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RESUMO 

 

 

 

Esta dissertação traz o relato de um estudo realizado sobre o software Tracker e teve 

como principal objetivo conhecer as potencialidades de uso desse software para ensino da 

Física no ensino médio e criar um objeto educacional multimídia para assessorar professores e 

alunos na utilização dele. Para tanto, realizou-se um estudo que, além de apresentar uma 

abordagem qualitativa, foi exploratório, de caráter bibliográfico e experimental, e envolveu 

atividades de campo e de laboratório. Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico e 

webliográfico da literatura existe sobre o Tracker no intuito de conhecer as produções 

existentes tanto no que se refere às suas possibilidades e aplicabilidades em aula, bem como 

sobre seu funcionamento e manejo técnico. Realizaram-se, também, estudos sobre a Teoria da 

Aprendizagem Significativa, a Teoria da Mediação de Vygotsky e Tecnologias na Educação a 

fim de buscar embasamento teórico para o trabalho. Na sequência, foi desenvolvida uma 

pesquisa entre os professores de Física da área de abrangência da 32ª Coordenadoria Regional 

de Educação (32ª CRE) para conhecer o perfil deles bem como a infraestrutura tecnológica 

das escolas. De posse desses dados, foi concluída a criação do objeto educacional multimídia, 

e realizadas formações em minicurso no qual os professores conheceram o Tracker, 

aprenderam a manipulá-lo e realizaram atividades com alguns conteúdos relacionados à 

Cinemática, utilizando os tutoriais e roteiros disponíveis no objeto. A seguir, foi aplicada uma 

nova pesquisa para conhecer as percepções dos professores participantes do minicurso no que 

se refere ao software Tracker e quanto ao objeto multimídia utilizado. A partir dos resultados 

obtidos, pode-se afirmar que, embora as escolas da 32ª CRE estejam bem aparelhadas com 

recursos tecnológicos e a maioria dos professores entrevistados utilize ferramentas 

tecnológicas no seu dia a dia, a inserção destas no trabalho pedagógico ainda está aquém do 

esperado. Os recursos tecnológicos são pouco utilizados e, quando isso ocorre, geralmente são 

meros transmissores de conteúdos, apenas substituindo a figura do professor. No que se refere 

ao software Tracker, este foi considerado excelente e possível de ser utilizado com os alunos, 

tendo em vista que, além de ser de fácil manuseio oferece aos alunos mais compreensão de 

teorias difíceis de demonstrar na prática. Quanto ao objeto, os professores o consideraram 

muito bom, muito bem organizado, com informações claras, roteiros detalhados e tutoriais 

com todos os passos necessários para utilização do software.  

 

Palavras-chave: Tracker, Ensino de Física, Aprendizagem Significativa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation presents the report of a study conducted about the software Tracker 

and aimed to know the potential of use of the software for teaching of Physics in High School 

and create a multimedia educational object to assist teachers and students in the use it. For 

this, it was used a study that, besides presenting a qualitative approach was exploratory, with 

a bibliographic and experimental character, and involved field and laboratory activities. It was 

initially done a bibliographic and webliographic survey on the existing literature about the 

Tracker in order to know the existing productions about it, both in terms of its possibilities 

and applicability in the classroom, as well as its operation and technical management. There 

were also studies about the Meaningful Learning Theory, the Theory of Mediation by 

Vygotsky and the Technologies in Education in order to have the theoretical basis for the 

work. As a result, a survey was developed among the Physics teachers within the coverage 

area of the 32
nd

 Regional Coordination of Education (32ª CRE) to know their profile as well 

as the technological infrastructure in schools. In possession of these data has completed the 

multimedia educational object creation, and conducted trainings in short course in which 

teachers met the Tracker, learned to manipulate it and performed activities involving some 

content related to Kinematics, using the tutorials and scripts available on the object. Then, a 

new survey was applied to meet the perceptions of teachers participating in the short course 

regarding the software Tracker and multimedia object used. From the results obtained, it can 

be affirmed that, although the schools from 32
nd

 CRE are well-equipped with technological 

resources and most of teacher interviewed use technology tools in their day to day, the 

inclusion of these in the pedagogical work is still below expectations. The technological 

resources are very little used and, when this occurs, are usually mere transmitters of content, 

just replacing the figure of the teacher. As regards to the software Tracker, this was 

considered excellent and it can be used with students, considering that, besides being easy to 

use it gives students more understanding of theories that are often difficult to be demonstrated 

in practice. As for the object, teachers considered it as very good, very well organized, with 

clear information, detailed itineraries and tutorials with all the steps required to use the 

software. 

 

Keywords: Tracker, Physics teaching, Meaningful Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A cada ano aumentam as discussões sobre como o aluno aprende, bem como sobre as 

formas de ensinar.  

Com a crescente popularização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

tanto no cotidiano das pessoas quanto no cotidiano escolar, urge a necessidade de uso dessas 

ferramentas no processo educativo aproximando a escola da realidade dos educandos, pois a 

utilização de produtos tecnológicos, além de possibilitar novas formas de comunicação, gera 

novas formas de produzir conhecimento. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), “o desenvolvimento 

das tecnologias da informação permite que a aprendizagem ocorra em diferentes lugares e por 

diferentes meios”, bem como o desenvolvimento de trabalhos cooperativos e interativos 

possibilita a “atualização de conhecimentos, a socialização de experiências e a aprendizagem 

permanente” (BRASIL, 1998, p.140). 

Ainda de acordo com os PCNs, 

A tecnologia eletrônica [...] pode ser utilizada para gerar situações de 

aprendizagem com maior qualidade, ou seja, para criar ambientes de aprendizagem 

em que a problematização, a atitude reflexiva, atitude crítica, capacidade decisória e 

autonomia sejam privilegiadas (BRASIL, 1998, p. 141). 

São muitas as possibilidades oferecidas pelas TIC. Além de permitir a interação com 

diferentes formas de representação simbólica (gráficos, textos, imagens, etc.), elas 

oportunizam a utilização, dentre outras formas, de computadores e softwares que podem ser 

utilizados para, segundo os PCNs, obter, comparar e analisar informações de diferentes 

naturezas, gerando novos conhecimentos. 
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O computador, em particular, permite novas formas de trabalho, 

possibilitando a criação de ambientes de aprendizagem em que os alunos possam 

pesquisar, fazer antecipações, simulações, confirmar ideias próprias, experimentar, 

criar soluções e construir novas formas de representação mental (BRASIL, 1998, p. 

141). 

Levando em consideração o acima exposto e pensando nas dificuldades que sentimos 

e são sentidas por outros colegas, professores de Física, em utilizar as TIC na sala de aula, 

surgiu a ideia de estudarmos o software Tracker. Além de ser uma ferramenta de fácil acesso 

e manuseio, oportuniza o desenvolvimento de atividades de uma forma contextualizada e que 

despertam o interesse dos alunos para a aprendizagem da Física. 

Possível de ser instalado em qualquer sistema operacional (SO), o Tracker permite 

videoanálises de filmagens que apresentam movimentos. Dessa forma, pensamos que, além de 

oferecer possibilidades de experimentação e aplicação do conhecimento da Física (como 

componente curricular) de forma autônoma, para desenvolver a criatividade e o pensamento 

crítico dos alunos, o software oportuniza o desenvolvimento de uma aprendizagem 

significativa e a aquisição de conhecimentos pela interação com o meio e pelo trabalho 

cooperativo. Além disso, atende aos anseios atuais dos alunos de trabalhar com as TIC e 

vivenciar na prática o ensinado e/ou aprendido. 

O principal objetivo deste estudo foi investigar e analisar as possibilidades de uso do 

Software Tracker como apoio às atividades teóricas e experimentais para o Ensino da Física 

no ensino médio além de propor atividades que auxiliem os professores e os alunos, na 

utilização dele em busca do desenvolvimento de uma aprendizagem significativa. Assim, o 

presente estudo procurou desenvolver um produto educacional, com a criação de um objeto 

multimídia e de uma apostila, para auxiliar os professores na utilização do Tracker para o 

ensino da Física. Além disso, também buscou averiguar a utilização das TIC pelos professores 

de Física no processo de ensino e aprendizagem; mostrar para os professores, em um 

minicurso, as possibilidades de uso do Software Tracker com alunos do ensino médio; bem 

como verificar as percepções dos educadores sobre o uso do Software Tracker no contexto 

educacional e sobre o produto educacional utilizado.  

O relato desse processo deu origem a esta dissertação que, organizada e dividida em 

quatro capítulos com a introdução e as considerações finais, traz em suas páginas o relato do 

trabalho desenvolvido.  

No primeiro capítulo, trazemos um embasamento teórico no qual são abordadas as 

Teorias da Aprendizagem de Ausubel e Vygotsky, que fundamentam este estudo, bem como a 

contribuição de alguns autores no que se refere ao tema Tecnologia e Educação versando 
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especificamente sobre as tecnologias existentes na escola, as políticas públicas que 

possibilitam a presença dessas tecnologias e a formação de professores para uso delas; uso de 

computadores e softwares no processo de ensino-aprendizagem com suas potencialidades e 

especificidades; e um detalhamento sobre o software Tracker e suas potencialidades para o 

ensino da Física. 

O segundo capítulo versa sobre os processos metodológicos adotados. Nele, 

apresentamos as características da pesquisa, os sujeitos envolvidos, os instrumentos e 

procedimentos para a coleta de informações e como foi realizada a análise dos resultados 

obtidos. 

Já o capítulo 3 apresenta o produto educacional desenvolvido. Nele, falamos sobre a 

criação do objeto multimídia Blog e da apostila, utilizados durante as formações realizadas, 

especificando o conteúdo deles. 

O capítulo 4 traz a apresentação e discussão dos resultados obtidos nas pesquisas 

realizadas falando sobre o perfil dos professores e a infraestrutura tecnológica existente nas 

escolas; como se deu a formação técnico/pedagógica oferecida aos professores e sobre as 

percepções destes a respeito do uso do software Tracker e do produto educacional.  

Para finalizar, nas Considerações Finais, trazemos as reflexões e conclusões sobre o 

estudo desenvolvido, bem como sugestões para continuidade do trabalho. 

Ressaltamos que um material complementar, contendo os roteiros e tutoriais 

utilizados na formação de professores, acompanha esta dissertação. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 TEORIAS DA APRENDIZAGEM 

 

Conforme mostrado por Ostermann e Cavalcanti (2010), dentre as teorias da 

aprendizagem existentes podem ser encontradas as teorias cognitivas e as teorias 

socioculturais.   

A corrente cognitivista “preocupa-se com o processo da compreensão, 

transformação, armazenamento e uso da informação envolvida na cognição, e tem como 

objetivo identificar padrões estruturados dessa transformação” (MOREIRA; MASINI, 2001, 

p. 13). Nessa corrente, incluem-se autores como Bruner, Piaget e Ausubel. 

Já no que se refere à corrente sociocultural, esta parte da premissa que o 

desenvolvimento cognitivo não pode ser entendido sem referência no contexto social e 

cultural no qual ele ocorre (MOREIRA, 1999). Dentre os autores que defendem essa corrente, 

pode ser citado Vygotsky. 

Levando em consideração os fatos acima citados, para embasar teoricamente este 

estudo, elencamos a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e a Teoria da 

Mediação de Vygotsky, tendo em vista que, ao desenvolver e orientar as atividades propostas 

com o uso do Tracker, o professor estará mediando o processo de ensino-aprendizagem e está, 

ao mesmo tempo, buscando tornar a aprendizagem significativa para o aluno. 

 

1.1.1 A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel 

 

Embora sendo médico-psiquiatra por formação, David Paul Ausubel dedicou sua 

carreira acadêmica à psicologia educacional no intuito de buscar melhorias necessárias ao 

verdadeiro aprendizado.  

Segundo Moreira (1999), tendo sua atenção constantemente voltada para a 

aprendizagem, tal como ela ocorre na sala de aula e no dia a dia da grande maioria das 

escolas, Ausubel defende que o fator isolado que mais influencia na aprendizagem é aquilo 

que o aluno já sabe. 

Novas ideias e informações podem ser aprendidas e retidas na medida em 

que conceitos relevantes e inclusivos estejam adequadamente claros e disponíveis na 

estrutura cognitiva do indivíduo e funcionem, dessa forma, como ponto de 

ancoragem para novas ideias e conceitos.  
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A experiência cognitiva não se restringe à influência direta dos conceitos 

já aprendidos sobre componentes da nova aprendizagem, mas abrange também 

modificações significativas nos atributos relevantes da estrutura cognitiva pela 

influência do novo material. Há, pois, um processo de interação pelo qual conceitos 

mais relevantes e inclusivos interagem com o novo material, funcionando como 

ancoradouro, isto é, abrangendo e integrando o material novo e, ao mesmo tempo, 

modificando-se em função dessa ancoragem (MOREIRA; MASINI, 2006, p. 14). 

Tem-se aí o conceito central de sua teoria, a aprendizagem significativa, entendida 

como: 

o produto de um processo activo, integrador e interactivo entre o material de 

instrução (matérias) e as ideias relevantes da estrutura cognitiva do aprendiz, com as 

quais as novas ideias estão relacionadas de formas particulares (AUSUBEL, 2003, p. 

XI). 

Não havendo essa interação, ou seja, as novas informações não se relacionando com 

ideias já ancoradas (subsunçores), existentes, na estrutura cognitiva do indivíduo, a 

aprendizagem será mecânica (automática). Isso ocorre porque essas informações são 

armazenadas arbitrariamente, não interagem com conceitos relevantes já existentes e 

contribuem muito pouco, ou até mesmo nada, para sua elaboração e diferenciação. Não 

resultam, consequentemente, em novos significados.  

O fato de o indivíduo não ter ideias relevantes disponíveis que sirvam de subsunçores 

para que o novo material a ser aprendido seja ancorado é suficiente para provocar uma 

aprendizagem mecânica. Todavia, se o material a ser aprendido não for potencialmente 

significativo para o sujeito, ou, sendo significativo, o indivíduo não tiver disposição para 

efetuar uma aprendizagem significativa, isso também acarretará uma aprendizagem mecânica. 

De acordo com Moreira e Masini (2006) e Faria (1989) Ausubel não estabelece a 

diferença entre aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica como uma dicotomia, 

mas como um contínuo.  

Levando em consideração que a essência do processo de aprendizagem significativa 

consiste no fato de que novas ideias se relacionam com aquilo que o aprendiz já sabe e que o 

resultado dessa interação é o surgimento de um novo significado, segundo Ausubel (2003), 

Moreira e Masini (2006) e Faria (1989) três condições são necessárias para que efetivamente 

tal aprendizagem ocorra:  

(1) Disponibilidade na estrutura cognitiva de conceitos ou proposições relevantes 

(ideias âncoras, subsunçores) que possibilitem a interação; 

(2) Disposição, por parte do aprendiz, em relacionar as ideias novas com as ideias 

existentes, já ancoradas em sua estrutura cognitiva; 
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(3) A existência de um material (nova informação) potencialmente significativo. 

Ressaltamos que, não havendo subsunçores, estes podem ser “criados” pela 

aprendizagem mecânica, haja vista que esse tipo de aprendizagem, segundo Moreira (1999, p. 

154) “é sempre necessária quando um indivíduo adquire informação em uma área de 

conhecimento completamente nova para ele”, ou podem ser adquiridos por meio de um 

processo conhecido como formação de conceitos, pelo qual a criança faz generalizações de 

instâncias específicas. Com o tempo, os novos conceitos passam a ser adquiridos pela 

assimilação, diferenciação progressiva e reconciliação integradora. 

De acordo com Ausubel (2003, p. 92), definem-se conceitos como “objectos, 

acontecimentos, situações ou propriedades que possuem atributos comuns e se designam pelo 

mesmo signo ou símbolo”. Logo, na formação de conceitos, que ocorre fundamentalmente em 

crianças na idade pré-escolar, são adquiridas ideias/conceitos como uma consequência da 

experiência direta de formulação, experimentação e generalização, ou seja, por meio da 

experiência empírico-concreta. 

À medida que a criança vai crescendo, existe uma tendência para que os novos 

conceitos sejam adquiridos por assimilação, haja vista que esses conceitos podem ser 

formados tendo por base palavras, imagens, etc. (ideias relevantes), existentes na estrutura 

cognitiva da criança. Em outras palavras, a criança relaciona os atributos do novo conceito à 

sua estrutura cognitiva sem necessidade de relacioná-lo a auxiliares empírico-concretos. 

Quando os conceitos mais gerais e inclusivos de determinado assunto são 

introduzidos em primeiro lugar para, posteriormente, serem progressivamente diferenciados 

em termos de detalhes e especificidades, temos o que Ausubel chama de diferenciação 

progressiva. Dessa forma, significados são aperfeiçoados fornecendo ancoragem para 

aprendizagens significativas posteriores.  

Ao aprenderem-se conceitos, podem surgir significados novos e diferenciados dos já 

existentes na estrutura cognitiva, mas relacionados com estes. Esses significados conflituosos 

podem ser resolvidos por meio do processo de reconciliação integradora que reconcilia 

possíveis discrepâncias reais ou aparentes, fazendo o delineamento de semelhanças e 

diferenças entre as ideias relacionadas. 

A fim de facilitar a aprendizagem significativa, Ausubel recomenda o uso de 

organizadores prévios. 

