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RESUMO 
 

uma abordagem centrada no aluno para o ensino da 
cinemática no Ensino Médio 

 
Lair Cláudio Cerqueira de Amorim 

 
Orientador: 

Prof. Dr. Marcos Veríssimo Alves 
 
Dissertação de Mestrado submetida 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 
 
 
 

stop motion para ensinar 
conceitos da cinemática de maneira mais participativa e divertida para alunos do Ensino 
Médio, levando os alunos a compreenderem conceitos de deslocamento, posição, velocidade e 
aceleração, além de desenvolverem habilidades de interpretação de gráficos, tabelas e vetores, 
e também de relacionar os gráficos da cinemática com o movimento efetuado. Essa técnica 
consiste na criação do movimento quadro a quadro e existem diversas animações bem 
conhecidas como exemplos de sua aplicação. Neste trabalho, três etapas foram propostas para 
a condução do projeto e seguidas durante a aplicação: (i) Criação das personagens em massa 
de modelar; (ii) Gravação de vídeos com movimentos de velocidade constante e variável; (iii) 
Análise dos movimentos no vídeo para confrontar o modelo mental com os modelos da 
mecânica Newtoniana. A pesquisa foi conduzida em uma escola estadual voltada para o 
ensino de jovens e adultos (CEJA  Centro de Educação de Jovens e Adultos) e ao longo do 
ano 2014 o minicurso foi realizado diversas vezes com diferentes alunos. No projeto foram 
utilizados dois softwares gratuitos: o MUAN, para a criação dos vídeos, e o Tracker, para a 
análise cinemática. Ambos possuem uma interface intuitiva e amigável, o que favorece o uso 
como ferramenta de ensino. Ao longo da aplicação do projeto, foram realizados exames 
diagnósticos com os alunos antes e após o minicurso de quatro aulas. Além disso, foram 
entregues questionários para todos os participantes e realizadas entrevistas com os que se 
voluntariaram a gravar suas impressões sobre a atividade. Verificou-se ainda a validade do 
projeto visando o aumento do interesse e da motivação dos alunos em se tratando do 
aprendizado de tópicos em cinemática e mecânica. 
 
Palavras-chave: Ensino de Física, Ensino Médio, Cinemática, Stop motion, MUAN, Tracker. 
 
 
 

Volta Redonda 
Agosto de 2015 
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ABSTRACT 
 

a student-centered approach to teaching 
kinematics in high school  

 
Lair Cláudio Cerqueira de Amorim 

 
Supervisor: Prof. Dr. Marcos Veríssimo Alves 

 
Abstract of M  Degree thesis submitted to Programa de Pós-Graduação em 
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in partial fulfillment of the requirements for the . 
 
 

to teach concepts of kinematics in an active and fun way for high school students. This 
technique consists on the creation of motion frame by frame and there are several well-known 
animated movies as examples of its application. In this work, three steps were proposed for 
the project implementation: (i) Creation of characters in putty; (ii) Recording videos with 
constant and variable speed motion; (iii) Analysis of movements in the video to confront the 
mental model with Newtonian mechanics models. The research was conducted in a public 
school focused on youth and adult education (CEJA  in Portuguese, Education Center for 
Youth and Adults) and during the year 2014 a short course was applied several times to 
different students. The project was performed through two free softwares: MUAN, for the 
creation of videos, and Tracker, for kinematic analysis. Both have an intuitive and friendly 
interface, which allows the use as a teaching tool. During the implementation of the project, 
diagnostic tests were performed with students before and after a short course of four lessons. 
In addition, questionnaires were applied to all participants and interviews were conducted 
with those who volunteered to record their impressions on the activity. The aim of this project 
was to make students understand concepts of displacement, position, speed and acceleration, 
to develop graphics, tables, and vector interpretation skills, and also to relate kinematics 
graphics with motion. The validity of the project in order to increase the interest and 
motivation of students learning topics in kinematics and mechanics was also assessed.  
 
Keywords: Physics Education, High School, Kinematics, Stop motion, MUAN, Tracker. 
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Capítulo 1  

Introdução  

  

A cinemática é o ramo da Física que analisa o movimento, sem se preocupar 

com suas causas. Os conceitos da cinemática são frequentemente considerados tediosos 

e obsoletos; no entanto, conceitos de posição, deslocamento, velocidade e aceleração 

são muito importantes para a compreensão dos fenômenos físicos ligados não somente à 

mecânica Newtoniana, mas a áreas mais modernas da Física, como a relatividade 

Einsteiniana. Um conceito fundamental das relatividades Newtoniana e Einsteiniana é o 

de referenciais inerciais, que são referenciais que se movem com velocidades relativas 

constantes. Einstein (1905) 

Movimento

-se o fato de que os 

conceitos da cinemática são na verdade importantíssimos. 

Um dos meios para se trabalhar o estudo do movimento é analisar quadros de 

um filme. Em um filme, de modo natural e intuitivo, aparecem todos os conceitos da 

cinemática: entre um quadro e outro, passa- e/ou seres vivos 

 

Um tipo particular de filme, o filme de animação, possui bastante potencial para 

ensino de conceitos da cinemática com aprendizagem significativa. Magalhães (2007) 

definiu a animação como "a arte de criar movimentos através de uma ilusão óptica, 

utilizando recursos técnicos como o cinema, o vídeo, o computador, ou até mesmo 

aparelhos simples e engenhosos" (grifo nosso) 

exercerá um papel central neste trabalho: nossa proposta é utilizar a animação como um 

elemento de criação de ambiente de aprendizado lúdico, que estimule o engajamento do 

aluno no processo de aprendizagem e aumenta-se a motivação intrínseca para tal, um 

fato sem o qual, segundo Ausubel (2003), o processo não é maximamente efetivo.  
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Uma outra proposta deste trabalho, e que envolve o conceito de criação de 

movimento de modo ainda mais significativo para o aprendizado, é o uso da produção 

de movimentos por técnicas de animação com uma análise subsequente do movimento 

gerado a partir de softwares que são especialmente desenvolvidos para isto. Este uso da 

animação pode propiciar, em nossa opinião, a possibilidade de confrontar modelos 

mentais do estudante a respeito do movimento instituído com os modelos físicos que 

corretamente descrevem o movimento. Isto pode favorecer o trabalho de desconstrução 

de concepções alternativas, geralmente aristotélicas em sua natureza. 

A técnica de animação escolhida para a criação de movimentos neste trabalho 

foi o stop motion, que consiste em fotografar um mesmo objeto em diferentes posições. 

Desta maneira, quando as fotografias são exibidas em sequência, produzem a ilusão do 

movimento. Frequentemente, os objetos animados são bonecos produzidos com massa 

de modelar e, como esta técnica é relativamente simples, é bastante adequada para 

aplicação em sala de aula. Segundo Magalhães (2007), o stop motion pode ser realizado 

mais rapidamente que o desenho animado já que não é necessário desenhar e pintar cada 

uma das etapas do movimento, apenas adaptar o boneco de massa de modelar ao 

próximo quadro.  

Recursos tecnológicos digitais, como webcam, tablet, celular e softwares 

gratuitos, tornam a criação de animações mais fácil, rápida e barata do que com os 

meios analógicos tradicionais. A animação criada pode ser analisada quadro a quadro 

por softwares criados especialmente para este fim, como o Tracker, tornando possível o 

confronto dos modelos mentais que os alunos têm acerca de como o movimento se dá, 

com os modelos físicos e matemáticos aceitos. 

O uso de tecnologias digitais é cada vez mais frequente entre os estudantes, que 

manipulam programas de computador com grande desenvoltura. Todavia, nas aulas de 

Física, esses recursos ainda são pouco utilizados por diversos motivos, como a falta de 

equipamentos em quantidades adequadas, a falta de recursos financeiros para a compra 

de softwares ou a falta de familiaridade dos docentes em tecnologias digitais. Ao 

mesmo tempo, essas inovações disputam com o professor a atenção dos estudantes, 

evidenciando o desafio de criar estratégias para tornar as aulas mais dinâmicas e 

interessantes. Por meio da animação, há a possibilidade de criar um ambiente 

descontraído e de fazer o estudante participar ativamente da aula, além de estimular 

habilidades como a criatividade e a concentração, pois é um processo que exige 

paciência e disciplina.  
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prática as propostas citadas acima para ensinar conceitos da cinemática de maneira mais 

participativa e divertida para alunos do Ensino Médio usando a técnica de animação 

stop motion. Para tanto, foram utilizados dois softwares gratuitos: o MUAN 

(Manipulador Universal de ANimação), para a criação dos vídeos, e o Tracker, para a 

análise cinemática das animações criadas pelos estudantes. Ambos possuem uma 

interface intuitiva e amigável, o que favorece seu uso como ferramenta de ensino. A 

pesquisa foi conduzida em uma escola estadual voltada para o ensino de jovens e 

adultos (CEJA  Centro de Educação de Jovens e Adultos) ao longo do ano 2014. 

1.1  Estrutura do Trabalho  

Este trabalho está dividido em quatro capítulos. O presente capítulo apresentou 

uma introdução geral sobre o tema a ser abordado e a metodologia usada, assim como 

os objetivos a serem alcançados. 

No Capítulo 2, será abordado como funciona um filme. Estabeleceremos a 

diferença entre movimento real e fílmico, e falaremos sobre como os conceitos básicos 

da cinemática são relacionados ao filme. Introduziremos também o filme de animação e 

a técnica de animação stop motion, assim como os softwares MUAN e Tracker, usados 

no projeto. 

O Capítulo 3 mostra o desenvolvimento da pesquisa, especificando os materiais 

e métodos utilizados no desenvolvimento do projeto. Relatamos as etapas de sua 

condução, tais como preparação das aulas, a elaboração do termo de consentimento a 

ser assinado pelos alunos, os exames diagnósticos e os questionários aplicados aos 

alunos ou usados nas entrevistas semiestruturadas realizadas com os alunos voluntários. 

Neste capítulo também é mostrada a transformação do espaço físico onde o projeto foi 

desenvolvido, uma sala usada anteriormente como depósito, em um minilaboratório de 

informática a ser usado para a execução deste projeto. 

Os resultados e conclusões inerentes à pesquisa são apresentados no Capítulo 4. 

Neste capítulo também sugerimos ações de melhoria e os trabalhos futuros inspirados 

por este projeto são citados, e tecemos nossas considerações finais.  

Nos apêndices, apresentamos o produto educacional desta dissertação: nos 

apêndices A e B, apresentamos roteiros simplificados feitos para os alunos utilizarem e 

instalarem com facilidade os softwares MUAN e Tracker, respectivamente; no apêndice 

C, apresentamos os slides usados no minicurso de cinemática. No apêndice D, 
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disponibilizamos o termo de consentimento livre e esclarecido a ser assinado pelos 

alunos, no apêndice E disponibilizamos os exames diagnósticos aplicados aos alunos 

antes e após o minicurso; e no apêndice F, disponibilizamos os questionários sobre 

impressões preenchido pelos alunos antes e após o minicurso, usados também para guiar 

a entrevista semiestruturada. 
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Capítulo 2   

A cinemática e os filmes 

2.1  O que é um filme  

 

O primeiro meio que possibilitou a captura e reconstrução dos movimentos de 

objetos e seres vivos foi o cinema. A projeção de fotografias em sequência em uma tela 

favoreceu a criação de uma linguagem artística própria com a introdução de elementos 

como a montagem, movimentos de câmera, enquadramentos e narrativas visuais 

(Barbosa Junior 2005).  

Burns (2014) cita alguns fatos marcantes na história da cinematografia dentre os 

movimento e resolveu muitas questões da época. Um destes fatos marcantes ocorreu em 

1872, quando o ex-governador da Califórnia Leland Stanford decidiu investigar se um 

cavalo tira as quatro patas do chão ao mesmo tempo durante o galope, uma discussão 

muito popular entre os apreciadores de corridas de cavalo da época. Stanford procurou o 

famoso fotógrafo Eadweard James Muybridge para provar cientificamente a veracidade 

desta afirmação e, em 1877, Muybridge comprovou a suspeita ao conseguir tirar uma 

foto do cavalo de corrida Occident "voando" em meio ao galope (Burns 2014). 

No ano seguinte, Muybridge foi patrocinado pelo ex-governador para 

desenvolver um mecanismo destinado ao estudo do movimento de seres vivos, que 

consistia em disparar vinte e quatro câmeras fotográficas sequencialmente, uma a cada 

milésimo de segundo. A Figura 2.1 mostra o dispositivo idealizado por Muybridge. 
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Figura 2.1 - Dispositivo de acionamento sequencial de 24 câmeras de Muybridge. 
Fonte: NMeM / Science & Society Picture Library. 1881. Disponível em: 
http://www.wildfilmhistory.org/film/2/photo/499/Eadweard+Muybridges+operations+r
oom+at+his+experimental+track+used+during+the+making+of+The+Horse+in+Motion
.html. Acesso em 26 de maio de 2015. 

