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RESUMO 

 

Ensinando cinemática através da análise de movimentos em vídeos de captura de 

games 

Manoel Coelho da Silva Neto 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Veríssimo Alves  

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Física no Curso de Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF), como parte 

dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Física. 

 

Esta dissertação apresenta uma atividade de ensino centrada no aluno para tópicos de 

cinemática, utilizando Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e o game 

Angry Birds como motivador do engajamento do aluno no processo de 

aprendizagem. Em nosso projeto, conduzido no Colégio Estadual Conde Pereira 

Carneiro, em Angra dos Reis, RJ, os alunos cumpriram atividades de recuperação 

escolar em aulas vagas do próprio turno de presença, onde, capturando uma sessão de 

jogo de Angry Birds em vídeo, posteriormente analisavam os movimentos nele 

contidos no software Tracker. Com isso, trabalharam-se todos os conceitos 

fundamentais da cinemática, como posição, deslocamento, velocidade e aceleração, 

além de tópicos da cinemática, como movimento uniforme, acelerado e de projéteis. 

Os resultados sugerem que este tipo de atividade é efetiva em promover uma maior 

aproximação do aluno à disciplina de Física, proporcionando engajamento e 

estimulando autonomia e independência no aprendizado do estudante, qualidades 

desejáveis em qualquer metodologia de ensino. 

Palavras-chave: Games na sala de aula, Ensino médio, Cinemática, Análise de 

movimento em vídeos, Angry Birds, Tracker. 

  



viii 
 

ABSTRACT 

Teaching kinematics through the analysis of movement in videos from screen capture 

of games 

Manoel Coelho da Silva Neto 

Supervisor: Prof. Dr. Marcos Veríssimo Alves  

 

Abstract of Master’s Degree thesis submitted to the Graduate Studies Program, 

Professional Master’s Degree in Physics Education, in partial fulfillment of the 

requirements for the Master’s Degree in Physics Education. 

 

This work presents a student-centered teaching activity for teaching kinematics, 

using Communication and Information Tecnologies, and the game Angry Birds as 

the motivator for  student engagement in the learning process. Our project, conducted 

at Colégio Estadual Conde Pereira Carneiro, in Angra dos Reis, RJ, consisted of 

sessions where students captured a playing session of Angry Birds in video, with 

later analysis of the motion of the birds through the software Tracker. They dealt, 

thus, with all the fundamental concepts of kinematics, such as position, displacement, 

velocity and acceleration, as well as with topics specific to kinematics, such as 

uniform and accelerated motion and projectile motion. The results suggest that this 

kind of activity promotes a greater closeness to the discipline of Physics, as well as 

engagement and independence in learning, something highly desirable in teaching 

and learning. 

Keywords: Games in the classroom, High school, kinematics, video motion analysis, 

Angry Birds, Tracker 
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Capítulo 1  

Introdução 

 

1.1 Contexto 

  A cinemática é a área da Física que analisa o movimento, sem se importar com suas 

causas - que são cobertas pela dinâmica. Os conceitos da cinemática, quando apresentados no 

primeiro ano do ensino médio, são considerados tediosos pelos alunos, e percebe-se uma 

grande dificuldade no aprendizado desses conceitos. É possível que isto se deva a um aspecto 

que fica claramente evidenciado na prática docente: que muitas das vezes o aluno não 

consegue relacionar situações do seu cotidiano com o estudo da cinemática como apresentada 

em sala em aula, e tampouco com outras disciplinas escolares. 

Atualmente, com as novas tecnologias de informação, como computadores, tablets e 

smartphones, há uma grande quantidade de programas, simuladores e aplicativos que 

podem ser utilizados em sala de aula de modo a fazer uma apresentação dos conceitos de 

cinemática (e da Física, de um modo geral) de forma diferenciada. O cotidiano dos alunos 

está inevitavelmente ligado ao uso destas tecnologias; se bem empregadas, possuem um 

imenso potencial tanto para aumentar o engajamento do aluno e sua motivação para o 

aprendizado, como também para efetivamente melhorar o aprendizado em si. 

Um elemento onipresente neste cotidiano são os jogos, tais como Angry Birds, 

Minecraft e Portals, por exemplo. Estes jogos, que são extremamente atraentes para os 

estudantes, possuem boa parte de sua física correta. Deste modo, podem ser aproveitados 

pelo professor para, ao invés de serem elementos distratores da aula, servirem como um 

poderoso elemento de motivação e apresentação inicial de conceitos que o aluno necessita 

aprender. No caso de interesse deste trabalho, que é o ensino dos conceitos da cinemática, 

é interessante que o aluno possa analisar os movimentos das personagens do jogo, nos 

casos em que a física seja correta. Para isto, pode-se fazer uma captura do vídeo da sessão 

de jogo, que pode ser posteriormente analisado por meio de um programa projetado 

especialmente para este fim. Tal análise pode facilitar a compreensão dos conceitos físicos 

que se deseja trabalhar. 
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O método de ensino descrito acima é exatamente a proposta de trabalho desta 

Dissertação. Apesar desta proposta estar se tornando mais e mais popular entre professores, 

ainda não é, de modo algum, óbvia ou intuitiva para a maioria, seja de professores, seja de 

pais e/ou responsáveis. Menos intuitivo ainda é o fato de as tecnologias poderem 

representar não uma distração, mas uma ferramenta para um ensino menos tedioso e muito 

mais interativo, onde o aluno deixa de ser mero receptáculo de informações narradas pelo 

professor. E passa a ser um agente construtor de seu conhecimento. 

 

1.2 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho é dividido em seis capítulos.  

O Capítulo 1 apresenta uma introdução geral sobre o trabalho desenvolvido nesta 

Dissertação e a metodologia usada, assim como os objetivos gerais a serem alcançados. 

O Capítulo 2, fala sobre a utilização de jogos para ensino de ciências, e em particular, 

para o ensino de Física. Discute sobre os principais jogos usados para ensino de Física na 

sala de aula do Ensino Médio. Aqui também cabe falar do papel do Professor em projetos 

que envolvam o uso deste tipo de ferramenta. 

No Capítulo 3, são abordados conceitos da cinemática e o funcionamento de um 

filme ou vídeo. Neste capítulo, os conceitos básicos da cinemática são relacionados ao 

movimento em um filme, e apresentação dos softwares necessários para a captura da 

sessão de jogos e para a análise do movimento no vídeo, acompanhando uma breve revisão 

bibliográfica de outras iniciativas semelhantes a está. 

O Capítulo 4, trata do desenvolvimento do projeto. Conhecendo o perfil da escola e 

dos alunos. Fala da preparação das aulas, da sala de informática onde o projeto foi 

desenvolvido e das aulas propriamente ditas. 

Já o capítulo 5, apresenta os resultados do trabalho, as análises dos testes diagnósticos 

usados para avaliar o aprendizado decorrente da participação no projeto e entrevistas feitas 

com os alunos para medir seu engajamento e verificar se houve alguma mudança em sua 

postura com relação ao aprendizado da Física e de matérias correlatas, como a Matemática. 

Por fim, o último capítulo apresenta as conclusões sobre o trabalho. 
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Capítulo 2  

Jogos na sala de aula 

2.1 O que é um jogo? 

A ideia de jogo pode ser relacionada às primeiras brincadeiras que as pessoas fazem 

com as crianças na tenra idade, ou mesmo as crianças quando brincam de pique. Jogos sempre 

existiram em várias civilizações: alguns foram criados há centenas ou milhares de anos, como 

o jogo chinês de Go, originado há cerca de 2.500 anos. O jogo de Go é um exemplo de jogo 

de tabuleiro; outros tipos muito populares são os jogos de cartas, como a Canastra e a 

Paciência, que tiveram um aumento de sua popularização durante a Idade Média. 

Para tentar entender o fascínio dos jogos na humanidade, em 1938 foi lançado o livro 

“Homo Ludens” de Johan Huizinga. Neste livro, o autor define uma nova “espécie” humana, 

o homo ludens, que seria o homem que brinca, e que tem prazer em jogar. Em seu livro, 

Huizinga afirmava que o homo ludens seria o próximo passo da evolução após o homo 

sapiens.  

Mas o que é um jogo, mais precisamente? Huizinga define a noção de jogo de forma 

ampla como: 

"O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida 

dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, 

segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente 

obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um 

sentimento de tensão e de alegria, e de uma consciência de ser 

diferente da vida cotidiana." (HUIZINGA, J. Homo ludens: o jogo 

como elemento da cultura. São Paulo: Perspectiva, 2004, p. 33.) 

Provavelmente, entretanto, uma das melhores definições de jogo seja a da projetista e 

pesquisadora de games Jane McGonigal. Ela define um jogo por quatro características bem 

definidas: 

“Quando se elimina as diferenças de gênero e as complexidades 

tecnológicas, todos os jogos compartilham quatro características que 

os definem: um objetivo, regras, um sistema de feedback e 

participação voluntária. 
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O objetivo é o que os jogadores vão trabalhar para conseguir. Ele 

focaliza a atenção dos jogadores e orienta sua participação ao longo 

do jogo. O objetivo dá aos participantes um propósito. As regras 

colocam limites aos meios pelos quais os participantes podem atingir 

seus objetivos. Removendo ou limitando os modos óbvios de se 

atingir os objetivos, as regras impelem os jogadores a explorarem 

espaços de possibilidades anteriormente não percorridos. Eles 

propiciam a criatividade e alimentam o pensamento estratégico.  

O sistema de feedback diz aos jogadores o quão próximos estão de 

atingir seus objetivos. Ele pode aparecer na forma de pontuações, 

níveis, ou uma barra de progresso. Ou, em sua forma mais básica, o 

sistema de feedback pode ser tão simples quanto o conhecimento do 

objetivo por parte dos jogadores: “O jogo acaba quando...”. Um 

feedback em tempo real é uma promessa de que alcançar o objetivo 

definitivamente é possível, e dá motivação para continuar a jogar. 

Finalmente, a participação voluntária requer que todos os jogadores 

conscientemente, e por livre escolha, aceitem o jogo, as regras e o 

feedback. Este conhecimento estabelece um campo comum para que 

várias pessoas joguem juntas. A liberdade de entrar ou sair de um 

jogo garantirá que um trabalho intencionalmente estressante ou 

desafiador seja vivido como uma atividade segura e agradável.” 

 

2.2 Por que jogos em educação? 

Em 1970, o escritor Clark Abt publicou um livro, “Serious Games”, que faz uma 

abordagem sobre os jogos em educação e sobre as possibilidades de avanços no uso de jogos 

nesta área. Segundo o autor, ao participar de um jogo, os jogadores são imediatamente 

retirados de suas posições sociais no mundo real e colocados, de certa maneira, no mesmo 

patamar social, algo, segundo ele, de que se poderia tirar vantagem na área de ensino: 

“Jogos são dispositivos de ensino e treinamento efetivo para alunos 

de qualquer idade e em muitas situações, porque são altamente 

motivadores e comunicam muito eficientemente conceitos e fatos em 
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muitas áreas. Eles criam representações dramáticas do problema real 

estudado. Os jogadores assumem papéis realistas, encaram 

problemas, simulam estratégias, tomam decisões, e recebem 

feedback rápido da consequência de suas ações. (ABT, Clark C. 

Serious games. Lanham: University Press of America, 1987, p.13 – 

Mattar, joão)” 

 

Segundo Abt, os jogos ensinam uma série de habilidades que tornam os alunos mais 

independentes e tornariam o professor uma espécie de orientador do estudante em seu 

processo de aprendizado. Abt era um defensor do peer instruction (ensino pelos pares ou 

colegas), uma técnica de ensino que exige colaboratividade, uma habilidade que muitos 

games de hoje estimulam fortemente. Tudo isto são características de um ensino centrado no 

aluno, onde ele é o principal responsável por seu aprendizado e desenvolvimento pessoal. 

Ainda neste tema, uma pesquisa feita por John Beck e Michell Wade no livro escrito por 

Mattar na página 14, mostrou que crianças que jogam são mais sociáveis, leais aos grupos de 

que fazem parte, com tomadas de decisões bastante sofisticadas.  

Ainda segundo Abt, quando uma criança joga um jogo, ela pode refletir sobre como 

chegar ao fim de uma fase. Um jogo é construído pela influência dos próprios jogadores, no 

sentido de que, são as suas tomadas de decisão que constroem um caminho único a ser 

percorrido para se chegar ao objetivo, um fator que é intrínseco ao jogo. Para Abt a escola de 

hoje é um ambiente muito longe do ideal para desenvolvimento de inovação e dessa 

construção individual de um caminho para se chegar a um objetivo. Como consequência, 

temos uma grande parcela dos alunos dedicando boa parte de seu tempo a jogar jogos fora da 

escola, ao invés de aprender as disciplinas escolares. 

No entanto, o modus operandi de uma sala de aula tem, em princípio, muitos pontos em 

comum com as caraterísticas que definem um jogo. Em um jogo, o aluno é constantemente 

testado; em uma sala de aula, é possível testá-lo frequentemente. Por exemplo, na 

metodologia Peer Instruction, os alunos aprendem inicialmente o tópico a ser assimilado - um 

análogo, ainda que imperfeito, das tarefas a serem desempenhadas em um jogo testado -  em 

casa ou em miniaulas ministradas pelo professor, e em seguida seu conhecimento é posto em 

prática através de questões conceituais. Estas questões são respondidas inicialmente de modo 

individual, e em caso de taxa de acertos entre 30 e 70%, são incentivados a explicarem a um 
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colega que tenha escolhido uma resposta diferente da sua o raciocínio usado, chegando a um 

consenso sobre qual seria o raciocínio correto - um exemplo de colaboratividade, de testes 

frequentes sobre os tópicos tratados, e de feedback imediato quanto ao objetivo final, que é o 

de aprender. No caso dos jogos, os alunos, ao jogar, têm facilidade em aprender, seguir regras 

e são testados e avaliados o tempo inteiro. No decorrer do jogo em um nível, têm um feedback 

imediato sobre o quanto o que já sabem lhes permite atingir seu objetivo - diferentemente de 

uma avaliação tradicional, em que a resposta só vem muitas das vezes no final do bimestre. 

Assim, pode-se supor que existe a possibilidade de se usar jogos para ensinar tópicos de 

diferentes disciplinas - na disciplina de História, seria possível usar o game “Civilizations”, 

por exemplo. Na disciplina de Física, três jogos se destacam, em particular: o jogo “Angry 

Birds”, o jogo “Portals” e o jogo “A Slower Speed of Light”, criado pelo MIT
1
. Os dois 

primeiros são jogos comerciais úteis para o ensino de conceitos de mecânica e cinemática, 

sendo utilizados para este fim em diversas escolas ao redor do mundo. Já o último é um jogo 

didático, criado especialmente com a finalidade de ensinar conceitos de relatividade restrita. 

 

2.3 Jogos na sala de aula 

Se os jogos têm como principal finalidade o entretenimento, por que utilizar jogos em 

sala de aula? A escola atualmente é, na maioria das vezes, mera reprodutora de conhecimento, 

centrada no professor como detentor do saber e responsável por repassar os conteúdos aos 

seus alunos. Os games, mesmo tendo como principal finalidade a diversão, se concebidos de 

forma adequada, podem apresentar múltiplas perspectivas para a sua utilização.  

Partindo desta premissa, tem-se, por exemplo, jogos adequados às ciências humanas, 

nos quais os alunos podem ser levados a aprender sobre história, arte e geografia. Um 

exemplo de jogo antigo, mas que cumpre bem esta tarefa é “Where in the World is Carmen 

Sandiego?”. Neste game, os jogadores têm que encontrar um bandido da gangue da criminosa 

Carmen Sandiego, que roubou um artefato histórico de algum museu e se desloca entre 

diferentes países. Através de pistas como “O suspeito foi para uma localização com uma selva 

tropical”, o jogador deve escolher entre as localidades Boston, Singapura e Panamá, 

aprendendo sobre características geográficas do planeta, no exemplo dado.  

 
1
 MIT: Massachusetts Institute of Technology 
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Já os jogos de ação podem melhorar a participação em equipe, com significativas 

melhoras nas habilidades de socialização. Como são jogos que geralmente envolvem 

movimento, potencialmente podem ser utilizados para ensinar estes conceitos. É o caso do 

Angry Birds, que será descrito ao final deste capítulo, e que foi escolhido para utilização no 

trabalho. 

Jogos podem ser utilizados em sala de aula como parte de uma abordagem facilitadora e 

lúdica, criando um reforço no aprendizado e facilitando a assimilação dos conteúdos 

propostos, aumentando a cooperação e a sociabilidade entre os pares nas tomadas de decisões. 

Os jogos podem ser utilizados de duas maneiras: na primeira, o jogo é um agente direto para o 

aprendizado, como no caso dos games “Portals” e “A Slower Speed of Light”. Nesta 

abordagem, o aluno aprende diretamente através do jogo em si: em “Portals”, os conceitos de 

mecânica são diretamente trabalhados, levando-se em conta, por exemplo, a conservação de 

momentum linear. Em “A Slower Speed of Light”, o aluno aprende conceitos de dilatação 

temporal, efeito Doppler relativístico e contração espacial também jogando: na medida em 

que o personagem se move para frente e/ou para trás, os objetos se distorcem, outras 

personagens se movem mais lentamente e as cores mudam de acordo com a velocidade 

atingida.  

A segunda maneira de utilizar games em sala de aula é fazer com que o jogo seja um 

passo intermediário no aprendizado. Nessa abordagem, o aluno não aprende principalmente 

ao jogar, mas sim em uma atividade posterior ao jogo. No caso do Angry Birds, pode-se fazer 

com que o aluno jogue capturando a sessão de jogo em vídeo. Os movimentos dos pássaros 

contidos no vídeo serão então analisados de alguma maneira, relacionando-os com os 

conceitos da cinemática ou da mecânica Newtoniana. Essa é a abordagem do trabalho, onde a 

análise de movimentos é feita no programa Tracker, que será explicado no Capítulo 3.  

