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RESUMO 
 
GAMIFICAÇÃO NO SCRATCH COMO RECURSOS PARA APRENDIZAGEM 

POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA NO ENSINO DA FÍSICA: 
LANÇAMENTO DE PROJETEIS 

 
ANTONIO DE PASSOS NETO CRONEMBERGER GALVÃO 

 
Orientador 

Narciso das Neves Soares 
 
Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação da 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará no Curso de Mestrado 
Profissional de Ensino de Física (MNPEF), como parte dos requisitos 
necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Física 
 
 
 

Nesse trabalho alicerçado sobre as bases construtivista e de 
aprendizagem significativa, buscou-se estabelecer estratégias de aprendizagem 
voltada aos subsunçores dos alunos, afim de elaborar um material de 
aprendizagem potencialmente significativo, para o ensino de Física, em 
particular no assunto Lançamento de Projéteis. Para isto, apropriou-se das três 
condições exigida por David Ausubel onde o ensino seja claro, conexo e atrativo. 
A pesquisa foi fundamentada no campo da abordagem qualitativa e utilizando-
se do método de pesquisa participante. Para reunir essas condições, realizou 
uma prática de ensino de gamificação sobre o contexto do jogo Angry Birds, com 
o diferencial de que os alunos teriam que construir sua própria versão do jogo 
por meio de uma linguagem de programação chamada Scratch. A testagem do 
material foi realizada no laboratório de Informática de uma escola do Ensino 
Médio, com quarenta alunos. Este projeto foi inovador no aspecto de ensinar 
dentro de um ambiente de gamificação a construção de um jogo eletrônico que 
se demonstrou por meio dos resultados qualitativos amplamente eficiente, 
obtendo-se de forma satisfatória a aceitação dos alunos, e concomitantemente 
a motivação destes para a aprendizagem de Física. 

   
 
Palavras-chave: Gamificação, Scratch, Lançamento de Projéteis. 
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SIGNIFICANT LEARNING IN PHYSICAL EDUCATION: 
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In this work based on the constructivist and meaningful learning bases, it 
was tried to establish strategies of learning focused on the students' subscriber, 
in order to elaborate a potentially significant learning material for the physics 
teaching, in particular in the subject Launching of Projectiles. For this, he 
appropriated the three conditions demanded by David Ausubel where the 
teaching is clear, connected and attractive. The research was based on the 
qualitative approach and using the participant research method. To meet these 
conditions, he performed a gamma-teaching practice on the context of the Angry 
Birds game, with the differential that students would have to build their own 
version of the game through a programming language called Scratch. The testing 
of the material was carried out in the Informatics laboratory of a high school with 
forty students. This project was innovative in the aspect of teaching within a 
gamification environment the construction of an electronic game that was 
demonstrated through the qualitative results widely efficient, obtaining in a 
satisfactory way the acceptance of the students, and concomitantly the 
motivation of these to the learning of Physics. 
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Capítulo 1   

Introdução  

A ideia deste estudo de pesquisa surgiu a partir da experiência proporcionada pela 

construção do artigo “Reflexão sobre o uso das tecnologias móveis como uma ferramenta 

ao ensino” [1]. Apesar do artigo fazer uma análise voltada para m-learning, mostrando 

que há uma enorme potencialidade nesta linha de pesquisa, como a grande difusão de 

dispositivos móveis, ainda há limitações que esta experiência proporcionou, como a 

ausência de informação sobre as configurações de hardware mais difundido, e essa é uma 

informação extremamente relevante no momento da construção da uma estratégia de 

ensino sobre qual um determinado aplicativo será utilizado. 

Um outro ponto reflexivo importante é que o artigo mostra uma tendência natural 

da sociedade moderna, apresentar jovens cada vez mais com “nomofobia1”, mas esta 

fobia que pode ser suprida tanto por celulares como computadores, é um dos pontos do 

artigo que indica para necessidade de um ensino interligando as TIC’s como uma forma 

de auxiliar o ensino de modo eficaz, e atender as necessidades da educação em evoluir 

juntamente com a sociedade. 

Descartou-se a utilização de dispositivos moveis devido ao fato que para 

utilização de aplicativos mais elaborados o tamanho das telas média comumente 

difundidas iria dificultar a sua utilização, além da necessidade de hardware mais potentes 

que consequentemente pela ausência de dados e pela realidade constatada empiricamente 

poderia ser um entrave.  

Um dado importante adquirido na pesquisa deste artigo está que a principal 

utilização desses dispositivos é para o uso de Jogos [2] [3], isso promoveu a gamificação 

como estratégia de motivação para a aprendizagem.  

Para a implementação da gamificação, é necessário que haja uma boa estratégia 

de ensino, essa estratégia veio com base na fundamentação teórica que inspirou a presente 

dissertação a utilizar a linguagem de programação Scratch para o ensino de Física, 

particularizado em lançamento de projéteis, assunto do primeiro ano do Ensino Médio. 

Esta é uma proposta que se apresenta como inovadora, pois na maioria das 

pesquisas que se utiliza da gamificação como práticas para construção do conhecimento 

colocam o aluno como agente passivo, uma vez que os conhecimentos já estão formulados 

                                                 
1 Nomofobia é a fobia causada pelo desconforto ou angústia resultante da ausência de contato com celulares 

ou computadores. 
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e os jogos estão prontos, sendo apenas motivadores ilustrativos. Objetiva-se, portanto, 

atuar em uma aprendizagem onde o aluno seja um agente ativo de forma que este venha 

a obter soluções práticas e atuante durante seu processo de construção de seu saber. 