 

Para ter a impressão de movimento ao visualizar essas imagens, Muybridge 

desenvolveu o zoopraxiscópio. Tal dispositivo não capturava imagens, apenas as 

projetava de forma animada. Seu funcionamento era baseado no giro de uma manivela 

que fazia um pequeno disco girar, intercalando fotografias do mesmo objeto, em 

posições diferentes em frente a uma lâmpada e uma lente. O dispositivo servia para 

projet

fenaquistiscópio que, ao invés de utilizar ilustrações, utilizava fotografias. A Figura 

2.2(a) mostra um zoopraxiscópio exposto no Kingston Museum, cidade natal de 

Muybridge, e a Figura 2.2(b) mostra uma réplica criada pela empresa Flutter & Wow 

no Detroit Institute of Art em 2013. 
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(a) (b) 

 
Figura 2.2 - (a) Zoopraxiscópio de Muybridge exposto no Kingston Museum; (b) 
Réplica do Zoopraxiscópio de Muybridge exibida no Detroit Institute of Art. Fontes: (a) 
(Harrison 2013); (b) (Flutter & Wow Museum Projects 2013) 

 
 

Na Figura 2.3 mostramos uma das primeiras sequências de fotos que foram 

visualizadas no zoopraxiscópio de Muybridge. A sequência de imagens do galope do 

possível considerá-la uma das precursoras das filmagens de cinema. A partir do trabalho 

de Muybridge podemos portanto, de modo bastante sucinto, definir um filme como uma 

rápida sucessão de imagens, com um curto intervalo de tempo para a mudança de uma 

imagem para outra. 

 

Figura 2.3 - Sequência de fotos visualizadas no zoopraxiscópio de Muybridge. Fonte: 
(Burns 2014)  
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2.2  Os filmes e os conceitos da cinemática  

 

Como mencionado no Capítulo 1, um dos ramos da Física enfatiza a descrição 

do movimento. Este ramo é a cinemática, cujo nome vem do grego kinema, que 

significa justamente movimento; da necessidade de se analisar o movimento, surgiu o 

cinema. 

Segundo Pereira et al (2012), o desenvolvimento de tecnologias para registrar o 

movimento, tais como fotografias, relógios elétricos chaveados, células fotoelétricas, 

câmeras fotográficas expostas à luz estroboscópica, entre outras, permitiu avanços 

significativos no ramo da cinemática. Isto se deu porque, como exporemos com detalhes 

a seguir, as grandezas fundamentais da cinemática, tais como posições, deslocamentos e 

intervalos de tempo, aparecem naturalmente em um filme. A partir delas, podemos 

facilmente derivar as outras duas grandezas fundamentais para a descrição do 

movimento, a velocidade e a aceleração. Estas últimas, inclusive, são fundamentais para 

o estudo da dinâmica, que trata das causas do movimento. 

No estudo da cinemática, além da medida de posição, a medida do tempo em 

que o fenômeno observado ocorre também é necessária. No entanto, há grande 

dificuldade para realizar essa medição em fenômenos muito rápidos e isso torna 

necessário o uso de instrumentos de medição sofisticados, tais como células 

fotoelétricas conectadas à interface de um computador, relógios elétricos chaveados 

e\ou câmeras fotográficas expostas à luz estroboscópica, que é uma luz de intensidade 

intermitente, piscando com frequência geralmente de fração de segundo. 

O uso de fotografias estroboscópicas é uma possível maneira de observar 

eventos de curta duração, que pode revelar aspectos qualitativos e quantitativos do 

movimento, conforme mostrado na Figura 2.4. Essas fotografias são obtidas em salas 

escurecidas, expondo-se um filme fotográfico à luz estroboscópica. 
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Figura 2.4  Foto estroboscópica de um pêndulo. Fonte: (Rosa 2004).  
 

Métodos como a fotografia estroboscópica permitem estudar com precisão os 

movimentos, e foram muito utilizados em aulas de física experimental. No entanto, é 

um método demorado para a aquisição de imagens do movimento, quando feito de 

modo analógico (captura em filme fotográfico), pois deve-se revelar o filme e fazer a 

fotografia. Além disto, é um método caro para o ensino fundamental e médio, exigindo 

equipamentos caros e que exigem manutenção especializada e este custo, aliado à 

escassez de tempo de aula, contribui para que a utilidade destes métodos torne-se muito 

limitada.  

Atualmente, o advento das novas tecnologias possibilita que a mesma análise 

que antigamente era feita com fotografias estroboscópicas seja feita digitalmente, de 

modo bastante sofisticado. Para entender como isto pode ser feito, é preciso 

inicialmente entender como as grandezas importantes para o estudo do movimento 

aparecem em um filme. 

O primeiro conceito da cinemática a ser abordado neste trabalho é a posição. 

Posição é a localização espacial de um corpo em relação à origem de um sistema de 

coordenadas. Isso quer dizer que para definir a posição de um corpo, precisa-se de um 

sistema de coordenadas no qual um dos pontos marca a origem. A origem é o ponto no 

espaço, escolhido arbitrariamente, a partir do qual todas as posições são definidas.  

Outro conceito a ser trabalhado, derivado do conceito de posição, é o 

deslocamento. O deslocamento de um corpo é a diferença entre suas posições em dois 

instantes de tempo sucessivos. Por exemplo, consideremos dois instantes de tempo  e 
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. Se a posição do corpo no instante  for  e no instante  for , então o 

deslocamento do corpo entre estes dois instantes de tempo será dado por  

Além disso, este deslocamento se dará em um intervalo de tempo  

A Figura 2.5 ilustra esses conceitos já mencionados, utilizando uma pessoa se 

deslocando em um segway (meio de transporte de duas rodas lada a lado: diciclo). 

Como temos corpos extensos, é preciso escolher um ponto do corpo para usar como 

ponto de medida. Geralmente, este ponto é o centro de massa do corpo, mas para um 

corpo rígido, qualquer outro ponto será uma escolha igualmente válida, desde que este 

ponto apenas sofra translação. No caso, uma boa escolha é o centro do eixo da roda, 

uma vez que de um fotograma para outro, uma simples translação descreve bem o 

deslocamento deste ponto. As posições inicial e final são indicadas na figura. 

Estabelecido um sistema de coordenadas e conhecidos  e , é possível realizar o 

cálculo de  

 

Figura 2.5  Dois fotogramas de um vídeo de um Segway em movimento. Duas 
posições são indicadas, a partir das quais podemos calcular seu deslocamento  e sua 
velocidade média. 
 

A posição no 1º instante de tempo é dada por  e posição no 2º instante de 

tempo é dada por . Os deslocamentos podem ser medidos nos diferentes 

fotogramas de um filme, desde que a câmera esteja parada, e com o estabelecimento de 

um ponto de origem e de uma escala de comprimento; já o intervalo de tempo  entre 

dois fotogramas consecutivos é constante, como geralmente são passados 30 fotogramas 

em um segundo,  é cerca de 1/30 s.  
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A velocidade média de um corpo em um intervalo de tempo  é o seu 

deslocamento total dividido pelo intervalo de tempo que ele levou para efetuar o 

deslocamento. Matematicamente pode ser descrita conforme a Equação 1:  

 

 (1) 

 

Uma vez conhecida a velocidade do corpo em diferentes instantes de tempo, é 

possível calcular também sua aceleração média. A aceleração média de um corpo em 

um intervalo de tempo  é sua variação de velocidade dividida pelo intervalo de tempo 

total em que esta variação ocorreu. Matematicamente, pode ser descrita conforme a 

Equação 2:  

 

 (2) 

 

Para o cálculo da aceleração são necessários três fotogramas, a fim de se calcular , 

conforme ilustrado na Figura 2.6. A partir desses fotogramas, é possível calcular as 

velocidades ( , ) e uma boa aproximação da aceleração (

). 

 

 

Figura 2.6  Três fotogramas de um vídeo de um Segway em movimento, com três 
posições indicadas. A partir destas três posições, podemos calcular duas velocidades 
médias, e a aceleração média do corpo. 
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Uma vez que essas grandezas podem ser extraídas sem dificuldades do vídeo, 

analisar um vídeo filmado fotograma a fotograma pode ser uma boa atividade para 

ajudar o aluno a relacionar os conceitos razoavelmente abstratos da cinemática a 

elementos do seu próprio cotidiano. Assim, é possível determinar sistemas de 

coordenadas e escalas de distâncias, tanto por métodos automatizados (tais como 

softwares de análise de vídeo que serão explicados ainda neste trabalho nas seções 

diretamente sobre a tela do computador, usando-se regras de proporcionalidades).  

Já no ano de 1996 o impacto da análise do movimento em vídeo no 

desenvolvimento das habilidades de interpretação dos gráficos da cinemática por 

métodos automatizados foi reconhecido e estudado (Beichner 1996). Neste estudo 

pioneiro, criou-se dois softwares, um especialmente para captura de vídeo (videograb), e 

outro especialmente para a análise dos fotogramas do vídeo capturado (videograph), 

relacionando posições do objeto analisado nos fotogramas do vídeo a posições em um 

gráfico de posição em função do tempo. Neste trabalho, a principal conclusão é de que a 

intervenção prática do estudante na análise do movimento no vídeo é fundamental para 

aumentar o nível de compreensão dos conceitos da cinemática. Também conclui-se que, 

quanto mais exposição o estudante tiver a este tipo de análise, melhor ele compreenderá 

os conceitos de cinemática. 

Desde a iniciativa pioneira de Beichner, desenvolveram-se softwares abertos, 

gratuitos, que permitem que qualquer pessoa com um computador possa analisar um 

vídeo de um objeto em movimento. Exemplos de tais softwares são: o Tracker - Video 

Analysis and Modeling Tool - do Cabrillo College (Brown 2014) ou o SAM - Sistema 

Digital para Análise de Movimentos - do Centro de Divulgação Científico e Cultural 

(CDCC) da USP de São Carlos (Minatel 2005 ; Magalhães 2002). 

 

2.3  O filme de animação e seu possível uso no ensino da 

cinemática  

animare, verbo em latim que por sua vez, deriva 

da palavra anima, que significa literalmente "alma", mas também pode significar "vida". 

Portanto, "animar" é "dar vida (anima, alma) a algo". Portanto, criando-se a ilusão de 

movimento de um objeto inanimado (sem vida), "damos-lhe vida". O cinema de 
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animação obedece a princípios semelhantes aos do cinema, valendo-se também de uma 

sequência de imagens em rápida sucessão para criar a ilusão do movimento. Entretanto, 

há uma diferença fundamental na criação do movimento no cinema de animação: nele, 

as imagens são criadas uma por uma, ao contrário do cinema, onde a criação das 

imagens é automatizada pela captura periódica de instantes do movimento de um objeto, 

pessoa ou animal.  

O fato de o cinema de animação ser baseado em um movimento artificialmente 

criado proporciona uma possibilidade interessante para o ensino da cinemática: a 

criação de um movimento que esteja intencionalmente de acordo com a descrição 

matemática do movimento.  Esta é a proposta do presente trabalho: usar a criação de 

filmes de animação, seguida da análise do vídeo criado, para verificação da 

concordância do movimento com a teoria que o descreve, fazendo com que o aluno 

reflita sobre os seus conhecimentos. Podemos destacar dois trabalhos de espírito 

semelhante já foram realizados na literatura, ambos utilizando uma técnica de animação 

chamada stop-motion.  

No primeiro deles, escrito por Church et al (2007), é proposto o ensino do 

movimento parabólico usando esta técnica de animação. Neste trabalho, com viés 

bastante quantitativo, dois estudantes de ensino médio (high school) reproduzem o 

movimento parabólico através da animação em stop motion, levando-se em conta sua 

velocidade inicial e ângulo de lançamento com o movimento sendo determinado pelas 

equações da cinemática para o movimento horizontal (velocidade constante) e para o 

movimento na vertical (acelerado). Enfatiza-se bastante o fato de que, pelos estudantes 

envolvidos serem jogadores de basquete, seus conhecimentos prévios contribuíram 

bastante para aclarar matematicamente os conceitos do movimento parabólico. Não fica 

claro, do trabalho, até que ponto as concepções prévias dos estudantes, influenciaram o 

movimento animado.  

No segundo trabalho, Mayhew e Finkelstein (2008), da Universidade do 

Colorado, nos Estados Unidos, usaram a animação stop-motion para ensinar conceitos 

do movimento em um nível muito mais básico que no primeiro trabalho citado. Em seu 

trabalho, estes autores usam a animação stop-motion para ensinar crianças de 

comunidades carentes próximas a Boulder, que cursavam a terceira série do ensino 

fundamental, os conceitos de deslocamento, velocidade e aceleração, que estas crianças 

simplesmente desconheciam. Karl, o aluno referência no estudo, foi capaz de aprender, 

em 6 meses, a fazer filmes em velocidade constante e também diminuindo e 
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aumentando a velocidade de um objeto. Isto mostra que a criação de animações pode 

contribuir, em tempo relativamente curto, para estabelecer conceitos até mesmo 

inexistentes para o aluno. 

Como pode-se ver, o uso da animação stop motion para ensino de cinemática é 

abordado na literatura tanto com um viés quantitativo, como no caso de Church (2007), 

como puramente conceitual, como no caso de Mayhew e Finkelstein (2008). Isso 

demonstra que a animação é uma ferramenta bastante versátil para o ensino da 

cinemática e que tem, reconhecidamente, o potencial de constituir-se numa técnica de 

ensino que apresente resultados eficazes no ensino da Física.  

2.3.1   Técnicas de animação 

 

Segundo Padilha e Alcoforado (2011), as técnicas de animação mais conhecidas 

são o stop motion, que usa personagens confeccionadas com diferentes materiais ou até 

mesmo bonecos prontos e pessoas; a animação tradicional, ou 2D, técnica 

bidimensional de animação de desenhos e pinturas; e a animação em 3D, que surge com 

o advento da computação gráfica no Século XX. 