Os jogos, de um modo ou de outro, sempre exerceram um papel de agregadores sociais, 

motivando a colaboração, a socialização e o companheirismo. Nas atividades  propostas nesta 

Dissertação, os alunos são colocados para jogar individualmente, mas sempre interagindo com 

os colegas para ajudá-los. Posteriormente, as atividades de análise do movimento capturado 

em vídeo são feitas em duplas, assegurando que cada aluno possa manipular o Tracker. Desta 

forma, estimulam-se a interação e a colaboração entre os alunos, o que é fundamental uma vez 

que - por incrível que possa parecer - muitos alunos de escolas públicas começaram as 

atividades sem nunca ter tido contato com um computador. 
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Para um game ser ou ter valor pedagógico, ele deve, no processo de aprendizado, levar o 

educando a aprender os conceitos de forma prazerosa, mantendo-o motivado, em ambiente 

amigável. Escolhemos o game comercial Angry Birds, pois nele, além de a cinemática estar 

descrita perfeitamente, é um jogo que cativa os alunos e com poucos elementos que distraiam 

o aluno do movimento do pássaro. 

 

2.4 O jogo Angry Birds 

Apesar de ser um jogo bastante popular, cabe fazer uma descrição breve do jogo Angry 

Birds, para que fiquem claras as características que o levaram a ser escolhido para ser o passo 

intermediário de deste trabalho. A Figura 2.1 mostra uma captura de tela do jogo. 

 

Figura 2.1 - Captura de tela do jogo Angry Birds 

No jogo, um grupo de pássaros tem seus ovos roubados por porcos verdes. Os porcos se 

protegem da ira dos pássaros em estruturas de madeira, vidro e pedra, como mostrado na 

Figura 2.1. Os pássaros, para salvar seus ovos, se suicidam atirando-se de estilingues, 

destruindo as estruturas com o objetivo de matar os porcos. O papel do jogador é puxar os 

pássaros no estilingue, definindo a deformação do elástico e o ângulo de lançamento, para 

atingir diferentes partes das estruturas nas quais os porcos se escondem e matá-los. Apesar do 

enredo cruel, o jogo é muito divertido e desafiador, e construído com uma maquinaria de 

software onde a cinemática está presente de modo fiel aos modelos físicos, mas nem sempre 
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conceitos ligados à mecânica, como a conservação de momentum linear, são fiéis à descrição 

newtoniana. 

Uma vez que os pássaros são, efetivamente, projéteis em lançamento oblíquo ou 

horizontal, de acordo com o ângulo de lançamento escolhido, pode-se trabalhar movimentos 

uniformemente variados (na horizontal) e uniformemente acelerados (na vertical). O trabalho 

pode ser feito em diversos níveis, não apenas estes conceitos, mas alguns mais básicos, como 

os de velocidade, aceleração, deslocamento, e vetores, que são abstratos e representam 

dificuldades conceituais fortes para os alunos. 

Ao trabalhar com um jogo, tem-se que tomar cuidado em analisar se realmente existe relação 

do jogo com os conceitos que estão sendo aprendidos em sala de aula. No caso do Angry 

Birds, esta relação existe e foi inicialmente analisada pelo escritor americano Rhett Alain em 

uma série de artigos para a revista digital Wired. 
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Capítulo 3  

Filmes, cinemática e o programa Tracker 

3.1 Análise dos movimentos em Angry Birds: o programa Tracker 

Quando são passados vídeos em sala de aula na intenção de ilustrar um conceito, 

tem-se pouca interação dos alunos com os mesmos, uma vez que eles são geralmente 

espectadores passivos à medida que o vídeo se desenrola na tela. Um jogo, por sua vez, 

proporciona uma narrativa com a qual os alunos podem interagir. No entanto, no caso de 

Angry Birds, essa interação não é necessariamente eficiente para o aprendizado da Física, 

uma vez que os movimentos rápidos, os sons e os elementos gráficos não proporcionam 

necessariamente uma reflexão cuidadosa sobre o movimento desenvolvido. 

Por estas razões, decidiu-se que o uso do Angry Birds seria uma primeira etapa, que 

teria o papel de criar uma predisposição positiva com respeito à atividade de aprendizado. 

O passo posterior seria deslocar a atenção do aluno para a Física, através da análise de um 

vídeo capturado durante uma sessão de jogo. Este vídeo pode ser analisado de diversas 

maneiras: uma delas, de baixo custo, seria utilizar uma folha de acetato, colocada no 

monitor de um computador, e fazer marcações da posição do pássaro após seu lançamento, 

em diversos instantes de tempo, com o auxilio de uma régua. Em seguida, com o 

estabelecimento de um sistema de coordenadas e de medidas, poder-se-ia determinar 

deslocamentos e assim, velocidades, acelerações e outras grandezas pertinentes. 

Entretanto, existe um programa de computador que faz isto interativamente: o 

Tracker, programa constante na suíte de programas do Open Source Physics. O Tracker, 

concebido pelo pesquisador americano em Ensino de Física Douglas Brown, do Cabrillo 

College, permite que um aluno carregue um vídeo e, quadro a quadro neste vídeo, marque 

as posições de um objeto em instantes de tempo diferentes, permitindo que se estabeleça 

um sistema de coordenadas e uma escala de tamanhos. A marcação pode ser feita 

manualmente, com cliques do mouse, ou automaticamente, por reconhecimento de padrões 

selecionados na imagem. Uma captura de tela do Tracker com um vídeo do Angry Birds 

carregado é mostrado na Figura 3.1. 
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Figura 3.1: A interface do programa Tracker 

Um dos grandes pontos positivos do Tracker é o trabalho que se pode fazer com 

interpretação de gráficos de posição, velocidade ou aceleração (entre muitos outros) em 

função do tempo. Na medida em que o usuário vai marcando as posições do objeto no 

vídeo, o Tracker cria automaticamente, em tempo real, um gráfico de posição em função 

do tempo, possibilitando que o aluno associe o movimento do vídeo com os pontos do 

gráfico. Outro ponto positivo é que, após marcadas as posições, por meio de aproximações 

de diferenças finitas à velocidade e aceleração instantâneas, o Tracker possibilita ao aluno 

visualizar os vetores correspondentes a essas grandezas. Ao atribuir uma massa ao objeto, é 

possível também fazer uma análise das forças envolvidas no problema, e com o módulo de 

partícula dinâmica, é possível analisar diretamente a influência de cada uma destas forças 

sobre o movimento do objeto, comparando a previsão do modelo físico com o movimento 

do objeto considerado. 

O Tracker e sua operação são descritos em detalhes em um dos manuais que fazem 

parte do produto educacional associado a esta dissertação, no Apêndice A. Neste capítulo, 

fala-se dos conceitos de cinemática, e de como eles aparecem em um vídeo, com seu 

caráter discreto. Em seguida, há mais detalhes sobre como o Tracker aproxima as 

grandezas instantâneas uma vez que tudo é discretizado em um vídeo. 
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3.2 Cinemática 

A cinemática é o ramo da Física que se ocupa da descrição do movimento, sem se 

preocupar com suas causas. Ela pode ser toda obtida da mecânica Newtoniana através das 

leis de Newton, mas geralmente é exposta como um conjunto de tópicos separados e 

inicialmente desconexos da referida mecânica. 

Ela se baseia essencialmente em duas grandezas fundamentais: posição e tempo. A 

partir dessas duas grandezas, derivam todas as outras: variações de tempo (ou intervalos de 

tempo), variações de posição (deslocamento), velocidades (taxa de variação de 

deslocamento com o tempo) e acelerações (taxa de variação da velocidade com o tempo). 

Portanto, é fundamental definir o que é a posição de um corpo.  

 

3.2.1 Posição 

A posição de um corpo é sua localização no espaço, usando-se algum ponto 

referencial para medir as distâncias deste corpo até o ponto de referência. Também é 

necessário estabelecer um sistema de eixos coordenados, divididos nas unidades de medida 

escolhidas para expressar todas as grandezas relacionadas a comprimentos e distâncias. 

Este sistema de eixos é o chamado sistema de coordenadas. No caso em que os eixos sejam 

mutuamente perpendiculares entre si, é o sistema de coordenadas cartesiano. O sistema de 

coordenadas cartesiano é um dos mais usados, mas não necessariamente os eixos 

coordenados devem ser perpendiculares entre si. Costuma-se nomear os diferentes eixos 

pelas letras x, y e z; no entanto, outros conjuntos de letras, como u, v e w, aparecem em 

livros de geometria analítica, por exemplo. 

O ponto de cruzamento dos eixos coordenados do sistema de coordenadas é a origem 

do sistema, e define-se o vetor posição, 𝑟, como o vetor que une a origem do sistema de 

coordenadas a um ponto do espaço, definido pelas coordenadas cartesianas deste ponto: 

𝑟 = (𝑥, 𝑦) = 𝑥î + 𝑦ĵ ,                                             (1) 

onde usa-se a notação de vetores unitários para expressar o vetor posição. Os vetores î e ĵ, 

chamados vetores unitários, têm direção ao longo dos eixos cartesianos e o mesmo sentido 

de crescimento dos eixos. No caso mais geral, o corpo estará em movimento e então a 

posição será uma função do tempo, t: 
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𝑟 = 𝑟(𝑡) = 𝑥(𝑡)î + 𝑦(𝑡)ĵ.                                             (2) 

Então, em um dado instante de tempo no qual o movimento a ser estudado ocorre t1, 

denota-se a posição do corpo por𝑟(𝑡1) = 𝑟1, em um instante t2, por 𝑟(𝑡2) = 𝑟2, e assim por 

diante. 

3.2.2 Deslocamento 

Qualquer mudança de posição pode ser descrita pelo deslocamento do corpo. O 

deslocamento nada mais é que a diferença entre os vetores posição em dois instantes de 

tempo,  

𝛥𝑟 = 𝑟2 − 𝑟1,                                                     (3) 

onde a letra grega Δ indica que esta é uma variação da posição.  

 

A variação da posição pode se dar em um intervalo de tempo Δt = t2 - t1 longo, ou curto. 

Para uma mesma variação de posição, quanto menor o intervalo de tempo em que ela 

ocorre, mais rápido o corpo estará se movendo. A velocidade de um corpo pode ser 

compreendida, intuitivamente, pela rapidez
2
 com que o corpo se move. A velocidade 

(média) de um corpo pode ser definida, matematicamente, por 

�⃗�𝑚 =
𝛥𝑟12

𝛥𝑡
=

𝑟2−𝑟1

𝑡2−𝑡1
,                                                 (4) 

sendo, portanto, um vetor.  

 
2 

 Em algumas traduções de livros de Física universitários mais modernos, como o de 

Knight, o termo “rapidez” é usado para referência ao módulo da velocidade (do inglês speed). 

Aqui, por enquanto, usa-se o termo “rapidez” de forma um tanto imprecisa, para denotar se a 

posição varia rápida ou lentamente. 
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O deslocamento de um corpo é uma grandeza que, muitas vezes, não descreve 

detalhes do movimento do corpo. Por exemplo, se um corpo percorreu um círculo, e os 

pontos inicial e final da trajetória coincidem, seu deslocamento será zero, mas ele 

efetivamente se moveu durante o intervalo de tempo Δt. Pela definição de velocidade 

média, ela será zero, ao passo que o corpo teve que ter uma velocidade diferente de zero 

para poder percorrer a trajetória circular! Se subdividir a trajetória percorrida pelo corpo 

em uma série de deslocamentos, à medida que estes ficam cada vez menores, reconstruir-

se-á a trajetória do corpo, e a cada subintervalo de tempo, a velocidade média ficará mais 

próxima da velocidade que o corpo tinha em um dado instante de tempo considerado. À 

medida que o intervalo de tempo Δt se torna cada vez mais curto, a velocidade tende à 

chamada velocidade instantânea do objeto: 

�⃗� = 𝑙𝑖𝑚
𝑡→0

 �⃗�𝑚 = 𝑙𝑖𝑚
𝑡→0

 
𝛥𝑟12

𝛥𝑡
                                                      (5) 

A diferença entre velocidade média e velocidade instantânea é um conceito de difícil 

compreensão entre os estudantes de Física. Isto pode se dar, em primeiro lugar, pelo fato 

de que a velocidade medida no velocímetro de um automóvel ou ônibus, que é algo 

familiar à boa parte dos estudantes, é o módulo da velocidade instantânea deste móvel, e a 

ideia de média está ligada, mais geralmente, a uma série de valores diferentes, mas 

discretos – como a nota final para aprovação em uma disciplina.  

Além disto, raramente, senão nunca, se fala no significado físico da velocidade 

média, que frequentemente é interpretada erroneamente como a média das velocidades 

instantâneas, como no clássico problema em que dois trechos de um deslocamento retilíneo 

são percorridos com velocidades diferentes e se pede a velocidade média do corpo no 

intervalo de tempo em que se deu o deslocamento. Da definição de velocidade média, pode 

ser dito que seu significado físico é que, se o objeto de desloca de um certo vetor 𝑑, então a 

velocidade média é a velocidade à qual o corpo efetuaria o deslocamento 𝑑 no mesmo 

intervalo de tempo em que percorreu a trajetória no espaço. Isto dá outra dimensão a esta 

grandeza: esta é, por exemplo, a velocidade média a que se referem às companhias de 

tráfego quando dizem que “a velocidade média dos carros na ponte Rio-Niterói” quando há 

engarrafamentos e os carros não se movem continuamente. 
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3.2.3 Aceleração 

É perfeitamente possível que a velocidade instantânea de um corpo em movimento 

varie de um instante de tempo para outro. Esta variação é a chamada aceleração do corpo, e 

de maneira análoga à definição da velocidade (média), pode definir a aceleração (média) 

do corpo como. 

�⃗�𝑚 =
𝛥�⃗⃗�12

𝛥𝑡
=

�⃗⃗�2−�⃗⃗�1

𝑡2−𝑡1
,                                              (6) 

e também sua aceleração instantânea, 

�⃗� = 𝑙𝑖𝑚
𝑡→0

 �⃗�𝑚 = 𝑙𝑖𝑚
𝑡→0

 
𝛥�⃗⃗�12

𝛥𝑡
                                                (7) 

Estes conceitos, apesar de extremamente básicos, serão necessários para se entender como 

o Tracker calcula as velocidades e acelerações de um corpo partindo das posições. 

 

3.3 Os filmes e a cinemática no Tracker 

Um filme nada mais é que uma sucessão de imagens passadas diante dos olhos a uma 

certa taxa temporal, geralmente fixa
3
. Isto quer dizer que, em um vídeo, entre dois quadros 

consecutivos, se passa um intervalo de tempo serão exibidos em um intervalo de tempo Δt 

conhecido. 

Então, se em um vídeo, estabelecer um sistema de coordenadas e uma escala de 

tamanho, será possível determinar a série de posições �⃗�𝑖 que o corpo percorre nos diversos 

instantes de tempo ti. Com o Tracker, podem-se marcar as posições do corpo nos diversos 

quadros, ou seja, em diversos instantes de tempo, e através de fórmulas de diferenças 

finitas para as derivadas, obter as velocidades e acelerações de um elemento do vídeo para 

a maioria dos instantes de tempo. Como agora se tem o tempo discretizado, há a 

necessidade de se utilizar aproximações também discretas para as derivadas. 

O Tracker começa a fornecer as velocidades a partir da segunda posição disponível, o 

que indica que ele usa uma aproximação retardada para a derivada. Considerando os 

instantes t e t + Δt, o instante t pode ser denotado por ti, onde o subscrito i é inteiro, 
 
3  Imagens são computacionalmente custosas de se lidar, ocupando bastante espaço em disco. 

Para diminuir o espaço em disco ocupado por um arquivo de vídeo e aumentar sua compressão, pode-

se variar esta taxa de exibição, o que criará artefatos – pequenos defeitos – na imagem. Desta maneira, 

muitos formatos de vídeo têm taxas de exibição de quadros variável. 
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relacionado à i-ésima posição marcada; por sua vez, t + Δt será o instante ti+1. No entanto, a 

velocidade só começa a aparecer para o segundo quadro marcado (i=2), de modo que os 

instantes de tempo considerados para o cálculo da velocidade são ti e ti-1. Se nestes 

instantes de tempo as posições forem 𝑟(𝑡𝑖) = 𝑟𝑖⃗⃗⃗ e 𝑟(𝑡𝑖−1) = 𝑟𝑖−1, então a velocidade será 

dada, no Tracker, pela aproximação retardada para a derivada: 

�⃗�𝑖 =
𝑟𝑖−𝑟𝑖−1

𝑡𝑖−𝑡𝑖−1
=

𝑟𝑖−𝑟𝑖−1

𝛥𝑡
.                                                (8) 

A aceleração só começa a ser determinada pelo Tracker a partir da segunda 

velocidade calculada, que tem uma expressão semelhante à da velocidade no instante t i: 

�⃗�𝑖 =
�⃗⃗�𝑖−�⃗⃗�𝑖−1

𝑡𝑖−𝑡𝑖−1
=

�⃗⃗�𝑖−�⃗⃗�𝑖−1

𝛥𝑡
.                                                 (9) 

Substituindo a expressão (8) em (9), tem-se. 

 �⃗�𝑖 =
(�⃗⃗⃗�𝑖−�⃗⃗⃗�𝑖−1)−(�⃗⃗⃗�𝑖−1−�⃗⃗⃗�𝑖−2)

𝛥𝑡

𝛥𝑡
=

𝑟𝑖⃗⃗⃗ ⃗−2𝑟𝑖−1+𝑟𝑖−2

(𝛥𝑡)2 .                                     (10) 

 

Desta maneira, vê-se que para calcular a velocidade e a aceleração por uma aproximação de 

diferenças finitas, como faz o Tracker, precisa-se de dois instantes de tempo para a 

velocidade e três instantes de tempo para o cálculo da aceleração, conforme esquematizado 

na Figura 3.2. 

 

 

 

(a) (b) 

 

Figura 3.2 – Aproximação por diferenças finitas para (a) velocidade e (b) aceleração no 

Tracker. Nas figuras, mostradas em 1-D por simplicidade, t = ti – ti-1 é suposto constante. 
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Capítulo 4  

Análise do perfil da escola e dos alunos 

O trabalho foi desenvolvido em uma Escola Pública da rede estadual do Estado do 

Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis, o Colégio Estadual Conde Pereira 

Carneiro. Esta escola possui aproximadamente 400 alunos, com turmas de 30 alunos em 

média. À ocasião da realização deste trabalho, havia seis turmas de primeiro ano, das quais 

três dessas poderiam ser utilizadas na aplicação do projeto, totalizando um universo de 90 

alunos potencialmente participantes deste trabalho. Como será explicado mais adiante, um 

número significativamente menor foi selecionado para participar do projeto desenvolvido 

nesta Dissertação.  