Este trabalho de pesquisa teve seus capítulos organizado da seguinte maneira: 

O capítulo 1 traz uma abordagem sobre as motivações para o tema de pesquisa 

deste trabalho frente a atual conjectura de exigências sobre o avanço do ensino. Bem 

como, apresenta de forma sucinta os demais capítulos da dissertação.  

No capítulo 2 será abordado a fundamentação teórica desta pesquisa, que norteará 

os conceitos psico-pedagógicos e tecnológicos, de forma a alicerçar as bases de 

conhecimento necessário para as estratégias da produção do produto e práticas a serem 

aplicadas. 

Será abordado no capítulo 3, o método de como foi desenvolvido a dissertação, 

apresentando o ambiente de aplicação, método de avaliação, quantidade e características 

dos alunos que compuseram a amostragem de pesquisa e duração da aplicação do produto. 

No capítulo 4 será feita uma abordagem sucinta sobre os conhecimentos da 

fundamentação conceitual que o ministrante deverá ter ao aplicar o produto, porém essa 

abordagem será mais profunda proporcionando uma percepção maior sobre os assuntos, 

mas não refletindo necessariamente sobre o nível de conhecimento a ser ministrado na 

execução do produto. 

No capítulo 5 será realizado uma descrição sobre a implementação do cronograma 

dos encontros na realização desta pesquisa apresentando os conteúdos e discursões destes 

encontros, mas sem enfoque sobre a programação no Scratch para a realização dos 

mesmos. Também será apresentado uma análise dos resultados obtidos de forma a avaliar 

o mérito deste trabalho. 

No capítulo 6 se abordará as considerações finais fazendo a conciliação dos 

fundamentos teóricos com a estratégia de implementação para obtenção dos resultados 

deste trabalho, seguido de sugestões para futuras pesquisas. 

Nos Apêndices estão presente todos os algoritmos utilizados para a construção 

junto com os alunos das atividades ministradas, bem como o questionário aplicado com 

os alunos. 
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Capítulo 2   

Fundamentação Teórica 

A sociedade se encontra em constante transformação e autocriação, em todas as 

áreas, seja ela cultural, educacional, social ou político, e flui em constantes mudanças 

para readequações [4]. Dentre todas essas transformações, se sobressai a rapidez com que 

as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) se espalharam. Pesquisas recentes 

organizadas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil [5] atestam este fato. 

Considerando tal situação, o ensino precisa caminhar lado a lado com a evolução 

da informatização, tanto para que possa continuar evoluindo no campo educacional como 

para usufruir desse avanço tecnológico como forma de se desenvolverem 

simultaneamente. É justamente no âmbito da tecnologia que de acordo com Levy [6], se 

faz necessária uma mudança de métodos para a promoção de uma educação mais eficaz. 

Fazer uso de um ambiente de ensino e aprendizagem se usufruindo das novas 

tecnologias a seu favor, em prol de estratégias de ensino aprendizagem que possibilitem 

extrair as potencialidades do aluno, será a área de pesquisa traçado neste trabalho. 

2.1  Bases Psico-Pedagógicas  

Iniciar-se-á o capítulo com uma abordagem centrada nas bases de construção do 

conhecimento construtivista como linha de partida educacional para a efetivação dos 

objetivos propostos. Em seguida, busca-se estabelecer uma adequação dentro dos 

fundamentos da teoria da aprendizagem significativa de forma a desencadear uma 

aprendizagem mais eficaz.  

2.1.1  A aprendizagem Construtivista  

 O modelo de aprendizagem construtivista teve a sua consolidação marcada nas 

primeiras décadas do século XX [7]. sendo considerados como alguns dos principais 

teóricos dessa psicologia educacional o suíço Jean Piaget (1896-1980) e o bielo-russo 

(atual Belarus) Lev Vygotsky (1896-1934)[8]. Dentro do processo de construção dessa 

psicologia cognitiva contemporânea baseia-se a ideia de que o conhecimento é construído 

em ambientes naturais de interação social de forma que o indivíduo em uma perspectiva 

que tanto o sujeito como o objeto estabelecem uma conexão de relação de construção e 

reconstrução do conhecimento [9]. 
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Retornando as primícias para conceituação da significância do construtivismo, 

desembarcaremos na sua essência de ideias que tange que nenhum conhecimento, a rigor, 

está terminado ou finalizado, e de que jamais o conhecimento e transmitido de forma 

acabada. O construtivismo emprega que o conhecimento é formado pela interação do 

individuo e ambiente, seja este de forma individual ou social, onde essa relação forma as 

estruturas do conhecimento antes mesmo do rompimento da inercia do psiquismo ou da 

consciência humana [10]. 

 Sendo assim, o processo de aprendizagem em sua estrutura complexa e imoldável 

se faz necessário uma pesquisa que ultrapasse as fronteiras do conhecimento da cognição 

humana, que transcende o afetivo/emocional, social, cultural, interpessoal e históricas de 

frente a perplexidade resultante da diversidade e peculiaridades próprias na essência de 

cada indivíduo [11]. 

Uma vez que a cognição dentro do domínio humano inclui a linguagem, o 

pensamento conceitual e todos os outros atributos da consciência humana, ela resulta nos 

processos mentais inconscientes de cada indivíduo, fenômeno esse que buscam explicar 

a raiz da cognição por meio de fatores biológica, fisiológica, ontogenético, episteme ou 

como processo pedagógico [12]. Sendo a cognição muito mais primitiva que a 

possibilidade de expressar em símbolos os conhecimentos mentais compreendidos, mas 

está na abstração incorporada as realizações desse conhecimento que quando se realiza 

transcende o isolamento dos conceitos, relações lógicas e estruturas teóricas, que dão 

sentido de realidade [13], [14] . 