Das técnicas mencionadas, as duas últimas opções são muito demoradas por 

exigirem que o desenho seja repetido a cada passo e requerem, além de talento, 

conhecimento de técnicas de desenho a mão livre ou no computador. Tudo isso poderia 

causar um efeito contrário ao esperado, fazendo com que o aluno se concentrasse mais 

nos aspectos técnicos da animação do que nos conceitos da cinemática. Em outras 

palavras, a animação 2D ou 3D poderia tornar-se um poderoso distrator. Assim, optou-

se nesta pesquisa pelo uso da técnica stop motion. 

A técnica stop motion é baseada na captura de uma sequência de imagens 

estáticas (desenhos, objetos, pessoas ou bonecos) com uma pequena variação de 

conteúdo, pose, posicionamento, escala ou deformação entre um fotograma e outro para 

compor o movimento. É uma forma muito popular de animação, e foi uma das primeiras 

usadas no cinema. 

Existem diversas técnicas de desenvolvimento de animação stop motion. 

Segundo Alcoforado e Padilha  (2010), as mais conhecidas são a animação de massinha 

(claymation), na qual é usada massa de modelar para a confecção das personagens; a 

puppet animation que usa esqueletos articulados, revestidos ou não com massa de 
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modelar, acessórios, roupas, entre outros; e a Pixilation, que captura imagens de seres 

vivos para criar a animação. 

Considerando o baixo custo do material, nesta pesquisa optou-se pelo uso da 

massinha de modelar para a confecção das personagens. A confecção dos objetos de 

massa de modelar poderia ser, ela própria, um distrator. De fato, tal possibilidade ex iste, 

mas o efeito de distração pode ser anulado e até usado de maneira a ter uma influência 

benéfica para as práticas com esta técnica.  

No caso desta pesquisa, foi possível reservar uma prática inteira apenas para a 

confecção das personagens a serem usadas nas animações e para o aprendizado da 

técnica de animação stop-motion, sem entrar no ensino dos conceitos de cinemática, 

aulas seguintes, o aluno se concentrasse nos tópicos de cinemática em si, e os objetos 

confeccionados deixaram de representar distratores. 

A aquisição das imagens para o filme pode ser feita por uma câmera fotográfica 

digital comum, uma webcam ou qualquer câmera que seja capaz de funcionar como 

uma, conectada a um computador com o software MUAN instalado. As análises do 

movimento são realizadas em outro software, o Tracker. 

Ambos os softwares são gratuitos e de uso bastante simples e intuitivo. Desta 

forma, mesmo para os alunos menos habilidosos no uso de computadores, o uso dos 

softwares não constitui um distrator. 

 

2.4  O uso do software MUAN na criação de filmes stop motion  

Andrade e Santos (2013) pesquisaram softwares pagos e livres de animação, 

visando a aplicação em sala de aula. Para tanto, conheceram os princípios básicos da 

animação por meio das técnicas flipbook e stop motion; pesquisaram sobre a história da 

animação; analisaram produções de animação contemporâneas; experimentaram 

técnicas de animação utilizando os softwares pesquisados; e compararam a eficácia dos 

softwares livres com a dos softwares pagos. 

A fim de embasar a escolha do software mais adequado para aplicação no 

âmbito escolar, esses mesmos autores realizaram um levantamento e uma 

experimentação prática dos seguintes softwares: GIMP, MUAN, Movie Maker e Adobe 

Flash. Ao fim da pesquisa, concluíram que, dentre os softwares pesquisados, o mais 
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adequado para aplicação de exercícios em sala de aula para uma compreensão inicial do 

stop motion é o programa MUAN. Isto reforçou nossa escolha. 

O MUAN é um programa de código aberto concebido pelo Anima Mundi, um 

importante festival internacional de animação do Brasil, e desenvolvido pelo IMPA 

(Instituto de Matemática Pura e Aplicada) em conjunto com a IBM, sendo suas 

primeiras versões desenvolvidas no ano de 2002, apenas para o sistema operacional 

Linux. Em 2012 foram lançadas versões para Windows e Macintosh, expandindo assim 

a gama de usuários do software. 

O MUAN foi desenvolvido com o fim de tornar o processo de captura de 

imagens o mais simples e intuitivo possível. Por ser gratuito e possibilitar a captura de 

imagens diretamente através de uma câmera, e por ser fácil de executar e de se aprender 

a usar, é bastante indicado para iniciantes e para a criação de exercícios básicos de 

animação (Magalhães 2007). 

A Figura 2.7 mostra a interface do software MUAN. O painel de imagens do 

MUAN é uma tela que mostra as imagens que a câmera está transmitindo para o 

computador, podendo-se  visualizar a animação a qualquer momento. 

 

 

Figura 2.7  Interface do software MUAN. 
 

O botão "Câmera -> Memória" permite alternar entre a visualização das imagens 

da câmera com as imagens já gravadas, permitindo o acompanhamento do processo de 



17 

animação e a realização de correções de maneira rápida. Quando a cena de animação 

estiver pronta, há a opção de gravar a cena em um arquivo no formato AVI.  

Todos os arquivos gerados pelo MUAN podem ser reabertos e reeditados, 

possibilitando até mesmo a inserção de novas imagens ou a retirada de imagens 

anteriores, permitindo uma grande flexibilidade de trabalho. Por todas estas 

características, foi escolhido para ser usado nesta pesquisa. Um roteiro sucinto para que 

os alunos aprendam o funcionamento do software rapidamente durante a aula, bem 

como para que consigam realizar a instalação com sucesso em outros computadores 

caso desejem, é parte do produto educacional desta dissertação, e pode ser consultado 

no Apêndice A deste trabalho. 

 

2.5  Analisando movimentos com o software Tracker  

A análise do movimento através de imagens se dá há muito tempo, em 

laboratórios didáticos. O uso de fotografias estroboscópicas foi naturalmente substituído 

pela análise de vídeos, à medida que câmeras digitais e computadores se tornaram mais 

populares e menos custosos. 

Esta popularização levou a várias iniciativas educacionais envolvendo a análise 

de vídeos para o ensino da cinemática. Entre várias, podemos citar os trabalhos de 

Rodrigues e Carvalho (2013), que usaram a cinemática e a dinâmica de um jogo muito 

popular chamado Angry Birds para ensinar física; Wrasse et al. (2014), que analisaram 

vídeos de testes de colisão (crash tests) para investigar o impulso; e Leitão et al. (2011) 

que também usaram a vídeo-análise como recurso para o ensino de física experimental 

com um exemplo de aplicação na mecânica. 

Em nosso trabalho, optamos por utilizar o software Tracker para análise do 

movimento criado pelos alunos com a técnica de animação stop motion. Além de ser 

gratuito, permite a confecção rápida de gráficos a partir dos dados de vídeos capturados, 

além do ajuste de curvas para os fenômenos físicos a partir de fórmulas arbitrariamente 

definidas pelo usuário. Estes recursos, que remetem ao software original de Beichner 

(1996), proporcionam grande facilidade para os estudantes relacionarem os conceitos do 

movimento com gráficos, uma área especialmente problemática no ensino de Física e de 

Matemática. A Figura 2.8 mostra a interface do software Tracker. 
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Figura 2.8  Interface do software Tracker. 
 

Oliveira et al. (2010) e Bezerra Junior et al. (2011) apresentaram resultados 

preliminares obtidos em pesquisa que visava desenvolver estratégias para popularizar o 

uso do software livre Tracker. Ambos mostram um mesmo trabalho inserido em um 

projeto de pesquisa e extensão que tem como objetivo o uso, o desenvolvimento e a 

difusão de tecnologias educacionais livres e de artefatos de baixo custo, mas de alta 

relevância acadêmica, no Ensino de Física. 

Em outro trabalho, Bezerra Junior et al. (2012) exemplificaram o uso do 

software Tracker no ensino do movimento parabólico e da segunda lei de Newton. Os 

autores concluíram que essa é uma importante alternativa a ser usada como forma de 

incrementar as aulas de física nas escolas e universidades brasileiras uma vez que, após 

algumas semanas, mesmo usuários relativamente inexperientes são capazes de empregá-

lo na realização de experimentos significativos de física. 

Entende-se que o uso do Tracker no ensino de física é promissor por sua 

versatilidade e do interesse que desperta nos estudantes, tendo em vista a dinâmica de 

aulas que permite, além de ser gratuito. Este software é usado também em diversos 

outros países. Por exemplo, Wee et al. (2012) mostram como usá-lo como ferramenta 

pedagógica no ensino do movimento de projéteis, constatando que os resultados obtidos 

da análise de vídeos reais com o software são consistentes com a descrição matemática 

da Física, levando os alunos a conectarem conceitos abstratos e fórmulas com a 

realidade. 
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Como parte de nosso produto educacional, o Apêndice B deste trabalho 

apresenta dois guias de utilização sucintos, um básico e outro com características mais 

avançadas, do software Tracker, para que os alunos aprendam rapidamente o 

funcionamento do software durante a aula, bem como para que consigam realizar a 

instalação do software com sucesso em outros computadores, caso desejem. 

 

2.6  O papel do professor no processo ensino-aprendizagem 

O saber do professor deve ser superior à exigência do conteúdo ensinado e ele é 

o maior responsável por lançar desafios, promover debates, provocar no aluno a 

insatisfação e o desejo de buscar explicações. O professor é o mediador entre o senso 

comum e o conhecimento científico. Cabe a ele motivar o aluno a sair da postura 

passiva de ouvinte e participar ativamente das aulas, perguntando, expondo suas ideias e 

apresentando sugestões para a solução de problemas. 

Planejar o ensino, segundo Depresbiteris (1998), possibilita uma visão completa 

do conteúdo a ser desenvolvido com os alunos, garantindo a sequência lógica e 

possibilitando a realização de um trabalho coeso e harmônico de maneira facilitada. O 

planejamento do ensino deveria auxiliar nas atividades referentes ao processo de ensino-

aprendizagem mas, hoje em dia, é normalmente visto pelos professores como atividades 

burocráticas formais, obrigatórias e sem utilidade pedagógica. 

Freire (1996) afirmou que ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. A etapa 

de planejamento é, portanto, um momento fundamental na formação permanente dos 

professores: é pensando criticamente as práticas anteriores que se pode melhorar a 

próxima prática. 

Da mesma forma que cada professor possui maneiras e características diferentes 

de ensinar, cada aluno também possui um tipo diferente de aprendizado. Assim, as 

incompatibilidades existentes em sala de aula podem ser explicadas pela divergência 

entre o modo de ensinar do professor e de aprender dos estudantes. Esse desequilíbrio 

gera, muitas vezes, situações desagradáveis e comportamentos improdutivos, como 

alunos desatentos e desinteressados. (Freitas et al, 2006). 

Diversas técnicas são sugeridas na literatura para abordar diferentes tipos de 

aprendizado como, por exemplo, relacionar o tema atual com conteúdos passados ou 

com situações cotidianas, balancear as informações concretas e abstratas assim como a 



20 

prática e a teoria, fornecer intervalos durante a aula para que o aluno reflita, entre 

outras. 

O ensino exclusivamente expositivo vem sendo a base de boa parte do 

aprendizado. Em seu trabalho, Ausubel (2003) enumera algumas inadequações deste 

tipo de ensino, tais como: o uso prematuro de técnicas verbais puras com alunos 

imaturos em termos cognitivos; a apresentação arbitrária de fatos não relacionados sem 

quaisquer princípios de organização ou de explicação; a não integração de novas tarefas 

de aprendizagem com materiais anteriormente apresentados; a utilização de 

procedimentos de avaliação que avaliam somente a capacidade de se reconhecerem 

fatos isolados, ou de se reproduzirem ideias pelas mesmas palavras ou no contexto 

idêntico ao encontrado originalmente. 

Ainda este autor enfatizou que, ao longo das últimas cinco décadas, 

introduziram-se em larga escala programas de atividades, métodos de projetos e várias 

aprendizagem através da resolução de problemas; tudo isso em resposta à insatisfação 

com relação às técnicas de instrução verbal. 

Os professores têm grande responsabilidade para que tal implantação atinja a 

função de agregar saberes à formação do aluno, viabilizando a aquisição das 

competências e habilidades requeridas no mundo do trabalho. Assim, em uma visão 

educacional ampla, o planejamento do ensino serve para definir diretrizes que orientem 

o trabalho do professor e do aluno, para possibilitar a reflexão conjunta dos propósitos 

curriculares e também para estimular o enriquecimento do processo ensino-

aprendizagem. 

2.7  A Física no Ensino Médio  

A inclusão de conteúdos mais atuais nos currículos escolares do Brasil tem sido 

estimulada há algum tempo. A LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Brasil 2014) - propõe para o Ensino Médio, por exemplo, um destaque à educação 

tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência e o domínio dos princípios 

científicos que presidem a produção moderna. 

Já os PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2000) - além de 

mencionarem as competências e habilidades que se espera que um aluno tenha 

desenvolvido durante sua permanência no Ensino Médio, ressaltam que a organização 

destas devem vincular-se ao cotidiano do aluno. É preciso discutir as competências em 
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física e como elas se articulam, estruturando assim o conhecimento e os objetivos 

formativos e sugerindo estratégias de ensino. 

Em muitas escolas brasileiras, os programas de física estruturam-se em blocos 

tradicionais de conteúdo: mecânica, física térmica, ondas, óptica e eletromagnetismo 

que seguem a sequência dos capítulos nos livros didáticos. A física desenvolvida a 

partir século XX está, de certa forma, excluída. No entanto, para comunicar bem com o 

cotidiano do aluno é importante somar aos conteúdos clássicos o que há de moderno nas 

ciências físicas. As soluções devem partir de cada realidade escolar e é interessante que 

se desenvolvam vínculos nos processos de ensino e aprendizagem entre disciplinas 

diferentes. 

