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Os jogos eletrônicos e o processo de ensino-aprendizagem de física 

Resumo 

Angry Birds é um jogo lúdico muito difundido na cultura tecnológica atual, e 

este trabalho propõe o uso deste jogo eletrônico como um recurso para 

aprendizagem significativa do conceito de parábola, ao movimento balístico e 

representação gráfica de pares (x, y) de grandezas. A tarefa do jogador consiste em 

usar um estilingue para jogar os Angry Birds contra esses refúgios, atingindo todos 

os alvos e causando o máximo de danos possíveis. Foi feita uma pesquisa no qual 

os educandos após explorarem o jogo Angry Birds de forma lúdica, foram 

estimulados a descreverem e as trajetórias realizadas pelos pássaros. Na etapa 

seguinte, a trajetória em questão foi estudada de forma interdisciplinar, uma vez que 

foram explorados conceitos físicos relativos a lançamento de projéteis. Encerra-se a 

atividade estabelecendo-se conexões entre o conceito de parábola e a trajetória de 

projéteis lançados obliquamente em relação à superfície da Terra. Investigações 

ocorridas indicaram que a utilização desta proposta de ensino favorece a 

aprendizagem do conteúdo proposto, pois os alunos mostraram grande interesse em 

participar das atividades propostas, tornando-se participantes ativos na construção 

do conhecimento relativo ao tema. 
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1. Introdução 

Uma alternativa cada vez mais presente em sala de aula são as “aulas 

diferenciadas” que são elaboradas para chamar a atenção dos alunos e tem se 

mostrado como uma forte aliada do professor. Um exemplo nas aulas diferenciadas 

são os jogos eletrônicos. O jogo em aspecto específico proporciona estimular de 

forma lúdica o processo ensino-aprendizagem, saindo um pouco da rotina do 

método tradicional de ensino. Segundo o P.C.N (2001), embora os computadores 

ainda não estejam amplamente disponíveis para a maioria das escolas, eles já 

começam a integrar muitas experiências educacionais, prevendo-se sua utilização 

em maior escala a curto prazo. 

O movimento balístico enfoca a separação das retas/eixos de X e Y onde se 

observa tanto a aceleração de corpos em movimento no sentido horizontal quanto a 

perda dessa aceleração no sentido vertical, provocando a queda, sendo o ponto de 



repouso o número zero. A utilização de softwares para entender o movimento 

balístico é uma novidade recente dos estudos em educação matemática.   

 
2.Objetivos 

A escolha deste conceito se deve á dificuldade dos alunos em assimilarem 

um jogo presente muitas vezes em seu cotidiano com a matéria da física. Com base 

nessas afirmações a presente pesquisa teve como principal objetivo utilizar um jogo 

de computador para, de forma lúdica, ensinar os principais conceitos de movimento 

balístico para crianças em fase escolar do ensino médio. Com isso, pretende-se que 

os escolares, através do seu empenho em desvendar e vencer o jogo possam 

aprender todos os conceitos que envolvem tanto a matemática quanto a física e que 

se encontram inseridos dentro do conceito de movimento balístico. 

 
4. Metodologia 

Estudou-se o do jogo Angry Birds como forma diferenciada de chamar a 

atenção dos educando e assim ensinar o conceito de movimento balístico e as suas 

aplicações no decorrer do jogo. Utilizando como conceito para atributo definidor de 

movimento balístico os cálculos para encontrar a “distância, altura, ângulo, e outras 

grandezas”, optou-se por ilustrá-lo junto a uma turma do primeiro colegial da escola 

particular por meio de experimento real (o jogo) e analisada se os alunos associaram 

o mesmo com o estudo de física a partir da utilização deste jogo. 

O estudo foi desenvolvido no colégio Anglo da cidade de Dracena –SP. 

Participaram trinta alunos que responderam inicialmente um questionário de 

conceitos sobre a matemática e a sua relação com o cotidiano. Após isso os alunos 

foram levados ao laboratório de informática onde tiveram acesso ao jogo. Em 

seguida foram discutidos os conceitos de trajetória dos pássaros no jogo. Por fim foi 

discutido o movimento balístico e sua relação com o jogo em questão. O mesmo 

questionário da primeira fase foi novamente aplicado e os dados coletados. 

 
2. Desenvolvimento 

Segundo o conceito citado por Valente (2003) as novas tecnologias utilizadas 

na educação já consideradas obsoletas, deverão receber um novo incentivo com a 

possibilidade de junção de diferentes mídias em um só artefato como TV, vídeo, 

computador, internet onde a humanidade assiste o nascimento da Tecnologia 

Digital, que poderá ter um impacto ainda maior no processo ensino-aprendizagem. 



Portanto faz-se necessário ressaltar a afirmação do autor que diz que se a escola 

não inclui a Internet na educação das novas gerações produzindo a exclusão social.  

Outro aspecto considerado, de acordo com o PCN (1998) diz que na 

Matemática existem recursos que funcionam como ferramentas de visualização 

utilizando imagens que permitem a compreensão ou demonstração de uma relação. 

O movimento balístico envolve quatro etapas distintas: o Movimento, o Repouso, o 

Movimento Retilíneo Uniforme e o Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. 

Este movimento é uma das ferramentas de visualização proposta pela matemática. 

 
6.Resultados Preliminares 

Numa primeira etapa os alunos afirmaram já conhecerem o jogo utilizado no 

estudo, porém todos afirmaram no questionário que nunca haviam feito a associação 

deste jogo com o movimento balístico. Na primeira etapa do questionário poucas 

eram as associações que os educandos faziam da matemática com o cotidiano, 

refletindo seu conhecimento apenas à gastos com compras ou contas a pagar. Na 

segunda etapa o questionário mostrou que praticamente muitas das situações do dia 

à dia, como atirar pedras, andar de skate ou jogar bola, apresentam o movimento 

balístico como base física e matemática.  
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