Entender que a cognição humana é peculiar de cada indivíduo [15], [16] é 

essencial no processo para assimilação do desafio oriundo da diversidade de estruturas de 

compreensão humana. Uma vez que o aprender se constrói de acordo com o nível da 

cognição do sujeito [17] . 

De base nisso, uma nova atenção vem sendo dada como base em estudos sobre 

estratégias de aprendizagem por meio do componente metacognitivo. Em síntese o 

metacognitivo é o pensamento de ordem superior ou ato consciente de pensar. É nesse 

estágio superior que paira as decisões conscientes, as reflexões, as estratégias, a 

monitorização do pensamento e principalmente no que tange o foco deste trabalho a 

aprendizagem como construção de conhecimento [18]. 

Compreendendo a cognição intrínseca do indivíduo e estabelecendo também a 

capacidade de autorregulação de seu metacognitivo se constitui as variáveis primarias em 

um processo complexo de aprendizagem [19]. Neste processo para que o ambiente 
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externo possa promover o processo de aprendizagem se faz necessário a construção de 

um contexto que interaja principalmente com o metacognitivo do indivíduo em questão 

de forma que sua autorregulação seja atraído para o conhecimento [20]. 

Baseado nessa linha de estudo, eficientes modelos de aprendizagem mostram 

como o conhecimento das estratégias sobre o metacognitivo possibilita um controle 

autorregulador do processo de aprendizagem [21], porém é indispensável salientar que 

qualquer modelo antes de ser construído deve objetivar o conjunto de sujeitos para o qual 

irá atuar, de forma que as práticas educacionais ao focar no metacognitivo é um fator de 

motivação para os sujeitos em questão [22]. 

Antes de estabelecer a estratégia de aprendizado, vale frisar que autorregulação 

individual da cognição é direcionada sempre por interesses intrínsecos, próprios da 

pessoa, que por sua vez quando despertados promove no indivíduo estímulos de 

proatividade caracterizada pela autorregulação da aprendizagem [19], [23]. Este por sua 

vez é o controle sobre os processos cognitivos, metacognitivo e motivacionais [20], que 

de forma nada mais do que natural, é conceber a constatação de que o desenvolvimento 

individual da aprendizagem está intimamente ligada a atividade livre e motivada oriunda 

da cognição do indivíduo [24]. 

 Desta maneira, a eficiência da aprendizagem proposta será regulada na interação 

entre conhecimento, competência e motivação [25]. Sendo assim, assumimos como um 

uma das bases do tripé indispensável no processo de aprendizagem o fator motivacional 

de qualquer estudante. De forma que tem surgido críticas recentes aos modelas 

tradicionais que não visam associar essa interdependência do ensino e de habilidade de 

motivar como estratégia de instrumento e controle da aprendizagem[26]. 

 

2.1.2 Um modelo centrado na Aprendizagem Significativa 

O processo de aprendizagem tem sido foco de intensos debates, e seus métodos 

tem evoluído durante o transcorrer da história da humanidade. Em especial durante o 

século XX surgiram diferentes propostas significativas na concepção cognitivista, das 

quais destacamos a de David Ausubel (1918-2008) [27] . 

Para Ausubel a perspectiva da aprendizagem significativa se dá na estrutura 

cognitiva para retenção de novos conhecimentos. Este teórico que foi inspiração para 

muitos educadores descontentes com as teorias de sua época, em suas obras da década de 

60 e 70 defendeu que a aprendizagem significativa se dá da seguinte forma: 
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“O surgimento de significados, à medida que se incorporam 

novos conceitos e ideias na estrutura cognitiva, está longe de ser 

um fenómeno passivo. À luz da natureza complexa e variável das 

bases intelectuais do aprendiz, existe obviamente muita 

actividade envolvida – mas não o tipo de actividade que 

caracteriza a descoberta. A actividade e a descoberta não são 

sinónimos no âmbito do funcionamento cognitivo. Só porque 

houve uma apresentação de potenciais significados, não se pode 

partir do princípio de que foram necessariamente adquiridos e que 

toda a perda subsequente reflecte o esquecimento. Como é óbvio, 

antes de os significados poderem ser retidos, necessitam, em 

primeiro lugar, de ser adquiridos e o processo de aquisição é 

extremamente activo.” [28] 

 

Isso nos remete sobre a importância do papel docente como um intermediador do 

processo de recepção do conhecimento para o aluno. De forma que se evidencia a 

qualidade do ensino na organização de materiais e experiências. Nesse processo interativo 

no qual o novo é recepcionado de forma eficaz passa a atuar como principal influência a 

aquisição significativa capaz de ancorar novos conhecimentos[29]. 

Destrinchando a estrutura cognitiva para compreensão de fatores que melhoram 

ou desvalorizam a aquisição de novos conhecimentos, dispõem-se da necessidade de 

compreender os subsunçores, que funcionam como conhecimentos prévios ou ideias-

âncoras. O que nos diz que os novos conhecimentos se ancoram em conhecimentos 

previamente existentes e a partir desse processo adquirem significado [30], [31]. 

Existe um equívoco de associar os subsunçores como estritamente conceitos 

prévios, ao contrário, os subsunçores são uma teia de conexões de conhecimento, 

significados, ideias e sentimentos existentes no cognitivo prontos para reagir ou repelir a 

novas informações de acordo com afinidade cognitiva de aderir a estas [32]. Esse 

processo foi denominado por Ausubel como assimilação2 [33]. 

Uma das grandes falhas no ensino tradicional está na ausência de estratégias de 

ensino para assimilação de conhecimentos do aluno, essa falha no ensino acaba por 

promover um dos processos definido por Ausubel como aprendizagem mecânica, que se 

trata de uma aprendizagem que não é significativa devido ao desconexo com os 

subsunçores da cognição, onde as novas informações armazenam-se de forma arbitrária 

e literal [34]. 