Desde a década de 90 até hoje há diversas publicações nacionais dirigidas a 

professores sobre estratégias para a inserção da física moderna e contemporânea no 

Ensino Médio. Revistas como a Revista Brasileira de Ensino de Física ou o Caderno 

Brasileiro de Ensino de Física (antigo Caderno Catarinense de Ensino de Física), por 

exemplo, têm estimulado pesquisadores, professores do nível médio e superior e 

estudantes de pós-graduação a publicarem artigos que discutam métodos de ensino 

nestes temas. 

ruda e Toginho Filho (1991)

e e Tavolaro (2001)

Física Moderna 

Terrazzan (1992)

& Moreira (1998). 

Obviamente, a inclusão de conteúdos modernos precisa ocorrer de maneira 

consciente pois, segundo Menezes (2000), novos conteúdos impõem desafios didáticos 

e devem levar professores a estudos de atualização. Há diversas razões para inclusão da 

física moderna no currículo do nível médio dentre as quais é possível destacar que os 

textos escolares estão defasados e que as universidades, além dos conteúdos mais 

clássicos, vêm intensificando a cobrança de temas modernos em seus vestibulares.  

A pesquisa bibliográfica realizada por Ostermann & Moreira (2000) destaca 

outras justificativas importantes: os estudantes terem contato com o excitante mundo da 

pesquisa atual em física, a reformulação do currículo do ensino médio sugerida pelos 

PCN, a atração de jovens para a carreira científica, a disseminação de conhecimentos 
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que a ciência e a tecnologia propiciam à população ou o esclarecimento quanto às 

pseudociências. 

Mas para que esta inserção seja possível, é preciso reforçar principalmente a 

compreensão da física clássica aos alunos que é comumente apontada como deficiente. 

Existem diversas formas de fazê-lo, por exemplo, a produção material instrucional de 

qualidade como textos didáticos, paradidáticos, pôsteres, aplicativos ou páginas na 

internet, a realização de experimentos de baixo custo em sala de aula, o 

desenvolvimento de projetos especiais para o ensino, entre outras.  

Dentro deste contexto destacam-se ainda trabalhos que subsidiam essa reflexão, 

da Junior (1979); ou ainda 

et al .(2002). 

Atualmente, o ensino de física no nível médio tem enfatizado principalmente a 

temas da física clássica: mecânica, eletricidade e magnetismo, calor e óptica. Esse 

ensino caracteriza-se por aulas teóricas e descritivas na maioria das vezes, ou seja, 

muito distantes da realidade dos alunos. Assim, além de somar itens de física moderna, 

faz-se necessário desenvolver uma metodologia fundamentada também na 

experimentação para esses temas clássicos. 

Nos PCN (BRASIL, 2000, p.230), há uma sugestão que enfatiza a necessidade 

novas listas de tópicos de conteúdo, mas, sobretudo de dar ao ensino de Física novas 

aluno. 

A atualização constante do professor é um requisito básico para que haja ensino 

de física de qualidade, com recursos alternativos, teoria e prática bem articuladas com 

temas diversos (clássicos e modernos), ensino contextualizado e, consequentemente, 

significativo para o aluno. No entanto, existem certas dificuldades dos professores da 

área de ciências da natureza, em particular da física, para se atualizarem, tanto em sua 

área de conhecimento quanto em questões gerais, relativas à educação acadêmica.  

Com apoio de organizações científicas, o MEC - Ministério da Educação - tem 

desenvolvido um conjunto de ações para possibilitar o desenvolvimento profissional dos 

professores da Educação Básica através de novas oportunidades. O MNPEF (Mestrado 

Nacional Profissional em Ensino de Física) é um exemplo dessas ações pois é um 
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programa nacional de pós-graduação voltado a professores de ensino médio e 

fundamental com ênfase principal em aspectos de conteúdos na Área de Física. 

Através de ações como essa são esperadas melhorias do ensino da física na 

escola ao fornecer os recursos pedagógicos que o professor precisa, ao providenciar 

laboratórios como novos recursos de aprendizagem, ao estimular o uso de simulação ou 

outras estratégias usando computadores nas aulas e, principalmente, ao destacar 

produções que abordem técnicas inovadoras para o desenvolvimento do ensino. Assim, 

os pesquisadores contribuem com métodos e técnicas de ensino que podem subsidiar o 

trabalho docente. 

Uma das grandes críticas ao ensino de física nas escolas brasileiras é a falta de 

atividades experimentais (Gaspar 2004). Segundo esse autor, o único recurso do 

prática infelizmente ainda soa como uma descrição da situação atual e em nada 

contribui para um ensino eficaz da ciência física. 

O ensino eficaz deve estimular ideias, deve permitir aos alunos pensar e 

interpretar o mundo que os cerca. O cotidiano vivenciado pelos estudantes deve ser 

levado em consideração na definição da forma de abordagem dos conteúdos definidos 

previamente como relevantes ao currículo escolar. Inseridas nesse contexto que as 

atividades experimentais ganham importância. 

No entanto, quando ocorrem atividades experimentais no atual ensino de física, 

elas estão associadas à manipulação de materiais e aparatos, limitando-se à observação 

superficial de fenômenos físicos e não viabilizando a necessária reflexão e condições 

para desenvolver o processo investigativo (Galiazzi et al. 2001 ; Borges 2002). A 

investigação experimental e científica deve ser estimulada a partir de roteiros abertos, 

alterando significativamente o papel do professor e do aluno no processo educativo e 

não a partir de manuais ou roteiros autoexplicativos, estruturados segundo uma rígida 

sequência de passos. 

A ideia não é fazer do aluno um cientista, mas proporcionar condições de 

contestar as ideias de senso comum e construir noções de conhecimento científico. 

Aluno e professor devem participar ativamente de todas as fases do experimento: desde 

o planejamento e levantamento de hipóteses, até a elaboração das conclusões. Ainda que 

possuam apenas o caráter demonstrativo, as atividades experimentais em sala de aula 

contribuem significativamente para motivar o aluno, uma das principais dificuldades 

enfrentadas pelo professor de ciências físicas atualmente. 
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Capítulo 3   

Desenvolvimento da pesquisa 

3.1  Concepção inicial do projeto 

O estudo desenvolvido nesta Dissertação é do tipo qualitativo/quantitativo. 

Qualitativo, pois enfatiza as impressões dos alunos a respeito das melhorias 

ica 

analisamos o desempenho dos alunos, através de suas notas em testes aplicados antes e 

depois da participação no projeto. Além disso, este estudo é de natureza aplicada, uma 

vez que o curso foi de fato ministrado a alunos do ensino médio do CEJA Paulo Freire. 

A ênfase do projeto está mais especificamente no aumento do interesse por parte 

dos alunos e na melhoria de seu aprendizado de tópicos da cinemática. Para isto, 

fazemos uso de tecnologias de informação e comunicação atuais para que o aluno se 

sinta mais motivado e envolvido com o conteúdo. Assim, este estudo vai além do 

um produto educacional para o ensino da física criado e implementado em sala de aula; 

é uma estratégia didática cujo ensino está centrado no aluno, não no professor. 

De acordo com o planejamento criado para o desenvolvimento e a aplicação do 

projeto, além de um espaço apropriado para que ocorra a aula, devem ser 

disponibilizadas massinhas de modelar para os alunos criarem suas personagens. Além 

disso, são necessários computadores com os softwares MUAN e Tracker instalados e 

com webcams conectadas a eles. O mais adequado é que o projeto seja desenvolvido em 

duplas, se a quantidade de computadores disponíveis para o projeto permitir. E mesmo 

no caso de grupos maiores, é interessante que todos os alunos participem da criação 

inicial da personagem que será animada. Em seguida, apenas uma delas deve ser 

escolhida para o projeto, o que pode ocorrer de maneira bem humorada através de um 

desfile, um concurso, etc. 

A modalidade do sistema de ensino no CEJA permite que o aluno conclua 

qualquer disciplina sem receber orientação diretamente do professor. Os conteúdos de 

todas as disciplinas são divididos em módulos e o aluno só recebe a orientação se sentir 

a necessidade de procurar pessoalmente o professor para sanar alguma dúvida após 

estudar o módulo. Caso contrário, o aluno faz uma avaliação para cada módulo e, sendo 

aprovado em todas as avaliações, tem a disciplina dada como concluída.  
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Mesmo assim, frequentemente o aluno procura o professor de Física e, logo no 

primeiro encontro, traz opiniões 

difícil e não entra na mi

mostra claramente que o aluno não está tão envolvido com a disciplina quanto deveria e 

também que há um pré-conceito negativo já estabelecido, pois o aluno revela sua 

aversão antes mesmo de começar a aprender o conteúdo. 

Havia, portanto, uma necessidade e uma vontade grande de mudar esse quadro 

por parte dos professores de física do CEJA Paulo Freire. As palavras de incentivo não 

bastavam para que os alunos passassem a fazer uma leitura positiva da física e 

conseguissem compreender 

alunos ao longo da vida com relação à Física de um modo divertido e interativo. 

Quanto à estrutura do ensino nesta escola, os conteúdos de física são 

habitualmente divididos em oito módulos e, para que o aluno desenvolva um interesse 

maior e tenha sua curiosidade aguçada já no primeiro módulo, surgiu a ideia de 

ministrar um minicurso diferente e inovador abrangendo algum conteúdo do primeiro 

módulo da física. O conteúdo escolhido foi a cinemática, por ser um tema básico e cuja 

compreensão abre portas para temas mais complexos.  

3.2  Condução das atividades 

3.2.1   Preparação dos materiais didáticos para o minicurso 

As atividades do projeto foram divididas em um minicurso com quatro aulas 

presenciais, de duas horas cada. Destas duas horas, 30 minutos eram dedicados à 

apresentação teórica e o restante às partes práticas. O objetivo de fazer um minicurso 

mais prolongado foi justamente estabelecer uma ligação entre aluno e professor, uma 

vez que não existe este contato natural na escola escolhida para a aplicação da pesquisa. 

Desta forma, os alunos se sentiriam mais à vontade para procura-lo futuramente e 

aprofundar seus questionamentos nos próximos módulos e conteúdos. 

Para ministrar a parte teórica do curso, preparamos slides em formato 

LibreOffice, posteriormente convertido para formato Microsoft Powerpoint. A ideia foi 

a de desenvolver slides que pudessem também ser utilizados por usuários sem a suíte 

Microsoft Office, sem ter que importar slides Powerpoint, o que poderia desconfigurar a 

formatação dos slides. 
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A divisão do minicurso em quatro aulas deu-se pela divisão natural das aulas 

para cobrir três tópicos fundamentais da cinemática, com o dia inicial reservado para um 

envolvimento lúdico inicial dos participantes com o curso de modo a que a modelagem 

das personagens não fosse um distrator. Nos três dias restantes, foram cobertos os 

tópicos de deslocamento, velocidade e aceleração, todos unidimensionais. Os slides que 

foram desenvolvidos ao longo desta pesquisa para serem usados nas quatro aulas do 

minicurso ministrado aos alunos do CEJA Paulo Freire podem ser vistos no Apêndice C 

deste trabalho. 

3.2.2   Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

No primeiro dia do projeto, os alunos foram instruídos a ler e assinar um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), dando sua anuência para ser 

considerado um participante de uma pesquisa científica na área de Educação. Este termo 

explica e detalha o projeto para o aluno, além de informar ao aluno que participar deste 

estudo não trará nenhum risco à sua integridade física ou mental. O TCLE também 

garante que o aluno não será exposto a qualquer constrangimento público ou particular, 

que sua imagem não será usada indevidamente, e que suas declarações permanecerão 

anônimas, e não influirão de qualquer modo no seu desempenho escolar em qualquer 

módulo. 

Para evitar desconforto por parte dos alunos, o professor leu e comentou cada 

um dos itens. Desta forma os alunos ficaram mais confiantes em assinar o termo antes 

de participar do projeto. Este termo pode ser visto na íntegra no Apêndice D deste 

trabalho. 

3.2.3  - Exames diagnósticos 

Os alunos foram submetidos ao mesmo exame duas vezes durante o projeto. A 

primeira aplicação ocorreu antes do início do minicurso e a segunda ao término deste. O 

objetivo principal foi verificar se houve de fato melhoria na assimilação e no 

entendimento dos c

 

Neste exame buscou-se abordar os assuntos mais importantes da cinemática, tais 

como grandezas escalares e vetoriais, unidades de medida usuais, tipos de movimento, 

tempo, velocidade constante e variável, aceleração nula, constante e variável, gráficos, 

etc. O teste foi feito em uma linguagem simples e totalmente acessível ao aluno, 
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evitando que os formalismos e possíveis problemas de interpretação de texto 

atrapalhassem o desempenho. 

O exame diagnóstico que foi aplicado aos alunos antes e após o minicurso pode 

ser visto no Apêndice E deste trabalho. 

3.2.4   Questionários e entrevistas 

As entrevistas foram criadas baseadas no interesse pelo histórico do aluno e pela 

possível mudança de opinião a respeito da física. Buscava-se investigar no primeiro 

momento o conhecimento que havia sido adquirido anteriormente por cada aluno acerca 

da cinemática, ou seja, a disponibilidade de subsunçores relevantes bem como a 

estabilidade, clareza e capacidade de discriminação dos mesmos. Segundo Ausubel 

(2003), os subsunçores são fatores da estrutura cognitiva que podem facilitar ou 

atrapalhar a aquisição inicial de novos significados. 