Segundo Ausubel, esses organizadores, 

consistem no material introdutório a um nível mais elevado de abstracção, 

generalidade e inclusão do que a própria tarefa de aprendizagem. A função do 
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organizador é proporcionar um suporte (ancoragem) ideário para a incorporação e 

retenção estáveis do material mais pormenorizado e diferenciado que resulta da 

situação de aprendizagem, bem como aumentar a capacidade de discriminação entre 

esta situação e as ideias ancoradas relevantes da estrutura cognitiva. O organizador 

deve não só estar explicitamente relacionado com a situação de aprendizagem mais 

específica resultante, como também (para ser apreensível e estável) ser relacional 

com as ideias relevantes da estrutura cognitiva e levá-las em linha de conta 

(AUSUBEL, 2003, p. 65-66). 

Em outras palavras, esses organizadores são materiais introdutórios apresentados 

antes do material a ser aprendido em si, cuja principal função é servir como “ponte cognitiva” 

entre o que o aprendiz já sabe e o que deve saber.  

São apresentados a um nível mais elevado de abstração, generalidade e inclusão do 

que os novos materiais a serem apreendidos no intuito de funcionar eficazmente para uma 

variedade de aprendizes (cada um possui uma estrutura cognitiva diferente) e de fornecer ou 

alterar ideias ancoradas a um nível subordinante. 

Os argumentos utilizados para justificar a utilização dos organizadores são os 

seguintes: 

1. A importância de se possuírem ideias relevantes, ou apropriadas, estabelecidas, já 

disponíveis na estrutura cognitiva, para fazer com que as novas ideias logicamente 

significativas se tornem potencialmente significativas e as novas ideias 

potencialmente significativas se tornarem realmente significativas (i.e., possuírem 

novos significados), bem como fornecer-lhes uma ancoragem estável. 

2. As vantagens de se utilizarem as ideias mais gerais e inclusivas de uma disciplina 

na estrutura cognitiva como ideias ancoradas ou subsunçores, alteradas de forma 

adequada para uma maior particularidade de relevância para o material de instrução. 

Devido à maior aptidão e especificidade da relevância das mesmas, também 

usufruem de uma maior estabilidade, poder de explicação e capacidade integradora 

inerentes. 

3. O facto de os próprios organizadores tentarem identificar um conteúdo relevante 

já existente na estrutura cognitiva (e estarem explicitamente relacionados com esta) 

e indicar, de modo explícito, a relevância quer do conteúdo existente, quer deles 

próprios para o novo material de aprendizagem (AUSUBEL, 2003, p. 12) [grifo do 

autor]. 

Depois da interação com os subsunçores relevantes na estrutura cognitiva, a função 

do organizador é fornecer apoio para a incorporação do material a ser apresentado, bem como 

aumentar a discriminalidade entre as ideias a serem apreendidas e as ideias similares ou (se 

for o caso) as ideias conflitantes existentes na estrutura cognitiva (FARIA, 1989). 

Levando em consideração cada unidade de ensino, Ausubel (2003) distingue dois 

tipos de organizadores: o organizador expositivo e o organizador comparativo. 

Organizador expositivo: utilizado no caso de o material ser relativamente 

desconhecido ao aluno para fornecer subsunçores relevantes próximos. Constituído de 

conceitos e proposições relevantes, em um nível superior de inclusividade, este organizador 
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funciona como uma ponte cognitiva entre as ideias familiares ao aluno e as novas ideias a 

serem dominadas. Em outras palavras, é utilizado “para se melhorar a relevância 

(disponibilidade), estabilidade e clareza das ideias ancoradas, quando a capacidade de 

discriminação não é o principal problema de aprendizagem” (AUSUBEL, 2003, p. 66). 

Organizador comparativo: utilizado no caso do material ser relativamente familiar ao 

aluno. Esse tipo de organizador deverá aumentar a capacidade de discriminação entre as 

semelhanças e diferenças entre as ideias ancoradas e as novas ideias. Ou seja, usa-se um 

organizador comparativo 

quer para a integração de novas ideias com ideias basicamente semelhantes na 

estrutura cognitiva, quer para aumentar a capacidade de discriminação entre as 

ideias novas e as existentes, que são essencialmente diferentes, mas confusamente 

semelhantes (AUSUBEL, 2003, p. 66). 

Vale ressaltar que os organizadores são mais eficientes quando introduzidos antes da 

apresentação real da tarefa de aprendizagem do que quando introduzidos concomitantemente 

com o material a ser aprendido, haja vista que, dessa forma, estarão fornecendo um suporte 

ideal a um nível adequado da conceitualização. 

As evidências de uma aprendizagem significativa aparecem quando o aprendiz 

consegue resolver questões e problemas que exigem uma máxima transformação dos 

conhecimentos adquiridos demonstrando a compreensão genuína de um conceito pela posse 

de significados claros, precisos e diferenciados.  

Para Ausubel, existem três tipos de aprendizagem significativa: a representacional, a 

conceitual e a proposicional.  

O tipo mais fundamental, e do qual dependem todos os outros é a aprendizagem 

representacional, ou seja, a aprendizagem dos significados de símbolos individuais (típica, 

mas não necessariamente palavras) ou o que estes representam.  

Segundo Faria (1989), tarefas de alfabetização, aprendizado de uma língua, bem 

como a ampliação de vocabulário são exemplos desse tipo de aprendizagem. 

Mas como se dá essa aprendizagem? De acordo com Ausubel (2003), quase ao final 

do primeiro ano de vida, geralmente a criança adquire o discernimento geral de que é possível 

utilizar-se um símbolo para representar um objeto e que o símbolo significa o mesmo que o 

referente. No momento em que esse discernimento estiver bem firmado na estrutura cognitiva, 

esta constrói a base necessária para todas as aprendizagens representacionais seguintes.  

Dessa forma,  
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Daí em diante, quando lhe é apresentada uma nova e determinada 

proposição de equivalência representativa (ex.: que „cão‟ é equivalente em termos 

representativos a diferentes objetos em forma de cão e, logo, às imagens de cão 

correspondentes), a criança consegue relacionar, de forma não-arbitrária e não-

literal, tal proposição como um exemplar à exposição já estabelecida e mais geral da 

mesma proposição na própria estrutura cognitiva. O produto resultante da interacção 

entre as duas proposições é o conteúdo cognitivo diferenciado de que „cão‟ significa 

– ou é equivalente em termos representativos – a uma imagem compósita do cão; a 

apresentação da palavra „cão‟ irá, posteriormente, revelar esta imagem (AUSUBEL, 

2003, p. 88). 

Já a aprendizagem conceitual, similar, mas ao mesmo tempo diferente da 

aprendizagem representacional, refere-se à aprendizagem de conceitos (ideias unitárias 

genéricas ou categóricas) representados por símbolos individuais da mesma forma que outros 

referentes unitários.  

Existem essencialmente dois métodos de aprendizagem conceitual: a formação de 

conceitos (idade pré-escolar) e a assimilação de conceitos (idade escolar e adulta). No 

primeiro, os conceitos são adquiridos por meio da experiência direta ao longo de fases 

sucessivas de formulação, experimentação e generalização de hipóteses. No segundo, os 

conceitos são adquiridos em combinações de referentes (palavras, imagens, etc.) pré-

existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. 

Enquanto a aprendizagem representacional refere-se aos significados de símbolos ou 

palavras unitárias, a aprendizagem proposicional refere-se aos significados de ideias expressas 

por grupos de palavras combinados em proposições ou frases. Uma proposição pode ser 

composta de vários conceitos, todavia, seu significado vai além da soma dos significados das 

palavras que a compõem. 

O que é aprendido, segundo Ausubel, é 

o significado de uma nova ideia compósita na medida em que (1) a própria 

proposição se cria a partir da combinação ou relação de múltiplas palavras 

individuais (conceitos), representando cada uma delas um referente unitário; e (2) as 

palavras individuais se combinam de tal forma (geralmente na forma de frase) que a 

nova ideia resultante é mais do que a soma dos significados das palavras individuais 

componentes (AUSUBEL, 2003, p. 85). 

Assim, a aprendizagem representacional e a aprendizagem conceitual constituem-se 

como base para a verdadeira aprendizagem proposicional, tendo em vista que, antes de se 

aprender os significados das proposições verbais, é necessário conhecer os significados dos 

termos que a compõem ou o que estes representam. 

Estes dois tipos de aprendizagem significativa (conceptual e 

proposicional) diferem na medida em que, no primeiro caso, os atributos de critérios 

de um novo conceito se relacionam com as ideias relevantes na estrutura cognitiva, 
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para darem origem a um novo significado genérico, mas unitário, ao passo que, no 

último caso, uma nova proposição (ou ideia compósita) se relaciona com a estrutura 

cognitiva para dar origem a um novo significado compósito. São ambas muito 

diferentes da aprendizagem representacional, muito embora a aprendizagem 

conceptual seja, geralmente, seguida por uma forma de aprendizagem 

representacional na qual o conceito recentemente apreendido se equaciona em 

termos de significado com a palavra conceptual que o representa. Se se pensar num 

contínuo de aprendizagem por memorização-significativa, a aprendizagem 

representacional estaria, geralmente, mais próxima da extremidade por memorização 

do contínuo e as aprendizagens conceptual e proposicional iriam constituir a forma 

mais elevada de aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003, p. 85) [grifo do 

autor]. 

Ausubel também enfoca a aprendizagem por descoberta e a aprendizagem por 

recepção. Na primeira, o conteúdo a ser aprendido deve ser descoberto pelo aprendiz e, na 

segunda, o conteúdo é mostrado pronto, e o aprendiz é apenas o receptor da informação. 

Entretanto, em ambos os casos pode acontecer a aprendizagem significativa desde que essa 

informação seja incorporada de forma não arbitrária à estrutura cognitiva e esteja ancorada em 

subsunçores relevantes. 

A fim de explorar os mecanismos psicológicos pelos quais se retêm grandes 

quantidades de matérias na estrutura cognitiva, Ausubel propôs a teoria da assimilação. 

Segundo ela, “quando se aprende uma nova ideia a, através da relação e interação com a ideia 

relevante A estabelecida na estrutura cognitiva, alteram-se ambas as ideias e a assimila-se à 

ideia estabelecida A” (AUSUBEL, 2003, p. 105). 

Dessa forma, segundo Moreira (1999) não só a nova informação a, mas também o 

subsunçor A, com o qual ela se relaciona, são modificados pela interação, dando origem a 

uma nova unidade a’A’ que, em última análise, é o subsunçor modificado. 

 

Nova 
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potencialmente 

significativa 

 

Relacionada 

a, e 
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Conceito 
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existente na 

estrutura 

cognitiva 

 

Produto 

interacional 

(subsunçor 

modificado) 

a    A  A’a’ 
 

Figura 1 - Esquema sobre teoria da assimilação de Ausubel  

Fonte: (MOREIRA, 1999, p. 157)  

 

Todavia, segundo Ausubel, 

a assimilação não está completa depois de acorrer a aprendizagem significativa, mas 

continua durante um período de tempo que pode envolver novas aprendizagens e/ou 

retenções (ex.: tal como depois da revisão) ou graus variáveis de retenção ou 
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armazenamento intactos, ou uma perda final da capacidade de recuperação das 

ideias subordinadas assimiladas (AUSUBEL, 2003, p. 106). 

À medida que o processo de assimilação se desenvolve, os significados podem se 

tornar não dissociáveis (recuperáveis) de suas ideias âncoras (subsunçores), dando origem à 

uma assimilação obliterante ou um esquecimento significativo.  

Pode-se observar que o processo até aqui enfatizado, reflete uma relação de 

subordinação do novo material em relação à estrutura cognitiva preexistente. Isso dá origem a 

um tipo de aprendizagem que Ausubel denominou aprendizagem subordinada. 

Por outro lado, quando ideias estabelecidas a1, a2 e a3, reconhecem-se como 

exemplos mais específicos da nova ideia A e tornam-se ligadas a A, tem-se a aprendizagem 

subordinante. A ideia subordinante A define-se por meio de um novo conjunto de atributos de 

critérios que acompanham as ideias subordinadas. 

Há que se falar também da aprendizagem combinatória, definida por Ausubel, como 

a aprendizagem de proposições e, em menor escala, de conceitos que não guardam uma 

relação subordinada ou subordinante com proposições ou conteúdos específicos, e sim, com 

conteúdo amplo, relevante de uma maneira geral, existente na estrutura cognitiva. 

De acordo com Moreira (1999), essa categorização de tipos de aprendizagem 

(subordinada, subordinante e combinatória) é obviamente compatível com a anterior 

(representacional, conceitual e proposicional) tendo em vista que, por exemplo, uma 

aprendizagem conceitual pode ser subordinada, subordinante ou em menor escala, 

combinatória, e uma aprendizagem proposicional pode, também, ser subordinada, 

subordinante ou combinatória. 

Segundo Ausubel (2003, p. 106) “no âmago da teoria da assimilação está a ideia de 

que se adquirem novos significados através da interação de novas ideias (conhecimentos) 

potencialmente significativas com proposições e conceitos anteriormente aprendidos”.  

A ocorrência desse processo, a partir de sucessivas exposições a novos materiais 

potencialmente significativos, resulta na diferenciação progressiva do conceito subsunçor. 

Vale ressaltar que este é um processo quase sempre presente na aprendizagem significativa 

subordinada (MOREIRA, 1999). 

Para Ausubel (2003, p. 166), “quando se programa a matéria de acordo com o 

princípio da diferenciação progressiva, apresentam-se, em primeiro lugar, as ideias mais 

gerais e inclusivas da disciplina e, depois, estas são progressivamente diferenciadas em 

termos de pormenor e de especificidades”. 

Para fazer tal afirmação, ele baseia-se em dois pressupostos, 
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(1) é menos difícil para os seres humanos apreenderem os aspectos diferenciados de 

um todo, anteriormente apreendido e mais inclusivo, do que formular o todo 

inclusivo a partir das partes diferenciadas anteriormente apreendidas; e, 

(2) a organização que o indivíduo faz do conteúdo de uma determinada disciplina do 

próprio intelecto consiste numa estrutura hierárquica, onde as ideias mais inclusivas 

ocupam uma posição no vértice da estrutura e subsumem, progressivamente, as 

proposições, conceitos e dados factuais menos inclusivos e mais diferenciados 

(AUSUBEL, 2003, p. 166). 

Quando conceitos ou proposições são aprendidos por meio de novos processos de 

aprendizagem subordinante ou combinatória, podem desenvolver-se significados novos e 

diferenciados e é possível que se possam resolver os significados conflituosos de um processo 

de reconciliação integradora. Entende-se por reconciliação integradora o princípio segundo o 

qual a instrução deve também explorar relações entre ideias, apontar similaridades e 

diferenças importantes e reconciliar discrepâncias reais ou aparentes (MOREIRA, 1999).  

Diante do exposto, conforme Moreira (1999), uma abordagem ausubeliana ao ensino 

da Física, envolve o professor em pelo menos quatro tarefas fundamentais: (1) identificar a 

estrutura conceitual e proposicional da matéria a ser ensinada e organizá-los hierarquicamente 

de modo que, aos poucos, abranjam os mais amplos até chegar aos dados específicos; (2) 

identificar quais os subsunçores relevantes o aluno deveria ter em sua estrutura cognitiva; (3) 

diagnosticar aquilo que o aluno já sabe; e (4) ensinar utilizando recursos e princípios que 

facilitem a aquisição da estrutura conceitual da matéria de ensino de maneira significativa. 

 

1.1.2 A teoria da mediação de Vygotsky 

 

Nascido na cidade de Orcha, capital da Belarus (Bielorrúsia), país da extinta União 

Soviética, em 17 de novembro de 1896, Lev Semyonovitch Vygotsky foi um importante 

professor e pesquisador que atuou na área da psicologia e da neurologia concentrando seus 

estudos nas relações entre o pensamento, a linguagem e as interações culturais e sociais entre 

o sujeito e o meio. 

Segundo Moreira (1999), Vygotsky parte da premissa de que o desenvolvimento 

cognitivo não pode ser entendido sem referência ao contexto social e cultural no qual ele 

ocorre. Em outras palavras, o desenvolvimento cognitivo não ocorre independentemente do 

contexto social, histórico e cultural. 

Fonseca e Nagem afirmam que 

 A teoria histórico-cultural de Vygotsky aponta para a importância das 

relações humanas e, sobretudo, para as possibilidades de aprendizagem do sujeito 

através do processo de mediação simbólica. Sua questão central é a aquisição de 
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conhecimentos pela interação do sujeito com o meio (FONSECA; NAGEM, 2010, 

p. 8) [grifo do autor].  

Todavia, de acordo com Moreira (1999), Baquero (2001) e Marques (2013), existem 

três ideias centrais que podem ser consideradas pilares do pensamento de Vygotsky: 

- os processos mentais superiores (pensamento, linguagem, comportamento volitivo) 

têm origem em processos sociais e históricos; 

- os instrumentos de mediação (ferramentas e signos) cumprem papel central para a 

constituição dos processos psicológicos superiores; 

- as funções psicológicas têm suporte biológico (método genético-experimental) haja 

vista que são produtos da atividade cerebral. 