Os alunos eram oriundos de diversas classes sociais, habitando no entorno da escola e 

em outros bairros, ou até mesmo em ilhas da Baía da Ilha Grande. Parte dos alunos que 

estavam cursando quando este projeto foi desenvolvido, veio de outras redes de ensino, 

como a rede municipal e a rede particular, além dos provenientes do nono ano do 

fundamental, do próprio Colégio, ou de outros também da rede estadual. 

 

4.1  Concepção inicial do projeto   

Neste trabalho, alguns alunos do Colégio Estadual Conde Pereira Carneiro 

participariam de atividades de recuperação paralela, segundo a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) e o Plano Político e Pedagógico (PPP) da escola, capturando vídeos tanto do jogo 

Angry Birds, como de objetos reais. Os vídeos capturados seriam então analisados pelos 

próprios alunos em um software livre, o Tracker, que já foi descrito no Capítulo 3.  

Os objetos de análise foram os aspectos de compreensão e integração dos diversos 

conceitos ligados ao movimento, com especial ênfase na análise de gráficos. Esta ênfase é 

naturalmente propiciada pelo Tracker, uma vez que ele automaticamente cria gráficos de 

posição, velocidade e aceleração, relacionando a posição na imagem com o ponto 

correspondente no gráfico. Com isto, espera-se proporcionar ao aluno a compreensão dos 

conceitos de movimento e o estabelecimento da sua relação com gráficos. Espera-se 

também aumentar a motivação do aluno a participar ativamente do processo de 

aprendizado da Física, induzindo habilidades analíticas e lógicas inerentes à disciplina. 
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Para avaliar o efeito de estratégias de ensino centradas no aluno sobre a compreensão 

dos tópicos de cinemática, examinou-se o desempenho nos exames regulares antes e depois 

da realização das atividades propostas. Além disto, os alunos foram entrevistados a fim de 

avaliar diversos aspectos de suas percepções sobre o método aplicado, e de sua 

compreensão dos conceitos apresentados. 

 

4.2 Método e planejamento das atividades 

O trabalho dos alunos foi feito em grupos pequenos, de até três integrantes, para 

estimular o debate e juízo crítico dos conceitos apresentados, além de habilidades 

colaborativas. O jogo Angry Birds foi utilizado por apresentar corretamente os conceitos 

de cinemática, além de ser um elemento de estímulo e atração para os tópicos 

apresentados, uma vez que é bastante popular entre os estudantes da faixa etária com que 

se realizou este trabalho. 

Os conceitos de cinemática foram trabalhados através da análise do movimento em 

vídeos capturados em sala de aula, na tela do computador, após uma breve sessão de jogo 

por parte dos alunos. Esta sessão foi feita intencionalmente curta, uma vez que o jogo pode 

ser em si mesmo, um potente distrator. A captura de tela foi feita com o auxílio do software 

Free Screen Video Capture, que está descrito no Apêndice C. Devido às limitações do 

hardware disponível, que travavam com considerável frequência ao se tentar capturar o 

vídeo, resolveu-se que haveria apenas uma sessão de captura, e que os vídeos produzidos 

nesta sessão seriam utilizados nas sessões subsequentes. 

As atividades do projeto foram planejadas para compreender 10 horas de duração, 

distribuídas em 10 aulas semanais com uma hora cada, no mesmo turno das aulas, mas 

sendo ainda assim uma atividade extraclasse. Isto foi possível porque, de trinta tempos de 

aula semanais de cinquenta minutos cada, os alunos possuíam dois tempos livres para que 

pudessem se dedicar a estudos dentro da escola. Assim, com vistas a evitar gastos extras 

com alimentação e transporte, que ocorreriam se permanecessem na escola no contraturno, 

optou-se por utilizar estes dois tempos livres para desenvolver as atividades deste projeto.   
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4.3 Preparação das atividades 

A preparação para as atividades planejadas envolveu essencialmente a seleção de 

computadores nos quais os alunos executariam as práticas, e a criação de material didático 

e de avaliação para uso no projeto. Não se criou nenhum material didático especialmente 

destinado ao ensino dos conceitos de cinemática, uma vez que as atividades eram de 

recuperação e implicavam uma exposição prévia do aluno aos conceitos. Mesmo sabendo 

que os alunos não haviam compreendido os conceitos a que foram expostos, já havia 

conhecimentos prévios, além do material didático de apoio utilizado na sala de aula. 

Optou-se por utilizar estes conhecimentos prévios e reintroduzir os conceitos através da 

própria prática de análise de vídeo com o Tracker. 

Como materiais didáticos e de avaliação, que farão parte do produto educacional 

associado a esta dissertação, foram preparados planos de aula, um roteiro para aprendizado 

dos softwares utilizados, testes (pré-atividade e pós-atividade), questionários e exame. O 

plano de aula foi elaborado com interesse de facilitar a ação pedagógica do professor em 

sala de aula, e os roteiros são facilitadores na aprendizagem do uso dos softwares de 

captura, além de servirem como material de referência. Os roteiros de aprendizado dos 

softwares, planos de aula, avaliações, questionários e exame encontram-se nos Anexos D a 

F. No que se segue, serão descritos em maiores detalhes a preparação do laboratório de 

informática e de outros passos de execução necessária antes do começo das atividades. 

 

4.4 Preparação do laboratório de Informática 

A pesquisa foi desenvolvida no laboratório de informática da escola, que possuía dez 

computadores, dos quais somente cinco se encontravam em condições de serem utilizados 

no trabalho, pois nos restantes faltavam peças. Parte da preparação também envolveu uma 

limpeza e readequação do espaço ao uso por parte dos alunos, pois o espaço físico estava 

em estado lamentável após ter ficado fechado por mais de dois anos. Dez dias antes da aula 

inicial, após a instalação do Tracker nas máquinas, duas das cinco máquinas anteriormente 

utilizáveis apresentaram defeito, restando efetivamente, três para a execução do projeto.  

Os computadores utilizados tinham 10 anos de uso, processador Intel Pentium I com 

256 MB de memória RAM, monitor de tubo e somente dois com monitor LCD, sendo, 

portanto, máquinas bastante antigas e de baixo poder de processamento. Todos os 
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computadores possuíam sistema operacional Windows XP já instalado, mas tanto o 

Tracker como o software de captura de tela, teve que ser instalados. O acesso à internet, 

necessário para carregamento do Angry Birds, já estava habilitado nos computadores da 

sala, ainda que com pouca largura de banda disponível (menos de 2 Mbps). 

 

 

(a) (b) 

Figura 4.1 - (a) Preparação da sala e das máquinas (computadores) usados no projeto. (b) 

Teste do computador com captura de vídeo sendo analisada no Tracker. 

 

4.5 Material didático para aprendizado dos softwares envolvidos 

Para ensinar o uso do Tracker e do software de captura de tela, preparou-se roteiro de 

utilização do mesmo. Houve a preocupação de fazê-lo o mais prático possível, sendo que o 

estilo do texto é uma exposição dos passos necessários para a execução de uma dada tarefa 

no software em questão. Um tempo equivalente a uma aula foi dedicado, exclusivamente 

ao ensino da utilização dos softwares de captura e de análise. A ideia é que, após uma 

introdução exclusivamente dedicada aos softwares, se pudesse focar exclusivamente no 

aprendizado dos conceitos físicos, tendo o manual como material de apoio para eliminar a 

barreira do aprendizado do uso do software. 

 

4.6 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Toda pesquisa com seres humanos deve informar os participantes do que será feito e 

ter seu consentimento para participação, bem como a garantia de sigilo das informações 
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sobre a sua pessoa. Na semana anterior ao início do projeto, os alunos foram instruídos a 

levar para casa o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que se encontra 

integralmente reproduzido no Apêndice E. O termo deveria ser lido com o (s) seu (s) 

responsável (eis) e ser trazido assinado por eles na primeira aula. Sem a entrega do TCLE 

assinado pelos pais, o aluno não estaria autorizado a participar do projeto. Curiosamente, 

alguns responsáveis não quiseram assinar o termo inicialmente, após explicar aos 

responsáveis qual seria o objetivo do projeto eles dispuseram a deixar os alunos a 

participar. 

 

4.7 Exames diagnósticos 

O objetivo de aplicar um teste ao aluno antes e após a sua participação no projeto é 

para fins de avaliação quantitativa e comparativa de análise, visando saber se houve 

alguma melhora no aprendizado, que se reflita em suas habilidades de resolução de 

problemas, ainda que estas habilidades não sejam diretamente trabalhadas pelas atividades 

propostas.  

As avaliações foram elaboradas buscando abordar os conceitos mais importantes no 

estudo da cinemática, tais como grandezas escalares e vetoriais, unidades de medidas, 

velocidade, e a relação da aceleração com a velocidade. As questões procuraram abordar 

conceitos constantes do currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro. Elas foram 

elaboradas de forma a não haver nenhuma armadilha, de modo que o aluno não fosse 

induzido a erros devido a sutilezas do conteúdo em questão. 

Todos os alunos foram submetidos ao mesmo exame duas vezes durante o projeto. 

Aplicou-se um no primeiro dia e o segundo ao final projeto. O objetivo era saber se após 

apresentar os conceitos de uma forma lúdica e ativa, em que os conceitos fossem expostos 

e trabalhados na prática, os alunos teriam uma melhora significativa no seu aprendizado.  

4.8 Questionários e exames 

Para avaliar o que os alunos acharam do projeto, e se sua participação nele surtiu 

algum efeito, foi elaborado um questionário especificamente sobre o projeto. E para 

analisar os conceitos da cinemática foi aplicado um exame entre o meio e o final do 

projeto. 
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No questionário sobre o projeto, foram abordados diferentes aspectos do mesmo, tais 

como aulas, roteiro, e ambiente escolar, entre outros fatores. No exame, visou-se investigar 

o conhecimento sobre a cinemática avaliar os conhecimentos adquiridos por cada aluno a 

respeito dos conceitos, ou seja, saber se obteve melhora qualitativa no seu aprendizado.    

O objetivo principal dos questionários é saber o grau de participação do aluno no 

final do projeto, bem como avaliar o conhecimento, não através de uma avaliação 

quantitativa, mas, através atividades práticas. 

No final do projeto, foi aplicado ainda um questionário com a participação de poucos 

alunos para mensurar se houve um aumento da motivação para aprender, devido à 

participação neste projeto.  

Tais perguntas foram elaboradas a fim de captar as emoções e informações sobre o 

projeto e se, realmente, houve melhora no aprendizado dos conceitos físicos. 

 

4.9 - Planejamento inicial do projeto 

4.9.1 Preparação para o primeiro dia de aula 

 

Todos os alunos das turmas de primeiro ano foram convidados a participar do 

projeto, por se tratar de uma recuperação paralela de conteúdos e também por ser direito do 

aluno querer ou não participar voluntariamente para melhorar o seu conhecimento e/ou a 

sua nota. Para legitimar a mudança de nota desses alunos, foi registrado na ata de conselho 

de classe do primeiro bimestre que se aluno já tivesse feito o projeto na sala de informática, 

essa atividade valeria como uma recuperação paralela e poderia, nos bimestres futuros, ter 

a sua nota mudada. No registro ficou claro se um dado aluno participou de todas as etapas 

do projeto. 

Para que os objetivos do projeto ficassem claros para a turma, eles foram lidos e 

explicados logo na primeira aula. Ao participar até o final, o aluno poderia substituir as 

notas do primeiro bimestre por uma nota de participação por se tratar de uma recuperação 

paralela. Foi deixado bem claro que a mudança na sua nota não estava condicionada 

somente às avaliações diagnósticas (Pré-testes e Pós-testes), mas também ao 

comportamento, à participação nas aulas conduzidas na sala de informática e também à sua 
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postura com relação aos colegas ao longo das atividades. Encontrado no Anexo A. 

 

4.9.2 Primeiro dia de atividades 

No primeiro dia de atividades, os alunos entregaram o TCLE e foi aplicado um teste 

diagnóstico, constante no Anexo C desta Dissertação. A duração do teste foi de uma hora. 

Após, terminado o teste, os alunos receberam o roteiro de captura de vídeo, com a 

recomendação de que fosse lido em casa antes do dia seguinte de atividades. 

 

4.9.3 Segundo dia de atividades 

 No segundo dia, como vários dos alunos - 70 a 90% - não tinham lido o roteiro em 

casa conforme recomendado, procedeu-se inicialmente a uma leitura do mesmo. Em 

seguida, deu-se início a uma atividade prática de captura de tela em vídeo, que ainda não 

envolveu o jogo cuja captura seria analisada. Surpreendentemente, alguns dos alunos 

participantes não haviam tido contato anteriormente com um computador, e paralelamente 

à atividade de captura, houve a necessidade de explicar para eles como a máquina 

funcionava: como operar o mouse, o teclado, o vídeo. Até por estas razões, as capturas 

foram bastante simples, consistindo simplesmente de capturas de vídeos do YouTube em 

tela, passagens do mouse dentro da área de captura e afins. 

 

4.9.4 Terceiro e quarto dias de atividades 

 O terceiro dia começou com a captura das sessões de jogo do Angry Birds, na 

versão disponível para o navegador Chrome no ano de 2014
4
. Pediu-se que cada aluno 

capturasse, no mínimo, três sessões, sendo que este número variou entre três e seis, 

dependendo de vários fatores: poder de processamento da máquina, velocidades diferentes 

de transmissão de dados da internet para cada máquina, mas, principalmente, o grau de 

intimidade dos alunos com o uso do computador e com o jogo em si. 

 

 
4 

 O aplicativo Angry Birds já não está mais disponível na Chrome Web Store para ser jogado em PC. 

Atualmente, a única versão para PC existente está disponível apenas como aplicativo do Facebook, e as fases são 

um pouco distintas das fases do jogo da Chrome Webstore em 2014. 
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Figura 4.2 - Atividade de aprendizado de captura de vídeo. 

 

 Parece quase impossível conceber a ideia de um adolescente que não saiba jogar 

Angry Birds, pois o game é muito popular entre os adolescentes, mas estima-se que este 

tenha sido o caso de 40% dos alunos participantes do projeto. Mesmo a grande maioria 

sendo possuidora de smartphones, vários alunos não tinham o jogo instalado em seus 

dispositivos. Isto foi mais um fator para alongamento das atividades de recuperação, pois 

não apenas alguns tinham que aprender a usar o computador, mas também a jogar o Angry 

Birds. Neste sentido, a necessidade de colocá-los para jogar em dupla, pela escassez de 

máquinas, foi também um feliz contratempo, pois os alunos mais experientes no jogo 

passaram a ajudar os que não possuíam tantas habilidades computacionais, e criou-se 

espontaneamente em todas as turmas um ambiente colaborativo extremamente saudável. 

Isto se repetiu em praticamente todas as outras turmas participantes das atividades de 

recuperação.  

Já nestes dias, optou-se por começar a chamar a atenção dos estudantes a respeito de 

alguns aspectos dos movimentos dos pássaros, como por exemplo, o fato de eles 

descreverem uma parábola depois de lançados. Entretanto, para não aumentar a carga de 

aprendizado, foram apenas observações dispersas, de modo que eles se concentrassem 

principalmente em dominar a ferramenta de captura de vídeos. 

 Ao final deste dia de atividades, entregou-se o roteiro de uso básico do Tracker, 

com a recomendação de que fosse lido em casa antes da realização das atividades de 

análise do movimento nos vídeos capturados. 

 Dada a baixa capacidade de processamento dos computadores e baixíssima 

memória RAM disponível, o Free Screen Video Capture travava os computadores 

frequentemente, o que começou a desmotivar os alunos. Com isso, foi tomada a decisão de 
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capturar alguns vídeos em outro computador e disponibilizá-los para análise. É importante 

frisar que, apesar disto, todos  os grupos participantes capturaram vídeos, e estima-se que 

50% dos vídeos analisados no total sejam dos próprios alunos. Os vídeos de cada turma 

foram disponibilizados para as subsequentes, resultando em uma rica coleção de vídeos 

dentre os quais os alunos podiam escolher, caso fosse sua vontade. 

 

4.9.5 Quinto e sexto dias de atividades 

Nesta etapa das atividades, uma surpresa, quase a totalidade dos alunos em cada 

turma participante do projeto chegou em sala com o roteiro previamente estudado. Neste 

dia, os alunos aprenderam a marcar posições no vídeo e fizeram análises qualitativas do 

movimento, em termos de suas componentes escalares. Desta forma, como em Angry 

Birds o movimento é sempre de projéteis, os alunos estudaram qualitativamente o 

movimento uniforme em 1D através da análise do movimento apenas na horizontal, e 

movimento uniformemente variado em 1D, no caso particular do movimento de queda 

livre, através da análise da componente vertical do movimento. Houve grande integração 

dos conceitos apresentados com a interpretação de gráficos, algo que é naturalmente 

proporcionado no Tracker. 

Ao final desta etapa das atividades, os alunos receberam um segundo roteiro de uso 

do Tracker, com as mesmas orientações feitas para os roteiros anteriores. 

  

4.9.6 Sétimo e oitavo dias de atividades 

Nesta etapa, também os alunos chegaram à sala com o roteiro estudado, e procederam 

a uma análise mais quantitativa do movimento em duas dimensões. Foram utilizados 

sistemas de coordenadas, cujas unidades foram calibradas através das ferramentas de 

medição do Tracker. Como tamanho de referência, foi usado o estilingue de lançamento, 

estimando uma altura para ele, e foi explicado que, a partir disto, o Tracker determinava as 

distâncias proporcionalmente ao comprimento estimado para o estilingue. Nesta etapa, os 

alunos trabalharam o conceito de vetores velocidade e aceleração, relacionando-os com os 

gráficos mostrados pelo Tracker. 
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4.9.7 Nono dia de atividades 

O nono dia de atividades compreendia a participação dos alunos de todas as turmas 

que já tivessem executado todas as atividades previstas no projeto em apresentação na 

COLECULT - feira de ciências “Coletânea Cultural” - da Escola. Na apresentação, os 

alunos deveriam reproduzir o jogo capturado no mundo real: foi comprado um boneco de 

plástico de um dos pássaros (Red), e ele seria lançado de um elástico entre duas colunas do 

pátio da escola, em direção a caixas de papelão, fantasiadas de caixas de TNT e, 

semelhante ao jogo, o objetivo era derrubar as caixas. Por razões que serão explicadas no 

capítulo seguinte, esta atividade não foi realizada durante a COLECULT, mas uma outra, 

semelhante, foi feita posteriormente à COLECULT. 