                                                 
2 A assimilação definida Ausubel é divergente da definição de assimilação por Piaget. Na assimilação 

ausubeliana o novo conhecimento interage com o conhecimento prévio promovendo assim a 

“ancoragem”ou fixação desse. 
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Portanto a aprendizagem significativa se faz necessário de material e 

experimentos que promovam o processo de assimilação, ou seja, que o processo de ensino 

se aproprie de materiais de aprendizado potencialmente significativo [35]. Desta forma, 

os materiais e experimentos dependem na natureza particular de cada aluno devido a sua 

estrutura cognitiva. O que segundo Ausubel: 
 

“Por outras palavras, os novos significados são o produto de uma 

interação ativa e integradora entre novos materiais de instrução e 

ideias relevantes da estrutura de conhecimentos existente do 

aprendiz. As condições de aprendizagem pressupõem, além disso, 

a existência de uma situação de aprendizagem significativa no 

aprendiz e de materiais de aprendizagem potencialmente 

significativos. ”  [28]. 

 

Visando a importância de construção de materiais de aprendizado potencialmente 

significativos, Ausubel estabelece três condições: A primeira que o material seja 

estruturado de maneira lógica, a segunda que tenha uma estrutura apropriada para o 

cognitivo do aluno e a terceira que desperte no aluno a disposição de se relacionar com a 

nova informação. [36] Podemos sintetizar essas três condições nas seguintes palavras: 

Claro, Conexo e Atrativo. O que é peculiar para cada público alvo, uma vez que a natureza 

do material proposto depende da cognição pessoal de cada aluno [33]. 

Analisando as três condições, iremos primeiramente tratar sobre o ponto clareza 

no ensino, que objetiva simplificar o conhecimento de forma que possa ser facilmente 

assimilado, essa condição tem um papel crucial no enriquecimento do ensino-

aprendizagem de qualidade possibilitando-o potencialmente significativo [37]. 

Em uma das melhores descrições de inteligência no ensino está a citação de 

Taylor:  “Um homem demonstra ter verdadeira inteligência quando toma um assunto que 

é misterioso e grandioso por si mesmo e o desvenda e simplifica, de modo que até uma 

criança consiga compreendê-lo” [38]. Prática muitas vezes esquecida por professores que 

buscam mostrar em sua soberba o grau de seu conhecimento e acabam por evidenciar em 

sua ignorância o próprio fracasso do seu ensino.  

Por segundo, buscar ser conexo no ensino, é justamente a organização de 

construção de conhecimento na maneira de mapas conceituais sobre o cognitivo dos 

alunos, proposto por Novak e Gowin, sobre uma estrutura hierárquica dos conceitos e 

significados de acordo com a teoria de aprendizagem significativa de David Ausubel [39]. 

Segundo Tavares temos a seguinte definição de mapa conceitual: 
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“O mapa conceitual é uma estrutura esquemática para representar 

um conjunto de conceitos imersos numa rede de proposições. Ele 

é considerado como um estruturador do conhecimento, na medida 

em que permite mostrar como o conhecimento sobre determinado 

assunto está organizado na estrutura cognitiva de seu autor.”[39]. 

 

O mapa conceitual é nada mais que um meio estratégico para se alcançar um 

ensino/aprendizagem, que por sua vez evidencia que o alicerce da aprendizagem 

significativa é que as informações novas são adquiridas por meio da dedicação por parte 

do aprendiz em liga-las com conceitos e significados preexistentes em sua estrutura 

cognitiva[40]. 

A terceira condição como já citado é o atrativo, mas possivelmente é a mais 

importante, porque é ela que vai promover no indivíduo a dedicação para fazer a conexão 

no cognitivo da nova informação para assimilação do novo conhecimento. A atratividade 

dos alunos está diretamente ligada com a capacidade de motivação do professor, ou seja, 

a competência do professor de despertar nos alunos a vontade de fazer e aprender[41]. 

É notório a constante queixa de professores justificando o insucesso pela 

aprendizagem na educação escolar na “falta de motivação” dos alunos, mas pouco se 

desdobra sobre as dificuldades e falta de competências do professor em ser um motivador 

para os alunos despertarem o desejo de adquirir sólidos conhecimentos [42]. 

A motivação torna-se, portanto, neste contexto não somente o ponto focal, mas se 

apresenta como uma chave propulsora neste processo de construção de material de 

aprendizagem potencialmente significativo. Mas para essa construção é preciso entender 

que: 

“Não se pode esperar superação em suas concepções alternativas 

se os estudantes engajados no processo de aprendizagem não 

estão, de fato, envolvidos no construir e questionar suas 

hipóteses. É necessário que se sintam seduzidos pelo que lhes é 

apresentado, que encontrem significação a partir das atividades 

desenvolvidas, para que possam compreender os enunciados 

científicos e a construção da própria ciência. ”[43]. 

 

Neste sentido, auxiliados pela literatura, podemos permear como noção para a 

construção desses materiais as atividades com traços da teoria motivacional que se 

mostrem influenciar o interesse e engajamento cognitivo dos alunos. Como já descrito, 

as atividades de motivação são intrínsecas do cognitivo de cada indivíduo, cabendo, 

portanto, a busca por atividade que despertem a lembrança de experiências 
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emocionalmente prazerosas para os aprendizes como forma atrativa para a aprendizagem 

significativa [44]. 

2.1.3 Elemento propulsor para construção de material potencialmente 

significativo.  