Dizer que os processos mentais superiores se originam na vida social não quer dizer 

considerar o meio social como variável importante no desenvolvimento cognitivo 

(MOREIRA, 1999); significa dizer que esses processos se originam na participação do sujeito 

em atividades compartilhadas com outros (BAQUERO, 2001). Em outras palavras, “não é por 

meio do desenvolvimento cognitivo que o indivíduo se torna capaz de socializar, é na 

socialização que se dá o desenvolvimento dos processos mentais superiores” (DRISCOLL, 

apud MOREIRA, 1999, p. 110). 

Entretanto, para que isso ocorra, a mediação desenvolve importante papel. É por 

meio dela que ocorre a internalização de atividades e comportamentos sociais, históricos e 

culturais, ou seja, a conversão de relações sociais em funções mentais superiores não é direta, 

é mediada; mediada por meio de instrumentos e signos (MARQUES, 2013; MOREIRA, 

1999).  

Entende-se por instrumento algo que pode ser usado para fazer alguma coisa. Já por 

signo, conforme Moreira (1999), entende-se algo que significa alguma outra coisa. 

Corroborando Moreira, Ripper (1993) acrescenta que o signo constitui uma atividade interna 

dirigida para o controle do próprio sujeito, enquanto o instrumento é orientado externamente, 

para controle da natureza. Ampliando e completando essas definições, Yamazaki define 

instrumento e signo como:  

Instrumento é qualquer objeto ou elemento que tem alguma utilidade 

prática. Por exemplo, garfo, colher, enxada, etc. Esses tipos de instrumentos são 

chamados de instrumentos físicos.  

Signos são elementos que lembram ou simbolizam algo e, portanto, 

podem ser usados para significar alguma coisa que foi criada culturalmente, ou que a 

experiência lhe impõe, uma intuição. São também conhecidos como instrumentos 

simbólicos (YAMAZAKI, 2008, p. 2) [grifo do autor]. 
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Vale ressaltar que, segundo Vygotsky, 

A diferença mais essencial entre signo e instrumento [...] consiste nas 

diferentes maneiras com que eles orientam o comportamento humano. A função do 

instrumento é servir como um condutor da influência humana sobre o objeto da 

atividade; ele é orientado externamente; deve necessariamente levar a mudanças nos 

objetos. Constitui um meio pelo qual a atividade humana externa é dirigida para o 

controle e domínio da natureza. O signo, por outro lado, não modifica em nada o 

objeto da operação psicológica. Constitui um meio da atividade interna dirigido para 

o controle do próprio indivíduo; o signo é orientado internamente (VYGOTSKY, 

2010, p. 55) [grifo do autor]. 

Todo signo traz um significado implícito. Conforme Moreira (1999) e Yamazaki, 

(2008) eles são classificados em três tipos:  

(1) indicadores – aqueles que têm uma relação de causa e efeito com aquilo que 

significam. Exemplo: fumaça indica fogo, porque é causada por fogo; 

(2) icônicos – são imagens ou desenho daquilo que significam. Exemplo: retratos, 

placas de trânsito que representam travessia de pedestres (um homem estilizado dando um 

passo à frente); 

(3) simbólicos – são os que têm uma relação abstrata com o que significam. 

Exemplo: palavras, números, equações, gestos.  

Para Vygotsky (2010), é com a interiorização de instrumentos e sistemas de signos, 

produzidos culturalmente, que ocorre o desenvolvimento cognitivo. 

De acordo com Moreira,  

Quanto mais o indivíduo vai utilizando os signos, tanto mais vão se 

modificando, fundamentalmente, as operações psicológicas das quais ele é capaz. Da 

mesma forma, quanto mais instrumentos ele vai aprendendo a usar, tanto mais se 

amplia, de modo quase ilimitado, a gama de atividades nas quais pode aplicar suas 

novas funções psicológicas. O desenvolvimento das funções mentais superiores 

passa, então, necessariamente, por uma fase externa, uma vez que cada uma delas é, 

antes, uma função social (MOREIRA, 1999, p. 111). 

É antes uma função social porque, para a pessoa captar significados, a interação 

social tem um papel fundamental nesse processo, haja vista que, para a internalização desses 

significados, é preciso que sejam captados significados já compartilhados socialmente. Por 

exemplo, para que uma criança internalize determinado signo, é indispensável que o 

significado desse signo lhe chegue de alguma maneira (tipicamente, por meio de outra pessoa) 

e que ela tenha oportunidade de verificar (tipicamente, externalizando para outra pessoa) se o 

significado que captou é socialmente aceito, compartilhado (MOREIRA, 1999). 

Outro conceito, talvez o mais original e de maior repercussão, diz respeito à zona de 

desenvolvimento proximal. Esta é definida por Vygotsky como 
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a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através 

da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 

colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 2010, p. 97). 

Em outras palavras, segundo Ostermann e Cavalcanti (2010), trata-se de uma espécie 

de desnível intelectual avançado dentro do qual uma criança, com o auxílio direto ou indireto 

de um adulto, pode desempenhar tarefas que ela, sozinha, não faria, por estarem acima do seu 

nível de desenvolvimento. 

É, portanto, a distância entre as práticas que uma criança já domina (nível real) e as 

atividades nas quais ela ainda depende de ajuda (nível potencial). 

Ainda segundo Vygostsky, 

a zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 

amadureceram, mas que estão no processo de maturação, funções que amadurecerão, 

mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas funções poderiam ser 

chamadas de “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, em vez de “frutos” do 

desenvolvimento (VYGOTSKY 2010, p. 98) [grifo do autor]. 

De acordo com Moreira,  

A interação social que provoca a aprendizagem deve ocorrer dentro da 

zona de desenvolvimento proximal, mas, ao mesmo tempo, tem um papel importante 

na determinação dos limites dessa zona. O limite inferior é, por definição, fixado 

pelo nível real de desenvolvimento do aprendiz. O superior é determinado por 

processos instrucionais que podem ocorrer no brincar, no ensino formal ou informal, 

ou no trabalho. Independentemente do contexto, o importante é a interação social 

(DRISCOLL apud MOREIRA, 1999, p. 116-117). 

A implicação pedagógica mais relevante desses conceitos reside na forma como é 

vista a relação entre o aprendizado e o desenvolvimento.  

Desde o momento em que o desenvolvimento das funções mentais superiores exige a 

internalização de instrumentos e signos em contextos de interação, a aprendizagem se 

converte em condição para o desenvolvimento dessas funções, desde que se situe 

precisamente na zona de desenvolvimento potencial do sujeito (RIVIÈRE apud MOREIRA, 

2009b). 

Em outras perspectivas teóricas, o desenvolvimento cognitivo tem sido interpretado 

como necessário para a aprendizagem, ou tomado quase como sinônimo. Na visão de 

Vygotsky, a aprendizagem é que é necessária para o desenvolvimento. 

Ainda segundo Moreira (2009b), para Vygotsky, o único bom ensino é aquele que 

está à frente do desenvolvimento cognitivo e o lidera. Analogamente, a única boa 

aprendizagem é aquela que está avançada em relação ao desenvolvimento. A aprendizagem 
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orientada para níveis de desenvolvimento já alcançados não é efetiva do ponto de vista do 

desenvolvimento cognitivo do aprendiz.  

Assim, na interação social que deve caracterizar o ensino, deve-se levar em conta o 

papel fundamental do professor como mediador na aquisição de significados contextualmente 

aceitos. Segundo Antunes (2013), o professor, indiscutivelmente, é o mais importante gerador 

de zonas de desenvolvimento proximais e o profissional responsável pela aprendizagem 

significativa.  

Corroborando Antunes, Moreira afirma que:  

o professor é o participante que já internalizou significados socialmente 

compartilhados para os materiais educativos do currículo. Em um episódio de 

ensino, o professor, de alguma maneira, apresenta ao aluno significados socialmente 

aceitos, no contexto da matéria de ensino, para determinado signo [...] O aluno deve, 

então, de alguma maneira “devolver” ao professor o significado que captou. O 

professor nesse processo é responsável por verificar se o significado que o aluno 

captou é aceito, compartilhado socialmente. A responsabilidade do aluno é verificar 

se os significados que captou são aqueles que o professor pretendia que ele captasse 

e que são aqueles compartilhados no contexto da área de conhecimentos em questão. 

O ensino se consuma quando o professor e aluno compartilham significados 

(MOREIRA, 2009b, p. 22). 

Dessa forma, fica claro o objetivo geral da educação na perspectiva vygotskyana, o 

desenvolvimento de uma aprendizagem construída na interação social. Sem interação social, 

ou sem intercâmbio de significados, dentro da zona de desenvolvimento proximal do 

aprendiz, não há ensino, não há aprendizagem e não há desenvolvimento cognitivo. 

 

1.2 TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 

 

Vivemos em um mundo permeado por tecnologias. Tecnologias que podem mediar 

abordagens didáticas apoiadas nas teorias da aprendizagem elencadas anteriormente de forma 

a contribuir para o processo de formação dos estudantes. 

Levando em consideração que a cada ano novos recursos tecnológicos estão 

surgindo, e a escola é questionada e, por que não dizer, cobrada, quanto à substituição de 

práticas tradicionais de ensino bem como quanto à sua inserção nesse mundo digital; é papel 

dela utilizar-se de tais ferramentas tendo em vista que conhecer, compreender e saber 

manipular diferentes tecnologias constitui-se necessidade fundamental para o ser humano. 

A própria Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei 9394/96), 

que dita as diretrizes e as bases da organização do sistema educacional, aborda em vários 

artigos a necessidade de formação do cidadão para uso de tecnologias nos diversos níveis de 
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ensino, deixando claro que, no ensino médio, além de observar as finalidades específicas o 

currículo deverá seguir determinadas diretrizes entre as quais se encontra a necessidade de 

destaque para a educação tecnológica básica (BRASIL, 1996). 

Corroborando a LDB, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) destacam que “o 

ensino médio precisa desenvolver o saber matemático, científico e tecnológico como condição 

de cidadania, e não como prerrogativa de especialistas” (BRASIL, 1999, p. 210). Dentre as 

habilidades e competências nele citadas, no intuito de orientar o trabalho dos professores para 

a formação integral dos alunos podemos encontrar, dentre outras, a indicação de utilização de 

“tecnologias básicas de redação e informação, como computadores” (BRASIL, 1999, p. 215). 

Ainda, segundo ele, referindo especificamente ao ensino da Física, diversas tecnologias atuais 

são associadas ao conhecimento físico, “de forma que um aprendizado culturalmente 

significativo e contextualizado da Física transcende naturalmente os domínios disciplinares 

estritos” (BRASIL, 1999, p. 212). 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN) chamam a 

atenção para o fato de que 

Organicamente articuladas, a base comum nacional e a parte diversificada 

são organizadas e geridas de tal modo que também as tecnologias de informação e 

comunicação perpassem transversalmente a proposta curricular desde a Educação 

Infantil até o Ensino Médio imprimindo direção aos projetos político-pedagógicos 

(BRASIL, 2013, p. 33). 

Além do que diz a legislação, as diretrizes e as orientações curriculares, vários 

autores chamam a atenção para a importância e o uso de tecnologias na escola, dentre os quais 

podemos citar Moran (2013), Perrenoud (2000), Almeida e Almeida (1999) e Almeida (2007). 

Segundo Moran, 

As tecnologias cada vez mais estarão presentes na educação, 

desempenhando muitas das atividades que os professores sempre desenvolveram. A 

transmissão de conteúdos dependerá menos dos professores, porque dispomos de um 

vasto arsenal de materiais digitais sobre qualquer assunto. Caberá ao professor 

definir quais, quando e onde esses conteúdos serão disponibilizados, e o que se 

espera que os alunos aprendam, além das atividades que estão relacionadas a esses 

conteúdos (MORAN, 2013, p. 32-33). 

Ainda conforme Moran (2013), com as tecnologias atuais, a escola pode transformar-

se num espaço rico de aprendizagens significativas que motiva os alunos a aprender, a 

pesquisar, a saber tomar iniciativas e a interagir. 

Para Perrenoud (2000), o uso de novas tecnologias é uma das competências 

necessárias para se ensinar nos dias atuais. Segundo ele (2000, p. 139), “as novas tecnologias 
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podem reforçar a contribuição dos trabalhos pedagógicos e didáticos contemporâneos, pois 

permitem que sejam criadas situações de aprendizagens ricas, complexas, diversificadas”.  

Já Almeida (2007) destaca que a utilização de tecnologias nos processos educativos 

fornece novos espaços de ensinar e aprender diferente dos espaços convencionais e chama a 

atenção para a importância de se auxiliar o aluno a “aprender a usar a tecnologia para 

compreender a tecnologia”, ou seja, aprender a usar, descrever, refletir e explicar o 

funcionamento dos recursos tecnológicos e não dos equipamentos (ALMEIDA, F.; 

ALMEIDA, M., 1999, p. 35). 

Mas o que é tecnologia? 

Levando em consideração que o conceito de tecnologia é interpretado de diferentes 

maneiras, por diferentes pessoas, fica difícil uma definição exata para a palavra (GAMA, 

1987). 

Segundo Chaves, tecnologia é  

tudo aquilo que o ser humano inventou, tanto em termos de artefatos como de 

métodos e técnicas para estender a sua capacidade física, sensorial, motora ou 

mental, assim facilitando e simplificando o seu trabalho, enriquecendo suas relações 

interpessoais, ou simplesmente lhe dando prazer (CHAVES, 1999, p. 30). 

Todavia, esse conceito serve para relacionar tecnologia às inúmeras possibilidades 

que estas nos oferecem no dia a dia. Quando queremos relacionar tecnologia com escola e 

educação o termo vai mais além. Surge, então, a chamada Tecnologia Educacional, termo 

preferido por alguns autores ou Tecnologia na Educação, utilizado por outros. 

Tendo uma discussão mais sistematizada nas instituições educacionais do Brasil a 

partir dos anos 60 do século XX, segundo Kraft (apud SAMPAIO; LEITE, 2004), 

inicialmente a Tecnologia Educacional preocupava-se apenas com o desenvolvimento, a 

introdução e a utilização de equipamentos.  

Em 1979, segundo a Associação Brasileira de Tecnologia (ABT), o conceito que 

mais se adequava à prática de 60% dos participantes de seu Seminário Nacional, era: 

A Tecnologia Educacional é a forma sistemática de planejar, implementar 

e avaliar o processo total da aprendizagem e da instrução em termos de objetivos 

específicos, baseados nas pesquisas de aprendizagem humana e comunicação, 

empregando recursos humanos e materiais, de maneira a tornar a instrução mais 

efetiva (LUCKESI apud SAMPAIO; LEITE, 2004, p. 22). 

Com o decorrer dos anos e com o avanço nos estudos a seu respeito, a tecnologia 

educacional ganhou um novo sentido, “deixando no passado o significado de instrumentação 
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tecnológica do processo de ensinar, para transformar-se em princípio educativo fundamental” 

(ROMÃO, 1994, p. 18). 

Atualmente diversos conceitos são encontrados para Tecnologia Educacional. 

Segundo Reis, 

O conceito de tecnologia educacional pode ser enunciado como o 

conjunto de procedimentos (técnicas) que visam "facilitar" os processos de ensino e 

aprendizagem com a utilização de meios (instrumentais, simbólicos ou 

organizadores) e suas consequentes transformações culturais (REIS, 2009, p. 5) 

[grifo do autor]. 

Já para Lobo Neto apud Niskier,  

A Tecnologia Educacional é, fundamentalmente, a relação entre a 

Tecnologia e a Educação que se concretiza em conjunto dinâmico e aberto de 

princípios e processos de ação educativa, resultantes da aplicação do conhecimento 

científico e organizado à solução ou encaminho de soluções para problemas 

educacionais (LOBO NETO apud NISKIER, 1993, p.15). 

Vale ressaltar, segundo Chaves (1999), que a expressão Tecnologia Educacional 

(Tecnologia na Educação para Chaves) abrange a informática, mas não se restringe a ela. 

Inclui também o uso de outras ferramentas tecnológicas tais como a televisão, o vídeo, o rádio 

e até mesmo o cinema. 

Corroborando Chaves, Tajra (2001, p. 44), afirma que a Tecnologia Educacional 

“está relacionada à prática de ensino baseado nas teorias das comunicações e dos novos 

aprimoramentos tecnológicos” tais como informática, TV, rádio, vídeo, áudio e impressos. 

Assim sendo, podemos observar que existe um leque de recursos e possibilidades a 

nossa disposição oferecidas pelas tecnologias educacionais, basta nos arriscarmos e criarmos 

uma nova perspectiva de aprendizagem rompendo com a linearidade do ensino, acreditando 

na mudança e possibilitando aos alunos o uso dessas ferramentas tão presentes em seus dia a 

dia, pois, como afirma Tajra (2001, p. 7) não oferecer acesso a esses recursos “é omitir o 

contexto histórico, sócio-cultural e econômico”. 

 

1.2.1 Tecnologias na escola e formação de professores  

 

Nos últimos anos, políticas públicas têm ampliado o investimento no que tange à 

inserção de tecnologias nas escolas.  

Na esfera federal, temos o Programa Nacional de Tecnologia Educacional - ProInfo 

que visa à instalação de ambientes tecnológicos nas escolas tais como laboratórios de 
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informática (computadores, impressoras e internet banda larga), projetor e lousas digitais, 

dentre outros, no intuito de, “promover a inclusão digital dos professores e gestores escolares 

das escolas de educação básica e comunidade em geral”, bem como “dinamizar e qualificar os 

processos de ensino aprendizagem com vistas à melhoria da qualidade da educação básica” 

(ARRIADA; RAMOS, 2013, p. 5). 