Em seguida buscou-se investigar a ocorrência de mudanças com relação à 

aceitação e à motivação do aluno no aprendizado da física, essa ciência muitas vezes 

vista com aversão. Neste momento houve necessidade de explicar a importância da 

sinceridade dos alunos para os resultados da pesquisa e enfatizar que suas opiniões a 

respeito do projeto (positivas ou negativas) em nada iriam interferir nas suas avaliações 

de física. 

Este mesmo questionário usado para investigar uma possível contribuição para o 

aprendizado foi usado como base para as entrevistas gravadas. Os alunos que 

preferissem falar ao invés de escrever para se expressarem melhor foram convidados 

pelo professor a fazê-lo. 

Os questionários usados para coletar as opiniões dos alunos a respeito da física 

antes do projeto e para investigar após o minicurso se houve contribuição para o 

aprendizado, cujas questões também serviram para direcionar a gravação das entrevistas 

com os alunos voluntários, podem ser vistos no Apêndice F deste trabalho. 

3.2.5  Preparação da sala 

Para a realização desta pesquisa foi necessário preparar um pequeno laboratório 

de informática para receber os alunos. Para tal, uma sala que não estava sendo utilizada 

pelo CEJA Paulo Freire foi cedida pala direção para que o projeto fosse colocado em 

prática em condições adequadas. 
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Figura 3.1  Sala usada para o desenvolvimento do mini-curso, antes da reforma feita. 
(Fotografias do autor) 

 

A sala servia anteriormente como depósito de materiais quebrados e/ou 

inutilizados por isso precisou de manutenção. Na Figura 3.1 mostramos a sala enquanto 

ainda era usada como depósito, antes da manutenção, e na Figura 3.2 mostramos a 

 

 

Figura 3.2  A sala após a reforma, com vista de duas estações de animação  a serem 
utilizadas pelos alunos. (Fotografias do autor) 

 

A sala foi organizada e recebeu novas carteiras, mesas, armários, estante, além 

dos três computadores completos com monitor, mouse, teclado e webcam cedidos pela 

direção. Quanto à manutenção da sala, foram realizados o reparo da parte elétrica, a 

instalação de um ponto de internet, a troca da iluminação, a pintura nas paredes, a 

instalação de um ventilador de teto, a fixação do quadro branco na parede e o conserto 

das cadeiras que poderiam ser reaproveitadas. 

Na Tabela 3.1 podem ser vistos todos os itens que agora fazem parte da sala de 

recursos, e suas quantidades. 
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Mesas 2 
Cadeiras 7 
Carteiras 14 

Computadores completos com monitor, 
mouse, teclado e webcam 

3 

Quadro branco 1 
Armários 4 
Estante 1 

Ventilador de teto 1 
 

Tabela 3.1  Itens componentes da Sala de Recursos 
 

Os softwares MUAN e Tracker foram previamente instalados em todos os 

computadores, para que os alunos pudessem usá-los no projeto diretamente. Para 

agilizar o processo a instalação não foi feita em conjunto com os alunos, mas todos 

receberam um guia simplificado para que pudessem instalar os softwares em outros 

computadores caso desejassem. A Figura 3.3 mostra alguns alunos na Sala de Recursos, 

fazendo as atividades propostas no projeto Física Animada. Os rostos destes alunos 

foram ocultados nas fotos visando o respeito à privacidade dos mesmos. 

Figura 3.3  Alunos durante as atividades propostas no projeto Física Animada. (Fotos 
do autor; os rostos foram desfocados visando sua privacidade.) 

 

tiveram um bônus de 10 pontos na avaliação de física correspondente ao primeiro 

módulo da disciplina, que trata da cinemática. Dado que a estrutura de uma CEJA não 

prevê obrigatoriedade de presença, pois o aluno não assiste a aulas, esta foi a maneira 



31 

que se encontrou de chamar a atenção dos alunos em um primeiro momento e ao mesmo 

tempo manter uma boa frequência nas aulas. Os alunos que já haviam sido aprovados no 

primeiro módulo também puderam participar do projeto, caso desejassem. 
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Capítulo 4  

Resultados 

 

Neste capítulo, apresentamos os principais resultados de nossas atividades. 

Analisamos a participação dos alunos, e tentamos identificar melhoras na compreensão 

de alunos sobre o tópico de cinemática, analisando o desempenho dos alunos 

participantes nos testes diagnósticos antes e após a conclusão do minicurso. Também 

analisamos as entrevistas feitas com os mesmos, em busca de elementos no discurso dos 

alunos que indiquem que a atividade é engajante, e/ou uma mudança de atitude em 

relação ao estudo da Física. 

4.1   Participação dos alunos  

Ao todo, 27 alu

no CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos) Paulo Freire em Volta Redonda-

RJ. A Figura 4.1 mostra alguns deles com suas personagens criadas em massa de 

modelar ao final do primeiro dia de curso. Mais uma vez os rostos dos alunos foram 

ocultados na foto para que não fosse feito uso de suas imagens sem a devida 

autorização. 

 

Figura 4.1  (Foto do autor; os 
rostos foram desfocados visando sua privacidade.) 
 

Os alunos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido ao início da 

primeira aula, declarando estarem cientes da participação neste estudo. Além disso, 

responderam uma entrevista inicial que serviu de base para um melhor conhecimento do 

perfil do aluno. Os 27 alunos realizaram também um exame diagnóstico ao início do 
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projeto. Este teste, que constou de 10 questões valendo um máximo de 100 pontos, foi 

repetido ao final do minicurso de quatro aulas, a fim de analisar se o projeto contribuiu 

efetivamente para o aprendizado dos conceitos da cinemática. 

Outro dos objetivos do projeto era saber se o uso da animação stop motion torna 

o estudo da cinemática mais prazeroso, e se há alguma influência positiva no 

engajamento do aluno no processo de aprendizado. Para aferir isto, os alunos foram 

entrevistados antes e após o projeto. Nas seções seguintes, apresentaremos os resultados 

referentes aos questionários e às entrevistas de final de curso.  

4.2  Resultados do teste diagnóstico  

Os resultados do teste diagnóstico (Apêndice E) são mostrados na Tabela 4.1. 

Aluno: Pontuação antes Pontuação depois 
01 30 50 
02 10 NC 
03 30 80 
04 60 80 
05 0 NC  
06 0 20 
07 30 70 
08 70 NC  
09 70 NC  
10 10 NC 
11 50 80 
12 60 NC 
13 50 NC 
14 50 NC 
15 10 30 
16 20 60 
17 20 50 
18 60 70 
19 70 NC 
20 0 10 
21 20 60 
22 0 NC 
23 20 NC 
24 0 0 
25 0 NC  
26 20 80 
27 20 20 

Tabela 4.1  Pontuação dos participantes no teste diagnóstico antes e após a 
participação no projeto  a conclusão do curso. 
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Como é possível verificar na Tabela 4.1, 44% dos alunos não realizaram o 

segundo exame diagnóstico, seja por não comparecimento ao teste após a conclusão do 

curso, seja por não ter concluído as quatro aulas do minicurso. Os motivos para tanto 

são diversos: transferência no trabalho, conclusão do curso supletivo, falta de horários 

devido aos compromissos profissionais, cansaço devido às jornadas de trabalho, 

problemas na família. Estes problemas são comuns em um ambiente de EJA, e já era 

esperado que menos de 100% dos participantes terminassem todas as atividades. O teste 

diagnóstico pós-curso só foi feito pelos participantes que terminaram as quatro aulas 

satisfatoriamente, com execução de todas as atividades propostas. 

Para quantificar a eficácia do minicurso, utilizamos um teste estatístico tipo 

paired t, com o auxílio do software Minitab®. O teste paired t foi proposto pelo 

The probable error of a mean

(Student. 1908). Gosset era um cientista contratado pela cervejaria Guinness e, por 

questões de sigilo empresarial, Gosset foi autorizado a publicar artigos apenas com o 

uso de um pseudônimo (Raju, 2005). O teste descrito no artigo se tornou o famoso t test 

que é amplamente usado em análises estatísticas. Este teste é usado para comparar 

médias quando as amostras encontram-se pareadas, isto é, cada dado de uma coluna está 

diretamente relacionado ao dado que está na mesma posição (linha) de outra coluna. 

Apenas os alunos que concluíram o projeto foram considerados. 

Este é exatamente o caso das pontuações dos alunos pois cada linha refere-se à 

pontuação de um aluno específico e, ao tratá-las de maneira igualitária calculando uma 

média simples, a evolução individual de cada aluno seria ignorada, o que implicaria em 

um erro na análise dos dados. Por exemplo, se poucos alunos tivessem uma evolução 

muito grande, a média simples dos dados esconderia todos aqueles que não tiveram a 

mesma melhora. Ao usar o teste paired t, a evolução de cada aluno, linha a linha, é 

considerada. 

O objetivo do teste estatístico é de rejeitar a hipótese nula (H0) de que a 

pontuação antes e depois seja igual, sendo possível desta forma considerar a hipótese 

alternativa (H1), que considera que houve melhoria do desempenho no teste pós-curso. 

O teste estatístico realizado está ilustrado na Equação 3.  

 

 (3) 
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Usualmente a análise dos testes estatísticos é feita a partir do p-value. Para 

rejeitar a hipótese nula com 95% de confiança, é preciso um p-value inferior a 0,05, 

uma vez que o valor de p-value é a probabilidade de que a hipótese nula seja verdade. O 

p-value obtido  neste trabalho foi 0,00, o que comprova que a pontuação de cada aluno 

depois do curso foi superior à pontuação antes, sugerindo fortemente que houve 

melhora na compreensão dos tópicos abordados, em decorrência da participação nas 

práticas. 

 

Pontuação Par ticipantes Média Desvio Padrão da Média 

Pré-curso 15 22,0 4,4 

Pós-curso 15 50,7 7,2 

Diferença pós-pré - 28,7 5,1 

Limite inferior para 95% na diferença na média: 19,8 

Tabela 4.2  Resultados do teste estatístico paired t no teste diagnóstico. 
 

4.3  Entrevistas  

Os vinte e sete participantes do projeto responderam a uma entrevista inicial, que 

serviu para um melhor conhecimento dos perfis dos alunos participantes. A partir desta 

entrevista, foi possível investigar as escolas anteriores dos alunos (Questão 1). Entre os 

respondentes havia alunos oriundos de escolas particulares e públicas, tanto municipais 

quanto estaduais, e também de diferentes cidades, o que mostra um público bem 

diversificado. Muitos alunos já haviam tido contato com a Física na escola (Questão 2). 

No entanto, possuíam poucos conhecimentos específicos a respeito da disciplina 

(Questão 3). 

Os alunos reconhecem a importância e a influência da Física em seus cotidianos, 

mas a consideram difícil de aprender (Questão 4). Ao serem questionados sobre onde 

enxergam a Física no dia a dia, associaram a disciplina principalmente às ideias de 

força, movimento, velocidade, temperatura e tempo (Questão 5). 

Houve unanimidade ao responderem que qualquer pessoa com força de vontade 

e determinação pode aprender Física (Questão 6), e muitos deles afirmaram que debater 

com outros colegas ajuda a entender melhor os conteúdos desta disciplina (Questão 7). 

Apenas quatro disseram gostar de resolver problemas de Física (Questão 8), e todos eles 

reconhecem a importância da participação do professor no aprendizado (Questão 9).  
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Do total inicial de vinte e sete participantes, quinze concluíram o curso e fizeram 

o exame diagnóstico pré- e pós-curso, uma taxa próxima dos 50%. Tal taxa é alta para 

uma escola de EJA, e surpreendeu positivamente os docentes de outras disciplinas, 

acostumados com um comportamento menos participativo dos alunos. Todos os quinze 

alunos que finalizaram o curso foram convidados a responder a entrevista pós-curso, 

destinada a aferir a influência do projeto sobre o modo como os alunos consideram a 

disciplina de Física, mas apenas sete se dispuseram a fazê-lo, sendo que destes, cinco 

gravaram entrevista e dois preferiram respondê-la por escrito. O Quadro 4.1 mostra um 

resumo das cinco entrevistas gravadas e das duas entrevistas respondidas por escrito.  

 

Aluno: Resumo da entrevista final 

Aluno 1 

 
O aluno estava há vinte anos afastado da escola e gosta da aula 
com animação pois há interação com colegas, e entende melhor o 
que está acontecendo na teoria da Física. Apesar de não gostar da 
área de exatas, o aluno entendeu melhor os conceitos com as 
animações, e percebeu que consegue aprender se estudar. Ele foi 
atraído para o projeto pelos bônus que receberia e pela sua 
dificuldade com a Física, mas ao final ficou satisfeito com o 
projeto e feliz por aprender sobre velocidade e aceleração. Os 
softwares ajudaram no aprendizado e o Tracker é de fácil 
utilização. 

 

Aluno 2 

 
O aluno não viu pontos negativos no projeto, mas precisa do 
professor ajudando pois tem muita dificuldade. Quando mais 
novo, o aluno precisou parar de estudar para trabalhar e gostou de 
aprender uma forma diferente para ensinar física à sua neta quando 

professores trabalhassem assim pois esse projeto ajudou no 
relacionamento com o professor e os colegas, e também em outras 
disciplinas como a Matemática. Foi fácil usar o MUAN e disse 
que ele e seus colegas estão maravilhados como o Tracker ajudou 
na compreensão de gráficos. 
 

