso pode levar o estudante a ater-se mais aos aspectos de entretenimento do jogo do que aos
conceitos envolvidos no processo de aprendizagem.

No decorrer do nosso estudo, apresentamos algumas possibilidades do uso de jogos digitais
para o ensino de física e algumas características que fomentam seu potencial para o ensino de
conceitos  físicos.  Entretanto,  não  se  pode  considerar  a  aprendizagem  significativa  como  a
aprendizagem de material significativo. O termo material potencialmente significativo, simboliza que
o material  deve ter  um “potencial”  de auxiliar  no processo de aprendizagem significativa.  Se o
material já fosse significativo, o objetivo da aprendizagem significativa já estaria completado, antes
mesmo do estudante interagir com o material de instrução (AUSUBEL, 2003).

Assim, além da utilização de um jogo digital com características que potencializam seu uso
para o ensino de conceitos físicos, a presença do professor é indispensável para a aprendizagem
significativa. A seguir discutiremos qual deve ser a posição tomada pelo professor para alcançar o
objetivo instrucional.

4.2.4. O papel do professor durante as aulas que utilizam os jogos digitais como recursos
educativos

Discutimos até o momento acerca da natureza ativa do jogo de computador,  a  natureza
baseada no objetivo de utilizar as estruturas dos jogos digitais, e a maneira na qual os estudantes
utilizam as representações visuais  dentro  do contexto  do jogo para  auxiliar  a  compreensão de
fenômenos físicos.

Uma abordagem mista, contemplando a integração de jogos digitais e o ensino de Física, se
apresenta como uma estratégia instrucional com um amplo leque de possibilidades para auxiliar os
estudantes  no  processo  de  aprendizagem (T2).  Entretanto,  a  implementação  desses  jogos  no
âmbito da sala de aula requer que “o professor possa criar os suportes de aprendizagem sócio
cognitivos que vão além do que o jogo pode proporcionar para os alunos” (ANDERSON; BARNETT,
2013, p. 11). 

Assim, o papel do professor é ser o mediador entre o objetivo instrucional e a modelagem de
aprendizagem utilizando  o  jogo  digital  em questão.  Nesta  perspectiva,  o  papel  do  professor  é
“inventar situações experimentais para facilitar a invenção de seu aluno” (BECKER, 2003, p.13,
apud T3). 

Silva et al. (2012), autores do artigo T4, defendem que o uso de jogos digitais para o ensino
de Física no âmbito da sala de aula representa uma mudança de postura do professor em relação
ao que vai ensinar e como vai ensinar. Corroboram da concepção dos autores de T3 ao afirmarem
que  “o  papel  do  professor  muda  de  comunicador  de  conhecimento  para  o  de  observador,
organizador,  consultor,  mediador,  interventor,  controlador  e  incentivador  da  aprendizagem,  do
processo de construção do saber pelo aluno” (SILVA  et al.  2012, p.  150).  Nesta perspectiva, o
professor só deve intervir quando isso se faz realmente necessário, por meio de indagações que
levem os estudantes a refletirem acerca de hipóteses errôneas, apresentando-lhes situações que
forcem  a  reflexão  e  assim  auxiliar  no  processo  de  construção  do  conhecimento  (GODOY;
MENEGAZZI, 2011, apud. T4).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das categorias de análise discutidas até o momento, podemos perceber o grande
potencial dos jogos para o ensino de Física e a mudança que este acarreta na postura do professor
em prol do avanço cognitivo de seus alunos. Assim, à medida que os videogames na educação
estão ganhando mais atenção, torna-se fundamental compreender como os jogos podem afetar a
aprendizagem e o processamento cognitivo dos estudantes e ajudá-los a desenvolver habilidades
de aprendizagem ao longo da vida (TURKAY; ADINOLF, 2012). 

A quantidade de trabalhos constituintes do corpus de nossa pesquisa, aponta que há pouco
estudos experimentais na área de aprendizagem de física por meio de jogos digitais. Essa pesquisa
pode ser examinada em duas partes. A primeira é a pesquisa com jogos que foram projetados
especificamente para fins educativos, conforme sintetizado pelos trabalhos T2 e T3. O outro é a
pesquisa com jogos comerciais que são adaptados para fins educacionais T1 e T4.

Este estudo nos permitiu acreditar que desde que os jogos sejam atraentes e divertidos, os
estudantes  usarão  os  conhecimentos  e  habilidades  para  aprenderem  com  o  jogo,
independentemente  se  for  comercial  ou  especificamente  educativo.  Assim,  acreditamos  que  os
jogos  digitais  podem:  ser  eficazes  para  resgatar  conhecimentos  anteriormente  estudados  (T1);
auxiliar no processo de aprendizagem de fenômenos físicos de difícil visualização, por exemplo no
eletromagnetismo (T2); auxiliar o processo de construção de conhecimento do conceito de colisões
de corpos, a partir de uma perspectiva construtivista (T3); ser utilizados pelos próprios smartphone
dos  estudantes  e  não  necessitam  de  laboratórios  super  equipados  para  serem  eficazes  na
aprendizagem (T4).