A importância da motivação dentro do ensino é notavelmente percebida devido ao 

grande volume de estudos que se acentuam se debruçando sobre esse tema, com o objetivo 

de se encontrar formas que possam favorecer o interesse e engajamento dos alunos sobre 

as tarefas para o aprendizado a eles submetidos [45]. 

 Porem ao se debruçar sobre o foco motivar pelo próprio significado etimológico 

que possui, percebemos a profundeza de atuação que o próprio nome já possui. Motivação 

é derivação da palavra motivo que foi extraído do latim “movere, motum”, e significa 

aquilo que faz mover [46]. É a própria essência em resposta do cognitivo do indivíduo 

que define qual decisão será tomada. 

Motivar se apresenta de modo mais profundo e abrangente do que incentivar o 

sujeito a aprendizagem, pois este último se limita a dispor ao sujeito a realização da ação 

para alcançar o objetivo [47]. A motivação para aprender possui anseios muito mais 

duráveis, estáveis e intenso que promovem uma busca pelo conhecimento além do 

superficial. 

Essa motivação como uma abordagem sócia cognitiva tem-se apresentado na 

literatura mostrando-se na existência de duas orientações: A motivação intrínseca e a 

motivação extrínseca [48]. É difundido na literatura que não existe uma única teoria de 

motivação para aprendizagem, mas essas duas se apresentam como estruturas de grande 

influência dentro do estudo da motivação para a aprendizagem, e, portanto, iremos 

começar a abordagem por meio delas. 

Primeiramente cabe ressaltar que apesar de aparentes as motivações intrínsecas e 

extrínsecas não são necessariamente dicotômicas. Pois do contrário seria uma forma 

muito simplista de encará-las [49]. Mas ambas estão interligadas de forma que teorias 

afirmam poder regular a motivação extrínseca até transformar-se em intrínsecas. [50]. 

A motivação extrínseca se apresenta na literatura como sendo aquela que visa 

despertar em um indivíduo a motivação como resposta a algo externo, seja pelo desejo de 

obtenção de uma recompensa material ou social, pelo comando ou pressão, ou seja pela 

vaidade de demonstrar competências e habilidades. É neste contexto, que temos os alunos 
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que buscam somente tirar boas notas, receber elogios e reconhecimento, ou evitar 

punições [51]. 

A motivação extrínseca se apresenta bem menos difundida na literatura em 

comparação com a intrínseca [49]. Talvez, pelo mesmo fato do foco deste trabalho que 

se busca uma motivação que se apresente em uma estrutura de alicerce, que conforme 

exposto se mostre muito mais durável, estável e intenso. Neste raciocínio, a motivação 

intrínseca pode ser compreendida como característica natural e inata presente nos 

indivíduos, que funciona sempre como uma resposta do cognitivo a buscar seus interesses 

pessoais, mas que tem o potencial de ser um importante propulsor da aprendizagem [50]. 

De forma que a motivação intrínseca está atrelada ao interesse do indivíduo na 

realização da ação proposta. [52]. Essa é estimulada por três necessidades básicas: A 

necessidade de competência, a necessidade de pertencer e a necessidade de autonomia 

[49]. 

Essas três necessidades básicas psicológicas são tidas como proposta básica da 

teoria de Autodeterminação, de forma que o equilíbrio estável dos três é essencial para o 

desenvolvimento e saúde psicológica[53]. A necessidade de competência diz respeito ao 

indivíduo interagir satisfatoriamente com o seu meio, o que o torna como força 

motivacional devido ser uma motivação intrínseca e ao mesmo tempo influenciada pelo 

meio [50]. 

A necessidade de pertencer tem pouca relevância no âmbito motivacional no 

processo de recepção do conhecimento, em comparação aos outros dois, isso devido à 

pouca relevância em satisfazer a necessidade de interação social dentro de um processo 

de aprendizagem que se realiza isoladamente [53]. 

 Pelo dicionário Michaelis a palavra autonomia tem como um de seus significados 

autodeterminação [54]. Que nos remete ser a autonomia está na própria fundação da teoria 

de autodeterminação. Sendo assim, autonomia é a faculdade individual que busca reger 

suas próprias ações sem a imposição externa, mas se compreender na forma de um desejo 

vinculado à vontade cognitiva de organizar experiências que integram-se aos sentimentos 

[55], encontraremos uma das chaves na busca pela potencialidade da aprendizagem 

significativa. 

Desta forma, se o objetivo da construção do processo ensino/aprendizagem se 

apresente de forma durável, estável e intenso, é preciso estabelecer estratégias para que 

na construção de um modelo de ensino que integre as três condições de um material para 

aprendizagem potencialmente significativo (claro, conexo e atrativo) de forma atuante 
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nas duas necessidades de motivação intrínsecas mais relevantes para aprendizagem 

significativa (competência e autonomia). 

2.2 Bases Tecnológicas 

Buscando efetivar de fato uma proposta de ensino/aprendizagem potencialmente 

significativa, se faz necessário acompanhar as evoluções dessa sociedade moderna do 

século XXI, seja pelo motivo de usufruir das novas tecnologias como forma de otimizar 

a aprendizagem, ou como forma atrativa devido a pré-disposição do cognitivo que os 

aprendizes possuem as novas tecnologias. 

 

2.2.1 O computador como instrumento de mediação pedagógica 

O surgimento do computador não se deu com o objetivo de ser aplicado a 

educação, entretanto a sua utilização aplicado na educação e tão antigo quanto o próprio 

surgimento do computador. E ao que se pode perceber quanto mais os computadores eram 

disseminados na sociedade, paulatinamente se seguia junto as pesquisas de sua aplicação 

no campo de estudos da educação [56]. 