No âmbito estadual, temos o Programa Província de São Pedro que, além de oferecer 

às escolas computadores para as salas de informática, oferece lousas digitais e laboratórios 

móveis equipados com netbooks objetivando qualificar e potencializar a cultura digital.  

Por conseguinte, nas escolas atendidas pela 32ª Coordenadoria Regional de Educação 

(32ª CRE), dentre as diversas tecnologias existentes, vale destacar a presença de 

computadores, notebooks, data show, internet, filmadoras, TVs, DVDs, lousas digitais e 

projetor Proinfo, dentre outros. Ressaltamos que todas as escolas possuem laboratório de 

informática e, além disso, quinze, das vinte e uma escolas de ensino médio, foram 

contempladas com laboratórios móveis. 

Todavia, a tecnologia educacional com maior destaque é o computador. 

Isso ocorre, segundo Tajra, porque  

O ganho do computador em relação aos demais recursos tecnológicos, no 

âmbito educacional, está relacionado à sua característica de interatividade, à sua 

grande possibilidade de ser um equipamento que pode ser utilizado para facilitar a 

aprendizagem [...]. O computador funciona como um aglutinador das várias 

tecnologias existentes (TAJRA, 2001, p. 49-50). 

Entretanto, não basta termos escolas esquipadas. É preciso mais. De acordo com 

Sampaio e Leite, 

a escola precisa contar com professores capazes de captar, entender e utilizar na 

educação as novas linguagens dos meios de comunicação eletrônicos e das 

tecnologias, que cada vez mais se tornam parte ativa da construção das estruturas 

dos pensamentos dos alunos. O professor, sintonizado com a rapidez desta sociedade 

tecnológica e comprometido com o crescimento e a formação de seu aluno, precisará 

– além de capacidade de análise crítica da sociedade – de competências técnicas que 

o ajudem a compreender e organizar a lógica construída pelo aluno mediante sua 

vivência no meio social. Essa capacidade será necessária para utilizar as tecnologias 

e suas diferentes linguagens com o objetivo de atingir o aluno e transformá-lo em 

um cidadão também capaz de entender criticamente as mensagens dos meios de 

comunicação a que é exposto, além de saber lidar, no dia-a-dia, com os outros 

avanços tecnológicos que o rodeiam (SAMPAIO; LEITE, 2004, p. 18-19). 

Assim, um dos fatores fundamentais para sucesso e alcançar essa realidade 

tecnológica é a formação, capacitação ou atualização do professor. Estando o professor 

capacitado saberá de que forma, quando e qual tecnologia inserir na sua proposta pedagógica. 
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Na maioria das vezes, o não uso ou o uso “inadequado” das tecnologias na escola, pelos 

professores, advém do desconhecimento sobre o assunto. 

Conforme Almeida (2005, p. 43), “caso o professor não conheça as características, 

potencialidades e limitações das tecnologias e mídias, ele poderá desperdiçar a oportunidade 

de favorecer um desenvolvimento mais poderoso do aluno”. Isso ocorre porque, segundo ela, 

para questionar o aluno, desafiá-lo e instigá-lo para a construção do conhecimento com o uso 

de tecnologias, “o professor precisa saber quais mídias são tratadas por essas tecnologias e o 

que elas oferecem em termos de suas principais ferramentas, funções e estruturas”.  

Nessa perspectiva, o professor precisa aprender a aprender. Aprender, segundo Tajra 

(2001), por meio de capacitações que envolvam uma série de vivências e conceitos tais como 

conhecimentos básicos de informática; conhecimento pedagógico; integração de tecnologia 

com as propostas pedagógicas; formas de gerenciamento da sala de aula com os novos 

recursos tecnológicos e revisão das teorias de aprendizagem. 

Indo ao encontro do acima exposto, o Ministério da Educação (MEC), pelo Programa 

Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional – ProInfo Integrado, oferece, 

além dos equipamentos para as escolas (já mencionados anteriormente), um conjunto de 

processos formativos, como o curso Introdução à Educação Digital (60 h), no qual o cursista, 

além de discutir e aprofundar reflexões sobre as relações entre escola, tecnologia e sociedade, 

adquire competências básicas para o manejo dos  recursos mais usuais dos computadores tais 

como editor de texto, editor de apresentação, planilha eletrônica, internet, pesquisa, 

comunicação via e-mail, lista de discussão e produção de trabalhos escritos ou digitais 

envolvendo recursos multimídias, dentre outros. 

Há também o curso Tecnologias na Educação: Ensinando e Aprendendo com as TICs 

(60h) que procura oferecer subsídios teórico-metodológico-práticos para que os professores e 

gestores escolares possam: 

 compreender o potencial pedagógico de recursos das TIC no ensino e na 

aprendizagem em suas escolas; 

 planejar estratégias de ensino e aprendizagem integrando recursos tecnológicos 

disponíveis e criando situações de aprendizagem que levem os estudantes à 

construção de conhecimento, à criatividade, ao trabalho colaborativo e que 

resultem, efetivamente, na construção dos conhecimentos e nas habilidades 

esperadas em cada série; 

 utilizar as TIC na prática pedagógica, promovendo situações de ensino que 

aprimorem a aprendizagem dos estudantes. 
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Outro curso oferecido é o de Elaboração de Projetos (60 h) que tem como objetivo 

propiciar aos professores e gestores aprofundamento teórico sobre o conceito de projeto e suas 

especificidades no contexto escolar, bem como a articulação das práticas pedagógicas 

baseadas em projetos de trabalho com aspectos relacionados ao currículo e à convergência de 

mídias e tecnologias existentes na escola. 

Existe um quarto curso chamado Redes de Aprendizagem (40h). Lançado na 

perspectiva de dar continuidade aos estudos já realizados pelos educadores nos cursos 

anteriores, o curso Redes de Aprendizagem tem como objetivos: a) promover a análise do 

papel da escola e dos professores frente à cultura digital nesta sociedade altamente 

tecnificada; b) compreender como as novas mídias sociais diversificaram as relações entre as 

pessoas e, em especial, como essas mudanças afetaram nossos jovens e se refletiram na sua 

relação com a aprendizagem e com a escola e; c) compreender o potencial educativo das 

mídias sociais digitais. 

Além dos cursos oferecidos, o MEC disponibiliza diversos conteúdos e recursos 

multimídias, através do Portal do Professor
1
, da TV Escola

2
, do Domínio Público

3
 e do Banco 

Internacional de Objetos Educacionais
4
 que também oferecem um excelente suporte 

pedagógico-tecnológico aos professores. 

Vale ressaltar que todos os cursos disponibilizados pelo MEC são ministrados pelos 

Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs) existentes em todo o Brasil.  

No Rio Grande do Sul (RS), existem trinta NTEs, sendo que um destes está 

localizado na 32ª CRE, atendendo toda a região de abrangência desta coordenadoria. Além 

dos cursos oferecidos pelo MEC, os NTEs do RS trabalham também com cursos formatados 

pela Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (SEDUC/RS), bem como com cursos e 

oficinas criadas pelos próprios NTEs. 

Todavia, há muito a ser feito ainda. Embora exista uma gama de oportunidades, 

muitas são as dificuldades enfrentadas pelos professores, tanto no que tange ao uso de 

tecnologias no processo educativo como na disponibilidade de horários para participar das 

formações oferecidas. 

 

 

                                                 
1
 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html 

2
 http://tvescola.mec.gov.br/ 

3
 http://www.dominiopublico.gov.br/ 

4
 http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 
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1.2.2 Uso do computador e softwares 

 

Embora pareça que o uso de computadores na educação teve início há pouco tempo, 

em meados da década de 50 já aparecem relatos de utilização deles em atividades 

educacionais. De acordo com Ralston e Meek (apud VALENTE, 1999, p. 1), em 1955, 

computadores foram utilizados na resolução de problemas em cursos de pós-graduação e, em 

1958, como máquina de ensinar, no Centro de Pesquisa Watson da IBM e na Universidade de 

Illinois - Coordinated Science Laboratory. 

Segundo Almeida, 

A primeira aplicação pedagógica do computador foi planejada para que 

fosse usado com máquina de ensinar skinneriana e empregava o conceito de 

instrução programada. Por essa ótica, o conteúdo a ser ensinado deve ser subdivido 

em módulos, estruturados de forma lógica, de acordo com a perspectiva pedagógica 

de quem planejou a elaboração do material instrucional. No final de cada módulo, o 

aluno deve responder a uma pergunta, cuja resposta correta leva ao módulo seguinte. 

Caso a resposta do aluno não seja correta, ele deve retornar aos módulos anteriores 

até obter sucesso (ALMEIDA, 2000, p. 24). 

Com o decorrer do tempo e com estudos sobre como utilizar os computadores na 

educação, hoje sua utilização pode ser muito mais diversificada, interessante e desafiadora. 

Computadores podem ser utilizados para enriquecer ambientes de aprendizagem e auxiliar o 

aprendiz no processo de construção do seu conhecimento.  

Valente (1998, p. 6) afirma que, com as novas modalidades de uso do computador, 

este deixa de ser uma máquina de ensinar e passa a ser uma ferramenta educacional que cria 

situações de aprendizagem e pela qual, “ao invés de memorizar informação, os estudantes 

devem ser ensinados a buscar e a usar a informação”. 

Conforme Almeida (2000, p. 12), “o emprego da tecnologia computacional promove 

a aquisição do conhecimento, o desenvolvimento de diferentes modos de representação e de 

compreensão do pensamento”.  

Nessa mesma linha, Tajra (2001) ressalta que os computadores possuem diferentes 

utilidades, compatíveis com o mundo em que vivemos. Com eles, podem ser desenvolvidas 

várias habilidades que facilitam a formação de indivíduos polivalentes e multifuncionais. 

Ainda segundo essa autora (2001, p. 20), “o grande trunfo do computador é sua característica 

interativa com o meio” haja vista que o computador funciona como um “aglutinador das 

várias tecnologias existentes”. 

Todavia, segundo Pais (2008), isso só acontece dependendo da forma como ocorre a 

relação entre o usuário e as informações contidas no programa por ele utilizado. “Quanto mais 
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interativa for essa relação, maiores serão as possibilidades de enriquecer as condições de 

elaboração do saber” (PAIS, 2008, p. 144). 

Uma das formas existentes para que isso ocorra e o aluno utilize o computador para 

construir seu conhecimento de forma interativa, é a utilização de softwares educacionais ou 

softwares educativos. Com eles, é possível desenvolver estratégias de aprendizagem pelas 

quais o discente poderá desenvolver habilidades intelectuais e cognitivas de forma autônoma 

por meio da busca, da investigação e da descoberta. 

De acordo com Morais (2003) o uso correto de softwares educacionais pode ser 

responsável por importantes consequências no processo de ensino-aprendizagem tais como: 

“a habilidade de resolver problemas, o gerenciamento da informação, a habilidade de 

investigação, a aproximação entre teoria e prática, entre outros” (MORAIS, 2003, p. 21). 

Corroborando essa ideia, Scattone e Masini (2007) afirmam que um software 

educacional, 

possibilita que as informações sejam comparadas e organizadas. E favorece a 

capacidade de concentração e atenção; a interpretação das ordens e regras; o 

raciocínio lógico e, a percepção visual e auditiva por meio de som, imagem e 

animação. Além disso, ao interagirem com os softwares, os educandos serão 

incitados ao desafio de fazerem a análise os dados apresentados, de levantarem 

hipóteses e de estabelecerem estratégias de ação, ocorrendo assim o fenômeno 

educativo (SCATTONE; MASINI, 2007, p. 241).  

Segundo Tajra (2001), existem basicamente duas conceituações para software 

educacional: a) programa desenvolvido especificamente para finalidades educativas; e b) 

qualquer programa que seja utilizado para atingir resultados educativos (softwares que não 

foram desenvolvidos com finalidades educativas, mas podem ser utilizados para esse fim).  

Dessa forma, podemos encontrar à disposição dos professores uma infinidade de 

softwares que facilitam e ajudam no processo de ensino-aprendizagem. Alguns, como os 

processadores de texto, de apresentação e planilhas eletrônicas, dentre outros, podem ser 

utilizados em qualquer disciplina. Outros mais específicos são destinados a disciplinas 

específicas. Enquadra-se nesse grupo, o Software Tracker, objeto de estudo desta dissertação. 

Taylor (apud VALENTE, 1998) classifica os softwares educativos em tutor, tutorado 

e ferramenta. Como tutor, o software tem o papel de ensinar o aluno. Como tutorado, os 

papéis invertem-se e é o aluno que ensina o computador por meio do software, ou seja, é o 

aluno que tem o papel de instruir o computador. Como ferramenta, o aluno utiliza o software 

para manipular e adquirir informações e conhecimento. 

Todavia, existem outras classificações dadas aos softwares educativos.   
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Segundo Tajra (2001) e Valente (1998; 1999), podemos classificar os softwares de 

acordo com sua utilização na educação, objetivos e uso pedagógico da seguinte forma: 

 Tutorial: é a versão computadorizada do que já acontece em sala de aula. 

Embora o estudante possa seguir uma determinada sequência ou escolher o 

caminho desejado, as informações disponíveis já estão definidas e organizadas 

previamente. A interação entre ambos consiste na leitura da tela, na escuta de 

informações e no avanço pelo material. Não há como precisar se o aluno está 

entendendo a informação fornecida, embora alguns tutoriais tentem fazer isso.  

 Exercício e prática: é o software baseado em atividades pelas quais o aluno 

revisa e exercita o que aprendeu na sala de aula, envolvendo a memorização e a 

repetição. Alguns apresentam o número de acertos e erros, mostrando, dessa 

forma, o conhecimento adquirido pelo estudante. Todavia, não mostram porque o 

aluno errou ou acertou. 

 Programação: esse tipo de software exige que o aluno processe a informação e a 

transforme em conhecimento. É uma ferramenta baseada na resolução de 

problemas. Ao programar, o aluno realiza diversas ações que são de extrema 

importância na aquisição de novos conhecimentos. São elas: a descrição da 

resolução do problema em termos da linguagem de programação; a execução 

dessa descrição pelo computador; a reflexão sobre o que foi produzido pelo 

computador e a depuração dos conhecimentos por intermédio da busca de novas 

informações ou do pensar (VALENTE, 1999, p. 91). Por meio do produto 

construído pelo aluno pode-se observar a compreensão deste sobre conceitos 

envolvidos. 

 Aplicativos: são softwares que, embora criados para outros fins, podem ser 

utilizados no processo de ensino-aprendizagem. Consistem nos editores de texto, 

apresentações, planilhas, etc.  

 Multimídia e internet: embora não muito diferente dos tutoriais, os softwares 

multimídia oferecem ao educando uma combinação de textos, imagens, 

animações, sons, etc. que o auxiliam a adquirir informações. Por meio deles, o 

aluno navega pelos diversos caminhos oferecidos, porém está sempre restrito ao 

que está disponível. Caso a informação adquirida não seja colocada em uso, não 

se pode precisar se houve construção do conhecimento. Dessa forma, cabe ao 
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professor intervir para que as informações obtidas sejam organizadas e 

transformadas em conhecimento. 

 Autoria: consiste num programa cuja finalidade é criar multimídia não sendo 

necessários conhecimentos sobre linguagem de programação. Por meio desse 

programa, o aluno desenvolve sua criatividade bem como constrói uma sucessão 

de informações utilizando diferentes mídias, conceitos e estratégias. Todavia o 

sistema de autoria não registra o pensamento do aluno durante a construção. 

Dessa forma, faz-se necessário que o professor solicite algum tipo de relatório 

que descreva o processo mostrando, assim, a compreensão do aluno sobre os 

conceitos e estratégias utilizados. 

 Simulação e modelagem: envolve a simulação ou criação de fenômenos 

semelhantes aos da vida real.  Por meio deles, o aluno pode explorar situações 

muitas vezes difíceis de serem exploradas na sala de aula tais como situações 

fictícias, situações com riscos, experimentos complicados e até situações 

impossíveis de serem obtidas. Dessa forma, acaba desenvolvendo hipóteses, 

fazendo testes, analisando os resultados e ampliando conceitos. Todavia, esses 

conceitos devem ser trabalhados de forma que o aluno consiga fazer uma 

transição verdadeira entre a simulação e modelagem e o fenômeno no mundo 

real. 

 Jogos educacionais: são softwares pelos quais o aluno aprende pelo 

divertimento. Em geral tentam desafiar e motivar o estudante. Ao jogar, espera-se 

que o aprendiz elabore hipóteses, use estratégias e conhecimentos já adquiridos 

ou elabore novos conhecimentos. Conforme o jogo, é preciso a interferência do 

professor, haja vista que o aluno muitas vezes está usando conceitos e estratégias 

erroneamente e não percebe tal fato. Um fator que deve ser considerado e 

observado quando se usam jogos no processo pedagógico é quanto à competição 

gerada por eles. Muitas vezes, o aluno preocupa-se mais com a competição 

deixando de lado o conteúdo escolar trazido pelo jogo. Dessa forma, o processo 

de ensino aprendizagem não obtém o êxito esperado. 