  

(a) (b) 

Figura 4.3 - (a) Caixas de “TNT” preparadas para atividade do COLECULT. (b) Aluno 

participando de atividade ligada ao projeto durante o evento. 

 

4.9.8 Décimo dia de atividades 

Neste dia, aplicou-se novamente o mesmo teste aplicado no primeiro dia da 

sequência de atividades, com o objetivo de fazer uma inferência da influência da atividade 

sobre o aprendizado do aluno a respeito dos tópicos abordados. Os alunos tiveram, como 

no primeiro dia, uma hora para responder ao teste. 

Após o teste, foram aplicados um questionário e um exame. O primeiro versava sobre 

o projeto, solicitando opiniões essencialmente sobre as condições de realização do mesmo. 

O segundo o exame, por sua vez, continha questões de cunho conceitual sobre os tópicos 
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de cinemática. O questionário e o exame, na ordem em que são mencionados acima, estão 

nos Anexo B desta Dissertação. 

Além do questionário e exame, foi feita um questionário no final do projeto, 

constante no Anexo B desta Dissertação. Com respostas por escrito, continham perguntas 

sobre o que eles acharam sobre o projeto, se sentiam que a metodologia aplicada os ajudou 

a efetivamente compreender os conceitos apresentados, e se sentiam que aprendiam melhor 

com a metodologia ativa ou com a expositiva, entre outras questões. As respostas foram 

compiladas e analisadas no Capítulo 5. 
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Capítulo 5 

Resultados 

 

5.1 Influência da utilização do programa Tracker no aprendizado dos conceitos 

de cinemática na análise de vídeos 

 

Essa pesquisa teve três objetivos principais. O primeiro foi aferir se o método utilizado 

em laboratório seria uma alternativa mais atraente para os discentes que as aulas meramente 

expositivas, e analisar qual o efeito do método na disciplina de Física. O segundo objetivo era 

verificar se o método melhorou a compreensão dos conceitos de cinemática, bem como a 

interpretação de gráficos. O terceiro, analisar o engajamento, a atitude em relação ao estudo 

dos conceitos da Física e a autonomia tanto na disciplina de Física como nas correlatas.  

Uma primeira análise sobre a influência do método de ensino. Levando em conta, a 

princípio, somente o rendimento, no pré e pós-teste. Participaram três turmas nas quais era o 

professor docente. Turmas do primeiro ano do ensino médio denominadas: 1004, 1005 e 

1006. Por falta de adequação de horário iniciou-se o projeto pelas turmas 1005 e 1006 e, 

posteriormente com a turma 1004. 

 

5.1.1 Análises dos Pré e Pós-testes 

O gráfico abaixo possui as notas individuais dos alunos que participaram do projeto em 

percentuais. Ao analisar o desempenho nas avaliações diagnosticas (pré e pós-testes) 

observou-se que em relação às pontuações obtidas por vinte participantes, dez avaliações 

apresentaram um aumento de acertos, seis com diminuição de acertos em relação à avaliação 

anterior e quatro avaliações ficaram inalteradas na sua pontuação. 
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Ao analisar os pré e pós-testes, foi observada uma melhora significativa em duas das 

turmas quando avaliamos somente os acertos do primeiro para o segundo teste. A turma que 

teve resultado não satisfatório, cito turma 1006, obteve somente 25% de melhora em 

comparação às outras turmas que obtiveram, em média, 47%. Os alunos melhoraram 60% nas 

questões quantitativas que envolvem cálculos e de 45% nas questões puramente conceituais. 

Ao analisar percentualmente a melhora na pontuação de acerto, fazendo a comparação com as 

notas de recuperação bimestral, os alunos que utilizaram o método obtiveram uma melhora de 

46%. Observando as recuperações utilizadas em sala de aula, as chamadas “recuperação 

paralela” de conteúdo foi notado que em media, 18% dos alunos conseguiram recuperar os 

conceitos do bimestre. Uma possibilidade na melhora dos resultados nas questões 

quantitativas pode estar relacionado a percepção do aluno em achar que física esta associada a 

cálculo e não a interpretação dos conceitos, isso fica evidenciado quando perguntado nas 

entrevistas se eles têm dificuldade em cálculos ou interpretar conceitos. 
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5.1.2 Média das derivadas dos resultados das notas de provas bimestrais, a partir 

da participação ou não no projeto.  

 

Foram analisadas as notas bimestrais a partir do momento que eles começaram a 

participar do projeto na sala de informática. Antes, foram definidos os três grupos de alunos 

que participaram:  

- Alunos que concluíram as atividades do projeto: são todos os alunos que fizeram o pré e 

pós-teste que concluíram mais de 90% das atividades no laboratório. 

- Alunos que não concluíram as atividades do projeto: alunos que fizeram as atividades, 

porém não fizeram o pós-teste para a comparação de aumento ou diminuição na aferição de 

aprendizado. Uma grande parcela desses alunos concluíram 70% a 90% das atividades. 

- Alunos que não participaram do projeto: alunos que apesar de serem convidados a 

participar e em alguns casos necessitavam participar para recuperar as notas bimestrais, 

optaram por não fazer o projeto, mesmo tendo dificuldades no aprendizado dos conceitos 

sobre cinemática.  

Abaixo, o gráfico dos três grupos de estudantes em cada turma. Para melhor 

interpretar as notas por grupo de alunos foi feita a derivada. Ao obter derivadas positivas ou 

negativas, facilita a compreensão nos resultados. 
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 As três turmas analisadas tinham especificidades próprias, segundo relatos dos 

professores em relação ao comportamento, participação e entrega das atividades foram 

identificados os seguintes aspectos por turma: turma 1004 no geral era uma turma boa de 

comportamento, compromisso e entrega de atividades, porém, os alunos que tinham 

dificuldades apresentavam baixo grau de motivação. A turma 1005 não entregava as 

atividades a tempo e tinha baixa participação em sala de aula. A melhor turma na entrega das 

atividades e participação, segundo os docentes seria a turma 1006. 

Os alunos da turma 1004 começaram a participar no final do 3º bimestre e terminaram 

no 4º bimestre, já os alunos das turmas 1005 e 1006 iniciaram o projeto no fim do 2º bimestre 

e terminaram no 4º bimestre.  

Os alunos estavam motivados com a possibilidade de melhorar seu conhecimento e sua 

nota. Para avaliar o seu desempenho, foram utilizadas as notas bimestrais com valor máximo 

de 4,0 pontos. Os alunos da turma 1004 que participavam do projeto tinham em média de 1,0 

ponto nas avaliações bimestrais antes do projeto. Durante o projeto, a média subiu para 1,4 

pontos. Já os alunos da turma 1005 com 2,0 pontos mantiveram a mesma média, em 

contrapartida, os alunos não participantes diminuíram  sua média ou praticamente não a 

alterou neste período. Os alunos da turma 1006 que tinham 1,0 ponto antes do projeto 

passaram a ter 1,6. 

Apesar de não terem as avaliações de pós-testes de alguns alunos, ao avaliar o 

desempenho deles bimestralmente, em algumas turmas o melhora foi constante ou até 

superior aos bimestres anteriores.  

 

5.2 Influência do projeto sobre possíveis melhoras no conhecimento qualitativo 

sobre conceitos de cinemática 

 

Ao analisar os questionários sobre o projeto, houve o entendimento de que os alunos 

estão acostumados com o método de ensino tradicional, cerca de 77% deles responderam que 

gostam de aulas expositivas. No entanto, metade achava difícil aprender Física em sala de 

aula. Um contrassenso que se opõe ao relatado anteriormente e quando perguntado onde 

aprenderam mais os conceitos e se gostaram de aprender na sala de informática, quase que a 

totalidade respondeu que sim, nas aulas do projeto.  
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Quando analisados os resultados do pré e pós-teste, concluiu-se que praticamente 

metade dos alunos teve dificuldade tanto nas questões conceituais, como na resolução de 

problemas que envolvem cálculos ou mesmo utilização de fórmulas para resolver esses 

problemas. 

Os alunos consideraram prejudicial a velocidade das máquinas para utilização do 

programa Tracker na análise de movimento, quando perguntados na época, citavam muito o 

fato de elas travarem ou congelarem durante análise em vídeo do jogo Angry Birds. Eles 

comentavam frequentemente que gostavam de trabalhar em dupla, um ajudando o outro, e que 

era mais divertido e legal de aprender estando junto, algo que, foi ainda mais propício devido 

ao fato das máquinas serem de baixíssima capacidade de processamento.  

Observe a seguir, os gráficos que apontam o percentual de respostas dos alunos a cada 

pergunta. 

 

        
 

 

      
 

 

7% 

17% 

77% 

1) O que você acha de uma aula 
expositiva? Aula em que o professor 

fala e escreve no quadro. 

Ruim

Indiferente

Boa

53% 

47% 

2) Você acha os conceitos de física fáceis 
de aprender nesse tipo de aula? 

Sim Não

10% 

90% 

3) Onde você achou que entendeu 
melhor os conceitos de cinemática: nas 
aulas expositivas? Ou nas atividades  do 

projeto? 

Nas aulas expositivas

Nas atividades do
projeto

33% 

13% 23% 

13% 

7% 
7% 3% 

4) Tirando a disciplina de Física, você tem 
dificuldade em outras disciplinas na 

escola? 

Matemática
Química
L. Portuguesa
L. Estrangeira
Historia
geografia
Artes
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77% 

23% 

5) Você tem o hábito de estudar 
somente para as avaliações? 

Sim

Não

100% 

0% 

6) Você gostou de participar do projeto na 
sala de informática? 

Sim

Nã
o

47% 

53% 

7) Qual a maior dificuldade em aprender 
Física? 

Lembrar-se de fórmulas e
resolver exercícios

Compreender Conceitos

17% 

50% 

33% 

8) Como era sua motivação nas aulas de 
Física, antes do projeto na sala de 

informática? 

Ruim

Indiferente

Boa

0% 

7% 

93% 

9) Como era sua motivação nas 
aulas de Física durante e depois  o 

projeto? 

Ruim

Indiferente

Boa

100% 

0% 0% 

10) Se fosse possível fazer o projeto 
utilizando o programa Tracker desde 

inicio do ano letivo, você considera que 
poderia ter aprendido melhor os 

conceitos da cinemática?  
Sim

Indiferente

Não

3% 

97% 

11) Você achou difícil aprender  a 
utilizar o programa Tracker? 

Sim Não

93% 

0% 
7% 

12) A leitura do Roteiro Tracker, 
ajudou a entender o funcionamento 

do referido programa? 

Sim

Indiferente

Não
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Ao perguntar sobre os conceitos físicos aprendidos na sala de informática, os alunos 

deram as seguintes respostas: 

 

 

 

Para cada questão abaixo, marque a resposta certa. 

 

 

 

 

 

3) Com o programa Tracker, utilizamos uma captura de uma fase do jogo do Angry Birds. Responda às 

perguntas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

37% 

57% 

7% 

13) Em relação aos computadores utilizados 
para fazer a analise de movimento, o que 
você acha que poderia ter sido melhor? 

A quantidade de máquinas.

A velocidade de processamento
do computador.

Os dois fatores anteriores

63% 

37% 

1) Cinemática está associada a que 
grandezas? 

Acertaram:
Velocidade /
aceleração

Erraram: Força /
Energia

87% 

13% 

2) Um vetor tem três características que lhe 
podem ser associadas. Quais são elas? 

Acertaram: Intensidade /
direção / sentido

Erraram: Unidade de
comprimento / escalar /
tamanho

50% 50% 

a) Quando o pássaro vermelho é lançado, 
temos um lançamento oblíquo. Qual seria o 

tipo de movimento que acontece na 
horizontal? 

Acertaram: Movimento
uniforme.

Erraram: Movimento
uniformemente variado.

33% 

67% 

b) Quando o pássaro vermelho é lançado, 
temos um lançamento oblíquo. Qual seria o 

tipo de movimento que acontece na vertical? 

Acertaram: Movimento
uniformemente variado.

Erraram: Movimento
uniforme.
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53% 47% 

c) Na análise de movimento feita no programa Tracker, quando colocamos o vetor 
velocidade, aparecem várias setas, que indicavam, por exemplo, o sentido em que os 
pássaros são projetados. Achávamos que os pássaros deveriam ir na direção destas 

retas, porém 

Erraram: Velocidade

Acertaram: Aceleração
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 O questionário sobre conceitos de cinemática foi pensado como uma alternativa de 

avaliação diferenciada para medir o grau de entendimento dos alunos. Ao realizar tal 

pesquisa, pensou-se na possibilidade de algum aluno não realizar o pós-teste, e seria uma 

forma alternativa de avaliar, sendo uma avaliação puramente conceitual do programa Tracker, 

sem se preocupar com um possível aumento ou diminuição de aprendizado. Esse questionário 

foi intimamente ligado à utilização do programa Tracker sem fazer comparação pré e pós, 

visto que, tal teste foi realizado na entrada e saída dos alunos.  

Ao analisar, observou-se que 63% dos entrevistados conseguiram relacionar velocidade 

e aceleração a conceitos de cinemática. Foi pensado propositalmente ao colocar na alternativa 

(força e energia) na comparação, visto que, estes foram conceitos  aplicados nos bimestres 

concomitantemente com o projeto da sala de informática. É bem provável que os alunos 

tenham respondido pelo fato acima citado. Uma resposta muito satisfatória foi o fato de 87% 

de os alunos perceberem que vetor é uma grandeza associada à intensidade, direção e sentido. 

Normalmente, os alunos têm muita dificuldade em entender essa definição no estudo de 

Física. Percebe-se que o aluno não conseguiu diferenciar e associar as coordenadas ao tipo de 

movimento, mais da metade errou quando perguntado.  

Ao analisar e fazer comparação com os pré e pós-teste, realmente o método 

aparentemente conseguiu atingir, de forma satisfatória, 50% dos alunos com dificuldade, que 

não deixa de ser algo muito positivo para uma metodologia da qual o aluno não está 

acostumado. 

 

5.3 Questionários: Percepção do aluno a respeito da atividade em sua 

compreensão sobre conceitos do movimento 

 

Durante o projeto, foram aplicadas avaliações, exames e questionários, então na 

tentativa de explicitar melhor o pensamento do aluno sobre o que lhe fora perguntado durante 

as atividades no laboratório a respeito dos conceitos aprendidos e se o projeto foi motivador, 

algumas respostas foram evasivas e outras poderiam estar ligadas à percepção do aluno em 

agradar o professor. Dos 30 alunos que participaram do projeto apenas um número reduzido 

de alunos se dispôs a participar do questionário. A seguir, a transcrição das perguntas com as 

respectivas respostas dos alunos escolhidos nas turmas, ao término do ano letivo. Um total de 
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14 alunos, cujas identidades e gêneros não foi explicitado aqui. Todos os alunos responderam 

ao questionário consensualmente e, individualmente. 

 

 

 

5.3.1 Sobre a afinidade com a disciplina de Física 

Pergunta 1:  Você gosta de estudar? Quais matérias 

Aluno Resposta 

1 Sim. Geografia e Filosofia 

2 Todas 

3 Sim. Todas mas gosto mais de Educação Física. 

4 Sim. Português, História, Filosofia, Sociologia etc. 

5 Sim. Biologia, Português, um pouco de Matemática e Artes. 

6 Sim, todas porque assim eu aprendo. 

7 Física, Biologia e Matemática. 

8 Mais ou menos. 

9 Sim, Matemática, Português e Física 

10 Sim. Quase todas, menos matemática. 

11 Matemática e Português. 

12 Sim, Português e Geografia. 

13 Mais ou Menos, Matemática, E. Física, Física, Sociologia e Inglês. 

14 Mais ou menos, Matemática, Português, Historia e uma pouco de Física. 

 

Observou-se grande dificuldade em matérias ligadas a cálculos e nas matérias de 

linguagem e interpretação de conteúdos, pois Física é uma disciplina em que o aluno tem que 

interpretar e calcular os dados do problema. Estes podem ser os motivos de dificuldade no 

aprendizado. 

 

2) Qual o seu grau de motivação para estudar, em geral? 

Aluno Resposta 

1 Boa 10 

2 Minha motivação é que eu aprendo mais e que eu também gosto de estudar 
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3 Bom 

4 Para aprender e aprender mais e ser alguém na vida. 

5 Boa 

6 Bom 

7 Gosto de estudar um pouco. 

8 Mais ou menos 

9 7 

10 80% 

11 É média 

12 5% 

13 Não deixou opinião 

14 7 

 

Segundo os alunos, eles gostam de estudar. Porém, ao comparar com o questionário 

sobre o projeto, vê-se que eles têm o hábito de estudar somente para fazer as provas 

bimestrais. 

Pergunta 3: O que você achava da disciplina de Física antes e depois da atividade? Algo mudou? Por 

quê? 

Aluno Resposta 

1 Acho que melhorou, quase não entendia nada, agora com o projeto entendi um pouco mais. 

2 Antes eu achava a aula pouco complicada porque eu não entendia nada, depois da atividade 

eu consegui entender tirei todas as minhas dúvidas.  

3 Antes eu achava muito difícil, mas com o projeto eu entendi melhor a matéria 

4 Eu achava muito difícil, mas depois que comecei a fazer a atividade, vi que não era tão 

difícil. 

5 Antes do projeto achava complicado, mudou, pois é uma aula diferente e fácil de aprender e 

por ser turma pequena, o professor pode dar atenção a todos. 

6 Mais o menos, sim. Porque eu comecei a entender melhor com o programa tracker. 

7 Mudou, porque aprendi mais sobre repouso e movimento. 

8 Boa, mas não entendia muito alguns conceitos. Sim, entendi sobre movimento uniforme e 

uniformemente variado. 