Com o surgimento de utilização de computadores no Brasil, que deu início durante 

a década de 70, foi marcada historicamente da mesma forma que em outras partes do 

mundo, pois sua utilização se deu início no Brasil principalmente dentro de algumas 

universidades como a UFRJ, UFRGS e UNICAMP. [57] Na passagem da década de 70 e 

80 marcou início dos computadores pessoais [58] possibilitando intensificação das 

pesquisas do computador como ferramentas pedagógicas [59]. 

Para muitos periódicos essa realidade foi possível com o advenho da linguagem 

de computador chamada Logo3, tratando-se de um ambiente de aprendizado apoiado nas 

ideias de Piaget, possibilitava novas modalidades de uso do computador na educação de 

filosofia construcionista. Dentre essas possibilidades contava ferramentas para produção 

de texto, auxilio para resolução de problemas, bancos de dados entre outros. Inúmeros 

projetos de ensino empregaram o Logo na educação elementar e secundária no início da 

década de 80 no Brasil [56]. 

Pode-se aprender com a história de forma a não repetir seus erros! Devido à falta 

de instrução necessária aos docentes sobre como empregar a utilização do Logo, 

                                                 
3 A linguagem surgiu em 1967 inicialmente para computadores de médio e grande porte de universidades 

e Laboratórios de Pesquisa.  
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constatou-se que os resultados ficaram a margem das expectativas. Fazendo do logo por 

prometer muito e dar pouco retorno. Enfatizando com isso o papel singular que o 

professor possui dentro do processo ensino/aprendizagem [57]. 

Durante a década de 90, veio a popularização ainda maior dos computadores 

pessoais, e os avanços tecnológicos e possibilidades de utilização parecia crescer de forma 

exponencial, sendo difundidos largamente em escolas e residências, mas ainda assim nada 

disso significou mudanças nas práticas pedagógicas [57]. 

Mas ao mesmo tempo, as necessidades da informática se tornava cada vez mais 

latentes a medida que se ingressou no século XXI. Reflexos facilmente percebidos em 

meio a educação, como o surgimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 

9394/96 que por sua vez possibilitou a produção de um conjunto de referências para a 

Educação básica denominado Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1998) e de 

Psicopedagogos que visavam a inserção de tecnologias nos processos educativos.  

Mas a medida que os estudos das tecnologias aplicadas na educação vão ganhando 

mais força e se apresentando cada vez mais dinâmica, é claro que se há de esperar uma 

resistência previsível em muitos seres humanos quanto a mudanças [60], e neste caso 

especifico, esse conjunto de indivíduos contidos dentro da docência são muitas vezes 

definidos na literatura como cético, por apresentarem argumentos de que é inviável se 

preocupar com a utilização de computadores na educação enquanto outras necessidades 

básicas não são supridas, como forma também de justificativa maquiada a sua 

indisposição em sair de uma zona de conforto e buscar se qualificar sobre as novas 

tecnologias [61]. 

É inquestionável que problemas estruturais na educação existem, em uma 

pesquisa realizada em 24 países, sobre os principais empecilhos para a utilização de 

tecnologias dentro da escola apontava como maior problema o insuficiente número de 

computador dentro da escola. É o segundo maior problema é a falta de conhecimento dos 

professores em saber utilizar novas tecnologias [62]. 

Em pesquisas realizadas em 2015 no Brasil, aproximadamente 50% dos alunos 

possuem computadores pessoais em suas residências. A pesquisa também mostra que 

aproximadamente 75% das escolas possuem Laboratórios de Informática, e ironicamente 

se contado somente o universo de escolas públicas esse número sobe para 83%. Porém 

quando o tema é proporção de escolas, por projeto de capacitação para professores o 

percentual despenca para 14% [63]. Essa realidade remete a uma reflexão na afirmação 

feita por Valente: 



24 

“De fato a escola e o sistema educacional não têm recebido a 

atenção que merecem, não tem recebido recursos financeiros e se 

encontram paupérrimos. No entanto, melhorar somente os 

aspectos físicos da escola não garante uma melhora no aspecto 

educacional. ” [64]. 

 

Mesmo com tantos desafios e questionamentos é inegável que mesmo o 

computador não ter surgido com o proposito educacional, é notável sua contribuição 

dentro da educação quando bem empregado. Como descrito por Chaves: 
 

“Devemos nos preocupar com a questão da informática na 

educação porque as evidências disponíveis, embora não tão 

amplas e contundentes quanto se poderia desejar, demonstram 

que o contato regrado e orientado da criança com o computador 

em uma situação de ensino-aprendizagem contribui 

positivamente para a aceleração de seu desenvolvimento 

cognitivo e intelectual, em especial no que diz respeito ao 

raciocínio lógico e formal, à capacidade de pensar com rigor e de 

modo sistemático, à habilidade inventar e encontrar soluções para 

problemas. Não se nega aqui que esses efeitos possam ser 

conseguidos através de outros meios; mas também não há como 

negar que o uso do computador, hoje, faz-se acompanhar de 

variáveis importantes para o processo de ensino-aprendizagem, 

geralmente inexistentes nos meios mais convencionais: o 

computador, por exemplo, introduz um elemento motivacional 

indiscutível e muito positivo, tanto para os alunos como para os 

professores. Nem mesmo os maiores críticos do uso do 

computador na educação ousam negar esse fato.”[65]. 