No que se refere ao ensino de Física, estudos realizados (OLIVEIRA, 2014; 

RAMOS, 2011; ROSA, 2012; SILVA, 2012; SOUZA, 2007) apontam resultados muito 

positivos no uso de softwares no processo de ensino-aprendizagem para a contextualização de 

temas ou tópicos de Física, tendo em vista sua função de facilitadores na superação de 

dificuldades de aprendizagem dos estudantes. 
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1.2.3 Software Tracker e o Ensino da Física 

 

O Tracker é um software gratuito, de código aberto e em constante desenvolvimento, 

criado por Doug Brown, professor aposentado da faculdade Cabrillo College (Califórnia – 

EUA), que pode ser distribuído e/ou modificado sob os termos da GNU General Public 

License, versão 3
5
. 

Construído no Open Source Physics (OPS), com ele podemos fazer análise de vídeos 

que apresentam movimento.  Ou seja, podemos analisar uma sequência de imagens quadro a 

quadro (videoanálises) no intuito de conhecer a posição de um objeto no decorrer do tempo. 

Os dados obtidos dão origem a tabelas e gráficos que podem ser analisados levando em 

consideração as diversas grandezas disponíveis no software. 

Baseado em plataforma Java, o software está disponível para os sistemas 

operacionais Windows, Mac OSX e Linux podendo ser obtido na página Physlets
6
. 

No início deste estudo, diversas versões estavam disponíveis no site e a mais atual e 

disponível para download, naquele momento, era a 4.87. Nesta versão, para poder ser 

utilizado, além do referido software, era necessário que se tivesse instalado no computador os 

programas Java, QuickTime Player e Xuggle. Depois, surgiram as versões 4.90 e a 4.91. É 

importante lembrar que com esta, não é mais necessária a instalação dos programas 

QuickTime e Xuggle, pois estão inseridos na própria versão. 

É possível, também, executar o Tracker a partir de uma unidade USB, sem instalá-lo. 

Para isso, é necessário fazer o download da versão específica para USB, baixando-a para o 

computador e a seguir descompactando o arquivo para a unidade USB. A pasta criada conterá 

os arquivos tracker.jar, tracker_starter.jar e .Tracker.prefs. Basta clicar duas vezes em 

tracker_starter.jar (não tracker.jar) para abrir o Tracker.   

Além do software, a página em que o programa é disponibilizado oferece várias 

outras informações referentes a ele indo desde tutoriais básicos até a disponibilização de 

vídeos para a análise e modelagem dentro do Tracker. 

Tutoriais de ajuda também são encontrados incorporados ao Tracker permitindo que 

o utilizador aprenda e explore as potencialidades do software. 

De fácil manuseio, a utilização do Tracker em ambiente escolar necessita apenas de 

um computador e de um instrumento para a captação de imagens em movimento tal como 

uma filmadora, celular, ou máquina digital. 

                                                 
5
 http://opensource.org/licenses/GPL-3.0 

6
 http://physlets.org/tracker/ 
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Segundo Oliveira et al (2009, p. 53), as configurações mínimas que as máquinas 

devem possuir para que o programa funcione são: processador 333 Mhz, 64 MB de memória 

RAM e placa de vídeo integrada 8 MB.  

Isso mostra que para que o Tracker seja rodado, não são necessários computadores 

com configurações avançadas podendo ser utilizado em máquinas de baixo desempenho e até 

mesmo nas consideradas ultrapassadas. 

 Para a realização das filmagens, alguns cuidados devem ser tomados a fim de se 

obter uma melhor eficácia nos resultados.  

O ideal é que o filme não seja muito longo, seja gravado num local bem iluminado e 

que o objeto a ser filmado tenha uma cor contrastante com o fundo escolhido. É de extrema 

importância e necessidade colocar no ambiente um objeto com dimensões conhecidas, para se 

ter um padrão de medida, bem como deixar a câmera fixa e paralela ao plano do movimento 

durante a filmagem.  

Levando em consideração que o Tracker reconhece a maior parte das extensões de 

vídeos existentes (wmv, avi, mp4, mov, entre outros), geralmente não é necessário fazer a 

conversão das filmagens realizadas. 

De forma resumida, as etapas a serem seguidas para a análise de um experimento 

pelo Tracker consistem em fazer a filmagem de alguma situação que apresente um objeto em 

movimento, contendo, obrigatoriamente, uma referência de medida (por exemplo, uma régua 

graduada); realizar o tratamento do vídeo via Tracker e; analisar os dados gerados. 

Quando aberto, o programa exibe uma tela conforme mostrada na figura abaixo 

(Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Tela inicial do Software Tracker 4.91  

Fonte: Autor (2015) 
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Na parte superior dessa janela, estão a barra de menus e a barra de atalhos. À direita 

localizam-se as janelas onde os dados obtidos durante a manipulação do vídeo são mostrados 

em forma de gráficos e tabelas. Na região central, área maior, temos o espaço destinado para o 

carregamento e manipulação do vídeo e, na parte inferior, encontramos a barra de navegação 

do vídeo. 

Para saber a função de cada ícone disponibilizado nessas regiões, basta clicar com o 

mouse ou passá-lo sobre o ícone, que uma janela de informações será aberta. Destacamos que 

mais detalhamento das funções de cada item está disponíveis no material complementar desta 

dissertação e no objeto multimídia Blog. 

Estando o vídeo aberto no Tracker, o primeiro passo é fazer a seleção da parte que 

será analisada, por meio dos cortes necessários. A seguir, coloca-se o eixo de coordenadas 

cartesianas, que dará orientação para o programa, e o bastão de medição, em cima do 

referencial de medida utilizado na filmagem, com a respetiva medida. O próximo passo é 

inserir o(s) ponto(s) de massa que permitirá fazer a marcação da trajetória quadro a quadro, 

gerando um conjunto de dados necessários para a análise. Todas essas etapas estão 

demonstradas na figura a seguir (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Vídeo aberto no Software Tracker 4.91 já com o respectivo tratamento 

Fonte: Autor (2015) 

 

É comum encontrar nas escolas professores de Física com dificuldades para construir 

conhecimento junto com seus alunos de maneira atraente, contextualizada e funcional, devido 

ao desligamento deles do cotidiano vivencial dos discentes. Nesse sentido, o trabalho com o 
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Tracker vai ao encontro dessa realidade possibilitando de forma fácil, simples e significativa, 

uma abordagem de conteúdos dentro do habitat natural dos educandos. 

Partindo de filmagens, por meio do software, os estudantes podem explorar 

grandezas como: tempo, posição, velocidade e aceleração existentes em movimentos que 

fazem parte de seus dia a dia (chute de uma bola, queda de um corpo, por exemplo), e que 

geralmente não podem ser mensuradas.  

Além disso, o trabalho com o Tracker desempenha o papel de motivar os estudantes 

e tornar mais interessante o estudo, haja vista que o aluno torna-se autor e condutor do 

processo de aprendizagem à medida que interage com as informações processadas pelo 

software.  

Dando prosseguimento, apresentamos no próximo capítulo os métodos e 

procedimentos utilizados para o desenvolvimento dos estudos relatados nesta dissertação. 
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2 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS  

 

2.1 CARACTERÍSTICA DA PESQUISA 

 

Levando em consideração que as diferenças existentes entre os enfoques quantitativo 

e qualitativo não decorrem do fenômeno de interesse estudado, mas da maneira como ele é 

estudado, observamos que a pesquisa desenvolvida pode ser classificada quanto à sua forma 

de abordagem como uma pesquisa qualitativa. 

Segundo Moreira, enquanto o pesquisador quantitativo faz uso de instrumentos de 

medidas, seleciona amostras e usa testes estatísticos, dentre outros, o pesquisador qualitativo 

não só observa, mas também transforma dados e, eventualmente, faz uso de ferramentas 

quantitativas, embora a estatística que usa seja predominantemente descritiva (MOREIRA, 

2009a). 

Essa visão também é demonstrada por Tesch (apud MOREIRA, 2002, p. 17) que 

define pesquisa qualitativa como “aquela que trabalha predominantemente com dados 

qualitativos, isto é, a informação coletada pelo pesquisador não é expressa em números, ou 

então os números e as conclusões neles baseadas representam um papel menor na análise”. 

Além da abordagem qualitativa, a pesquisa foi exploratória, de caráter bibliográfico e 

experimental, envolvendo atividades de campo e de laboratório. 

Tratou-se de uma pesquisa exploratória, quanto aos objetivos, tendo em vista que 

procurou proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito. 

Segundo Gil (2002), a pesquisa exploratória, 

tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. 

Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos 

casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise 

de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2002, p. 41). 

Corroborando essa visão, Andrade (2010) afirma que a pesquisa exploratória é o 

primeiro passo de todo o trabalho científico. Segundo ela, 

São finalidades de uma pesquisa exploratória, sobretudo quando 

bibliográfica, proporcionar maiores informações sobre determinado assunto; facilitar 

a delimitação de um tema de trabalho; definir os objetivos ou formular as hipóteses 

de uma pesquisa ou descobrir novo tipo de enfoque para o trabalho que se tem em 

mente (ANDRADE, 2010, p. 112). 
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No que se refere ao objeto e procedimentos, a pesquisa foi bibliográfica e de 

laboratório. Bibliográfica porque buscou conhecer as contribuições científicas sobre o objeto 

em estudo e de laboratório porque testou, com a realização de experimentos, tais 

contribuições.   

Entende-se por pesquisa bibliográfica a pesquisa que procura “conhecer e analisar as 

contribuições culturais ou científicas do passado sobre determinado assunto, tema ou 

problema” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 60). 

De acordo com Gil (2002), desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos, as fontes bibliográficas são em 

grande número e podem ser classificadas em: 

- livros: de leitura corrente (obras literárias e obras de divulgação), e de referência 

(dicionários, enciclopédias, anuários e almanaques); 

- publicações periódicas: jornais e revistas; 

- impressos diversos. 

Ainda segundo Gil, a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside “no fato de 

permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente” (GIL, 2002, p. 45). 

Já por pesquisa de laboratório, entende-se a pesquisa realizada num ambiente 

controlado, seja um laboratório ou não. Simulações em computador situam-se nessa 

classificação (MORESI, 2003). 

 

2.2 PARTICIPANTES 

 

Foram sujeitos deste estudo professores que atuam na disciplina de Física na rede 

pública estadual na área de abrangência da 32ª CRE. 

 

2.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE INFORMAÇÕES  

 

Para realização e desenvolvimento do referido trabalho, inicialmente foi feito um 

levantamento bibliográfico e webliográfico sobre o Software Tracker, no intuito de se 

conhecer as produções existentes sobre o mesmo tanto no que se refere às suas possibilidades 

e aplicabilidades em sala de aula bem como sobre seu funcionamento e manejo técnico. 

Conjuntamente a esse levantamento foram realizados estudos sobre a Teoria da 

Aprendizagem Significativa, a Teoria da Mediação de Vygotsky e sobre Tecnologias na 
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Educação a fim de obter o embasamento teórico necessário para o desenvolvimento da 

atividade. 

A seguir, foram construídos tutoriais, vídeos e roteiros, que deram origem a dois 

Produtos Educacionais: uma apostila, disponibilizada como material complementar a esta 

dissertação, que serviu como material de apoio durante a formação dos professores de Física 

para a utilização do software e a um objeto multimídia Blog
7
, no qual todo o material 

construído está disponibilizado e, dessa forma, pode atender um público maior.  

Para dar continuidade no desenvolvimento do estudo, tendo em vista que as 

pesquisas envolveriam professores (seres humanos), o projeto de pesquisa foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 

das Missões – URI – Santo Ângelo que emitiu Parecer Consubstanciado (ANEXO A) 

aprovando a realização dele. 

A partir dessa aprovação, desenvolvemos uma pesquisa, por meio de questionário 

(APÊNDICE A), visando conhecer o perfil dos professores de Física da área de abrangência 

da 32ª CRE, investigar a infraestrutura tecnológica existente nas escolas em que atuam, 

verificar a utilização de ferramentas tecnológicas, pelos professores nas aulas de Física, e 

conhecer o que pensam sobre a utilização de tais ferramentas no processo de ensino e 

aprendizagem. Para esse procedimento, foram realizadas visitas a algumas escolas e em outras 

o questionário foi levado e aplicado pelo(a) diretor(a) da escola. Além do questionário, os 

professores também preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) da 

referida pesquisa (APÊNDICE B). 

Aproveitando aquele momento, foi proposta a participação deles numa formação 

técnico/pedagógica sobre o uso do Software Tracker. Essa formação ocorreu em forma de 

minicurso no qual os professores aprenderam a manipular o software bem como conheceram 

suas possibilidades para o ensino da Física no ensino médio, ao mesmo tempo em que 

utilizaram, testaram e analisaram o produto educacional construído. 

Após a conclusão da formação foi aplicado novo questionário aos participantes 

(APÊNDICE C). Esse questionário visou verificar as percepções dos professores sobre o uso 

do software Tracker no ensino médio, bem como sobre o produto educacional utilizado. 

Assim como na pesquisa anterior, os professores preencheram também o TCLE (APÊNDICE 

D). 

 

                                                 
7
 http://trackernoensinodafisica.blogspot.com.br/ 
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2.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Como pode ser observado, o trabalho desenvolvido ocorreu em quatro momentos 

distintos: construção do produto educacional, pesquisa inicial, formação de professores e 

pesquisa final.  

Assim, após a realização das pesquisas realizamos o tratamento dos dados gerados 

por elas. Para isso, utilizamos o software Excel, que nos auxiliou na tabulação e na geração de 

gráficos que descreveram o comportamento das variáveis. 

 Baseados no que diz Wolcott (apud MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2007) 

atentamos para a diferença existente entre análise, descrição e interpretação e procuramos 

estabelecer uma relação entre os resultados obtidos e as teorias estudadas, no intuito de atingir 

os objetivos propostos. 

Dessa forma, na apresentação e discussão de resultados, procuramos, quando 

necessário, descrever as opiniões dos entrevistados de maneira fiel; analisar os dados por 

meio de suas decomposições buscando relações entre as partes e interpretar o que foi coletado 

buscando sentido nas falas e relacionando-as com as teorias estudadas, bem como com novas 

teorias que se fizeram necessárias. 

A análise desses momentos está descrita nos próximos capítulos, e no capítulo a 

seguir apresentamos o produto educacional construído. 
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3 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Inicialmente a ideia do produto educacional a ser construído era de uma apostila com 

tutoriais e roteiros que seria distribuída aos professores durante a formação e, posteriormente, 

em CD. 

Com o andamento da pesquisa bibliográfica/webliográfica, sentimos dificuldade em 

encontrar materiais na língua portuguesa que viessem ao encontro às necessidades de ensino 

médio e aos conhecimentos tecnológicos da maioria dos professores que atuam nas salas de 

aula. 

Assim, além da criação da apostila, surgiu a ideia de criar um Blog com tutoriais, 

vídeos e roteiros detalhados no intuito de procurar sanar essa dificuldade e facilitar o acesso, a 

compreensão e o uso do software Tracker pelos professores que desejassem aprender sobre 

ele e utilizá-lo em suas aulas. Vale ressaltar também que o Blog pode alcançar um público 

maior. 

Levando em consideração que o material disponibilizado na apostila encontra-se no 

Blog, aqui será mencionado apenas o produto educacional Blog. 

Com o nome de “Software Tracker no Ensino da Física”, o Blog criado localiza-se 

no endereço http://trackernoensinodafisica.blogspot.com.br/ e agrega inúmeras informações 

para que, tanto professores como alunos, ou demais pessoas interessadas, possam, de forma 

autônoma, aprender a utilizar o software, apenas lendo os tutoriais ou assistindo aos vídeos. 

Pensado para ser utilizado com alunos do ensino médio, não se descarta a possibilidade de uso 

do material lá disponibilizado em outros níveis de Ensino.  

Para facilitar a navegação, o material produzido foi distribuído em abas específicas: 

Início, Downloads, Tutoriais, Vídeos-tutoriais, Roteiros de Física, Licença e Fale Conosco. 

Na aba Início (Figura 4) encontra-se a apresentação do Blog. Uma pequena 

fundamentação teórica, o motivo da criação dele, público-alvo e o que está sendo oferecido 

para os leitores. 
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Figura 4 - Tela inicial do Blog Software Tracker no Ensino da Física 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

Na aba Downloads (Figura 5), estão disponibilizados os endereços para downloads 

dos softwares utilizados (Tracker e Java). 

 

 

Figura 5 - Aba Downloads do Blog Software Tracker no Ensino da Física 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

Já na aba Tutorais (Figura 6) podem ser encontrados tutoriais para:  

a) instalação do Java; 

b) instalação do software Tracker no (SO) Windows e no SO Linux; 

c) manuseio do software.  
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Figura 6 - Aba Tutoriais do Blog Software Tracker no Ensino da Física 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

Como o Java é extremamente necessário para a utilização do software Tracker, 

pensamos que seria de grande valia oferecer um tutorial sobre ele, tendo em vista que, se ele 

não estiver instalado, o Tracker não roda. Dessa forma, um professor relativamente leigo no 

assunto de instalação de softwares não enfrentará dificuldades devido ao desconhecimento 

sobre atualização ou instalação do Java. 

Tendo em vista que o Blog está na rede, e alcança um público maior, podemos dizer 

que todas as escolas brasileiras podem fazer uso dos tutorais disponiblizados, pois estes foram 

pensados tanto para aquelas escolas que possuem SO Windows, bem como para aquelas que 

receberam computadores do Ministério da Educação e Cultura (MEC), do programa ProInfo, 

e possuem o SO Linux Educacional.  