9 Bom, mudou, porque me motivou a entender. 

10 Achava bom e depois da atividade também. 

11 Legal, sim, porque a gente aprende mais. 
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12 Muito difícil, não entendia nada. Mudou sim, passei a compreender um pouco mais as 

fórmulas e tudo. 

13 Antes eu não estava entendendo muito porque era estranho e depois do projeto eu melhorei 

bastante porque no projeto e uma aula mais prática para fazer e entender.  

14 Antes meio chato. Mudou, com os computadores fica mais fácil de entender. Depois mais 

motivador. 

 

Os alunos relataram que a atividade facilitou o seu entendimento, principalmente após 

o projeto na sala de informática. Observa-se que durante as atividades não foram utilizadas 

fórmulas diretamente e nem foram enfatizados os cálculos, somente foram trabalhados 

conceitos ligados à cinemática. 

 

5.3.2 Percepção do aluno a respeito da atividade em sua compreensão sobre 

conceitos do movimento 

 

Pergunta 4: Qual a sua maior dificuldade com os conceitos do movimento? 

Aluno Resposta 

1 Entender 

2 Não saber quando ele está parado ou está em movimento ao mesmo tempo. 

3 Movimento uniforme 

4 De ter quer marcar os pontos na hora do movimento 

5 Não deixou opinião 

6 A posição 

7 Minha maior dificuldade e calcular o movimento 

8 Nenhuma, não mais. 

9 Eu não tenho muitas dificuldades 

10 Apenas variação de velocidade. 

11 Nenhuma 

12 Entender e usar depois. 

13 Nenhuma 

14 As fórmulas 
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Pelos relatos, fica evidenciado que uma parcela significativa dos alunos têm 

dificuldade em conseguir entender os conceitos, porém, os mesmos dão importância aos 

cálculos e às fórmulas. 

 

Pergunta 5: Você acha que a atividade facilitou a sua compreensão dos conceitos ligados ao 

movimento? Se sim, por quê? 

Aluno Resposta 

1 Sim. Porque aprendi mais do que não entendi muito na sala de aula. 

2 Sim, porque ajuda a diferenciar o movimento 

3 Sim, pois no computador eu vi em especificado os movimentos. 

4 Sim. Para eu entender melhor. 

5 Sim, pois com o programa fica mais fácil de aprender. 

6 Sim, porque eu agora sei mais sobre movimento 

7 Sim, porque eu diferenciei vendo o que é movimento uniforme e movimento 

uniformemente variado. 

8 Sim, consegui entender melhor. 

9 Sim, porque no programa deu para observar melhor. 

10 As aulas na sala de aula me ajudaram. 

11 Sim, porque vê o movimento de outro ângulo. 

12 Não. 

13 Sim, porque na atividade nas avaliamos melhor o movimento do que no 

quando que quase não tem exemplo. 

14 Sim, por causa dos computadores, ficou mais fácil. 

 

As respostas mostram que os alunos têm interesse peculiar em atividades que envolva 

computadores. Eles gostam de fazer ou participar de uma atividade diferenciada para observar 

o que está acontecendo.  

 

Pergunta 6: Como você acha que relacionava gráficos aos diversos tipos de movimento, 

antes da atividade? E agora? Acha que o uso de um software como o Tracker ajudou? 

Aluno Resposta 

1 Não entendia muito. Ajudou mais a entender Física 
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2 Não sei responder, porque tive um pouco de dificuldade. 

3 Não tinha ideia de como era, sim, com o tracker eu tirei muitas dúvidas. 

4 Sim. Ajudou Bastante. 

5 Achava difícil, com o programa facilitou. 

6 Sim, muito. 

7 Não deixou opinião 

8 Mais o menos, mais fácil sim. 

9 Relacionava bem, mas depois do projeto melhorou com a ajuda do professor. 

10 Não 

11 Não deixou opinião 

12 Sim. O tracker mostrou como fazer as coisas ligadas a movimentos 

13 Era Péssimo, agora é mais fácil porque eu não tinha nenhuma noção de como eram 

os movimentos. 

14 Não conseguia entender muito bem. Ajudou. 

 

A grande maioria dos alunos afirmou que o programa Tracker ajudou a entender os 

gráficos. A citação “não tinha ideia do que estava aprendendo” mostra que uma atividade 

prática pode facilitar o entendimento. Os conceitos passados não eram assimilados de forma 

satisfatória. Segundo eles, passaram a aprender de modo interativo com o uso do computador, 

durante o projeto alguns alunos diziam que estavam aprendendo a mesma coisa em 

Matemática. Mais adiante, será relatada a fala da professora de matemática das turmas. 

 

Pergunta 7: Sobre vetores, acha que o Tracker o ajudou a compreender a natureza vetorial das 

grandezas envolvidas no movimento? 

Aluno Resposta 

1 Sim 

2 Sim 

3 Sim 

4 Sim 

5 Sim 

6 Sim 

7 Ajudou sim 

8 Sim 

9 Sim 
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10 Não 

11 Sim 

12 Mais ou menos 

13 Sim 

14 Sim 

 

Os vetores foram muito trabalhados nas atividades, principalmente com o Roteiro 

Tracker Parte II. No exame sobre cinemática, a “questão 1” teve 87% de respostas certas.  No 

Questionário, 85% dos entrevistados afirmaram que o programa ajudou a entender o assunto, 

provavelmente por citar, em vários momentos, os conceitos ligados a vetores. Os alunos não 

apresentaram dificuldade em seu entendimento, ressaltando que os conceitos sobre o tema não 

são de fácil entendimento nas aulas expositivas. 

 

Pergunta 8: Em que momento você acha que aprendeu melhor os conceitos ligados à 

cinemática, na sala de aula ou no laboratório? 

Aluno Resposta. 

1 Sala de aula. 

2 No laboratório. 

3 Laboratório. 

4 No laboratório. 

5 No laboratório. 

6 No momento em que o professor começou a explicar. 

7 No laboratório foi mais detalhado. 

8 No laboratório. 

9 Laboratório. 

10 Na sala de aula. 

11 Em todos os que ele me mostrou. 

12 Um pouco em cada, mas no laboratório é melhor de se aprender. 

13 No laboratório e melhor por que lá da pra marca o vídeo e analisar os pontos. 

14 Laboratório. 

 

De uma forma muito natural, a maioria dos alunos respondeu: na sala de 

informática.  O que chama atenção são as respostas dos alunos 7 e 13. Ao colocar que foi 
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mais “detalhado”. Por estar em ambiente com um número menor de colegas, onde o professor 

estaria mais disponível e acessível.  

 

Ao marcar no vídeo o aluno está de forma lúdica realizando uma atividade prática e 

prazerosa. 

 

 

 

 

 

5.3.3 Motivação para participação no projeto 

 

Pergunta 9: Você gosta de atividades que envolvem informática (computador, jogos, 

pesquisas e etc.)? Por quê? 

Aluno Resposta 

1 Sim, porque aprende. 

2 Sim, porque tiramos a nossa dúvidas 

3 Sim, porque é mais dinâmico. 

4 Sim, porque distrai, mas não fica aquela coisa chata de ser só caderno. 

5 Sim, pois faz parte do meu dia a dia. 

6 Sim, porque você aprende mais e também se diverte.  

7 Gostei, porque ele te dá uma noção exata de como é. 

8 Sim, fica mais divertido e para aprender. 

9 Sim, porque tudo fica mais fácil no entendimento. 

10 Sim, porque posso aprender com programas. 

11 Sim, é mais legal. 

12 Sim. Tudo que mexe com computador é melhor 

13 Sim, porque com a informática ultimamente está muito mais fácil de aprender. 

14 Sim, pela facilidade de compreensão 

 

Com relação à utilização de computadores e smartphones no cotidiano do aluno, a 

resposta pode ter saído de forma natural ao fazer comparação com o uso no seu cotidiano. 

Alguns trechos interessantes dos possíveis motivos: mais dinâmico, se diverte, fica mais 
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divertido para aprender, posso aprender com programas, tudo que mexe com computador é 

melhor, e pela facilidade de compreensão. 

O aluno vê no computador algo dinâmico e divertido, o que facilita a compreensão e 

aumenta sua motivação em aprender. 

 

Pergunta 10: Qual foi o motivo ou motivação para você participar no projeto na sala de 

informativa? 

Aluno Resposta 

1 Minha motivação é boa. 

2 De aprender mais sobre Física 

3 Entender melhor a matéria. 

4 Seria entender melhor. 

5 A curiosidade e por precisar de nota.  

6 Boa 

7 Seria ótima. 

8 Boa. 

9 Não deixou opinião 

10 Não deixou opinião 

11 Boa. 

12 A nota. 

13 Seria ótima 

14 Não deixou opinião. 

 

Durante o projeto, alguns alunos relataram que estavam fazendo por necessidade de 

nota, isto fica evidenciado pelos relatos dos alunos 5 e 12. Houve varias respostas 

evasivas.  Como a resposta do aluno 5 relatou por “curiosidade” que de certa forma é 

reafirmado pelos alunos 2, 3 e 4. Ao convidar os alunos para participar do projeto, vários não 

queriam participar, outros, ao ouvir os comentários dos participantes tiveram curiosidade em 

participar.  

 

Pergunta 11: Fazendo uma comparação entre as aulas expositivas (quadro/caderno) ou no 

laboratório de informática, em sua opinião qual foi mais fácil de aprender os conceitos 

relacionados a cinemática? 

Aluno Resposta 
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1 Laboratório de Informática. 

2 No Laboratório. 

3 Laboratório de Informática. 

4 No Laboratório. 

5 No Laboratório. 

6 Na sala de Informática. 

7 No Laboratório. 

8 No Laboratório. 

9 Laboratório de Informática. 

10 Aula na sala 

11 No Laboratório. 

12 Claro que foi no laboratório. 

13 No laboratório de informática. 

14 Laboratório de Informática. 

 

Novamente, a resposta na sala de informática aparece em evidência. Por estar em 

ambiente diferenciado, com um número reduzido de alunos fazendo uma aditividade plástica 

realizada de forma colaborativa, foi percebida durante as atividades a interação social feita 

pelos pares na realização das tarefas.  

 

5.3.4 Compreensão dos conceitos 

 

Pergunta 12: Como você definiria velocidade constante? 

Aluno Resposta 

1 Não muda. 

2 Não sei, porque eu não entendi a matéria 

3 Um corpo que está em velocidade na mesma direção. 

4 Que muda. 

5 Quando algum objeto ou pessoa em movimento quer chegar ao vai chegar a 

um lugar por um cominho. 

6 Uma velocidade que muda. 

7 Velocidade paralela que nunca muda. 



56 
 

8 
A velocidade constante não se acelera nem aumenta nem diminuí. 

9 
É que o tempo muda e a velocidade continua na mesma posição. 

10 Velocidade que não muda. 

11 É uma que não para. 

12 Uma velocidade igual durante o acontecimento 

13 Não deixou opinião 

14 Uma velocidade que nunca muda. 

 

Nesta parte do questionário, 50% responderam de forma satisfatória, percebe-se que o 

método quando comparado ao exame e os pré e pós-teste corroboram com esse percentual. 

Destacando que o aluno 3, ao colocar que “Um corpo que está em velocidade na mesma 

direção.”,  faz associação da velocidade com a direção, o que não é muito habitual como 

resposta. Observa-se que os alunos não reproduziram respostas decoradas de livros ou texto 

do ensino médio. 

 

Pergunta 13: Se alguém anda a 2 metros por segundo, quanto a pessoa andaria em dez 

segundos: uma distância maior, igual ou menor a vinte metros? Por quê? 

Aluno Resposta 

1 Não deixou opinião 

2 Menor 

3 Igual a 20 metros, porque a cada 1 segundo ele anda 2 metros 

4 Por que quando mais você anda mais a velocidade aumenta. 

5 Não deixou opinião 

6 Não deixou opinião 

7 Andaria 20 metros porque em 10 segundos andaria 20 metros. 

8 Igual, porque a velocidade só está aumentando. 

9 Igual, porque a velocidade vai ser constante. 

10 Maior, pois sua velocidade será mudada. 

11 Igual a 20 metros porque 10 x 2 = 20 m/s 

12 Maior, porque é mais tempo. 

13 18 a 20 m 
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14 Igual a 20 metros, só multiplicar a velocidade pelo tempo. 

 

Os alunos, de um modo geral, trocaram a grandeza distância por velocidade. Ao 

observar as respostas, fica evidenciado nas respostas 4, 8, 10 e 12. Deve-se destacar o aluno 

13, que ao indicar por um intervalo 18 a 20 m, pode ter interpretado alguma dificuldade que a 

pessoa talvez tivesse no trajeto de sua caminhada. O aluno 14 respondeu corretamente sem 

mostrar a conta. Ele indicou as grandezas que devem ser multiplicadas para se obter a 

resposta. 

 

 

Pergunta 14: Se eu jogar uma bola para cima, ela cairá. Por quê? 

Aluno Resposta 

1 Você joga a bola pra cima e ela vai descer. Gravidade. 

2 Porque ela teve uma velocidade. 

3 Sim, por causa da gravidade. 

4 Por causa da gravidade. 

5 Pois a gravidade do ar puxa para baixo 

6 Por causa da Força gravitacional 

7 Sim, por causa da gravidade. 

8 Sim, gravidade. 

9 Sim, por causa da gravidade. 

10 Porque a gravidade fará isso 

11 Não deixou opinião 

12 Sim, por causa da gravidade. 

13 Sim, por causa da gravidade. 

14 Sim, depois de subir até a altura máxima a gravidade vai puxar ela de volta. 

(relatar conversa) 

 

A maioria dos alunos respondeu “gravidade”. O motivo pode estar intimamente ligado 

às atividades do programa Tracker. Uma surpresa agradável foi a resposta do aluno 14 “Sim, 

depois de subir até a altura máxima a gravidade vai puxar ela de volta”. Sobre a sua resposta, 

há de se relatar uma conversa que ocorreu algum tempo antes da aplicação do questionário, o 

aluno 14 não entendia porque a bola ou outro objeto poderia cair. Foi dada uma possível 
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resposta para ele na época: Ao subir sua velocidade vai diminuindo como visto no tracker e ao 

atingir  uma certa altura, há uma mudança de sentido em sua velocidade e ele volta a cair. O 

aluno ao colocar “altura máxima” expandiu a resposta. Já o aluno 5, “Pois a gravidade do ar 

puxa para baixo”, ou dizer que o “ar” está “puxando”, ele faz  uma associação que é repetida 

por outros alunos. O aluno 6, “Por causa da Força gravitacional” associou a queda a outros 

conceitos, não somente ao ligados a cinemática.  

 

 

 

Pergunta 15: Se um corpo estiver acelerando, sua velocidade aumenta ou diminui? Por quê? 

Aluno Resposta 

1 Aumenta. Pela aceleração do corpo. 

2 Aumenta, porque a aceleração estava de acordo  

3 Aumenta, porque sua velocidade aumentará. 

4 Aumenta 

5 Aumenta, pois acelera. 

6 Aumenta, porque esta correndo. 

7 Aumentará, por causa de sua aceleração. 

8 Aumenta, quando o corpo vai acelerando sua velocidade.  

9 Aumenta, porque o corpo vai estar em aceleração. 

10 Aumenta, porque há algo que está acelerando. 

11 Aumenta por causa da aceleração. 

12 Aumenta, pois sua velocidade aumenta. 

13 Aumenta, porque ele vai sair mais rápido. 

14 Aumenta. Quando maior a aceleração, maior velocidade. 

  

Percebe-se que os alunos não responderam de forma satisfatória por não associar o 

módulo da velocidade. 

 

5.3.5 Dificuldade no uso dos computadores e uso dos softwares 

Pergunta 16: Achou difícil ou fácil aprender a capturar vídeos? 
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Aluno Resposta 

1 Razoável. Difícil 

2 Fácil. 

3 Fácil. 

4 Não deixou opinião. 

5 Fácil. 

6 Fácil. 

7 Não achei fácil. 

8 Fácil. 

9 Fácil. 

10 Não deixou opinião. 

11 Fácil. 

12 Mais ou Menos 

13 Fácil. 

14 Fácil. 

  

Segundo relatos, em aula, o roteiro ajudou a realizar a atividade. O programa de 

captura de vídeo é extremamente fácil segundo os relatos dos alunos.  

                         

Pergunta 17: Achou difícil ou fácil aprender a usar o Tracker? 

Aluno Resposta 

1 Mais ou menos fácil 

2 Fácil. 

3 Fácil. 

4 Não deixou opinião. 

5 Fácil. 

6 Fácil. 

7 Fácil. 

8 Fácil. 

9 Fácil. 

10 Não deixou opinião. 

11 Fácil. 
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12 Fácil. 

13 Fácil. 

14 Fácil. 

 

Os alunos, em sua grande maioria, consideraram fácil a utilização do software. Um 

possível motivo foi a praticidade no uso da ferramenta no processo educacional. Eles também 

relataram que o roteiro facilitou o aprendizado. 

 

Pergunta 18: Achou difícil o uso dos computadores do laboratório? O uso de computadores 

o motivou a aprender mais, menos ou foi indiferente? 

Aluno Resposta. 

1 Não. Aprender mais. 

2 Me motiva a aprender mais. 

3 Sim, mais. 

4 Não deixou opinião. 

5 Não. Indiferente. 

6 Não mais. 

7 Achei fácil, ele me motivou a aprender mais. 

8 Não. Sim. 

9 Sim, porque os computadores estão travando mais. 

10 Não deixou opinião. 

11 Não e sim 

12 Me motivou. Foi difícil não 

13 Muito mais. 

14 Não. Mais. 

  

Eles acharam fácil usar o computador e uma grande parcela estava motivada. 

 

Pergunta 19: Os computadores do laboratório apresentaram alguns problemas, no decorrer 

do projeto. Você acha que isto o desestimulou a participar e a aprender? 

Aluno Resposta. 