 

Justamente com esse foco de que o computador é uma ferramenta como descrita 

por Chaves que “introduz um elemento motivacional indiscutível” que em pregar a sua 

utilização como uma “máquina de ensinar” acarretaria em limitar a extração de toda sua 

virtualidade, tendo em vista as teorias apresentadas, Isso acontece devido a ineficiência 

em concebê-lo como apenas um repassador de informação em meio a potencialidade que 

ele possui de atuar de forma muito mais intensa no processo de aprendizagem [66], e é 

sobre esse olhar de extrair do computador a capacidade de ser uma ferramenta a compor 

uma material de ensino/aprendizagem potencialmente significativo que Quartiero coloca 

seus efeitos: 

“Os “efeitos da” tecnologia são aquelas mudanças mais 

duradouras, o chamado resíduo cognitivo, que permite ao aluno 

resolver problemas, ser mais crítico e questionador, mesmo 

quando não está utilizando a tecnologia. Em geral, destaca-se a 

qualidade da aprendizagem enquanto o aluno está utilizando a 

tecnologia, ou seja, as facilidades oferecidas pelas ferramentas na 

solução de problemas, comunicação com outros alunos, 
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apresentação de uma ideia etc. No entanto, o que realmente 

importa são os efeitos gerados a partir do uso da tecnologia, ou 

seja, o “resíduo cognitivo a longo prazo”.”[67]. 

 

Apesar de existir um consenso de que não existe um modelo sobre como utilizar 

o computar, há muitos erros cometidos durante os ensaios de utilizar este no processo de 

ensino/aprendizagem. Isto geralmente acontece quando se busca apenas utilizar a 

tecnologia como uma forma de apresentar a mesma aula tradicional [68]: Surge portanto, 

ao passo que se reconhecer em meio a tantos contratempos o papel sinergético do 

computador na educação, estudos sobre como emprega-lo neste contexto.  

 

2.2.2 Informática Educativa 

Em uma época em que avança o volume de informações e se torna crescente 

desenvolvimento tecnológico, surgem constantemente novas necessidades para atender 

as insurgentes exigências da sociedade atual. Dentro desse contexto voltado para a 

educação Gardner descreve: 

 

“a educação será significativamente baseada no computador. Não 

só grande parte da instrução e avaliação será fornecida por 

computador, mas os hábitos mentais promovidos pelas interações 

com o computador serão realçados...”. [69]. 

 

Em vista a percepção crescente sobre a importância da utilização do computador no 

processo de aprendizagem e constatação de como ele vem sendo empregado que a própria 

história nos descreve uma grande lição segundo Neely: 

 

"A história está cheia de tentativas fracassadas de revolucionar 

aprendizagem por meio de inovações tecnológicas. Felizmente, 

estas tentativas nos ensinaram uma lição importante: para a 

tecnologia poder melhorar a aprendizagem, ela precisa 'se 

encaixar na vida do estudante… e não vice-versa.”.[70]. 

 

Essa necessidade gerou várias outras abordagens de linhas de pesquisa de se 

construir bases solidas pedagógicas sobre como empregar as novas tecnologias de forma 

significativo para a aprendizagem de um conhecimento especifico. Uma vez que essas 

áreas do conhecimento estão entrelaçadas e são complementares, faz-se necessário deter 

um pouco de sua compreensão. 
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Uma das áreas mais recorrente e antiga pela pedagogia surgida durante a 

revolução da informática (década de 70) é a TIC (Tecnologia de Informação e 

Comunicação), que busca efetivar os procedimentos, métodos e equipamentos para 

promover a informação e comunicar-se de forma mais eficiente. A TIC busca atuar sobre 

três grandes eixos sendo eles o computador, a comunicação e por último o eixo de 

controle e automação [71]. 

A informática educativa ou informática na educação (diferente de ensino de 

informática) busca exatamente reunir todas essas subáreas tecnologias para adequação 

em um projeto político-pedagógico a ser exercido pelo professor dentro de uma disciplina 

ou projetos transversais. Ou seja, a informática educativa é uma área de estudo que visa 

formar conhecimentos de ligação do ensino atrelado a utilização de tecnologias. 

Uma das grandes inovações de pesquisa dentro da informática educativa que tem 

se mostrado grandemente promissor, são as pesquisas em gamificação, linha de pesquisa 

que este projeto seguirá dentro da informática educativa.  

 

2.2.3 Gamificação (Game-learning) 

Com o surgimento dos computadores pessoais (PC) e sua popularização, logo 

permitiu com os avanços da tecnologia lançar quase que concomitantemente os jogos 

eletrônicos. O primeiro jogo da história surgiu em 1958, que foi criado pelo Físico Willy 

Higinbotham e recebeu o nome de Tennis Programing [72], um jogo arcaico comparado 

com os da atualidade, mas um marco na história.  

No Brasil os jogos eletrônicos tiveram sua popularização durante a década de 80, 

com o MSX Expert, da gradiente, mas ganharia notória popularidade com o Atari 2600, 

que lança a utilização de Joysticks. E posteriormente durante a década de 90 a crescente 

febre veio com o vídeo game Super NES (Super Nintendo) [73]. 

Atualmente o Brasil é o quarto maior mercado consumidor de tecnologia de jogos 

digitais, perdendo somente para EUA, Japão e China [74]. Para se ter uma base da 

dimensão que jogos digitais tem no Brasil, o jogo Pokémon GO obteve em 24h de 

lançamento no país mais de 50 milhões de usuários [75]. A atração por jogos é tão vivida 

que promove um mercado nacional que possibilita um faturamento de 1 bilhão por ano 

só aqui no Brasil [76]. 

Na Pesquisa Game Brasil 2015 [77] pode-se obter dados bastante elucidadores 

sobre o perfil deste público de jogos digitais. Primeiro que basicamente há distinção de 
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sexo, onde 47,1% são mulheres. Em 2015 71,3% afirmaram costumar jogar na plataforma 

de computadores (Desktop e Notebook) e 92,7% que jogar games é um entretenimento 

que agrada aos entrevistados. Essa mesma pesquisa também aponta que 82,1% dos pais 

costumam jogar com seus filhos. 