Como nas escolas públicas estaduais do RS  e na região onde o estudo foi realizado, 

além dos laboratórios ProInfo (Linux Educacional) encontram-se à disposição dos professores 

e alunos netbooks que compõem os chamados Armários Móveis, construimos tutoriais de 

como proceder a instalação do Tracker nesses equipamentos também. 

Todos os tutoriais disponibilizados apresentam orientações escritas e imagens 

detalhadas sobre cada passo necessário, seja para instalação ou seja para o manuseio do 

software. 

No que se refere ao manuseio do software, os tutoriais foram divididos em tópicos 

que compreendem as etapas a ser seguidas para a geração dos dados e gráficos que serão 

analisados posteriormente. Essa forma foi pensada para facilitar o estudo e a compreensão do 

software, bem como para tornar mais ágil a navegação quando existir uma possível dúvida.   
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O último tópico apresentado é um guia resumido do Tracker no qual podem ser 

observadas, de forma clara e objetiva, todas as etapas que devem ser desenvolvidas, desde a  

preparação para a filmagem até a análise final dos dados obtidos. 

Vale ressaltar que todos os tutoriais existentes na página estão disponíveis para 

download por meio de um link colocado no fim da página. 

Na aba Vídeos-tutoriais (Figura 7) são apresentados tutoriais em forma de vídeo 

sobre o manuseio do software. Esses vídeos, baseados nos tutoriais escritos, foram criados 

com o intuito de ampliar a compreensão do manuseio do software, haja vista que visualizando 

como se faz, fica mais fácil compreender o processo. O fato de ser apresentado um vídeo 

completo e outros separados por tópicos, advém de uma necessidade que sentimos quando 

ainda do estudo sobre o software. Muitas vezes tínhamos que rever quase um vídeo inteiro 

para sanar uma dúvida, que poderia ser rapidamente sanada se existissem vídeos das etapas 

separadas. 

 

 

Figura 7 - Aba Vídeos-tutoriais do Blog Software Tracker no Ensino da Física 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

As sugestões de roteiros para serem utilizados com os alunos são encontrados na aba 

Roteiros de Física (Figura 8).  
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Figura 8 - Aba Roteiros de Física do Blog Software Tracker no Ensino da Física 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
 

Cada roteiro apresenta título, resumo teórico, conteúdos abordados, objetivos do 

estudo, conhecimentos prévios necessários, materiais necessários para desenvolver a 

atividade, procedimentos para a captura de imagens, procedimentos para a obtenção dos 

dados para a análise e interpretação/análise dos dados obtidos. 

Em outras palavras, procuramos situar o aluno no conteúdo a ser explorado no 

experimento, o que é preciso para desenvolvê-lo utilizando o Tracker, o que deve ser feito 

para gerar os dados que serão analisados e o que e como analisar os dados obtidos para 

convertê-los em conhecimento. 

Destacamos que esses materiais foram pensados levando em consideração o auxílio 

que podem oferecer aos educandos dentro de suas zonas de desenvolvimento proximal, bem 

como as três condições necessárias para que a aprendizagem significativa realmente ocorra: 

disponibilidade na estrutura cognitiva de conceitos ou proposições relevantes que possibilitem 

a interação; disposição, por parte do aprendiz, em relacionar as ideias novas com as ideias 

existentes, já ancoradas em sua estrutura cognitiva e a existência de um material 

potencialmente significativo (AUSUBEL, 2003; FARIA, 1989; MOREIRA e MASINI, 

2006). 

Talvez os passos utilizados na análise e interpretação de dados pareçam muito 

detalhados, mas isso é intencional. Observamos que grande parte dos roteiros distribuídos 

durante a realização de experimentos (quando e se distribuídos) deixam os alunos com várias 

dúvidas sobre como e o que deve ser feito durante a experimentação.  

Tentando não cometer essa falha e levando em consideração as discussões com 

outros professores e a experiência em sala de aula, que nos mostram a grande dificuldade dos 
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alunos para interpretar dados em tabelas e gráficos, procuramos construir um material que 

ajudasse os educandos a suprirem essa dificuldade, com análise detalhada em questões que, 

além de confrontarem dados, fazem os alunos refletirem sobre o processo construído e 

permitem generalizações. 

Dessa forma, conforme Ausubel, conceitos mais gerais e inclusivos, já existentes na 

estrutura cognitiva dos alunos vão sendo aperfeiçoados, através da diferenciação progressiva, 

fornecendo ancoragem para aprendizagens significativas posteriores. 

Vale ressaltar que, nesse processo, pode fazer-se presente, também, a reconciliação 

integradora, haja vista que podem surgir conceitos novos e diferenciados, mas relacionados 

com os já existentes no cognitivo dos alunos, que precisam ser resolvidos. 

Após a aba Roteiros aparece a aba Licença que fala sobre a de uso dos materiais 

disponibilizados no Blog (Figura 9).  

 

 

Figura 9 - Aba Licença do Blog Software Tracker no Ensino da Física 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
 

Como a intenção é contribuir com o maior número de pessoas interessadas em 

trabalhar com o software, o material confecionado está licenciado por Licença Creative 

Commons – Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. O que isso 

significa? Significa que tudo o que está exposto pode ser compartilhado e adaptado por outras 

pessoas. Estas podem copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato, bem 

como remixar, transformar e criar a partir dele. Todavia, não podem fazer uso dele para fins 

comerciais. 

A última aba é a Fale Conosco (Figura 10). Por meio dela os professores poderão 

encaminhar para nós suas dúvidas e sugestões sobre o material disponibilizado. 
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Figura 10 - Aba Fale Conosco do Blog Software Tracker no Ensino da Física 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
   

Dando continuidade a este trabalho, no próximo capítulo apresentamos os resultados 

obtidos no que se refere às pesquisas realizadas, bem como a análise deles. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 PERFIL DOS PROFESSORES E TECNOLOGIAS NAS ESCOLAS 

 

Pensando no produto educacional a ser criado para melhor contribuição do trabalho a 

ser desenvolvido, por meio de uma pesquisa, procuramos conhecer o perfil dos professores de 

Física da área de abrangência da 32ª CRE bem como verificar a infraestrutura tecnológica 

existente nas escolas que está ao alcance deles. 

Para a coleta de dados, foram convidados todos os professores, mas apenas 23 

responderam ao questionário disponibilizado no APÊNDICE A e descrito anteriomente. 

A primeira pergunta do questionário indagava aos professores o tempo de atuação 

como professor de Física. Pelos resultados obtidos, foi possível observar, conforme figura 11, 

que a maioria dos entrevistados (52%) atua há mais de 5 anos na área da Física. 

 

 

Figura 11 - Tempo de atuação como professor(a) de Física 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

Embora a maioria dos participantes da entrevista sejam professores efetivos (57%) 

pode-se considerar ainda alto o número de professores temporários (43%). Tal fato pode ser 

explicado pelo baixo número de professores de Física aprovados nos últimos concursos 

(2011
8
 e 2013

9
), tendo em vista que dos 16 inscritos em ambos os concursos, na área de 

abrangência da 32ª CRE, apenas um foi aprovado e pela falta de profissionais habilitados. 

Conforme relatório produzido pela comissão especial, criada pelo Conselho Nacional 

de Educação, intitulado Escassez de Professores no ensino médio (BRASIL, 2007), a cada 

                                                 
8
 http://www.fdrh.rs.gov.br/upload/20120517100506aprovadosreprovadoscre32.pdf 

9
 http://www.educacao.rs.gov.br/dados/2013_aprovados_cre32.pdf 
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ano, menos jovens estão dispostos a seguir a carreira do magistério. Tal fato decorre dos 

baixos salários, das condições inadequadas de ensino, da violência nas escolas e da ausência 

de perspectivas e de um plano de carreira atraente. Ainda segundo esse relatório, o quadro é 

mais grave nas áreas de Física e Química tendo em vista que o número de formandos nessas 

áreas está muito aquém do necessário e a tendência é se agravar cada vez mais.  

Podemos comprovar tal situação levando em consideração o número de professores 

entrevistados que possuem formação específica para o ensino da Física. Conforme pode ser 

observado na figura 12 embora mais da metade dos professores (52%) seja habilitado, ainda 

pode ser considerada alta a porcentagem (48%) de professores que atuam na disciplina sem 

formação na área. Quarenta e oito por cento  dos professores entrevistados são formados nas 

áreas de Matemática (35%), Ciências Biológicas (9%) e Química (4%).  

 

 

Figura 12 - Tipo de formação acadêmica dos professores 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

Ainda no que se refere à formação acadêmica, podemos dizer que todos os 

professores possuem graduação haja vista que apenas um professor ainda está cursando 

atualmente. Os demais já concluíram o curso. Destes, 16 professores (70%) possuem 

Especialização e dois (9%) está ou já cursou o Mestrado conforme pode ser observado na 

figura 13. 
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Figura 13 - Formação acadêmica dos professores 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

Embora o computador seja uma das tecnologias presente em todas as escolas dos 

professores entrevistados, conforme veremos mais adiante, ainda temos educadores que não 

têm o hábito de utilizar o computador regularmente. Na figura 14, podemos ver que 22% dos 

professores utiliza o computador para uso pessoal raramente ou apenas nos fins de semana. O 

que nos chama a atenção é o fato de esses professores, além de não verem no computador 

uma ferramenta que pode promover a aquisição de conhecimentos de seus alunos, também 

não observam que este pode auxiliá-los nas tarefas do dia a dia como a preparação de aulas, 

por exemplo. 

 

 

Figura 14 - Frequência de utilização do computador 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
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Todavia, na questão subsequente, todos os professores afirmam utilizar o 

computador para planejamento de aulas, pesquisas, estudos e atividades relacionadas ao 

ensino. Mesmo aqueles que pouco utilizam o computador, afirmaram que quando usam, usam 

para fins educativos. Além do uso para fins pedagógicos, 65% dos entrevistados utilizam a 

ferramenta para acesso às redes sociais e jogos, dentre outros.  Apenas um professor afirmou 

utilizar o computador para compras (Figura 15). 

 

 

Figura 15 - Finalidades de uso do computador 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

Quanto aos recursos tecnológicos disponíveis nas escolas da 32ª CRE podemos dizer 

que estão bem aparelhadas. De acordo com a figura 16, podemos observar que todos os 

professores entrevistados apontam a existência de data show, internet, TV/Vídeo-DVD e 

laboratório de informática em suas escolas. Alguns apontam a existência de filmadora (63%), 

laboratório de ciências (83%) e lousa digital (65%). Segundo os professores, o acesso a esses 

recursos é fácil e mediante agendamento. 

Todavia, devemos ressaltar que 35% dos professores não marcaram opção referente a 

lousa digital. Tal fato nos mostra  que desconhecem a existência dessa ferramenta em suas 

escolas, tendo em vista que todas dispõem dela. Também damos destaque para o fato de que 

nenhum professor citou a existência dos Armários Móveis (com 30 netbooks cada) e do 

projetor ProInfo. Atribuímos esse fato a esquecimento deles, tendo em vista que essas 

ferramentas não estavam relacionadas nas opções da pesquisa, devendo ser inseridas, então, 

na última opção da questão chamada „Outros. Qual(is)‟. 
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Figura 16 - Recursos tecnológicos disponíveis nas escolas da 32ª CRE 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

Quanto ao SO existente no laboratório de informática das escolas dos entrevistados, 

52% apontam a existência do SO Linux, 35% a existência do SO Windows e 13% afirmam 

que existem os dois sistemas operacionais. 

No que se refere ao uso dos recursos tecnológicos existentes na escola apenas 13% 

dos entrevistados afirmam não utilizá-los em suas aulas (Figura 17). Segundo eles, essa não 

utilização deve-se à falta de formação continuada  adequada para uso desses recursos, falta de 

tempo devido ao conteúdo programático muito extenso e também ao fato de não existir uma 

pessoa (monitor) para auxiliar no desenvolvimento das atividades. 

 

 

Figura 17 - Professores que fazem uso de recursos tecnológicos em suas aulas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
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Entretanto, embora a maioria (87%) tenha dito que faz uso dos recursos tecnológicos 

em suas aulas, é preocupante a frequência com que esses recursos são utilizados e quais são 

utilizados, conforme mostrado nas figuras 18 e 19.  

De acordo com os entrevistados, o recurso mais explorado é o data show. Utilizado 

por 61% dos professores, seu uso restringe-se à apresentação de conteúdos aos alunos, em 

substituição ao quadro-negro, ou para a apresentação de filmes e vídeoaulas. Alguns 

professores utilizam essa ferramenta para a apresentação de trabalhos realizados pelos alunos. 

Todavia, podemos dizer que, embora seja utilizado pelos professores, essa utilização é 

esporádica, haja vista que a maioria dos entrevistados (72%)  afirmam utilizar raramente o 

data show (43%) ou trimestralmente (29%). Apenas 28% dos professores fazem uso mais 

contínuo desse equipamento.  

O segundo recurso mais explorado é o laboratório de informática. Todavia, embora 

citado por 48% dos entrevistados, assim como o data show, é muito pouco utilizado tendo em 

vista que 64% dos professores utilizam-no raramente com seus alunos. Apenas 36% dos 

professores afirmam  fazer uso semanal (9%), mensal (9%) ou trimestral (18%) desse recurso. 

Outro fator que merece destaque é o tipo de uso realizado. A maioria utiliza o laboratório 

apenas para pesquisas, e apenas dois professores fazem uso diferenciado dele, citando que o 

laboratório é utilizado para, além de pesquisas, visualização de vídeos e simulações. 

A internet e o uso da TV/DVD-Vídeo empatam na utilização pelos entrevistados 

(43%). Todavia, assim como os recursos anteriormente citados, também ficam muito aquém 

do desejado quanto à sua utilização. Embora citado por 43%,  a TV/DVD-vídeo é raramente 

utilizada por 90% do professores e apenas 10% afirmam utilizá-la mensalmente para projeção 

de filmes relacionados com a Física ou de trabalhos realizados pelos alunos.  Já a internet 

apresenta um quadro um pouco melhor, tendo em vista que é o recurso que mostra uma 

frequência maior de utilização, embora ainda muito preocupante. Usada mensal e 

semestralmente por 10% dos professores e trimestralmente por 40%, seu uso é restrito para 

pesquisa de conteúdos estudados em sala de aula. 

Outra ferramenta citada e que também é pouco utilizada é o laboratório de ciências. 

Dos 19 professores que afirmaram possuir laboratório de ciências em suas escolas, apenas 6 

(32%) fazem uso do mesmo, e, destes, 66% raramente utilizam, 34% utilizam trimestralmente 

(17%)  ou mensalmente (17%).  

No que se refere à filmadora e à lousa digital, destacamos que nenhum dos 15 

professores que citaram a existência dessas ferramentas em suas escolas afirmam fazer uso 

delas. Já quanto ao projetor Proinfo que, anteriormente, afirmamos estar disponível nas 
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escolas e não ter sido citado por nenhum professor, nesta questão foi citado por um professor 

que afirma fazer uso dele raramente para exposição de conteúdos e apresentação de trabalhos 

dos alunos. 

 

 

Figura 18 - Recursos tecnológicos existentes nas escolas e utilizados pelos professores 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

 

Figura 19 - Frequência de utilização dos recursos tecnológicos existentes nas escolas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
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De posse desses dados, podemos perceber que as tecnologias estão presentes nas 

escolas da 32ª CRE mas seu uso para o ensino da Física ainda é pequeno e está muito aquém 

do esperado e desejado. Na maioria das vezes, elas são utilizadas como máquina de ensinar 

desempenhando o papel de meras transmissoras de conteúdos e apenas substituindo a figura 

do professor. Segundo Valente (1999, p. 98), o resultado dessa abordagem educacional é um 

aluno passivo, sem capacidade crítica e com uma visão de mundo baseada no que lhe foi 

transmitido.  

Todavia, quando perguntados sobre influência dos recursos tecnológicos no processo 

de ensino aprendizagem da Física, embora sucintos, todos os professores são unânimes em 

afirmar que as tecnologias melhoram o aprendizado e tornam as aulas mais atrativas e 

interessantes. Como as respostas efetuadas necessitavam de justificativa, dentre as mais 

relevantes podem ser destacadas: 

Sim, o uso dos recursos facilita o entendimento dos conteúdos trabalhados e melhora 

a aprendizagem, tornando as aulas mais interessantes e significativas (P 2). 

Melhora, pois os alunos gostam de trabalhar com tecnologias (P 7). 

Sim. Entendo que a diversificação de técnicas amplia o campo de possibilidade de 

aprendizagem dos alunos (P 10). 

Sim, pois alguns conteúdos, além da experimentação, também necessitam de 

pesquisas por parte dos alunos para que possam de forma independente chegar as 

suas conclusões (P 11). 

Sim. Pois muitas vezes na correria do dia a dia não temos tempo de fazer 

determinadas atividades e que podem ser otimizadas com o uso desses recursos. 

Assim como na simulação de alguns fenômenos (P 12). 

Sim, sempre, pois esses recursos complementam e ampliam mais os conhecimentos 

tanto a nível de melhorar o entendimento de teorias (P 13). 

Sim, ajuda bastante porque atualmente os jovens sempre estão conectados; eles não 

vivem sem tecnologia, isso atrai a atenção deles (P 16). 