1 Não. 
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2 Não. 

3 Não. 

4 Não deixou opinião. 

5 Não. 

6 Não. 

7 Eles desligaram do nada mais não atrapalharam a aprender. 

8 Não. 

9 Não, mas acho que deveria ter uma melhora. 

10 Não deixou opinião. 

11 Não. 

12 Apresentou alguns problemas. Sim, mas nada que me desmotivasse não. 

13 Sim. 

14 Mais ou menos 

 

A maioria dos alunos não considerou que os computadores, apesar de serem obsoletos 

e lentos e desligarem o tempo todo, não foram um grande problema na realização das 

atividades.  

 

5.4 Análise qualitativa: engajamento, atitudes em relação à Física, melhoras 

em conceitos em outras disciplinas e autonomia/ independência no estudo 

 

O que se pretendia observar durante a utilização do método, era se os alunos 

alcançaram os objetivos propostos: maior engajamento, atitudes em relação à Física, melhoras 

nos conceitos em outras disciplinas e autonomia e independência no estudo. 

Em uma conversa com a professora de Matemática foram obtidas importantes 

informações sobre o aprendizado dos alunos, como por exemplo: motivação em sala de aula e 

associações aos conceitos aprendidos ao utilizar o programa de análise em vídeo. A seguir, a 

transcrição da conversa com a professora: 

Professor: Na época quando foi aplicado o método de ensino como foi a reação dos 

alunos na sala de aula? 
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Maria (professora de Matemática): “Eles estavam tendo mais facilidade para 

desenvolver todas as questões relativas aos gráficos, função do segundo grau a resolver 

problemas relativos. Eles começaram a entender de outro modo e você fez a aplicação e eles 

depois apresentaram na Colecult (Coletânea Cultural) também conhecida como feira de 

conhecimento. Foi um dos melhores anos.” 

Em outro momento a professora comentou também: “Os alunos participaram melhor 

das atividades da minha aula. Eles associavam o que estavam aprendendo na sala de 

informática com o que eu estava ensinando para eles.” 

Os alunos estavam compreendendo e associando os gráficos aprendidos na sala de 

informática a novos conceitos que não foram passados pelo professor. Ao falar que os alunos 

estavam “participando” mostra uma melhora no seu engajamento. Tendo assim, um dado 

importante citado pela professora que ficou muito feliz com a melhora no entendimento de 

gráficos pelos alunos.  
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Capítulo 6  

Conclusões  

 

No trabalho, foram utilizados métodos de recuperação de conteúdos para verificar se 

os alunos, após serem avaliados de modo tradicional, conseguiram alcançar os objetivos 

propostos. Por não absorverem os conteúdos ministrados, esses alunos então, foram 

convidados a participar do projeto no laboratório de informática para observar se teriam 

um aumento significativo no aprendizado e em seu engajamento no estudo.  

Foi observado através dos questionários, exames e pré/pós-teste que o método foi 

eficaz em 50% dos casos. Ao utilizá-lo, estava sendo proporcionada de forma  diferenciada 

a recuperação paralela para uma parcela considerável de alunos. O método é 

consideravelmente superior quando comparado à recuperação feita de modo tradicional em 

sala de aula. Ao dizer que a recuperação foi eficiente torna evidente a existência fatores 

motivadores. 

O que ficou evidenciado nos questionários foi que a utilização do computador ou de 

um jogo divertido realmente facilitou a apresentação dos conceitos.  

Alguns entraves na elaboração e na execução do trabalho foram os computadores 

lentos e poucas máquinas para aplicação. Estas, obsoletas, sem internet, funcionavam mal 

por falta de memória e processador lento. Ao serem utilizadas não geraram grandes 

problemas, porém, esta situação foi desmotivadora para o aluno. Mesmo com problemas 

ligados à infraestrutura (espaço físico sendo dividido), os alunos, quando perguntados, 

responderam que não era algo que atrapalhou o seu aprendizado ou a utilização do 

programa Tracker. Por ser uma plataforma amigável, foi observado que em sua 

implementação,  não houve grandes problemas na utilização do programa. Na captura das 

fases do jogo Angry Birds pelos alunos foi notado o quanto as máquinas eram realmente 

obsoletas, o que dificultou na execução do trabalho, por tal motivo houve a necessidade de 

fazer a captura em outra máquina com processador mais rápido. 

O nível de argumentação dos alunos ao responderem às questões ligadas aos 

conceitos de cinemática foi em alguns casos, diferente das respostas dadas em sala de aula, 

significando que eles se apropriaram dos conteúdos, não reproduzindo de forma copiada ou 

decorada de livros didáticos. 
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Grande parte das observações feitas das aulas gravadas em vídeos durante o projeto 

mostrou que o nível de entendimento dos conteúdos foi assimilado por eles e lembrado 

durante o curso, porém, como dito anteriormente, só foi aferida uma melhora em 50% dos 

alunos. Isto ficou evidenciado nas repostas dos questionários e exames. 

Apesar dos alunos relatarem que os computadores e a falta da internet não terem 

influenciado o seu aprendizado, há a necessidade de enfatizar que para gerar um ambiente 

favorável à sua realização, seriam necessárias máquinas de melhor processamento. As 

atividades foram prejudicadas substancialmente ao não ter equipamentos apropriados para 

desenvolvê-las. 

Nos relatos transcritos nos questionários, os alunos colocaram que as máquinas não 

atrapalharam na utilização do programa Tracker, porém, ao fazer a leitura dos 

questionários, quase em sua totalidade, utiliza as mesmas falas “se tivéssemos mais 

máquinas”, “uma máquina para cada aluno” ou “no máximo dois alunos por máquina seria 

o ideal”. Neste caso fica evidenciado que o trabalho foi prejudicado em parte na sua 

execução. 

O aluno, ao trabalhar de forma colaborativa, tem um melhor rendimento quando 

comparado de forma individual. Trabalhar coletivamente demonstra maior engajamento no 

estudo da Física. No laboratório de informática eles tinham uma atitude participativa 

melhor que a demonstrada em sala de aula, eles ficavam ansiosos para fazer as atividades 

do projeto, ressaltando que eles não utilizavam os computadores durante as aulas do 

projeto para outras atividades, fazendo uso estritamente ligado à proposta do trabalho. 

Os alunos do projeto, com o passar do tempo, começaram a ter uma participação mais 

ativa nas aulas regulares de Física. Eles começaram a associar conceitos novos com as 

atividades feitas no laboratório, tendo como exemplo os conceitos ligados à energia: 

energia cinética e potencial gravitacional.  

Ao organizar as atividades foi percebido que parte dos professores, membros da 

direção e coordenação pedagógica não entendiam o real motivo da atividade. Os entes 

envolvidos tinham suposições deque os alunos estavam simplesmente jogando e não 

aprendendo Física, porém, os alunos sempre relatavam que realmente estavam aprendendo 

cinemática. Então, a pergunta a ser feita é: “O que levou o aluno a participar do projeto?” 

Pela leitura dos questionários, dois aspectos ficaram claros: a necessidade de melhorar sua 

nota e a curiosidade. Portanto, não era apenas jogar e sim como aprender Física jogando. 
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Em entrevista feita no ano de 2016, cerca de dois anos praticamente após termino do 

projeto, os alunos relatam que lembravam o que foi realizado, mesmo não utilizando o 

programa Tracker. A relação de amizade perdura segundo os relatos dos alunos até hoje. 

Alguns alunos queriam participar, mas seus responsáveis não entenderam, a 

princípio, o objetivo do projeto, portanto, não queriam assinar o termo de consentimento. 

Isso demonstra claramente a opinião dos responsáveis sobre o sistema tradicional de ensino 

em comparação a um método diferenciado apresentado a seus filhos, após conversar com 

os responsáveis e mostrar a possibilidade de aprendizado e melhora de notas, eles então, 

autorizaram a participação dos alunos. 

Um facilitador na realização do projeto foi a utilização dos roteiros, que ajudou na 

compreensão do programa de captura de vídeo e análise de movimentos. 

Os alunos gostavam de participar e de ter a chance de mexer nos computadores, pois 

era uma atividade do seu cotidiano em sala de aula, eles gostavam do processo de captura e 

análise dos vídeos e tinham uma interação social ativa conversando e trocando ideias com 

os colegas onde a interferência do professor foi mínima, sendo assim, orientador das 

atividades, ficando evidenciado o “peer instruction”. 

Na última avaliação, novamente, alguns alunos queriam olhar as respostas dos 

colegas por terem hábito de querer tirar notas melhores nas provas, distante disso, foi 

explicado que as avaliações eram apenas para pesquisa e que deveriam feitas com 

seriedade, após a conversa os alunos tiveram outra postura e responderam às perguntas 

conforme orientação. 

Nas atividades ligadas à recuperação paralela de conteúdos realizadas na sala de 

informática e os testes, os alunos obtiveram uma melhora em seu desempenho, do mesmo 

modo, ao analisar os questionários e exames, tem-se uma taxa interessante de 50% de 

alunos apresentando melhora nas respostas ligadas principalmente aos conceitos sobre 

cinemática. Esta, por si só, é bastante positiva, mas a análise mostra a real melhora quando 

levamos em conta o desempenho das recuperações aplicadas em turmas de anos anteriores, 

e principalmente, quando considerados os efeitos de recuperações de bimestres anteriores, 

aplicadas à própria turma que participou deste projeto. 

Nas recuperações aplicadas em anos anteriores a este projeto, o método de ensino era 

puramente expositivo, e o máximo de alunos que demonstraram alguma melhora foi 20%. 
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Como as recuperações são aplicadas bimestralmente às turmas, também pôde-se  analisar o 

desempenho da própria turma em recuperações aplicadas em bimestres anteriores no 

próprio tópico de cinemática. Nestas, o máximo de alunos que apresentaram melhora foi 

18%, uma taxa próxima àquelas das recuperações de outras turmas do colégio. 

Uma taxa de melhora de 50%, pedagogicamente falando, foi excepcional. As 

premissas da recuperação paralela dizem que todos são capazes de aprender, sem exceção, 

e que cada um se desenvolve de um jeito próprio e num ritmo particular. Ao fazer de forma 

diferenciada em relação aos métodos tradicionais, o produto proposto efetivamente 

funcionou como um instrumento pedagógico inovador, diferenciado, que respeitou 

diferentes ritmos de aprendizagem. Sem esquecer que os alunos participantes, na sua 

maioria, eram os que tinham os mais baixos índices em notas bimestrais, sua autoestima 

estava baixa e sem interesse em aprender. Esses alunos, em sua maior parte, já tinham 

realizado as recuperações de modo tradicional, e mesmo após a utilização de instrumentos 

de recuperação paralela não obtiveram melhoras em seu rendimento.  

A maioria dos métodos utilizados na sala de aula são tradicionais. Há uma parcela de 

alunos que efetivamente não conseguem compreender de forma eficaz os conceitos 

passados por meio desta metodologia. Logo, a utilização de um método diferenciado 

poderia ser um instrumento alternativo na recuperação de alunos com dificuldade, tendo 

potencial facilitar o aprendizado destes.  

Para saber se conseguiriam associar os conceitos trabalhados a outros conteúdos e 

talvez à outra disciplina, ao conversar com a professora de Matemática das turmas. O 

respondido foi que os alunos associavam os gráficos que ela estava ensinando com os 

aprendidos nas aulas do laboratório de informática. Segundo ela, esses alunos começaram a 

ter resposta bem mais satisfatória do que os alunos que não participaram do projeto. Eles 

conseguiam de forma diferenciada aprender gráficos, relacionar e a interpretá-los tanto em 

Física como na disciplina de Matemática. 

Ficou claro que o trabalho desenvolvido nesse projeto pode ser utilizado após os 

conceitos terem sido apresentados em aula expositiva, mas também podem ser usado como 

uma primeira apresentação aos conceitos da cinemática. O trabalho foi muito gratificante 

na sua totalidade, pelos resultados e pelo engajamento dos alunos. Para finalizar, relata-se  

a conversa com uma aluna antes da entrega desta dissertação. Ela perguntou sobre a 

possibilidade de voltar a dar aula para eles, pois estava com saudades das aulas do 
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laboratório. Quando perguntado se era para “jogar”, ela respondeu que não, era para usar 

“aquele programa.” 

6.1 Perspectivas e ações futuras 

 Seria interessante fazer um estudo deste método a partir do início do ano letivo, 

utilizando-o como uma ferramenta pedagógica de verificação e eficácia no ensino-

aprendizado em turmas de primeiro ano, não somente em cinemática como em todos os 

conteúdos de Mecânica. Ao realizar, percebe que existe possibilidade de melhoras na 

compreensão em conceitos ligados à Física. 

Como o método provou ser muito eficaz com alunos com dificuldade em aprender os 

conceitos apresentados de forma expositiva o produto facilitou e proporcionou de forma 

dinâmica, lúdica e divertida a apresentação dos conceitos. 

Quando aplicado em sala de aula observou-se um aumento significativo em 50% na 

recuperação dos alunos que normalmente possuem dificuldade em aprender cinemática. O 

retorno do investimento de tempo pelo professor ao utilizar o método está relacionado ao 

fato dos alunos apresentarem durante as atividades um grau de participação e melhora em 

seu aprendizado. 

Para ajudar a implementação do projeto por outros profissionais na área de física, 

está disponível um canal no youtube com vídeos capturados das fases do jogo Angry Birds 

durante o projeto e vídeo aulas para auxiliar o trabalho docente. 
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Apêndice A 

Produto Educacional: Plano de aula para ensino de cinemática 

com vídeos capturados e Caderno de Atividades 1 e 2 

Nas páginas que se seguem, foi disponibilizado um plano de aula com sugestões de 

atividades para o ensino de cinemática a partir de vídeos capturados de sessões de jogos 

com o Angry Birds. Aqui, incluem-se ume exame com o fim de avaliar o quanto o aluno 

aprendeu com a atividade e dois cadernos de Atividades. 
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Introdução. 

 

  Este trabalho foi desenvolvido para ajudar o professor a apresentar os 

conceitos sobre cinemática de forma diferenciada aos alunos do 1º ano do ensino 

médio. 

O produto educacional está sendo apesentado separadamente podendo ser 

totalmente utilizado ou em partes, dependendo da necessidade do professor.  

 O tempo para realização do trabalho é entorno de seis aulas mais duas 

horas de planejamento e correção das atividades e exames. 

 

 Quando aplicado em sala de aula observou-se um aumento significativo 

em 50% na recuperação dos alunos que normalmente possuem dificuldade em 

aprender cinemática. O retorno do investimento de tempo pelo professor ao 

utilizar o método está relacionado ao fato dos alunos apresentarem durante as 

atividades um grau de participação e melhora em seu aprendizado. 

 

 Acesse no youtube.com o canal Physics Birds. Lá vocês podem encontrar 

vídeos das capturas de seções do jogo Angry Birds e vídeo aulas sobre a 

utilização do Programa Tracker.  

 

 Acesse no youtube.com o canal Physics Birds com capturas de seções do 

jogo Angry Birds e vídeo aulas sobre a utilização do Programa Tracker. 

Disponível em:  

https://www.youtube.com/channel/UC2XZHct4llH9WhABaFQupWw 

 

 Duvidas e sugestões: enviar e-mail para: mcsneto67@gmail.com ou 

physicsbirds@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/channel/UC2XZHct4llH9WhABaFQupWw
mailto:mcsneto67@gmail.com
mailto:physicsbirds@gmail.com
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Plano de aula 
 

Professor: Manoel Coelho da Silva Neto 

 

Tema: Captura de vídeo e Analise de movimento em vídeo. 

 

Objetivo: Levar o discente a compreender de os conceitos de cinemática utilizando um 

método diferenciado.   

 

Introdução: Nesse trabalho, serão utilizados dois programas: um para capturar vídeo e outro 

para  análise de movimento. As telas capturadas se transformam em arquivos de vídeo. Esses 

arquivos capturados serão utilizados posteriormente para análise de movimento, com o fim de 

ensinar conceitos de cinemática de forma lúdica e motivacional, com as capturas da fase do 

jogo Angry Birds. O jogo foi escolhido por apresentar um modelo de cinemática em perfeito 

acordo com os resultados da Mecânica Newtoniana. As atividades aqui descritas podem ser 

usadas após os conceitos terem sido apresentados em aula expositiva, mas também pode-se 

usar as atividades aqui descritas como uma primeira apresentação aos conceitos da 

cinemática. 

 

Matérias: Roteiros “Como capturar vídeo com o software Free Screen Video Capture” e 

“Como usar o Tracker, partes I e II”. 

 

Local: Sala de informática ou computador com projetor de multimídia.  

 

Duração: 6 aulas 

 

Preparação: 

 

a) Ter no ambiente escolar no mínimo três computadores ou laboratório de informática 

(ideal), Alternativa: utilizar projetor de multimídia para que o professor realize as atividades 

junto com os alunos. 

 

b) Tirar cópias suficientes dos roteiros para cada aluno ter sua própria.   

 

c) Se possível, deixar uma máquina para demonstrar a instalação os softwares. 

 

Atenção: 

Em cada etapa, ler os roteiros com os alunos enfatizando os pontos importantes, e 

perguntando as dificuldades que eles encontraram na leitura prévia. 

Para capturar os vídeos, é importantíssimo que se faça um zoom out da tela, logo antes do 

lançamento do pássaro, de modo que todo o cenário apareça na tela. Se isto não for feito, o 

cenário se moverá para que o pássaro fique dentro da tela, e então terá uma “câmera em 

movimento”, o que dificultará muito, possivelmente inviabilizando, a análise do movimento 
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do pássaro. É interessante enfatizar, para o aluno, a necessidade de se estabelecer, na hora da 

análise, um sistema de coordenadas cartesianas e os tipos de movimentos associados. 

 

Roteiro de Captura de vídeo: (1 aula) 

 

a) Leitura do roteiro de captura de vídeo; 

 

b) Utilizando o programa Free Screen Video Capture, solicite que cada aluno realize no 

mínimo de três a cinco capturas. As capturas citadas podem ser da tela do computador em 

imagem estática, ou já o vídeo da fase do jogo Angry Birds.  

 

Avaliação associada à aula: O objetivo é levar o aluno a entender o funcionamento da 

captura em vídeo; nesta etapa não há a necessidade de prova ou arguição para formalizar nota. 

 

Roteiro: Como usar o Tracker: (2 aulas) 

 

a) Caso o Tracker não esteja instalado nas máquinas, fazê-lo junto com os alunos. O ideal é 

que se instale o Tracker antes, para que não se perca tempo com esta atividade, que não 

contribuirá em nada para o conhecimento e ainda poderá servir como um distrator. 