Aluno 3 

 
O aluno acredita que, com o uso da animação, o aprendizado 
acontece de maneira mais leve e divertida e trabalhando em dupla, 
o conhecimento é compartilhado. Um ponto negativo apontado 
pelo aluno foi a dificuldade de usar o computador. O Tracker 
ajudou bastante a compreensão dos conteúdos propostos. O aluno 
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da intervenção do professor nos momentos necessários. Ficou 
atraído pelo projeto por sua dificuldade em Física e afirmou que o 
minicurso auxiliou inclusive em sua profissão de motorista de 
caminhão, pois aprendeu sobre velocidade, posição e 
deslocamento. O aluno gostaria que este não fosse apenas um 
minicurso, mas que durasse o ano todo. 

Aluno 4 

 
O aluno acredita que com a prática se aprende mais e trabalhar 
com o colega é bom, pois aprendem tirando as dúvidas um do 
outro.  Física está em todo lugar e ajudou muito 
ver no computador . Foram trabalhadas fórmulas e conceitos no 
minicurso. O aluno atingiu seu objetivo de aprender melhor 
aceleração, velocidade e deslocamento. Para ele, o minicurso foi 
na medida certa: aprender a teoria é bom mas fica mais fácil com a 
prática. Não foi difícil usar os softwares e o aluno sugeriu que o 
projeto fosse estendido para outros conteúdos. 
 

Aluno 5 

 
O aluno disse que com aulas tradicionais era mais difícil aprender, 
pois era muita gente e muita teoria. Desta maneira foi mais 
dinâmico e ele aprendeu mais. O trabalho em dupla é bom para a 
troca de saberes. O aluno achava a Física difícil, mas agora 
descobriu que tudo é Física . Ele gostou que no computador pode 
repetir o experimento em casa para aprender melhor . No 
minicurso, muitas fórmulas e conceitos foram abordados e o aluno 
se interessou mais pelo assunto, pois agora consegue entender 
melhor as questões. Os encontros foram na medida certa e 
contribuíram muito para entendermos na prática. O Tracker ajudou 
e vimos que podíamos fazer um gráfico. O aluno gostou muito. 
 

Aluno 6 
(por escrito) 

 
, 

pois mostra que os conceitos de Física, inicialmente maçantes em 
sala de aula, podem ser divertidos e interessantes na prática.  
 

Aluno 7 
(por escrito) 

 
Com o curso, o aluno passou a se interessar pela Física pois foi 
uma maneira divertida e interessante de aprender. O professor foi 
muito dedicado e paciente com as dúvidas e isso me fez sentir 
vontade de aprender mais sobre Física . Depois desse projeto o 

 
 

Quadro 4.1  Resumo das respostas à entrevista pós-curso. 
 

Em suma, todos os alunos respondentes elogiaram o projeto nas entrevistas 

finais, ressaltando que o mesmo teve grande impacto no seu aprendizado. Todos os 

entrevistados afirmaram também que a presença do professor é fundamental para o 

aprendizado e que a prática é importante, pois reforça a teoria da sala de aula. 
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Há pontos no discurso dos alunos que são dignos de nota. Especialmente 

interessante é o fato de quatro dos sete entrevistados afirmar que a interação com os 

trabalhando em dupla, o conhecimento é 

trabalhar com o colega é bom, pois aprendem tirando as 

(Aluno 5). Ainda que não seja surpreendente que os alunos destaquem este aspecto do 

trabalho, é interessante ver que eles consideram que podem aprender um com o outro, 

reconhecendo-se como uma fonte de construção de conhecimento, e não privilegiando  

o professor como agente de transmissão do saber. De fato, a prática tem potencialmente 

uma forte componente construtivista em sua concepção, o que aparentemente agradou 

os alunos. 

Também apareceu em boa parte das entrevistas gravadas o aspecto de relação 

esse projeto ajudou (...) também em outras 

disciplinas como a Matemática. (...) ele e seus colegas estão maravilhados como o 

muito ver no computador. Foram trabalhadas fórmulas e 

pelo assunto, pois agora consegue entender melhor as questões. (...) O Tracker ajudou e 

ue a relação entre os 

conceitos físicos da cinemática e a sua expressão matemática, seja por meio de equações 

ou gráficos horários constituem um dos maiores problemas de aprendizado dos alunos.  

O uso de um software como o Tracker permite relacionar diretamente os conceitos 

físicos com gráficos horários, com um grau de interatividade que simplesmente não 

existe nas abordagens tradicionais de ensino destes tópicos.  

Finalmente, o aspecto lúdico da prática aparece em todas as declarações, o que 

indica que, de fato, o uso da animação stop motion pode tornar o aprendizado mais leve 

e divertido, atraindo mais o aluno para esta disciplina que, para muitos, pode ser 

bastante árida e assustadora (Aluno 3). 
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Capítulo 5  

Conclusões e Perspectivas 

5.1  Conclusões 

Apresentamos as etapas de concepção, preparação e de execução de um projeto, 

aplicado em um Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) em Volta Redonda, 

RJ, onde ensinamos conceitos de cinemática usando a criação de vídeos de animação 

stop-motion e análise dos movimentos criados. Nossos objetivos eram tanto 

proporcionar um processo centrado no estudante, com aprendizagem significativa, como 

apresentar um método que aumentasse o interesse do aluno pelo aprendizado da Física, 

algo tido normalmente como monótono e desinteressante.  

O projeto foi apresentado em formato de minicurso com quatro aulas, com 

duração de aproximadamente 2h cada, tratando apenas de movimento unidimensional. 

Para a compreensão básica dos conceitos de posição e deslocamento utilizamos uma 

aula, para o de velocidade utilizamos uma aula e, para o conceito de aceleração e sua 

relação com a velocidade, uma aula. Uma apresentação formal dos conceitos era dada 

antes da execução das práticas de animação, feitas em dupla. Esta apresentação é 

importante seja para constituir, para alguns dos participantes, um primeiro contato com 

estes conceitos, seja para relembrar os mesmos. Tomamos o cuidado de não levar mais 

que trinta a quarenta minutos para a exposição teórica, deixando a maior parte da aula 

para que os alunos executassem as práticas de animação. Antes e após o minicurso, 

aplicamos testes diagnósticos e questionários visando aferir a contribuição do curso ao 

aprendizado da cinemática. 

Em particular, vimos que era importante que os participantes tivessem uma aula 

dedicada a compreender a ideia do curso, a confecção das personagens que seriam 

animadas, e os princípios da animação stop-motion. Pudemos perceber que a primeira 

aula serviu como mais que uma simples introdução ao stop-motion: a confecção das 

requerer a concordância do movimento criado com a descrição matemática da 

cinemática, teve uma função lúdica, de envolvimento afetivo com a prática.  

Os CEJA são escolas essencialmente noturnas, devido ao fato de que os alunos 

são em sua grande maioria trabalhadores assalariados. Muitas vezes, os alunos já 

chegam com pouca energia, cansados da jornada laboral. Além disto, inevitavelmente, 
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problemas pessoais muitas vezes contribuem para influenciar negativamente a 

participação dos alunos no aprendizado proporcionado por estes centros, onde o aluno é 

o único responsável pelo seu aprendizado. Apesar disto, quase metade dos participantes 

que iniciaram o minicurso de quatro aulas o completaram, em um ambiente de ensino 

onde não há cobrança da presença do estudante.  

Isto nos leva a crer que o momento lúdico inicial proporc  

pode ter sido bastante importante para esta persistência. Os alunos se divertem bastante 

criando as personagens em massinha de modelar, e a reação geral ao ver o primeiro 

movimento sendo exibido na tela do computador é de deslumbramento e surpresa, 

talvez pela simplicidade de criação proporcionada pela técnica e por uma tecnologia que 

não requer conhecimentos de informática maiores que os que já possuem para fazer uma 

animação. No caso de nossa experiência no CEJA, por se tratar de um público adulto 

com filhos e até mesmo netos, o aspecto afetivo se traduziu, no caso de um dos 

participantes, por uma prática e conhecimentos que poderiam ser passados adiante para 

a o maior 

quando os alunos percebem que os conceitos que aprendem podem ser aplicados de 

modo prático e diretamente em seu cotidiano, caso de outro participante cuja profissão  

motorista de caminhão  requer um domínio, muitas vezes intuitivo, dos conceitos da 

cinemática. 

Mesmo que o primeiro momento lúdico do minicurso possa ter tido grande 

influência na persistência dos estudantes na conclusão do minicurso, nas entrevistas 

aparecem outros possíveis fatores para este fato. Um importante fator, que permeia as 

entrevistas, é o aspecto de clarificação da relação da matemática, seja das equações da 

cinemática, seja dos gráficos, com os conceitos físicos. Isto fica evidente das 

ele e seus colegas estão maravilhados como o Tracker ajudou 

na compreensão de gráficos Foram trabalhadas fórmulas e conceitos no 

minicurso o minicurso foi na medida certa: aprender a teoria é bom mas fica mais 

fácil No minicurso, muitas fórmulas e conceitos foram 

abordados, e o aluno se interessou mais pelo assunto, pois agora consegue entender 

melhor as questões  

É sabido que a relação das fórmulas com conceitos e, principalmente, a 

interpretação de gráficos, é um enorme gargalo na compreensão da Física, tanto no 

Ensino Médio como no Ensino Superior. As reações dos alunos indicam que as práticas 

com o Tracker os deixam mais confiantes na sua capacidade dos conceitos de 
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movimentos e de gráficos, seja por fatores objetivos  a real compreensão da 

informação contida nos gráficos  seja por fatores subjetivos  a confiança de que é 

possível aprender algo, efetivamente, de Física. Em particular, o aumento na 

auto Apesar de não gostar da 

área de exatas, o aluno entendeu melhor os conceitos com as animações, e percebeu que 

consegue aprender se estudar O aluno achava a Física difícil, mas 

agora descobriu que tudo é Física . (...) O Tracker ajudou e vimos que podíamos fazer 

um gráfico. nos foi especialmente pungente a declaração do Aluno 3: 

ve aversão à quí com os bonequinhos, 

ficou fácil aprender , e mudei minh

. Isto sugere que a prática tem o potencial de eliminar parte da 

ansiedade comum a tantos estudantes, proveniente da difícil relação entre conceito e 

formulação matemática, e clarificar a relação entre conceitos físicos e matemáticos.  

De um ponto de vista mais objetivo, a análise dos testes diagnósticos pré- e pós-

curso também indicam que a prática tem influência positiva sobre o aprendizado 

quantitativo da cinemática. Dos quinze participantes que completaram o curso, onze 

apresentaram alguma melhoria na pontuação dos testes após o curso, e uma 

impressionante parcela de 45% destes tiveram melhorias saindo de uma nota inicial 

abaixo de 50/100, e obtendo uma nota pós-teste maior ou igual a 50/100. Uma análise 

mais cuidadosa mostra que as notas iniciais estavam na faixa de 20-30/100, e passaram 

à faixa de 60-80/100. Isto sugere fortemente que esta prática pode dar melhorias 

objetivas na compreensão qualitativa e quantitativa dos tópicos relacionados à 

cinemática. 

Finalmente, de um ponto de vista de exequibilidade da prática proposta em 

outras escolas da rede pública de ensino, tanto para a criação dos vídeos em stop-motion 

como para a análise dos movimentos criados com a técnica, foram usados softwares 

gratuitos, como é o caso do MUAN, ou de software livre, como é o caso do Tracker. 

Ambos requerem recursos computacionais bastante modestos, bastando não mais que 

computadores pessoais ou laptop com não mais que 4 GB de RAM, e uma webcam para 

a captura das imagens. Isto possibilita que o projeto seja executado em muitas escolas 

públicas do país sem a necessidade de compra de equipamentos além dos que já existem 

nas escolas. A confecção de aparadores de cor neutra para servir de fundo para as 

animações e facilitar a marcação das posições dos objetos na tela pode ser feita com 
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prosaicas caixas de papelão cortadas adequadamente e colocadas na forma desejada 

com o auxílio de fita adesiva e/ou grampeadores de papel. 

  

5.2  Perspectivas e trabalhos futuros 

O trabalho que apresentamos aqui teve caráter altamente exploratório, servindo 

de primeiro passo para uma série de trabalhos mais especializados, principalmente na 

área de concepções alternativas relativas ao movimento e à dinâmica. Uma vez que a 

aceleração é ingrediente fundamental desta área da física, uma possibilidade é que o 

aluno modele um caminhão e um carro, fazendo o carro ser bastante menor que o 

caminhão. Uma vez compreendido que a aceleração necessária para fazer o caminhão e 

o carro pararem é a mesma e não depende da massa dos dois, pode-se trabalhar o 

conceito de que forças de magnitudes diferentes podem produzir acelerações iguais em 

objetos tão díspares  e mostrar que o conceito tão comum que a aceleração de um 

objeto está ligado à sua massa é errôneo. 

Outro conceito alternativo especialmente presente no saber dos estudantes em 

seus primeiros contatos com a mecânica é a relação entre velocidade e aceleração. 