Percebemos que os professores têm ciência da importância do uso dos recursos 

tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, isso não se reflete no trabalho 

pedagógico desenvolvido, conforme visto anteriormente. Alguns motivos já foram apontados 

pelos próprios professores como a falta de formação continuada  adequada para uso desses 

apoios, falta de tempo devido ao conteúdo programático ser muito extenso e também ao fato 

de não existir uma pessoa (monitor) para auxiliar no desenvolvimento das atividades. 

Quando perguntados sobre a utilização de algum software para o ensino da Física, 

todos os professores foram unânimes em responder que não utilizam nenhum software em 
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suas aulas. De acordo com a figura 20, o desconhecimento sobre softwares (83%) e a falta de 

formação continuada (78%) são os motivos mais apontados. Além disso, 30% dos 

entrevistados apontam falta de tempo devido aos conteúdos programáticos serem extensos, 

26%  devido à falta de tempo para preparar aula envolvendo softwares e 17% apontam o fato 

de as turmas possuírem muitos alunos, o que dificulta o trabalho. 

 

 

Figura 20 - Motivos para o não uso de softwares no ensino da Física 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
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4.2 FORMAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE  

 

Um dos objetivos deste trabalho, além  do estudo sobre o software Tracker e da 

criação do objeto multimídia, era mostrar para os professores de Física, em minicursos, 

algumas possibilidades de uso do Software Tracker com alunos do ensino médio. 

Devido a isso, foi oferecido um minicurso técnico/pedagógico de 30 horas, com 

atividades presenciais e a distância, na qual se envolveram quatorze (14) professores de Física 

com horário disponível para participar dessa atividade. 

Essa formação veio ao encontro de dois fatores apontados pelos professores, na 

entrevista anterior, para o não uso de recursos tecnológicos: o desconhecimento sobre 

softwares e a falta de formação para uso deles. 

Levando em consideração a disponibilidade de horário dos professores, estes foram 

divididos em três grupos que participaram de 7 encontros presenciais de 3 horas cada. Um dos 

grupos trabalhou na cidade de Porto Xavier e os outros dois no NTE São Luiz Gonzaga. 

No primeiro encontro, fizemos a apresentação do curso aos professores mostrando os 

objetivos, o motivo de ser realizado e como isso seria feito. Fizemos também uma breve 

apresentação do software a ser estudado, mostrando sua origem e suas possibilidades de uso 

relacionando-as com as teorias da aprendizagem estudadas. Os professores conheceram o 

Blog
10

 criado para armazenamento dos tutoriais, vídeos e informações sobre o Tracker e 

receberam a apostila que seria utilizada durante a formação. Ainda nesse encontro os 

professores fizeram a instalação do software Tracker e realizaram as configurações 

necessárias tal como atualização do Java, por exemplo. 

Dando continuidade ao encontro, os professores começaram a navegar e a conhecer 

as janelas, barras e ícones disponíveis no software, bem como as funções oferecidas por essas 

ferramentas. 

No segundo encontro, os professores continuaram a apropriar-se do funcionamento 

do software aprendendo como inserir um vídeo, selecionar a parte a ser analisada, calibrar a 

escala, inserir o eixo de coordenadas e fazer a marcação da trajetória. Também aprenderam 

como proceder para a análise gráfica e dos dados obtidos. Ainda nesse encontro foram 

passadas informações e dicas importantes sobre como realizar a captação de imagens, a fim de 

obter bons resultados nas análises, tendo em vista que deveriam realizar, como atividade 

extraclasse, filmagens de acordo com o tema do tutorial a ser estudado nas aulas seguintes. 

                                                 
10

 http://trackernoensinodafisica.blogspot.com.br/ 
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Dessa forma, a partir do terceiro encontro, o trabalho desenvolveu-se com base na 

aplicação e resolução dos roteiros criados para geração de dados e análise das filmagens 

realizadas, conforme os conceitos e conteúdos a serem trabalhados. 

Foram estudados o seguintes roteiros: Movimento Uniforme (3º encontro), Queda 

Livre e Lançamento Vertical para cima (4º encontro), Lançamento Horizontal (5º encontro), 

Lançamento Oblíquo (6º encontro) e Movimento Circular (7º encontro). 

Durante esses encontros, os professores seguiam as orientações disponibilizadas nos 

roteiros e iam completando e respondendo as questões apresentadas. Ao término da atividade, 

fazia-se uma discussão geral sobre os dados e análises obtidos pelo cursista confrontando os 

resultados alcançados com a teoria existente. Algumas vezes, devido a algum erro, geralmente 

na marcação da trajetória, os resultados não comprovavam o que dizia a teoria. Assim, 

geravam-se discussões muito ricas, quando a teoria era amplamente debatida e os desvios, 

explicados. Todavia, segundo os cursistas, esse erro era considerado ótimo, tendo em vista 

que, conforme os docentes, se os alunos conseguirem verificar a existência dele, é prova de 

que compreenderam a teoria e a aprendizagem foi significativa, ressaltando que as discussões 

baseadas nos erros são muito maiores do que as discussões baseadas nos acertos. 

Outro ponto que merece destaque é que durante as formações realizadas, enquanto os 

professores iam desenvolvendo as atividades propostas, já analisavam e sugeriam mudanças 

no material construído. Dessa forma, o produto apresentado nesta dissertação não é a primeira 

versão do material, mas o produto inicial com as modificações sugeridas pelos professores.  

Tais contribuições não foram muitas, mas foram significativas no sentido de enriquecer e 

facilitar ainda mais o trabalho. 

 

4.3 PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES  

  

Após o término da formação oferecida para conhecimento e uso do software Tracker, 

os professores participantes, num total de 14, responderam um questionário  disponibilizado 

no APÊNDICE C e descrito anteriomente, que buscava colher suas impressões sobre o 

referido software e sobre o material multimídia criado e utilizado na formação.  

No que se refere à análise do software, embora existisse a possibilidade de ser 

considerado bom ou regular, 64% dos professores o julgaram excelente e 36% o conceituaram 

ótimo, conforme pode ser observado na figura 21. 
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Figura 21 - Avaliação do Software Tracker 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

A maioria dos professores entrevistados (64%) não teve problemas em utilizar o 

Tracker, todavia 36% afirmam ter sentido um pouco de dificuldade quanto a seu manuseio. 

 

 

Figura 22 - Dificuldade na utilização do Tracker 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

Todos os professores foram unânimes em considerar posssível a utilização do 

Tracker para o ensino da Física com alunos do ensino médio, tendo em vista que, segundo 

esses docentes, o software é acessível e permitirá mais compreensão e a comprovação de 

teorias, muitas vezes difíceis de demonstrar na prática, além de facilitar a aprendizagem e 

despertar o interesse dos alunos, como se pode verificar nos depoimentos a seguir: 
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A atividade envolve a interação da teoria e prática, além de relacionar duas ações: a 

situação real (que é filmada) com a parte usada com a tecnologia (P 2). 

Nossos alunos têm mais facilidade de realizar atividades com utilização das mídias, 

sendo que o uso desse software vai auxiliar na compreensão dos conceitos 

envolvidos e perceber a física no cotidiano dando novas ressignificação aos 

conceitos (P 3). 

Pois ele se encaixa perfeitamente em alguns conteúdos, complementando a teoria e é 

de fácil entendimento (P 4). 

Considero possível como também vou utilizar para provar para os alunos certos 

dados que nos questionam em sala de aula (P 6). 

Acredito que em determinados assuntos (conteúdos) o Tracker pode facilitar o 

entendimento de alguns conceitos que causam dúvidas nos alunos. Observando as 

imagens e posteriormente as análises dos gráficos podem consolidar o que é 

ensinado em teorias (P 8). 

Porque facilita a aprendizagem. Pode-se exemplificar com mais clareza situações do 

cotidiano (P 10). 

Porque despertará o interesse do aluno e facilitará a demonstração de determinados 

conteúdos (P 13). 

O Tracker é um software livre e de fácil acesso, não depende do laboratório de 

informática, o experimento pode ser desenvolvido até mesmo fora da sala de aula (P 

14). 

O Tracker é um software que busca facilitar o processo de ensino-aprendizagem da 

Física e as falas acima exemplicam seu potencial e vão ao encontro do que afirma Barros 

(2002/2003), quanto à possibilidade de demonstrar conteúdos, por meio de softwares, a partir 

de situações difíceis de serem vivenciadas pelo aluno. Além disso, conforme Moran, Masseto 

& Behrens (2013), Perrenoud (2000), Almeida e Almeida (1999) e Almeida (2007), o uso de 

tecnologias motiva os alunos, contribui para o trabalho pedagógico ao criarem situações de 

aprendizagem ricas e diferenciadas e oportuniza novos espaços de ensinar e aprender. 

Quando questionados quanto às suas realidades escolares e às possíveis dificuldades 

que poderão ser encontradas para a utilização do Tracker, a maioria dos professores afirma 

não ver dificuldades, tendo em vista que, como afirmam alguns professores, 

Acredito que com a informatização dos alunos e o equipamento das escolas públicas 

e privadas, as dificuldades são mínimas, todos poderão utilizar o Tracker (P 2). 

Acredito que não encontrarei dificuldades pois o software é de fácil entendimento e 

o material necessário também acessível (P 4). 

Não vejo dificuldades na utilização do Tracker, o tutorial está bem claro e fácil de 

entender, o próprio aluno pode filmar, coletar e analisar os dados (P 14). 
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Alguns professores, todavia, chamam a atenção para o fato de existirem “turmas 

muito grandes” em suas escolas (P 5; 7; 9; 11; 13), “o único laboratório é muito disputado” (P 

5), “não existe um profissional responsável pelo laboratório de informática para assessorar no 

trabalho” (P 7) e o fato de que em “determinadas turmas alguns alunos podem apresentar 

dificuldades no manuseio do software”, dificuldade  que, “com paciência, pode ser 

trabalhada” (P 8). 

No que se refere às turmas muito grandes, uma alternativa para sanar essa 

dificuldade  e ir ao encontro das teorias da aprendizagem estudadas, seria a divisão dos alunos 

em grupos para desenvolvimento das atividades. Isso, além de facilitar o trabalho, propiciará 

aprendizagem mais eficaz tendo em vista que ocasionará interação maior. Segundo Vygotsky, 

é por meio dessa interação, da participação dos alunos em atividades compartilhadas com 

outros, que se dá o desenvolvimento dos processos mentais superiores e da aprendizagem. 

Já quanto ao fato de existir apenas um laboratório na escola, os professores 

esqueceram-se dos laboratórios móveis existentes e que, conforme pesquisa anterior, não são 

utilizados. Eis aí uma ótima oportunidade para utilizá-los. 

Outra dificuldade elencada é o fato de não haver uma pessoa no laboratório para 

ajudar no trabalho. Nos perguntamos que ajuda seria essa. Seria uma ajuda para o 

desenvolvimento da atividade em si, ou como apoio técnico quando do manuseio das 

máquinas? Consideramos importante a presença de uma pessoa no laboratório, mas apenas 

como suporte técnico. O trabalho pedagógico deve ser responsabilidade do professor. 

Quanto às dificuldades que podem ser apresentadas por alguns alunos no manuseio 

do software, contamos com a possibilidade de serem gradativamente suplantadas pela 

motivação e o interesse dos estudantes pelas atividades que envolvam tecnologias. 

Na questão referente à melhoria da compreensão dos conceitos da Física pelos 

alunos, com utilização do Tracker, 100% dos entrevistados afirmam acreditar que isso é 

possível, tendo vista que, conforme suas justificativas: 

Sim, pois permite que os resultados sejam vistos com clareza, repetidas vezes com 

grande número de variáveis envolvidas (P 1). 

Sim. Podemos como professores contextualizar da melhor maneira o conceito, a 

prática e as equações, utilizando filmagens realizadas pelos próprios alunos (P 2). 

Sim, pois vai dar um novo ressignificado aos conceitos permitindo a eles (alunos) 

conduzir as atividades e visualizar as mesmas (P 3). 

Com certeza, pois com a utilização dele é possível complementar a teoria que 

normalmente é passada no quadro e explicada verbalmente. (P 4). 
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Penso que para a maioria dos alunos sim. Porque eles conseguem visualizar o vídeo 

partindo de uma coisa real. Também muitos alunos gostam e são curiosos em mexer 

no computador e nos programas (P 7). 

Sim. Principalmente nas análises, onde determinados conceitos que muitas vezes são 

questionados na teoria poderá ser mostrado com exemplos do dia a dia (P 8). 

Com certeza. Os alunos poderão ver na prática, baseados em movimentos e 

situações do seu dia a dia, a comprovação de teorias muitas vezes difíceis de 

assimilar (P 13). 

Diante do exposto, observamos que, apesar das diculdades encontradas e citadas 

pelos professores, estes veem o Tracker como uma ferramenta possível no processo de 

ensino-aprendizagem e que agregará melhor aprendizagem para o aluno tendo em vista as 

potencialidades dele, principalmente, como citado pela maioria dos professores quanto ao fato 

de permitir demonstração e análise, ou seja, a videoanálise de movimentos que, muitas vezes, 

não podem ser analisados, ficando apenas na teoria.  

 No que se refere à análise do produto educacional utilizado durante a formação, 

apostila e objeto multimídia Blog, todos os professores consideraram muito bom o material, 

alguns classificando-o como ótimo e excelente, tendo em vista que, segundo eles,  

Pensando em um contexto de sala de aula pode ser utilizado para estimular e instigar 

os alunos a pesquisar conceitos para além da sala de aula, possibilitando assim um 

aprendizado mais efetivo (P 1). 

Muito bom, pois o material explica de maneira clara e objetiva o que deve ser feito. 

Interessante, pois até uma pessoa leiga no assunto pode pegar o material e ler que irá 

conseguir ir trabalhando com o programa (P 7). 

Na minha opinião o objeto é muito bom. É prático, bem desenvolvido e claro quanto 

a sua utilização (P 8). 

Excelente. Vai permitir um bom trabalho porque está bem claro com tudo explicado 

nos mínimos detalhes (P 11). 

Ótimo. Vai ajudar muito quando eu for trabalhar com os alunos por ter tudo o que é 

preciso (P 12). 

Excelente. Os tutoriais e roteiros são bem detalhados e bem explicados. O blog, 

além de bem organizado, vai permitir acesso fácil pelos alunos (P 13). 

O blog é simples e de fácil compreensão, o tutorial utiliza textos e imagens 

facilitando o uso do software (P 14). 

Questionados sobre a facilidade de utilização do objeto por parte dos alunos para 

propiciar o uso do Tracker, bem como favorecer o processo de ensino aprendizagem dos 

conceitos da Física no ensino médio, todos os professores responderam que sim, considerando 

possível essa utilização pois, 
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Possui explicações claras e o material como um todo é de fácil entendimento e irá 

complementar e enriquecer as teorias e conceitos explicados em sala de aula (P 4). 

Está bem explicado e de fácil acesso os comandos (P 5). 

Explica as etapas detalhadas e questiona, através de perguntas, se o aluno está 

entendendo ou não (P 7). 

É bem claro, de fácil compreensão e apresenta recursos para o bom aprendizado dos 

alunos (P 8). 

Sim. Meus alunos têm facilidade e gostam de tecnologias (P 11). 

Os alunos poderão estudar sozinhos em casa não necessitando de orientação do 

professor devido ao material (tutoriais do programa) ser bem explicado (P 13). 

O tutorial explica claramente o uso do software dando autonomia ao aluno (P 14).  

Na questão que solicitava aos professores enumerarem os pontos positivos 

encontrados no objeto, a maioria dos entrevistados deu destaque para  clareza, organização e o 

fato de o material ser de fácil compreensão e bem detalhado. A facilidade de manuseio  e a 

objetividade também foram salientadas. Dentre as respostas recebidas, evidenciamos: 

Material de fácil manuseio, gratuito, muito organizado (P 2). 

Claro, objetivo, de fácil entendimento, o blog está bem estruturado (P 10). 

Organizado, com detalhes, bem explicado (P 11). 

Claro, de fácil acesso, detalhado (tutoriais e roteiros), muito bem organizado (P 13). 

As imagens explicativas do tutorial, texto de fácil entendimento, site para fazer o 

download do software (P 14). 

Já na questão que versava sobre as possíveis falhas do objeto construído, alguns 

professores deixaram-na em branco e os professores que a responderam disseram não terem 

encontrados falhas. Interpretamos as respostas em branco como inexistência de falhas. 

Tendo em vista que durante as formações os cursistas iam dando sugestões para 

melhorar o objeto, a questão referente a esse assunto foi deixada sem resposta por vários 

professores.  

Todavia dentre aqueles que responderam, obtivemos  as seguintes sugestões: mais 

divulgação do Blog; criação de roteiros abrangendo outros conteúdos; inserção de vídeos 

prontos no Blog; que o Blog disponha de um espaço para a exposição dos experimentos 

realizados, bem como de um espaço para compartilhar dúvidas e sugestões. Outra sugestão 

dada, que não se refere propriamente ao produto educacional, é a de que a formação seja 

oferecida novamente para aqueles que não puderam participar da anterior. 
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Todas as sugestões foram bem-vindas, todavia estamos amadurecendo a ideia de 

colocarmos vídeos prontos no Blog tendo em vista que pensamos ser de extrema importância 

que as filmagens sejam realizadas pelos próprios alunos. Quanto à criação de novos roteiros, 

estão previstos no nosso plano de continuidade do estudo. Já no que se refere à sugestão de 

criarmos um meio de comunicação com os visitantes do Blog para esclarecimento de dúvidas 

e exposição de ideias, esta foi bem lembrada, tendo em vista que não tínhamos pensado nisso, 

e já está em pleno funcionamento. 