 

b) Leitura do roteiro, 

 

c) Tirar dúvidas com antecedência, para otimizar o tempo na hora das análises. 

 

d) Ter as capturas em vídeo feitas de alguma fase do jogo salvas no computador. Se não 

houver máquinas suficientes ou máquinas lentas, o professor pode capturar as fases do jogo e 

disponibilizar os vídeos para os alunos analisarem. 

e) Utilizar o programa Tracker como indicado no roteiro e realizar três análises novamente. 

As capturas feitas anteriormente pelos alunos devem ser utilizadas para aumentar o 

engajamento e motivação na atividade. Se o professor necessitar fazer as capturas, ao invés 

dos alunos, é bom deixar claro para eles que é uma questão técnica.  

 

Avaliação: O objetivo é levar o aluno a entender o funcionamento do programa Tracker. 

Portanto, nesta etapa não há necessidade de prova ou arguição para formalizar nota. Caso se 

queira atribuir alguma nota, pode ser feita com base no comportamento do aluno e no seu grau 

de participação na atividade. 

 

Roteiro: Como usar o Tracker Parte II: (2 aulas) 

a) Leitura do roteiro; 

b) Utilizar o programa Tracker como indicado no roteiro II e fazer pelo menos três análises 

por aula. 

 

Avaliação: O objetivo é levar o aluno a entender o funcionamento do programa Tracker. 

Portanto, nesta etapa não há necessidade de prova ou arguição para formalizar nota. Caso se 
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queira atribuir alguma nota, pode ser feita com base no comportamento do aluno e no seu grau 

de participação na atividade. 

 

Avaliação diagnóstica: (1 aulas) 

   

A avaliação diagnóstica feita no término tem por finalidade aferir os conhecimentos 

aprendidos com as atividades. O professor pode utilizar o pré-teste e pós-teste 

disponibilizados em anexo para efetuar uma análise de desempenho antes depois da atividade. 

 

Para cada questão abaixo, marque a resposta certa. 

 

1) Cinemática está associada a que grandezas? 

Velocidade / aceleração Força / Energia  

( a ) (b) 

  

2) Um vetor tem três características que lhe podem ser associadas. Quais são elas? 

Intensidade / direção / sentido 

Unidade de comprimento / escalar / 

tamanho 

( a ) (b) 

  

3) Com o programa Tracker, utilizamos uma captura de uma fase do jogo do Angry 

Birds. Responda às perguntas abaixo: 

a) Quando o pássaro vermelho é lançado, temos um lançamento oblíquo. Qual seria o 

tipo de movimento que acontece no eixo x? 

Movimento uniforme. Movimento uniformemente variado. 

( a ) (b) 

  

b) Quando o pássaro vermelho é lançado, temos um lançamento oblíquo. Qual seria o 

tipo de movimento que acontece no eixo y? 

Movimento uniforme Movimento uniformemente variado  

( a ) (b) 

  

c) Na análise de movimento feita no programa Tracker, quando colocamos o vetor 

velocidade aparecem várias setas, que indicavam, por exemplo, o sentido em que os 

pássaros são projetados. Achávamos que os pássaros deveriam ir na direção destas 

retas, porém eles faziam uma parábola e acabavam por bater nos objetos à sua frente. 

Ao fato desses pássaros caírem está associado um outro vetor que, atuando no pássaro, 

faz com que ele caia. Que vetor é este? 

Velocidade Aceleração 

( a ) (b) 
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Bibliografia: 

 

Free Screen Video Capture:   

http://www.topviewsoft.com/free-screen-video-capture.html 

 

Programa Tracker:    

 

https://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/ 

 

Canal no youtube. Disponível em:  

https://www.youtube.com/channel/UC2XZHct4llH9WhABaFQupWw 

 

Duvidas e sugestões: enviar e-mail para: 

mcsneto67@gmail.com ou physicsbirds@gmail.com 

 

  

http://www.topviewsoft.com/free-screen-video-capture.html
https://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/
https://www.youtube.com/channel/UC2XZHct4llH9WhABaFQupWw
mailto:mcsneto67@gmail.com
mailto:physicsbirds@gmail.com
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Caderno de Atividades 1 
 

 

Objetivo: Levar o aluno a aprender conceitos utilizando análise em vídeo. 

 

Conceitos trabalhados: Repouso, movimento, tipo de movimento e velocidade média. 

 

Atenção: As atividades mostradas nas questões 1 até 3, podem e devem ser reproduzidas pelo 

aluno com orientação do professor.  

 

 

Primeira Atividade. 
 

1ª Questão: Observe o gráfico posição (x) em função do tempo (t), onde as abscissas 

representam os tempos e as ordenadas às posições do pássaro na horizontal. As setas estão 

indicam três momentos distintos de deslocamentos no decorrer do tempo. 

 

 
 

Responda: 

 

a) A seta (A) indica um tipo de movimento, ou seja, os pontos entre 0s a 1 s. Logo, o pássaro 

está em movimento ou repouso? Justifique. 

 

 

b) A seta (B) indica um tipo de movimento, ou seja, os pontos entre 2s a 3s. Logo, o pássaro 

está em movimento ou repouso? Justifique. 

 

 

c) A seta (C) indica um tipo de movimento, ou seja, os pontos entre 4,5s a 5,5 s. Logo, o 

pássaro está em movimento ou repouso? Justifique. 

 

 

d) Entre as três setas (A), (B) e (C) qual delas representa movimento uniforme?  

 

 

2ª Questão: Observe a tabela abaixo e responda: 
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Responda: 

 

a) Qual a posição (x) do pássaro no instante 0,000 segundos? 

 

 

 

b) Qual a posição (x) do pássaro no instante 0,040 segundos? 

 

 

 

c) Qual a posição (x) do pássaro no instante 0,080 segundos? 

 

 

 

d) Determine o deslocamento entre 0,040 segundos 0,000 segundos? 

 

 

e) Determine o deslocamento entre 0,080 segundos 0,040 segundos? 

 

 

f) Com base nas respostas dos itens (d) e (e) o pássaro está em movimento ou repouso? 

Justifique. 
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3ª Questão: Observe a tabela abaixo e responda: 

 

 
 

Responda: 

 

a) Qual a posição (x) do pássaro no instante 4,240 segundos? 

 

 

 

 

b) Qual a posição (x) do pássaro no instante 4,640 segundos? 

 

 

 

 

c) Determine entre os instantes 4,640 segundos e 4,240 segundos o seu deslocamento. 

 

 

 

 

d) Utilizando os dados acima, calcule a velocidade média entre os instantes 4,640 segundos e 

4,240 segundos. 
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4ª Questão: Atividade prática. 

 

Capture a fase do jogo Angry Birds. Utilizando o programa Tracker, faça as 

marcações das posições do pássaro e analise o movimento como indicado no Roteiro de uso 

do Tracker. 

 

 
 

  

 

A) Elabore um relatório sobre a análise feita ao observar o gráfico capturado. 

 

B) Faça uma análise observando a tabela, somente as colunas t e x. 

 

C) Discuta as repostas dos itens A e B. 

 

 

Observações:  

 

Alguns alunos podem confundir posição e tempo no gráfico, associando o 

deslocamento do pássaro na horizontal com o eixo das abscissas, que corresponde aos 

instantes de tempo.   

Outros alunos podem não conseguir associar as informações do gráfico com as da 

tabela. Por essa razão a atividade foi divida em dois relatórios: um com a discussão 

qualitativa, e outro, para trabalhar conjuntamente as informações aumentando seu o 

entendimento dos conceitos.  
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Caderno de Atividades 2 
 

Objetivo: Levar o aluno a aprender conceitos de cinemática utilizando análise em vídeo. 

 

Conceitos trabalhados: Vetores, velocidade e Gravidade. 

 

Segunda Atividade. 
 

1º Questão: Observe que colocamos o bastão de calibração 

 
 Não se esquecer de colocar o ângulo 0,0º 

 
  

Clicar no botão . Na seta da velocidade coloque o tamanho fica melhor para 

visualização 

 
 Agora responda: 

a) Qual o nome que se da à reta que apareceu quando apertamos o botão ? 

 

b) Sabemos que o pássaro sobe e alguns instantes depois ele começa a cair até atingir os 

objetos na sua frente. Porém, se o pássaro fosse à direção de uma dessas setas significa que 

não existe alguma coisa que o fizesse cair. Que coisa é essa? Justifique sua resposta??  
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Apêndice B 

Produto Educacional: Manual de uso do programa Free Screen 

Video Capture para capturar a tela do computador em vídeos 

Nas páginas que se seguem, incluímos um manual simplificado que ensina a capturar 

vídeos com o software Free Srceen Video Capture, utilizado no trabalho de dissertação. 
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Roteiro: Como capturar vídeo com o 
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Autor:  Manoel Coelho da Silva Neto, mestrando do MNPEF 

  
 

 

Orientador:  Prof. Dr. Marcos Veríssimo Alves  
  
 

 

 

Polo:   ICEx - Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, RJ. 
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Introdução 

 

 Primeiramente, captura de vídeo nada mais é do que gravar um vídeo em um arquivo 

que posteriormente possa-se utilizar para assistir. Os modos mais simples são os diretos, 

feitos por câmeras de vídeo, fotográficas ou ainda por celulares. Outro modo é baixar um 

vídeo da internet ou ainda se por outro lado, tiver o desejo ou necessidade de capturar um 

vídeo de um jogo ou ainda da tela de um computador, pode-se utilizar um de vários 

programas gratuitos disponíveis na internet. Neste roteiro, será utililizado o “Free Screen 

Video Capture”, da empresa Topviewsoft. 

 

 Deve-se inicialmente baixar o programa, disponível na página 

http://www.topviewsoft.com/free-screen-video-capture.html da internet. Após baixar em seu 

computador, basta dar um duplo clique no arquivo e aceitar a instalação. Ao final, haverá um 

ícone na sua área de trabalho, como mostra a figura abaixo: 

 

 
 

Após um duplo clique neste ícone, será aberto o programa: 

 

 

Agora é só escolher alguma coisa para capturar. Aqui, utilizaremos o jogo Angry 

Birds. Atualmente o jogo só é encontrado, para PCs, no Facebook, não estando mais 

disponível nem na Chrome Store, nem para download e posterior instalação. Estas telas são 

http://www.topviewsoft.com/free-screen-video-capture.html
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um pouco antigas, mas o procedimento para captura do vídeo não mudou. Após ter iniciado o 

jogo, pode iniciar o Free Screen Video Capture: 

 

 
 

Deve-se tomar cuidado para não posicionar a tela de comando do Free Screen Video 

Capture em frente à área que se quer capturar, como mostrado abaixo: 

 

 
 

Agora, para começar a gravar é só dar um clique em Record. Usando o mouse, pode-

se selecionar a área do vídeo que se deseja capturar. Depois de feita a seleção, tudo o que 

estiver dentro dela será capturado. Assim é só começar a jogar. 
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Depois que se tiver capturado o suficiente, basta pressionar o botão stop para 

interromper a gravação. Feito isso, aparecerá uma janela perguntando se gostaria de salvar a 

captura feita. Basta escolher um nome para o arquivo e a pasta em que se desejar salvar. 

Após, clique em salvar, seu arquivo já pode ser utilizado para análise, ou visualizado no 

computador e até mesmo postado no YouTube, por exemplo. 

 

 
 

Feitos todos estes passos, basta agora utilizar o programa Tracker para começar a 

fazer a análise do movimento na sua captura de vídeo!  
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Apêndice C 

Produto Educacional: Manual de uso do Tracker, Partes I e II 

Nas páginas que se seguem, está incluído um manual simples, em duas partes, que 

ensina alunos e professores a analisar vídeos com o Tracker. 
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Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física 

 

 

 

Roteiro: Como usar o Tracker, Parte I 

 

 

Autores: Manoel Coelho da Silva Neto e Lair Amorim, mestrandos do 

MNPEF 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Veríssimo Alves  
 

Polo: ICEx - Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, RJ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda, RJ 

Maio de 2014 
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Roteiro - Como usar o Tracker 

 

 

O Tracker é um software aberto desenvolvido por uma esquipe de pesquisadores 

espanhóis, com o objetivo de propiciar a análise de vídeos no Ensino de Física. É uma 

ferramenta muito versátil para analisar o movimento, podendo também ser usada para outras 

áreas da Física, como a Espectroscopia. O Tracker é gratuito e pode ser obtido em sua página 

web: https://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/. 

Neste pequeno manual, você aprenderá a fazer operações básicas no Tracker, como 

marcar posições de um corpo em um vídeo, traçar gráficos de trajetória e de posição, 

velocidade e aceleração em função do tempo, e mostrar os vetores velocidade e aceleração. 

Neste manual, usou-se a versão em Português para Windows 8, mas a interface será a mesma 

para qualquer sistema operacional. 

Serão apresentadas as atividades supondo que você já tem o Tracker instalado no 

computador que irá operar. Caso não tenha o Tracker instalado, você terá que fazer o 

download do programa e fazer a instalação. No apêndice ao final do manual, você encontrará 

as instruções para fazê-lo. 
 

Analisando o movimento em um vídeo 

 

O primeiro passo é abrir o Tracker, através de duplo clique no ícone que se encontra na sua 

área de trabalho. Você verá uma janela parecida com a figura abaixo: 
 

 
 

Em Arquivo, selecione Abrir e, em seguida, escolha a pasta onde deseja abrir um 

vídeo já existente. 

https://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/
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O vídeo escolhido será aberto e o primeiro quadro será exibido. Para exemplificar o 

uso do Tracker, será usado um vídeo produzido a partir da captura da primeira fase do jogo 

Angry Birds: 
 

 
 

Feito isso, para analisar o vídeo, deve-se selecionar a parte do vídeo que se quer 

analisar. Isto é feito com a ajuda de marcadores, controles em forma de triângulos pretos que 

ficam abaixo da barra de rolagem de tempo do vídeo. 
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Nestas atividades, serão analisadas as trajetórias de objetos que se movem no vídeo, marcando 

a posição onde o objeto se encontra a cada quadro do vídeo. Para marcar os pontos da 

trajetória, deve-se ir em “Novo” e clicar em “Ponto de Massa”: 
 

 
 

Para marcar automaticamente as posições do objeto no vídeo, deve-se manter 

pressionada a tecla SHIFT. Você verá a setinha do mouse mudar para um quadrado com uma 

cruz no meio. Com a tecla SHIFT ainda pressionada, leva-se o mouse ao objeto cuja posição 

se quer marcar e depois, clica com o botão direito do mouse sobre ele para marcar a posição 

no quadro atual. Depois de marcar a posição do objeto desejado, o Tracker avançará para o 

quadro seguinte, e repete-se a operação até que todas as posições desejadas estejam marcadas.  
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Note que, à medida que se fazem as marcações de posição, o Tracker faz um gráfico 

de posição em função do tempo automaticamente em uma janelinha à direita do vídeo. Ao 

mesmo tempo, uma tabela de posição e tempo é criada logo abaixo do gráfico. 
 

 
 

Para fazer uma análise inicial do movimento, pode-se observar o gráfico ou a tabela de 

posições x ou y como função do tempo.  
 

  
 

Para uma análise da velocidade ou ainda da aceleração nos eixos x ou y, pode-se clicar 

em “dados”. Uma caixa para marcações aparecerá, onde se pode escolher o que será mostrado 

nos eixos - entre as opções, posições, velocidades e acelerações ao longo de cada um dos 

eixos cartesianos. 
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Observação: Para que a análise fique o mais precisa possível, deve-se marcar o 

“Ponto de massa” no mesmo ponto do corpo cujo movimento está sendo analisado. 

Sempre haverá imprecisões na marcação, mas deve-se ter o cuidado de, tanto quanto 

possível, marcar sempre o mesmo ponto no corpo. 
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Instalação do Tracker 

  
Nesta parte, será dado um passo-a-passo para instalar o Tracker no seu computador pessoal, 

caso seja de sua vontade. O primeiro passo é fazer o download do programa, que pode ser 

encontrado no site https://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/ . A página principal do site é 

mostrada abaixo. 
 

 
 

Nesta página, clique no link referente ao seu sistema operacional. É possível que uma janela 

perguntando se você deseja fazer o download do programa seja aberta; aceite fazer o 

download. 
 

 
 

Com o download completo, execute o programa de instalação. Se o sistema operacional 

perguntar se realmente deseja executar o programa, aceite executá-lo. 
 

https://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/
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O programa será executado, e a instalação começará. Clique em “Avançar”. 
 

 
 

Aceite os termos da licença e clique em “Avançar”. 
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O Tracker instalará também um pacote chamado Xuggle. Este pacote é necessário para 

que os quadros dos vídeos sejam analisados. Aceite a instalação do Xuggle e prossiga, 

aceitando os termos de acordo que aparecerão em seguida: 
 

 
 

Ao final do processo, o Tracker estará instalado em seu computador e pronto para ser 

usado na análise de vídeos. 
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Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física 

 

 

 

Roteiro: Como usar o Tracker, Parte II  

 

 

 

 

 

 

Autores: Manoel Coelho da Silva Neto e Lair Amorim, mestrandos do 

MNPEF 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Veríssimo Alves  
 

 

 

Polo: ICEx - Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, RJ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda, RJ 

Outubro de 2014  
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Neste manual, aprender-se-á a fazer algo a mais no programa Tracker: a utilização de 

funções para aperfeiçoar as análises de movimento e gráficos. 
 

1 – Após ter capturado o vídeo, pode agora aprender a utilizar a barra de tarefas: 
 

 
 

 

 
 

 

A barra de tarefas contém ferramentas úteis para uma análise quantitativa do movimento 

marcado, além de ferramentas de exibição de vetores. 
 

O ícone  é utilizado para marcar a quantidade de pontos da captura a serem exibidos, e o 

ícone , para colocar a numeração nos pontos, para saber a sequência temporal dos 

mesmos: 
 

 
 

Já os ícones , na ordem da esquerda para a direita são:  
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 Ícone : conecta os pontos da captura com uma linha,  

 Ícone : Exibe ou esconde os pontos da captura.  