Tomemos a questão conceitual apresentada pelo Prof. Alves em suas aulas de Física I 

na universidade, que envolve o conceito de que, ainda que a velocidade de um corpo 

possa ser nula em um determinado instante de tempo, sua aceleração não 

necessariamente o é: 

 

Figura 5.1  Questão conceitual usada em aulas de Peer Instruction para trabalhar o 
conceito de que velocidade nula não implica em aceleração nula. 
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Uma parcela razoável de estudantes compreende  após uma cuidadosa 

explicação  o fato de que, para que o corpo inverta o sentido de seu movimento ao 

longo da rampa, sua velocidade seja nula em um dado instante de tempo. No entanto, 

muitos creem que, no momento em que a velocidade do corpo é nula, sua aceleração 

também o será. Isto vem da incapacidade de compreender o conceito de velocidade 

instantânea, além de uma incapacidade de diferenciar os conceitos de velocidade e 

aceleração. Esta última incapacidade é ressaltada por Knight (2002), e uma possível 

atividade poderia consistir em pedir aos estudantes para recriar, em animação stop-

motion, o movimento do corpo ao longo da rampa, e interpretar o gráfico resultante da 

análise do movimento animado no Tracker. 

Em especial, uma linha de trabalho que consideramos que pode ser 

especialmente promissora é trabalhar em uma perspectiva de conflito cognitivo, que não 

chegou a ser usada intensamente neste trabalho. Nesta linha, primeiro poder-se-ia pedir 

ao estudante que criasse, na animação em stop-motion, o movimento de objetos em 

diversas situações familiares do cotidiano. Todas estas situações, evidentemente, 

serviriam para ilustrar diversas concepções alternativas que se quisesse desconstruir. 

Após a criação de todos os filmes stop-motion para as situações sobre as quais se 

pretende trabalhar, seria possível fazer com que o aluno filmasse estas situações em 

condições reais, e em conjunto com todos os conceitos trabalhados, colocar em conflito 

as concepções alternativas iniciais com os resultados das análises de filmes reais e 

colocar os conceitos em perspectiva usando uma abordagem mais quantitativa, usando 

as equações da cinemática. 

Cremos que esta abordagem pode ser promissora para criar aprendizagem 

significativa. Há muito trabalho a ser feito, com inúmeras possibilidades de atuação. 

Pretendemos desenvolver as abordagens supracitadas em trabalhos futuros, seja no 

contexto de CEJAs, seja no contexto do Ensino Médio para adolescentes. 
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Apêndice A   

Produto educacional: Roteiro simplificado para 

utilização e instalação do software MUAN 

Este apêndice contém um roteiro simplificado de utilização do software MUAN, 

desenvolvido e disponibilizado para os alunos caso houvesse dúvida quanto ao 

manuseio das ferramentas ou quanto à instalação, caso quisessem reproduzir o estudo 

em outro computador. 
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Roteiro: Como fazer uma animação stop-motion 
com o MUAN 
 
 

Apresentação 
 
MUAN (Manipulador Universal de ANimações) é um sistema para animação 

quadro-a-quadro. Foi concebido pelo Anima Mundi, Festival Internacional de 
Animação do Brasil, e desenvolvido pelo IMPA, Instituto de Matemática Pura e 
Aplicada, com apoio da IBM. Começou a ser desenvolvido na plataforma Linux em 
2002. Em 2012 foram lançadas também as versões para Windows e Macintosh.  
 

Sua interface gráfica permite a rápida criação, edição, manipulação e 
visualização de animações, utilizando câmeras de vídeo ou webcams conectadas ao 
computador. Através do sistema MUAN, torna-se possível gravar imagens fixas em 
seqüência e editá-las no mesmo ambiente, com uma interface intuitiva e rápida 
performance. 
 

O MUAN é gratuito e pode ser baixado em sua página web: 
http://www.muan.org.br/br/muan/download 
 

Neste manual, você aprenderá a trabalhar com o MUAN. Vamos apresentar as 
atividades supondo que você já tem o MUAN instalado no computador que irá operar. 
Caso não tenha instalado, você terá que fazer o download do programa e fazer a 
instalação. No apêndice ao final deste manual, você encontrará as instruções para fazê-
lo. 
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O primeiro passo é abrir o MUAN, através de duplo clique no ícone que se 
encontra na sua área de trabalho. Você verá uma janela parecida com a figura abaixo:  
 

 
 

Uma vez que o MUAN já esteja aberto, clique em iniciar - a câmera de vídeo ou 
webcam deverá estar conectada ao computador nesta hora. 
 

No painel central do MUAN, que exibe as imagens que vêm da câmera em 
tempo real, o texto CÂMERA estará visível em vermelho no canto esquerdo superior da 
imagem da câmera, quando houver uma conectada ao computador. 

 

 
 

define 
a duração do frame a ser capturado. Como exemplo, uma duração de 3 frames indica 
que a próxima imagem capturada será repetida por 3 frames, quando da execução da 
animação. Se a duração do frame não for modificada, cada 30 imagens diferentes 
corresponderão a 1 segundo de movimento. 
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Iniciando a animação 

      
Posicione os objetos que você deseja animar e capture a imagem, pressionando o 

. 
 

 
 

Faça sucessivos deslocamentos, capturando a imagem após cada deslocamento. 
Para um melhor resultado, estes deslocamentos não devem ser muito grandes - de 1 à 3 
mm. Você verá, em seguida, uma série de imagens mostrando deslocamentos de dois 
objetos em uma animação. 
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Um comando que pode ajudar na 
liga ou desliga a opção de Transparência. No modo de transparência, a última imagem 
da animação é sobreposta com transparência à imagem que está sendo recebida pela 
câmera, conforme a figura a seguir. É possível controlar a porcentagem da transparência 
através do slider logo abaixo do interruptor de transparência (no canto inferior esquerdo 
da janela do MUAN). 
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As figuras a seguir mostram  o restante da animação sugerida. Note os pequenos 
deslocamentos dos objetos de uma imagem para outra. 
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Para visualizar o vídeo que você acaba de fazer, basta usar o botão Play. O vídeo 
será passado na própria janela do MUAN. Não esqueça de salvar o vídeo, quando 
estiver satisfeito com o resultado. 
 

Este foi um roteiro com o básico necesário para se criar uma animação em stop-
motion. O MUAN possui outros recursos, mas provavelmente não os utilizaremos em 

um sumário de todos os outros comandos e recursos do MUAN. 
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APÊNDICE 
Passo a Passo para instalação do MUAN 
 
Para instalar o MUAN em seu computador, siga os seguintes passos.  
 
1) Faça download do instalador do MUAN através do endereço 
http://www.muan.org.br/br/muan/download 
 
2) Role a tela um pouco para baixo, e escolha a versão de acordo com o sistema 
operacional do seu computador. No exemplo, vamos instalar o MUAN em sua versão 
para Windows. 
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de internet que você estiver usando - o nosso, aqui, é o Firefox, mas qualquer navegador 
pode ser usado para fazer o download do MUAN. 
 

 
 
4) Ao executar o instalador do MUAN, aparecerá a tela a seguir. Clique no botão 
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6) -pt to the system PATH for all 

-pt 
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sugerida, clicand  
 

 
 
8) Aceite a pasta que será criada no Menu Iniciar do Windows, clicando no botão 
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10) Quando tudo estiver instalado, aparecerá a janela abaixo. Termine a instalação 

 
 

 
 
Pronto, o MUAN já está instalado no seu computador, e agora você poderá ser um 
verdadeiro cineasta do stop motion! 
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Apêndice B   

Produto educacional: Roteiros simplificados para 

utilização e instalação do software Tracker 

Este apêndice mostra um roteiro simplificado de utilização do software Tracker dividido 

em duas partes, que foram desenvolvidas e disponibilizadas para os alunos caso 

houvesse dúvida quanto ao manuseio das ferramentas ou quanto à instalação, caso 

quisessem reproduzir o estudo em outro computador.  
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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, vamos usar a versão em Português para Windows 8, mas a 
interface será a mesma para qualquer sistema operacional. 

Vamos apresentar 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. 
 
1 - 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. 
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O vídeo escolhido será aberto e o primeiro quadro será exibido. Para exemplificar o uso 
do Tracker, vamos usar um vídeo produzido a partir da captura da primeira fase do jogo 
Angry Birds: 
 

 
 
Feito isso, para analisar o vídeo, devemos selecionar a parte do vídeo que queremos 
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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Em nossas atividades, analisaremos as trajetórias de objetos que se movem no vídeo, 
marcando a posição onde o objeto se encontra, a cada quadro do video. Para marcar os 
pontos da trajetória, devemos ir em  e clicar em : 
 

 
 
Para marcar automaticamente as posições do objeto no video, devemos 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, levamos o mouse ao objeto 
cuja posição queremos marcar e depois, clicamos 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 repetimos a operação até que 
todas as posições desejadas estejam marcadas.  
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Note que, à medida que fazemos 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 eixo x ou y, podemos clicar 

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, devemos marcar  o 

Sempre haverá imprecisões na marcação, mas devemos ter  o cuidado de, tanto 
quanto possível, marcar  sempre o mesmo ponto no corpo. 
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APÊNDICE: Instalação do Tracker  

  
Neste apêndice, damos um passo-a-passo para instalar o Tracker no seu computador. 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. 
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O programa será executado, e a instalação começará. Clique em . 
 

 
 
Aceite os termos da licença e clique em . 
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O Tracker instalará também um pacote chamado Xuggle. Este pacote é necessário para 
que os quadros de nossos 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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Introdução 
 
Agora vamos aprender a fazer algo a mais no programa Tracker: a utilização de funções 
para aperfeiçoar as nossas análises de movimento e gráficos. 
 
1  Após ter capturado o vídeo, podemos agora aprender a utilizar a barra de tarefa:  
 

 
 
 

 
 
 
A barra de tarefa contém ferramentas úteis para uma análise quantitativa dos gráficos do 
movimento. 
 

O ícone  é utilizado para marcar a quantidade de pontos na captura e o ícone  
para colocar a numeração nos pontos, para poder marcar os pontos utilizamos assim:  
 

 
 
Da figura acima, podemos ver que há opções para exibir todos os pontos da trajetória de 
um objeto, assim como para exibir a numeração dos mesmos.  
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Já os ícones  na ordem da esquerda para a direita são: o ícone , 
que faz uma marcação de um traço que conecta os pontos da captura com uma linha, e o 

 marca ou desmarca os pontos na captura. Os ícones  exibem 
respectivamente os vetores velocidade e aceleração. 
 

 
 

Quando pressionamos  , os vetores velocidade são exibidos. Se quisermos aumentar 

o comprimento dos vetores, pressionamos o botão . Haverá a opção de aumentar o 
comprimento dos vetores velocidade ou aceleração, e para cada um deles, poderemos 
escolher o fator de aumento desejado para o comprimento dos vetores. 
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Mudando o tipo de gráfico 
 
Outra coisa que podemos fazer é escolher o tipo de gráfico. Na figura abaixo, exibimos 
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, você 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 conhece, pode-se pressionar o botão , que fará aparecer um menu como 
mostrado abaixo: 
 

 
 
Escolhendo a opção bastão de medição, vai aparecer 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. Se conhecêssemos a 
altura do estilingue, poderíamos deixar a barra de medição perpendicular ao solo, e do 
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 gerada pelo Tracker 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 , podemos estabelecer um sistema de 
coordenadas (eixos x e y), que nos permitirá determinar uma origem e posições 
absolutas dos objetos na tela com relação a este sistema de coordenadas.  
 
 

 
 
 

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, você girará o sistema de coordenadas. Isto será 
útil para analisar movimentos em planos inclinados, por exemplo.  
 

Agora já sabemos como utilizar o Tracker para analisar o movimento dos vídeos 
gravados no MUAN! Vamos tentar? 
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Apêndice C   

Slides usados no minicurso 

Seguem os slides utilizados no minicurso ministrado no Centro de Educação de Jovens 

e Adultos (CEJA) Paulo Freire em Volta Redonda  RJ no ano de 2014. 
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Apêndice D   

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Este apêndice mostra o Termo de consentimento livre e esclarecido 

desenvolvido que foi assinado por todos alunos no primeiro dia do minicurso de 

cinemática ministrado no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) Paulo Freire 

em Volta Redonda  RJ. 
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Termo de Consentimento L ivre e Esclarecido (T.C.L .E.) 

(Em 2 vias, firmado por cada participante-voluntári(o,a) da pesquisa e pelo responsável)

Eu, ........................................................................................................................, tendo sido 

Uso da animação em stop motion e da 

análise de movimentos em vídeos para o ensino de conceitos da cinemática para Jovens e 

Adultos Prof. Lair  Amor im, do CEJA Paulo Freire, responsável por sua execução, as 

seguintes informações que me fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas os seguintes aspectos:

Que o estudo se destina a avaliar a eficiácia do uso da animação stop motion e de ferramentas de análise 

de movimentos em vídeos no ensino de conceitos de cinemática.

Que a importância deste estudo é a de apontar novos caminhos para o aprendizado na rede pública de 

nível médio do Estado do Rio de Janeiro, por se tratar de um método que aborda o ensino de conceitos 

de cinemática de uma maneira alternativa às abordagens tradicionais de ensino. 

Que é uma tentativa de avaliar a aceitação de um método de ensino que foge da tradicional aula onde o 

aluno escuta calado, sem pensar e refletir sobre o conteúdo que o professor expõe em sala de aula.

Que os resultados que se desejam alcançar são os seguintes: avaliar se o método fez com que eu 

aprendesse a matéria exposta em sala de aula com maior eficiência, e se o método aumentou meu 

interesse por ter aulas, especialmente na matéria de Física.