 Além disso, o papel  do professor como mediador entre o objeto de aprendizagem (jogo
digital) e o objetivo instrucional é crucial para a construção da aprendizagem. Tendo em vista que o
professor auxilia o estudante a explorar sua estrutura cognitiva e maximizar a sofisticação desse
entendimento.

REFERÊNCIA

ANDERSON, J.  L,;  BARNETT M..  Learning physics with digital  game simulations in middle
school science. Journal of Science Education and Technology, p. 914-926, 2013. 

AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva.  Portugal:
Paralelo Editora, 2003.

BARNETT M.; KEATING T.; BARAB S.A.; HAY K.E. Proceedings of the international conference
of the learning sciences. Erlbaum, Hillsdale, p. 134–142, 2000.

BERSIN,  J..  The  blended  learning  book: best  practices,  proven  methodologies  and  lessons
learned. San Francisco: Pfeiffer, 2004.

BROWN, J. P. Visualisation tactics for solving real world tasks. In: STILLMAN, G. A.; BLUM, W.; SALETT
BIEMBENGUT, M. (Eds.). Mathematical modelling in education research and practice: cultural, social and
cognitive influences. Cham: Springer, 2015. p. 431-442.

GARCÍA-JIMÉNEZ, E. La evaluación del aprendizaje: de la retroalimentación a la autorregulación. El
papel de las tecnologias. RELIEVE, v. 21, n.2, 2015.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



GREIS,  K.;  REATEGUI,  E.;  MARQUES,  T.  B.  I..  Um  simulador  de  fenômenos  físicos  para
mundos virtuais. RELATEC, 2013.

JOHNSON, C. I.; MAYER, R. E. Applying the self-explanation principle to multimedia learning
in a computer-based game-like environment. Computers in Human Behavior, v. 26.6, p. 1246-
1252, 2010.

KISHIMOTO, T. M. (Org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 6 ed. – São Paulo: Cortez,
2002.

MASSON, M. E.; BUB, D. N.; LALONDE, C. E. Video-game training and naïve reasoning about object motion.
Applied Cognitive Psychology, v. 25, n. 1, p. 166-173, 2011.

MAYER, R. E. Multimedia Learning. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

MAYER, R. E.; ALEXANDER, P.A.  Handbook of Research on Learning and Instruction.   New
York: Editora Routledge, 2011.

MORAES, R. Uma tempestade de luz: a compreensão possibilitada pela análise textual discursiva.
Ciência & Educação: Bauru, SP, v. 9, n. 2, p. 191-210, 2003.

MORAES, R.; GALIAZZI, M. do C. Análise textual discursiva. Ijuí: Ed. Unijuí, 2007.

O’NEIL, H. F.; PEREZ, R. S.  Computer games and team and individual learning. Oxford, UK:
Elsevier, 2008.

PEREIRA, C. I. C. da C. “Aprendo a divertir - me” tecnologias digitais em ambiente não formal
de aprendizagem: um estudo exploratório com crianças de 1º ano de escolaridade. Dissertação
(Mestrado). Universidade do Minho. Minho: 2011.

POZO, J. I.  La crisis de la educación científica ¿volver a lo básico o volver al Constructivismo?.
Alambique Didáctica de las Ciencias Experimentales,  n. 14, p. 91-104, 1997.

PRENSKY, M. Digital natives, digital immigrants. On the horizon, v. 9, n. 5, p. 1-6, out. 2001.

REDISH E.F.  The implications of cognitive studies for teaching physics.American Journal of
Physics, v.62., p. 796–803, 1993.

SILVA, R. P.; et al.  Um novo contexto para mobile games comerciais: adaptação para fins de
ensino. Revista Competência, v. 5, 2014.

SUN, C.; SHU-HAO Y.; YU-JU W. Effects of commercial video games on cognitive elaboration
of physical concepts. Computers & Education, v. 88. p. 169-181, 2015.

TENNYSON, R. D.; JORCZAK, R. L. A conceptual framework for the empirical study of instructional
games. In: O’Neil H. F; Perez R. S. (Eds.),  Computer games and team and individual learning.
Amsterdam: Elsevier, p. 3–20, 2008.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



TURKAY, S.; ADINOLF, S..  What do players (think they) learn in games?.  Procedia-Social and
Behavioral Sciences, v. 46. p. 3345-3349, 2012.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