Analisando todas as respostas obtidas quanto ao objeto construído, ficamos felizes 

em perceber que nosso objetivo foi atingido. Criamos um material que vai auxiliar os 

professores no estudo do Tracker servindo como um suporte técnico/pedagógico  na 

utilização dele.  

Para finalizar este estudo, apresentamos a seguir as considerações finais em que são 

abordadas reflexões e conclusões dos aspectos observados e analisados durante o 

desenvolvimento da pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Atualmente, encontramos diversos recursos tecnológicos nas escolas à disposição de 

professores e alunos para serem utilizados no processo de ensino-aprendizagem. Todavia, 

muitas vezes tal utilização não é realizada. São várias as dificuldades enfrentadas pelos 

professores para planejar atividades com essas ferramentas, de forma que atraiam os alunos, 

sejam contextualizadas e despertem o interesse deles para a aprendizagem, que eles se sentem 

inibidos e acabam não fazendo uso de tais recursos em seu trabalho docente. 

Incluídos nesse panorama, buscamos formas de amenizar essa dificuldade e 

encontramos o software Tracker, ferramenta de fácil acesso e manuseio e que atende aos 

nossos anseios. 

Partindo dessas observações, desenvolvemos o estudo aqui relatado. A partir dele, 

procuramos conhecer as potencialidades de uso do software Tracker para o ensino da Física 

no ensino médio e criar um objeto educacional multimídia para assessorar professores e 

alunos na utilização do referido recurso. Além disso, procuramos também averiguar a 

utilização das TIC pelos professores de Física no processo de ensino-aprendizagem; mostrar 

para os professores, durante um minicurso, as possibilidades de uso do Software Tracker com 

alunos do ensino médio; bem como verificar as percepções dos educadores sobre uso do 

Software Tracker no contexto educacional e sobre o produto educacional utilizado. 

Assim, ao finalizarmos esse processo, apresentamos as reflexões e conclusões dos 

aspectos observados e analisados durante o desenvolvimento do trabalho. 

No que se refere ao software Tracker, percebemos que essa é uma ferramenta de fácil 

manipulação e, para sua utilização em ambiente escolar, necessita apenas de um computador 

(não necessariamente com configurações avançadas) e de um instrumento para captação de 

imagens em movimento tal como filmadora, celular ou máquina digital. 
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Ao estudarmos o software e pensarmos nas suas formas de utilização acreditamos 

que, por meio dele, é possível o desenvolvimento cognitivo dos alunos pela construção de 

uma aprendizagem significativa e também da mediação. 

É importante que, no momento do uso desse software, os professores já tenham 

trabalhado os conteúdos a serem abordados na atividade e os alunos, dessa forma, já tenham 

os conhecimentos desejados (subsunçores) em suas estruturas cognitivas. Observamos que a 

manipulação do Tracker permite a assimilação e a diferenciação progressiva de novos 

significados por meio da interação dos novos conhecimentos, gerados pelo manuseio do 

software, com ideias e conceitos já apreendidos em sala de aula. Além disso, considerando-se 

as zonas de desenvolvimento proximal de cada aluno, constatamos que a manipulação do 

Tracker oportuniza o desenvolvimento cognitivo a partir da interação social existente entre 

aluno e professor e entre alunos entre si, tendo em vista as discussões geradas e o 

compartilhamento de ideias.  

Quanto ao objeto educacional, podemos afirmar que atingimos nosso objetivo. 

Segundo os professores, criamos um material de fácil acesso, simples, claro, bem explicado, 

de fácil compreensão e com tutoriais que orientam quanto à instalação do Tracker nos SO 

disponíveis nas escolas e quanto ao manuseio deles. Os roteiros disponibilizados funcionam 

como ferramentas de mediação cuja principal função é exercer o papel de ponte entre o que 

aluno sabe e o que deve aprender. 

Ressaltamos que, embora hoje já encontremos uma gama de materiais muito maior 

quando do início deste estudo, e diversas pessoas tenham se empenhado em construir 

materiais e vídeos sobre o Tracker, não temos conhecimento, ainda, sobre um espaço que 

ofereça todas as informações que disponibilizamos (endereços, tutoriais, vídeos, roteiros) em 

um único local como está no Blog que construímos. Consideramos que nosso material é bem 

completo, comparando com os até então disponibilizados, e sentimo-nos realizados ao olhar o 

produto que construímos e perceber os benefícios oferecidos por ele.  

Sobre a utilização das TICs pelos professores de Física e a infraestrutura tecnológica 

das escolas, ficamos animados e preocupados ao mesmo tempo. Animados por ver que 

podemos considerar as escolas da 32ª CRE bem aparelhadas quanto aos recursos tecnológicos, 

mas preocupados, ao constatar que esses recursos são muito pouco utilizados pelos 

professores de Física. Embora todas as escolas dos professores entrevistados disponham de 

laboratório de informática, internet, laboratório móvel, TV/Vídeo-DVD, data show e algumas 

ainda possuam projetor proinfo, lousa digital e filmadora, e os professores tenham ciência do 

quanto estes auxiliam no processo de ensino-aprendizagem, a maioria dos professores 
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entrevistados utiliza muito pouco tais ferramentas e, quando o faz, é apenas para repassar 

algum conteúdo. Dificilmente as ferramentas existentes são utilizadas como um meio pelo 

qual o aluno torne-se autor e condutor do próprio processo de aprendizagem. 

Ressaltamos que, de posse desses dados, conversamos sobre eles com a Coordenação 

Pedagógica da Coordenadoria que também demonstrou preocupação diante dos resultados 

verificados. Nossa suposição é de que esse panorama não é exclusividade apenas dos 

professores de Física entrevistados, mas uma realidade dos professores em geral. Por isso, 

duas ações iniciais foram pensadas conjuntamente entre a CRE e NTE: (1) a realização da 

pesquisa com os demais professores; e (2) a realização de encontros periódicos no NTE 

(preferencialmente a cada dois meses), com os professores agrupados por área de atuação, no 

intuito de auxiliá-los no uso de tecnologias. Uma dessas ações já começou a ser colocada em 

prática. A pesquisa que realizamos com os professores de Física foi reformulada e adequada 

para ser utilizada por outros professores e já foi aplicada para todos os professores de ensino 

médio, programando para o ano de 2016 sua aplicação aos professores do ensino fundamental. 

No que se refere à formação realizada, embora tenhamos encontrado algumas 

dificuldades quanto aos horários dos professores, pois muitas vezes tivemos que transferir os 

encontros devido às atividades dos professores na escola, podemos dizer que ela foi 

fundamental para o sucesso do nosso estudo. Observamos que, a partir dela, despertamos em 

alguns professores a vontade de mudar, a vontade de continuar aprendendo tendo em vista que 

os professores perguntaram sobre a existência de outros softwares, e as formas de utilizar 

outras ferramentas existentes na escola para ensino da Física. 

Embora não tenhamos conseguido trabalhar com todos os professores de Física como 

era nosso desejo, atingimos uma grande parte desse universo e já recebemos solicitações de 

professores que não conseguiram fazer a formação, para que seja oferecida novamente em 

2016. 

Quanto às percepções dos professores sobre o Tracker, observamos que, apesar das 

dificuldades encontradas e citadas por alguns, o Tracker foi considerado uma ferramenta 

possível de ser utilizada no processo de ensino-aprendizagem e que agregará melhor 

aprendizagem para o aluno tendo em vista as potencialidades dele, principalmente, como 

citado pela maioria dos professores, quanto ao fato deste permitir a demonstração e análise de 

conteúdos muitas vezes difíceis de ser comprovados e ficam apenas na teoria.  

Diante do acima exposto, temos a sensação de dever cumprido e de objetivos 

atingidos. Não que o estudo tenha se esgotado e o trabalho esteja finalizado. Fica a proposta 

de continuação dele com construção de novos roteiros, da divulgação do objeto, do uso do 
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software com os alunos e de novas formações e discussões com colegas professores a fim de 

planejar e construir novas formas de aprender, ensinar e construir conhecimento.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 1 
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UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES 

– URI CAMPUS DE SANTO ÂNGELO/RS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO - MESTRADO 

 

 

Pesquisa sobre o Perfil dos professores de Física da área de abrangência da 32ª CRE e a 

infraestrutura tecnológica disponível nas escolas 
 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Há quanto tempo atua como professor(a) de Física? 

a) Menos de um ano 

b) 1 a 2 anos 

c) 2 a 5 anos 

d) 5 a 10 anos 

e) Mais de dez anos. Quantos?______ 

 

2. Você é professor(a): 

(  ) Nomeado  (  ) Contratado 

 

3. Nível de formação: 

a) Graduação   

b) Especialização  (  ) Concluída   (  ) Cursando 

c) Mestrado 

d) Doutorado 

 

4. Tipo de formação 

a) Licenciatura Plena em Física 

b) Licenciatura Curta em ____________________________ 

c) Cursando Física 

d) Outro. Qual? ____________________________________ 

 

5. Você utiliza computadores com que frequência? 

a) Diariamente 

b) Nos finais de semana 

c) Raramente 

d) Nunca utilizo 

 

6. Se você utiliza, especifique para qual(is) finalidade(s): 

a) Planejamento de aulas, pesquisas, estudos, etc. 

b) Diversão (jogos, música, redes sociais, etc.) 

c) Outro: _______________________________________________________________ 

 

 

7. De quais recursos abaixo elencados a escola dispõe? 

a) Datashow 

b) Internet 

c) Filmadora 
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d) TV/Vídeo-DVD 

e) Laboratório de ciências 

f) Laboratório de informática:  ( ) Linux   ou  ( ) Windows 

g) Lousa Digital 

h) Outro. Qual(is): ____________________________________________________ 

 

8. Como é o acesso a esses recursos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. Você usa os recursos disponíveis em suas aulas? 

- Sim. Quais? De que forma? Com que frequência? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

- Não. Por quê? 

a) Falta de materiais, apoio, espaço, etc. 

b) Falta de tempo devido ao conteúdo programático ser muito extenso. 

c) Turmas com muitos alunos. Dificulta o trabalho. 

d) Falta de tempo para preparar aula envolvendo os mesmos. 

e) Falta de formação continuada adequada para uso dos mesmos. 

f) Outro. Especifique: _____________________________________________________ 

 

10. Você pensa que o uso de recursos tecnológicos melhora o ensino de Física? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11. Você utiliza algum software para o ensino da Física? 

- Sim. Qual(is)? Com que frequência? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

- Não. Por quê? 

a) Não conheço softwares que possam ser utilizados. 

b) Falta de tempo devido ao conteúdo programático muito extenso. Trabalhar com eles 

demanda mais tempo. 

c) Turmas com muitos alunos. Dificulta o trabalho. 

d) Falta de tempo para preparar aula envolvendo os mesmos. 

e) Falta de formação continuada adequada para uso dos mesmos. 

f) Outro. Especifique: _____________________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO QUESTIONÁRIO 1 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você é convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa CONHECENDO O 

PERFIL DOS PROFESSORES DE FÍSICA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 32ª CRE E A 

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DISPONÍVEL NAS ESCOLAS.   

 

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: Com a crescente 

popularização das tecnologias da informação e comunicação (TIC) urge a necessidade de fazer uso 

dessas ferramentas no processo educativo, aproximando a escola da realidade dos educandos, no 

intuito de possibilitar novas formas de comunicação e de produção de conhecimento. Assim, o motivo 

que nos leva a fazer tal levantamento é conhecer a realidade do professor de Física e das escolas, na 

área de abrangência da 32ª CRE, com o objetivo de oferecer, posteriormente, capacitação 

técnico/pedagógica para o uso do Software Tracker. O procedimento de coleta de material será por 

meio de um questionário com onze questões discursivas e de múltipla escolha. 

 

DESCONFORTOS E RISCOS E BENEFÍCIOS: Você não será submetido a riscos e desconfortos, 

pois apenas será realizado um questionário para verificar o perfil dos professores e da infraestrutura 

tecnológica das escolas. Quanto aos benefícios, o questionário servirá como um momento de reflexão 

sobre a prática pedagógica e sobre as tecnologias existentes na escola.  

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE 

SIGILO: Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre 

para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer 

penalidade ou perda de benefícios. A pesquisadora irá tratar a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa serão enviados para você, caso desejar. Seu nome ou 

o material que indique a sua participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será 

identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Uma cópia deste 

consentimento informado será arquivada no Curso de Mestrado em Ensino Científico e Tecnológico 

da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus Santo Ângelo e outra 

será fornecida a você.  

 

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS 

DANOS: A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível nenhuma 

compensação financeira adicional. 

 

DECLARAÇÃO DA (O) PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELA (O) 

PARTICIPANTE: Eu, ________________________________________________, fui informado(a) 

dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em 

qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão se assim o desejar. 

O pesquisador certificou-me de que minha identidade será preservada. Em caso de dúvidas poderei 

chamar a professora pesquisadora, Joanirse de Lurdes da Rosa Ortiz, no telefone (55) 9106-4072 ou o 

Comitê de Ética da URI, no telefone (55)3313-7972, Avenida Universidade das Missões, número 464. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.  

 

 

Nome  Assinatura do Participante Data 

Nome  Assinatura do Pesquisador Data 

Nome  Assinatura da Testemunha Data 
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UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES 

– URI CAMPUS DE SANTO ÂNGELO/RS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO MESTRADO 

 

 

Pesquisa sobre as Percepções dos professores de Física sobre o uso do Software Tracker e 

sobre objeto multimídia 

  

- Avaliação do Software Tracker 

 

1. Após ter conhecido o software Tracker, qual sua avaliação sobre ele? 

a) Excelente 

b) Ótimo 

c) Bom  

d) Regular 

 

2. Você sentiu dificuldades em utilizar o Tracker? 

(  ) Sim   

(  ) Não 

(  ) Um pouco 

 

3. Você considera possível a utilização do Tracker para o ensino da Física com alunos do 

Ensino Médio? 

a) Sim 

b) Não 

Justifique:________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

4. Observando sua realidade escolar, quais possíveis dificuldades poderão ser encontradas 

para/durante a utilização do Tracker? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Você considera que a utilização do Tracker agregará  mais compreensão dos conceitos da 

Física pelos alunos? Justifique.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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- Avaliação do Objeto Multimídia 

 

1. Em sua opinião, como você avalia objeto multimídia utilizado durante a formação? 

Descreva. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Você considera que esse objeto poderá ser facilmente utilizado pelos alunos, facilitando a 

utilização do Tracker no Ensino Médio bem como ajudando no processo de ensino- 

aprendizagem dos conceitos da Física? Justifique. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Enumere pontos positivos que você encontrou no objeto. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Enumere possíveis falhas que você encontrou no objeto. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Deixe sugestões para melhorar e/ou enriquecer o objeto. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO QUESTIONÁRIO 2 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você é convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa PERCEPÇÕES DOS 

PROFESSORES DE FÍSICA SOBRE O USO DO SOFTWARE TRACKER E SOBRE OBJETO 

MULTIMÍDIA.   

 

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: Com a crescente 

popularização das tecnologias da informação e comunicação (TIC) urge a necessidade de fazer uso 

dessas ferramentas no processo educativo, aproximando a escola da realidade dos educandos, no 

intuito de possibilitar novas formas de comunicação e de produção de conhecimento. Assim sendo, o 

motivo que nos leva a fazer tal levantamento é conhecer as percepções dos professores de Física, da 

área de abrangência da 32ª CRE, sobre o uso do software Tracker após a participação dos mesmos em 

oficina sobre o referido software, bem como suas opiniões sobre o material utilizado durante a 

formação. O procedimento de coleta de material será através de um questionário com dez questões 

discursivas e de múltipla escolha. 

 

DESCONFORTOS E RISCOS E BENEFÍCIOS: Você não será submetido a riscos e desconfortos, 

pois apenas será realizado um questionário para verificar o perfil dos professores e da infraestrutura 

tecnológica das escolas. Quanto aos benefícios, o questionário servirá como um momento de reflexão 

sobre a prática pedagógica e sobre as tecnologias existentes na escola.  

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE 

SIGILO: Você será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre 

para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer 

penalidade ou perda de benefícios. A pesquisadora irá tratar a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa serão enviados para você, caso desejar. Seu nome ou 

o material que indique a sua participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será 

identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Uma cópia deste 

consentimento informado será arquivada no Curso de Mestrado em Ensino Científico e Tecnológico 

da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus Santo Ângelo e outra 

será fornecida a você.  

 

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS 

DANOS: A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível nenhuma 

compensação financeira adicional. 

 

DECLARAÇÃO DA(O) PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELA 

(O)PARTICIPANTE: Eu, _________________________________________________, fui 

informado(a) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. 

Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão se assim 

desejar. O pesquisador certificou-me de que minha identidade será preservada. Em caso de dúvidas 

poderei chamar a professora pesquisadora, Joanirse de Lurdes da Rosa Ortiz, no telefone (55) 9106-

4072 ou o Comitê de Ética da URI, no telefone (55)3313-7972, Avenida Universidade das Missões, 

número 464. Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.  

 

Nome  Assinatura do Participante Data 

Nome  Assinatura do Pesquisador Data 

Nome  Assinatura da Testemunha Data 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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