Que esse estudo começará em 08/2014 e terminará em 05/2015.

Que o estudo será feito da seguinte maneira: farei exames focalizados nos conceitos de cinemática e 

depois das atividades previstas em mini-cursos sobre o tema com as atividades previstas, e responderei a 

entrevistas antes e depois da aplicação da metodologia, para avaliar o quanto este método me estimulou 

a aprender a disciplina.

Que eu participarei das seguintes etapas: (1) Responderei a um questionário com perguntas sobre o 

quanto as aulas tradicionais me estimulam a aprender.  (2) Assistirei às aulas dadas com o método de 

ensino proposto. (3) Farei as provas normais previstas para minha série e turma, se for o caso. (4) 

Responderei a um questionário e darei uma entrevista ao final do mini -curso, quando terminará o 

trabalho com a metodologia.

Que não sentirei nenhum incômodo físico por  causa da aplicação do método de ensino, e que não 

serei exposto a qualquer  constrangimento público ou par ticular  devido a um desempenho 

insatisfatór io seja nas aulas, seja nas avaliações previstas.

Que o estudo não trará nenhum r isco à minha integr idade física ou mental, e que uma desistência 
de participar  do estudo, em qualquer  estágio de desenvolvimento das atividades previstas, não 
influenciará minha aprovação na disciplina, nem no modo como o Professor  Lair  Amor im me 
tratará dentro ou fora de sala de aula.

Que os benefícios que poderei esperar com a minha participação, diretamente são: um maior estímulo a 

paricipar ativamente do processo de aprendizagem, e possivelmente uma melhor assimiliação da matéria 
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coberta pelos mini-cursos. Entretanto, estou consciente de que estes efeitos podem não se 

manifestar  em mim, e que o objetivo do estudo é justamente avaliar  se isto acontecerá.

Que a minha participação será acompanhada do seguinte modo: (1) ve rificação da assiduidade às aulas 

do mini-curso. (2) Inspeção de minhas notas nas provas habituais da avaliação do módulo de ensino 

correspondente aos tópicos de cinemática após a aplicação do método proposto, se eu ainda não tiver 

feito o módulo em questão. (3) Anotações pessoais do professor sobre minha participação nas aulas. 

Novamente, estou ciente de que uma maior  ou menor participação nas aulas não influenciará a 

minha avaliação por  par te do Prof. Lair  Amor im.

Que, sempre que desejar, o Prof. Lair Amorim me explicará o que eu desejar saber sobre cada uma das 

etapas do estudo.

Que, a qualquer momento, eu poderei recusar a continuar participando do estudo e, também, que eu 

poderei retirar este meu consentimento, sem que isso me traga qualquer penalidade ou prejuízo.

Que as informações conseguidas através da minha par ticipação não permitirão a identificação da 

minha pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo, e que a divulgação das mencionadas 

informações só será feita entre os profissionais estudiosos do assunto diretamente envolvidos no 

estudo.

Que este estudo não acarretará nenhuma despesa para mim ou qualquer outro aluno que concorde em 

participar da pesquisa.

Que eu serei indenizado por qualquer dano cientificamente comprovado que venha a sofrer com a 

participação na pesquisa.

Que eu receberei uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, idêntica à cópia que 

permanecerá, devidamente assinada, com o Prof. Lair  Amor im e com o Prof. Dr . Marcos Ver íssimo 

Alves, pesquisador da Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda - RJ, orientador do projeto 

de Mestrado do Prof. Amorim.

Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas 

responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implicam, concordo em dele 

participar e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA 

SIDO FORÇADO OU OBRIGADO.

Endereço d(o,a) participante-voluntár i(o,a)

Domicílio (rua, praça, conjunto): 

Bloco: /Nº: /Complemento:

Bairro: /CEP/Cidade: /Telefone: 

Ponto de referência:
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Contato alternativo: Sr(a).

Domicílio (rua, praça, conjunto)

Bloco: /Nº: /Complemento: 

Bairro: /CEP/Cidade: /Telefone: 

Ponto de referência:

Nome e endereço dos responsáveis pela pesquisa:

Prof. Dr. Marcos Ver íssimo Alves

Instituição:  Universidade Federal Fluminense

Endereço: Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira

Bloco: /Nº: /Complemento: 783, sala 310-C

Bairro: /CEP/Cidade: Bairro Aterrado, Volta Redonda, RJ, CEP 27213-145

Telefones p/contato: (24) 3076 8969 (UFF, horário comercial)

Prof. Lair  Amor im
Instituição:  CEJA Paulo Freire
Endereço: Rua 222
Bloco: /Nº: /Complemento: 122
Bairro: /CEP/Cidade: Conforto, Volta Redonda, RJ, CEP 27265-050
Telefones p/contato: (24) 3347-7388 (CEJA Paulo Freire, horário comercial)

ATENÇÃO: Para informar ocorrências ir regulares ou danosas durante a sua par ticipação no 

estudo, dir ija-se ao:

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Fluminense

Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar , Centro, Niterói (prédio anexo ao HUAP).

Telefone: (21) 2629-9189 

Volta Redonda,           de                                     de 2015.

Assinatura ou impressão 

datiloscópica d(o,a) voluntári(o,a) 

ou responsável legal e rubr icar  as 

demais folhas

Nome e Assinatura do(s)  responsável(eis) pelo estudo 

(Rubricar as demais páginas)
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Apêndice E   

Exame Diagnóstico 

Este apêndice mostra o exame aplicado aos alunos do minicurso de cinemática 

ministrado no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) Paulo Freire em Volta 

Redonda  RJ, para verificar o nível de conhecimento já existente e monitorar o 

aprendizado dos alunos comparando o teste respondido antes e após as aulas.  
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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) (Adaptado de ENEM  1998) Em uma prova de 100 m rasos, o 
desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo 
gráfico a seguir:  

 
 
 
Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do 
corredor é aproximadamente constante? 
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A) Entre 0 e 1 segundo. 
B) Entre 1 e 5 segundos. 
C) Entre 5 e 8 segundos. 
D) Entre 8 e 15 segundos. 
E) Entre 0 e 15 segundos. 
 
4) (Adaptado de CEDERJ 2009) Da varanda de seu apartamento, a 
uma certa altura do solo, um garoto joga uma pedra verticalmente 
para cima. O gráfico da figura representa como a altura h da pedra 
em relação ao solo varia em função do tempo entre o instante do 
lançamento (t=0) e o instante em que a pedra chega ao solo (t=3,0 
s). 

 
  

Supondo que todo o movimento da pedra se processe na direção 
vertical, a distância total que ela percorre entre o instante do 
lançamento e o instante em que chega ao solo é: 
A) 3 m 
B) 15 m 
C) 20 m 
D) 25 m 
E) 60 m 
 
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/s2. 
B) 25 m/s2. 
C) 20 m/s2. 
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D) 18 m/s2. 
E) 10 m/s2. 
 
 
6) Quando o brasileiro Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro 
nas Olimpíadas de Los Angeles, correu 800m em 100s. Qual foi sua 
velocidade média? 
 
 
 
7) Um automóvel passou pelo marco 30 km de uma estrada às 12 
horas. A seguir, passou pelo marco 150 km da mesma estrada às 
14 horas. Qual a velocidade média desse automóvel entre as 
passagens pelos dois marcos quilométrico? 
 
 
 
8) Durante as experiências no laboratório, um grupo de alunos 
verificou que, entre os instantes 2s e 10s, a velocidade de um 
carrinho varia de 3 m/s a 19 m/s. Calcule o valor da aceleração 
desse movimento do móvel. 
 
 
 
 
9) Que significa dizer que um corpo possui a velocidade de 10 m/s? 
 
 
 
 
10) Que significa dizer que um corpo tem aceleração de 10 m/s2? 
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Apêndice F   

Questionários sobre impressões dos alunos 

Neste Apêndice, disponibilizamos dois questionários, entregues aos alunos para 

coletar suas impressões e opiniões sobre a Física. O objetivo era verificar se as opiniões 

dos alunos mudavam positivamente ou negativamente devido à prática proposta nesta 

Dissertação. O primeiro foi entregue ao início da primeira aula, e o segundo, ao fim do 

minicurso ministrado. 
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Questionário pré-curso 

CEJA Paulo Freire 
Projeto Física Animada 
Nome do aluno:___________________________________________Módulo:_______ 
 
 

1) Você veio de qual colégio? 

___________________________________________________________________ 
 
2) Até que ano estudou lá? 

___________________________________________________________________ 
 
3) O que você conhece de Física? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4) Qual das palavras abaixo define melhor a Física para você? 

(   ) difícil; 
(   ) importante, pois faz parte do dia a dia; 
(   ) desnecessária; 
(   ) fácil; 
(   ) outros:__________________________________________________________ 
 
5) Onde você enxerga a Física no dia a dia? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6) Na sua opinião, qualquer pessoa pode aprender Física? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7) Debater com outros colegas ajuda a entender melhor a Física? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
8) Você gosta de resolver problemas de Física? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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9) Você acha que consegue aprender Física sem a participação do professor? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Questionário pós-curso 

Avaliação do uso da técnica stop-motion para ensinar  conceitos de cinemática na 
or ientação dos alunos do CEJA da rede pública Estadual do Rio de Janeiro.  
 
Alunos do Centro de Educação Jovens e Adultos Paulo Freire - Volta Redonda - RJ 
 
 
Esta entrevista não será publicada com seu nome associado a ela sob nenhuma hipótese. 
Ela serve apenas para coletar mais informações e impressões sobre o que você achou 
sobre o projeto, sugestões para o mesmo, e saber mais sobre as razões que o levaram a 
participar. Seus dados não serão repassados para ninguém, prometemos. 
 
1) Você já teve aulas de Física com dois métodos de ensino completamente diferentes. 
No primeiro método, você teve as aulas típicas, com toda a matéria exposta no quadro, e 
você copiando toda a matéria. O que você colocaria como pontos positivos e negativos 
deste tipo de aula? 
 
2) Para lembrar, no segundo método, você teve aulas diferentes das tradicionais, com a 
utilização da técnica stop-motion e a possibilidade de trocar ideias com seus colegas. O 
que você colocaria como pontos positivos e negativos deste tipo de aula? 
 
3) Você sentiu que aprendeu mais com as aulas expositivas ou com as aulas da nova 
metodologia? Por que? 
 
4) O que você achou de trabalhar em dupla? 
 
5) Qual das duas metodologias de ensino você achou mais interessante? Por que? 
 
6) Alguma das duas metodologias fez você sentir mais vontade de frequentar as aulas? 
Por que? 
 
7) Alguma das duas metodologias fez você sentir mais vontade de aprender e pesquisar 
sobre a Física? Por que? 
 
8) A opinião que você tinha sobre a Física mudou após a sua participação neste projeto? 
Por que? 
 
9) Nas aulas foi utilizado o computador, para mostrar os conceitos de Física de uma 
maneira prática. Isto fez diferença para que você aprendesse Física?  
 
10) Acha que trocar ideias com seus colegas pode ajudar na compreensão dos conteúdos 
apresentados em aula? 
 
11) Acha que responder questões sobre o conteúdo durante a aula ajuda na sua 
compreensão? 
 
12) Quais os seus hábitos de estudo? Quantas horas por semana você dedica a estudar a 
matéria, e quantas você dedica a resolver problemas? 
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13) Você acha que frequentar a escola contribuirá para a sua vida futura? Como? 
 
14) Quais são seus objetivos no Ensino Médio: pretende encerrar os estudos ao concluí-
lo ou pretende fazer faculdade ou algum curso técnico pós-médio? 
 
15) Teve aulas de Física no segundo grau antes de ingressar no EJA? 
 
17) O que sentiu que suas aulas de Física trabalhavam mais fortemente: fórmulas, 
conceitos, ou os dois? 
 
19) Já fez o módulo 1? 
 
20) O que levou você a se inscrever neste projeto? 
 
21) Acredita que sua compreensão de conceitos de cinemática melhorou após o projeto?  
 
22) Como você define os conceitos de velocidade constante, posição e deslocamento 
com as suas próprias palavras? 
 
23) O que acontece quando a velocidade varia ao longo do tempo? Qual é o sentido do 
vetor aceleração se a velocidade do corpo aumenta? E se a velocidade diminui? 
 
24) Quanto às exposições teóricas, qual das opções se aproxima mais da sua opinião?  
- Acha que foram muito longas, ou que tiveram a medida certa? 
- Acha que não contribuíram muito com o aprendizado no curso; crê que aprendeu mais 
com as práticas? 
- Crê que a teoria ficou mais clara com a prática? 
- Não adicionou muito ao que você já sabia? 
- Não adicionou muito ao que você já sabia, mas foi bom relembrar antes da prática?  
- Outros: 
 
25) O uso dos softwares de animação e de análise dos vídeos complementou bem o que 
foi exposto na teoria? 
 
26) Aprender a usar o Muan foi fácil? 
 
27) Fazer as animações em stop motion fez pensar sobre os conceitos básicos da 
cinemática? 
 
28) Achou o Tracker fácil de usar? 
 
29) O Tracker ajudou a visualizar a relação entre o movimento e gráficos de posição, 
velocidade e aceleração em função do tempo? 
 
30) O Tracker ajudou a visualizar os vetores velocidade e aceleração, e sua relação com 
o movimento de um corpo? 
 
31) Você tem mais alguma coisa para acrescentar que você sinta, e/ou tenha sentido, a 

respeito do projeto? Sugestões e críticas são muito bem vindas. 