 Ícones : exibem respectivamente os vetores velocidade e aceleração. 
 

 
 

Quando se   , os vetores velocidade são exibidos. Para aumentar o comprimento 

dos vetores, pressiona-se o botão . Haverá a opção de aumentar o comprimento dos 

vetores velocidade ou aceleração, e para cada um deles, pode-se escolher o fator de aumento 

desejado para o comprimento dos vetores. 
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Mudando o tipo de gráfico de movimento 

 

Outra coisa que pode-se fazer é escolher o tipo de gráfico de movimento que será 

analisado. Na figura abaixo, é exibido um gráfico de posição (x) em função do tempo: 
 

 
 

Ao dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre a etiqueta (x), você poderá 

mudar a grandeza sendo mostrada no eixo vertical, conforme mostrado abaixo: 
 

 
 

Você também poderá mudar a grandeza física sendo mostrada no eixo horizontal, 

bastando dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre a etiqueta do eixo horizontal (t, 

por padrão). Com isto, poderá fazer gráficos de posição em função do tempo, ou gráficos de 

posição nos dois eixos. 
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Calibrando e medindo distâncias 

Outra opção é a utilização dos ícones , que podem ser usados para calibrar 
distâncias no vídeo. Por exemplo, se houver um objeto no vídeo cujo tamanho se 

conheça, pode-se pressionar o botão , que fará aparecer um menu como 

mostrado abaixo: 
 

 
 

Escolhendo a opção bastão de medição, aparecerá uma reta azul no meio da tela: 
 

 
 

Clique nas extremidades com o botão esquerdo do mouse, segure e arraste para 

coincidir com o comprimento de um objeto de tamanho conhecido. Conhecendo-se a altura do 

estilingue, pode-se deixar a barra de medição perpendicular ao solo, e determinar o  

comprimento do estilingue, conforme mostrado na figura abaixo: 
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 Por padrão, o Tracker dá uma medida de 100 cm para o objeto, mas seu comprimento 

pode ser mudado na barra de tarefas. Você poderá também corrigir o ângulo do bastão na 

horizontal, para assegurar-se de que ele se encontra perfeitamente perpendicular ao solo: 
 

 
 

Isto muda automaticamente a escala dos eixos, de acordo com a escala determinada 

pelo comprimento do bastão de medição. 
 

 
 

A tabela de pontos de posição gerada pela marcação no vídeo também é atualizada 

automaticamente quando se determina uma escala de comprimentos com o bastão de medição. 
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Determinando um sistema de coordenadas 

Finalmente, utilizando o ícone , pode-se estabelecer um sistema de coordenadas 

(eixos x e y), o que  permitirá determinar uma origem e posições dos objetos na tela. 
 

 

 
 

 

Por padrão, o Tracker cria eixos de coordenadas onde o eixo x é paralelo à parte 

inferior da imagem, e o eixo y aparece perpendicular ao eixo x. Note que há um pequeno 

tracinho vertical no eixo horizontal. Se você o pressionar com o botão esquerdo, segurar e 

arrastar o mouse,  girará o sistema de coordenadas. Isto será útil para analisar movimentos em 

planos inclinados, por exemplo. 
 

Agora, você já se sabe como utilizar o Tracker para analisar o movimento dos vídeos 

capturados do jogo Angry Birds. É só usar a sua imaginação para criar atividades que farão 

com que seus alunos sintam prazer com a Física! 
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Anexo A – Pré e Pós-teste 

Neste Anexo, foram disponibilizados o pré-teste e pós-teste aplicado antes e após a 

realização do projeto. 
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Colégio Estadual Conde Pereira Carneiro 

Avaliação de Física 

(pré-Teste). 

Aluno (a): ________________________________________ N°______ Turma: _____ 

Professor (a): Manoel Coelho da Silva Neto – 1º Ano – Data: ___ / ___ /2014. 

1) (Saerjinho) O quadro abaixo descreve o movimento de um objeto. 

 
A aceleração desse objeto é 

A) 3 m/s, pois sua velocidade mantém esse valor. 

B) negativa, pois esse movimento é uniforme. 

C) nula, pois sua velocidade se mantém constante. 

D) positiva, pois sua velocidade é positiva. 

E) variável, pois esse movimento é uniforme. 

 

2) (Saerjinho) Em nosso cotidiano, lidamos com grandezas escalares e vetoriais, como o 

tempo, a velocidade, a aceleração e a área. 

Quais dessas grandezas mencionadas são vetoriais? 

A) Aceleração e velocidade.    B) Aceleração e tempo. 

C) Área e tempo.     D) Área e velocidade. 

E) Área e aceleração. 

 

3) (Saerjinho) No dia a dia, encontramos diversas grandezas físicas escalares e vetoriais, 

como, por exemplo, velocidade, temperatura, massa e aceleração. Essas grandezas possuem 

diferenças, já que para saber a massa e a temperatura de uma pessoa, basta saber o valor 

numérico dessas grandezas juntamente com sua unidade de medida. Em contrapartida, para 

conhecer a velocidade e a aceleração, além dos valores e unidades, é preciso saber sua direção 

e o seu sentido. 

Quais das grandezas mencionadas nesse texto são escalares? 

A) Aceleração e velocidade.    B) Massa e aceleração. 

C) Massa e velocidade.    D) Temperatura e aceleração. 

E) Temperatura e massa. 

 

4) (Saerjinho) Bruno viaja em um trem que se move com velocidade constante em relação ao 

trilho. Para se distrair, ele brinca de jogar uma bola para cima e observa que a mesma realiza 

um movimento apenas na vertical. Tiago, que da estação observa a passagem do trem, verifica 

que essa bola realiza um movimento composto na vertical e na horizontal. 

O fato de o movimento da bola observado por Bruno ser diferente do observado por Tiago se 

deve à 

A) Conservação da Energia.    B) Conservação do movimento. 

C) Relatividade de Galileu.    D) Segunda Lei de Kepler. 

E) Primeira Lei de Newton. (questão Anulada por não esta relacionada com o projeto) 



107 
 

 

5) (Saerjinho) O quadro abaixo mostra a velocidade em função do tempo de um objeto em 

movimento retilíneo uniformemente variado. 

 
A aceleração média desse objeto é 

A) 50 m/s
2
. B) 25 m/s

2
. C) 20 m/s

2
. D) 18 m/s

2
. E) 10 m/s

2
. 

 

6) Um caminhão está em uma estrada, e seu motorista ao olhar a sua velocidade no 

velocímetro diz para o seu ajudante que sua velocidade  é constante e igual a 80 km/h. Em 

relação a sua fala, podemos responder: 

a) o que significa dizer que a velocidade do caminhão é de 80 km/h? 

________________________________________  

 

b) Se esta velocidade for mantida constante qual a distância que este caminhão vai percorrer 

em 3h? 

________________________________________ 

 

c) Se sua velocidade for mantida constante e o percurso for linear, então sobre a sua 

aceleração podemos afirmar que: 

(   ) não se altera.(   ) se altera. 

 

7) Ao lançar uma pedra verticalmente por cima, podemos afirmar que o seu movimento é: 

(   ) Movimento Uniforme.    (   ) Movimento Uniformemente Variado.  

 

8) Um carro com velocidade constante de 80 km/h, seu motorista ao avistar um obstáculo tem 

parar, neste percurso até ele parar o carro possui algum tipo de aceleração: 

(   ) Sim     (    ) Não 
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Anexo B – Questionários e Exames 

Neste Apêndice, disponibilizamos os questionários e exames usados ao durante a 

realização do projeto. 
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Questionário Aplicado no final do projeto 
 

Nome: ______________________________________ idade: _________ turma: _______ 

Sobre a afinidade com a disciplina de Física 

1) Você gosta de estudar? Quais matérias? 

2) Qual o seu grau de motivação para estudar, em geral? 

3) O que você achava da disciplina de Física antes e depois da atividade? Algo mudou? Por 

quê? 

 

Percepção do aluno a respeito da atividade em sua compreensão sobre conceitos do 

movimento 

4) Qual a sua maior dificuldade com os conceitos do movimento? 

5) Você acha que a atividade facilitou a sua compreensão dos conceitos ligados ao 

movimento? Se sim, por quê? 

6) Como você acha que relacionava gráficos aos diversos tipos de movimento, antes da 

atividade? E agora? Acha que o uso de um software como o Tracker ajudou? 

7) Sobre vetores, acha que o Tracker o ajudou a compreender a natureza vetorial das 

grandezas envolvidas no movimento? 

8) Em que momento você acha que aprendeu melhor os conceitos ligados à cinemática, na 

sala de aula ou no laboratório? 

 

Motivação para participação no projeto 

9) Você gosta de atividades que envolvem informática (computador, jogos, pesquisas e etc.)? 

Por quê? 

10) Qual foi o motivo ou motivação para você participar no projeto na sala de informática? 

11) Fazendo uma comparação entre as aulas expositivas (quadro/caderno) ou no laboratório 

de informática, em sua opinião qual foi mais fácil de aprender os conceitos relacionados à 

cinemática? 

 

Compreensão dos conceitos 

12) Como você definiria velocidade constante? 

13) Se alguém anda a 2 metros por segundo, quanto a pessoa andaria em dez segundos: uma 

distância maior, igual ou menor a vinte metros? Por quê? 

14) Se eu jogar uma bola para cima, ela cairá. Por quê? 

15) Se um corpo estiver acelerando, sua velocidade aumenta ou diminui? Por quê? 

 

Dificuldade no uso dos computadores e uso dos softwares 

16) Achou difícil ou fácil aprender a capturar vídeos? 

17) Achou difícil ou fácil aprender a usar o Tracker? 

18) Achou difícil o uso dos computadores do laboratório? O uso de computadores lhe 

motivou a aprender mais, menos ou foi indiferente? 

19) Os computadores do laboratório apresentaram alguns problemas, no decorrer do projeto. 

Você acha que isto lhe desestimulou a participar e a aprender? 
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Questionário sobre o projeto (Durante a execução) 

Total de Alunos Pesquisados 

1) O que você acha de uma aula expositiva? Aula em que o professor fala e escreve no 

quadro. 

Ruim     

Indiferente     

Boa     

2) Você acha os conceitos de física fáceis de aprender nesse tipo de aula. 

Sim     

Não     

3) Onde você achou que entendeu melhor os conceitos de cinemática: nas aulas 

expositivas? Ou nas atividades do projeto? 

Nas aulas expositivas     

Nas atividades do projeto     

4) Tirando disciplina de física, você tem dificuldade em outras disciplinas na escola? 

Sim     

Não     

Se sim, Quais? 

      

      

      

5) Você tem o hábito de estudar somente para as avaliações? 

Sim     

Não     

6) Você gostou de participar do projeto na sala de informática? 

Sim     

Não     

7) Qual a maior dificuldade em aprender Física? 

Lembrar de Fórmulas e resolver exercícios     

Compreender Conceitos     

8) Qual a sua motivação nas aulas de Física, antes do projeto na sala de informática? 

Ruim     

Indiferente     

Boa     

9) Qual a sua motivação nas aulas de física durante e depois  o projeto? 

Ruim     

Indiferente     

Boa     

10) Se fosse possível fazer o projeto utilizando o programa Tracker desde início do ano 

letivo, você considera que poderia ter aprendido melhor os conceitos da cinemática?  
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Sim     

Indiferente     

Não     

11) Você achou difícil aprender a utilizar o programa Tracker? 

Sim     

Não     

12) A leitura do Roteiro Tracker, ajudou a entender o funcionamento do referido 

programa? 

Sim     

Indiferente     

Não     

13) Em relação aos computadores utilizados para fazer a análise de movimento, o que 

você acha que poderia ter sido melhor? 

A quantidade de máquinas.     

A velocidade de processamento do computador.     

Os dois fatores anteriores     
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Exame sobre Cinemática 

Para cada questão abaixo, marque a resposta certa. 

 

1) Cinemática está associada a que grandezas? 

Velocidade / aceleração Força / Energia  

(a) (b) 

2) Um vetor tem três características que lhe podem ser associadas. Quais são elas? 

Intensidade / direção / sentido 

Unidade de comprimento / escalar / 

tamanho 

(a) (b) 

3) Com o programa Tracker, utilizamos uma captura de uma fase do jogo do Angry 

Birds. Responda às perguntas abaixo: 

a) Quando o pássaro vermelho é lançado, temos um lançamento oblíquo. Qual seria o 

tipo de movimento que acontece na horizontal? 

Movimento uniforme. Movimento uniformemente variado. 

(a) (b) 

b) Quando o pássaro vermelho é lançado, temos um lançamento oblíquo. Qual seria o 

tipo de movimento que acontece na vertical? 

Movimento uniforme Movimento uniformemente variado  

(a) (b) 

c) Na análise de movimento feita no programa Tracker, quando colocamos o vetor 

velocidade, aparecem várias setas, que indicavam, por exemplo, o sentido em que os 

pássaros são projetados. Achávamos que os pássaros deveriam ir na direção destas 

retas, porém eles faziam uma parábola e acabavam por bater nos objetos à sua frente. 

Ao fato desses pássaros caírem está associado um outro vetor que, atuando no pássaro, 

faz com que ele caia. Que vetor é este? 

Velocidade Aceleração 

(a) (b) 
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Anexo C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Nas páginas que se seguem, foi dsiponibiliizado o termo de consentimento livre e 

esclarecido desenvolvo que foi assinado por todos os alunos no primeiro dia no laboratório 

de informática. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: 

Ensinando cinemática através da análise de movimentos em vídeos de captura de games. 

Pesquisador Responsável: 

Manoel Coelho da Silva Neto 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: 

UFF – Aterrado – Volta Redonda - RJ. (icex) 
Telefones para contato: (24) 3365-4948 – 

Colégio Estadual Conde Pereira Carneiro – Angra dos Reis – RJ. 

 

Nome do voluntário: ________________________________________  

R.G. ___________________ 

Idade: ________anos       

Responsável legal  ________________________________________  

R.G. Responsável legal: _________________ 

(quando for o caso): 
  

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa Ensinando cinemática através 

da análise de movimentos em vídeos de captura de games, de responsabilidade do pesquisador Manoel 

Coelho da Silva Neto.  

Especificar, a seguir, cada um dos itens abaixo, em forma de texto contínuo, usando linguagem acessível à 

compreensão dos interessados, independentemente de seu grau de instrução: 

- Justificativas e objetivos: O aluno tem direito à recuperação paralela, mesmo, após ter feito recuperação 

de modo tradicional, alguns alunos apresentam alguma grau de dificuldade no entendimento dos conceitos 

apresentado. Neste sentido, o objetivo da pesquisa é saber se na utilização de um método diferenciado os alunos 

poderiam compreender melhor os conceitos. Em nossa pesquisa, faremos análise de movimentos em vídeos de captura 

de games utilizando o programa de captura de vídeo “Free Screen Video Capture”, o jogo “Angry Birds” e o 

programa Tracker para analisar os movimentos capturados. 

- Descrição detalhada dos métodos: entrevistas, cópias gravadas e/ou imagens sem identificação de nomes 

ou imagem. 
- Desconfortos e riscos associados: O aluno estará em ambiente escolar não sofrendo risco na utilização do 

método.  
- Benefícios esperados: A melhora no aprendizado na disciplina de Física e no seu rendimento escolar. 

- Explicar como o voluntário deve proceder para sanar eventuais dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, 

benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa ou com o tratamento individual: O aluno irá realizar as atividades 

no próprio turno em que estuda em horário de vaga. Realizando uma recuperação paralela de conteúdos. 
- Esclarecer que a participação é voluntária e que este consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, sem 

prejuízos à continuidade da pesquisa.  

- Garantir a confidencialidade das informações geradas e a privacidade do sujeito da pesquisa: As atividades 

feitas pelo aluno, no âmbito desta pesquisa têm total sigilo do nome do pesquisado e as suas avaliações têm somente 

caráter de levantamento estatístico de rendimento no conhecimento do ensino de Física. 

- Explicitar os métodos: O Aluno deverá utilizar meios tecnológicos para fazer análise de movimento em 

vídeo, ele poderá ainda capturar imagens de jogos ou vídeos na internet ou ainda em sala de aula para fazer a citada 

análise de movimento. 

- Valores e formas de ressarcimento de gastos inerentes à participação do voluntário no protocolo de pesquisa 

(transporte e alimentação): ao fazer a atividade no seu próprio turno em aula vaga não há gasto na locomoção e 

alimentação. 
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Eu, __________________________________________, RG nº ________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, _________________________________, RG nº _________________, responsável legal por 

__________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 

informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

Angra dos Reis, _____ de ____________ de _______ 

 

_______________________________________________________ 

Nome e assinatura do voluntário ou seu responsável legal 

 

_______________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

_______________________________________________________ 

Testemunha 

 

______________________________________________________ 

Testemunha 

 

                               

Informações relevantes ao pesquisador responsável (NÃO DEVERÁ FAZER PARTE DO TERMO DE CONSENTIMENTO):  

Res. 196/96 – item IV.2: O termo de consentimento livre e esclarecido obedecerá aos seguintes requisitos: 

a) ser elaborado pelo pesquisador responsável, expressando o cumprimento de cada uma das exigências acima; 

b) ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa que referenda a investigação; 

c) ser assinado ou identificado por impressão dactiloscópica, por todos e cada um dos sujeitos da pesquisa ou por seus representantes legais;  

d) ser elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da pesquisa ou por seu representante legal e uma arquivada pelo pesquisador. 

Res. 196/96 – item IV. 3: 

c) nos casos em que seja impossível registrar o consentimento livre e esclarecido, tal fato deve ser devidamente documentado, com 

explicação das causas da impossibilidade, e parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. 

Casos especiais de consentimento: 

1. Pacientes menores de 16 anos – deverá ser dado por um dos pais ou, na inexistência destes, pelo parente mais próximo ou responsável 

legal; 

2. Paciente maior de 16 e menor de 18 anos – com a assistência de um dos pais ou responsável; 

3. Paciente e/ou responsável analfabeto – o presente documento deverá ser lido em voz alta para o paciente e seu responsável na presença 

de duas testemunhas, que firmarão também o documento; 

4. Paciente deficiente mental incapaz de manifestação de vontade – suprimento necessário da manifestação de vontade por seu 

representante legal. 
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