É justamente pela construção deste cenário em que jogos digitais se tornou um 

ambiente extremamente atrativo para público de todas as faixas etárias e de ambos os 

sexos, que estratégias educativas vão buscar no jogo a capacidade motivacional, afim de 

se alicerçar sobre este contexto ações que viabilizem potencializar processos de 

aprendizagem significativa.  Esta metodologia de ensino recebeu o nome de 

“Gamificação” ou “Game-Learning”[78]. 

Apesar de não se haver uma ampla documentação sobre o início da gamificação, 

a literatura aponta sendo Nick Pelling como o primeiro a cunhar o termo “Gamification”, 

em 2003 [79]. No Brasil faz menos de meia década que as pesquisas em gamificação 

ganharam notoriedade. O que torna essa área de pesquisa promissora devido ao seu 

grande potencial de utilização e relativamente ainda com poucas pesquisas.  

É neste contexto em que se busca unir o elemento útil de motivação para educação 

e o elemento agradável de atratividade viabilizada pelos games que Suzanne Castell 

esclarece o surgimento da gamificação dentro da necessidade da atualidade de se remediar 

as epistemologias tradicionais: 

 

““Ludic epistemology” references the need for educational game 

studies to remediate traditional (linguistically mediated) 

epistemologies. Its guiding questions are about what it means to 

encode knowledge in the form of a game, and how we might 

conceive coming to know as a process of playing. In digital game 

studies, a theory of ludic epistemology is concerned with the 

distinctive demands of, and the particular constraints upon, 

knowledge representation in the development of computer-

supported game-based learning environments. Its primary 

theoretical questions are about the remediation of educational 

knowledge and its representation.”4 [80] 

 

                                                 
4 A "epistemologia lúdica" refere a necessidade de estudos de jogos educativos para remediar as 

epistemologias tradicionais (mediadas lingüisticamente). Suas perguntas orientadoras são sobre o que 

significa codificar o conhecimento na forma de um jogo, e como podemos conceber vir a conhecer como 

um processo de brincar. Nos estudos de jogos digitais, uma teoria da epistemologia lúdica preocupa-se com 

as demandas distintivas e as restrições específicas sobre a representação do conhecimento no 

desenvolvimento de ambientes de aprendizagem baseados em jogos de computador. Suas principais 

questões teóricas são sobre a remediação do conhecimento educacional e sua representação ". 
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Cabe salientar que a gamificação não absorve a ideia de práticas simplistas como 

a exemplo atividades de atividades que visem apenas a soma de pontos como na mecânica 

dos jogos (vidas, scores, troféus e outras formas recorrentes em games). Essa é uma 

preocupação do professor e estudioso da área Karl Kapp, que para ele a definição de 

gamificação é mais ampla, no qual ele define como sendo “using game-based mechanics, 

aesthetics and game thinking to engage people, motivate action, promote learning, and 

solve problems”5 [81]. Não basta pegar elementos isolados dos games e aplica-los no 

processo de ensino, é preciso colocar todo o processo de ensino e inseri-lo dentro do 

cenário dos games, para atingir a motivação necessária para o processo de ensino 

aprendizagem. 

Uma outra definição que merece destaque por possibilitar deslindar a interligação 

de aplicação da gamificação com a educação é postulado por Sebastian Deterding, que 

afirma que a gamificação é “(…) an umbrella term for the use of video game elements 

(rather than full-fledged games) to improve user experience and user engagement in non-

game services and applications.”6 [82]. Destaca-se aqui que para aplicação de 

gamificação não se faz necessário a utilização de um jogo completo ou apenas a utilização 

do mesmo, uma vez que a gamificação visa apenas se apropriar dos elementos dos games 

para atingir seu papel motivador, caso contrário há probabilidade de se perder o foco para 

o objetivo próprio dos games de entreter.  

 

2.2.4 Scratch: uma ferramenta construcionista 

O Scratch, após 4 anos do início de seu projeto,  teve sua estreia para o mundo no 

dia 15 de Maio de 2007, tendo sido desenvolvido no Media Lab na universidade 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), de Boston, e juntamente com a parceria de 

Portugal Telecom. De acordo com seus desenvolvedores, trata-se de um pioneiro 

programa (gratuito) que visa possibilitar a criatividade e o raciocínio lógico (científico e 

Matemático) a partir de um programa simplificado de programação na informática [83]. 

                                                 
5 Usando mecanismos baseado nos jogos, com sua estética e idéias para envolver as pessoas, e assim 

motivar a ação, promovendo o aprendizado e resolvendo problemas. 

 
6 (...) um termo genérico para o uso de elementos de videogame (em vez de jogos completos) para melhorar 

a experiência do usuário e seu envolvimento em serviços e aplicativos que não sejam jogos. 
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O Scratch é uma linguagem de programação em blocos que se baseia na tecnologia 

de “Clicar e arrastar”, onde obteve a sua inspiração na linguagem Logo da década de 80, 

semelhante a um joguinho de montar peças como o Lego. [84] Mas ao contrário de sua 

fonte inspiradora o scratch tem mostrado ser uma ferramenta eficaz e obtendo uma ampla 

aceitação dos usuários de todo o mundo. No próprio portal da MIT pode-se encontrar 

dados estatísticos, como exemplo, o crescimento de ações de projetos mensais. Uma vez 

que é possível utilizar o scratch tanto off-line como na plataforma do site scratch, pode-

se ter uma ideia da popularização dessa linguagem ao se analisar os dados gerados 

somente dos usuários on-line[85]. 

 

 

Figura 1 Número de ações scratchers por mês 

FONTE: [85] com modificações 

 

Chegando a uma proporção de 793921 ações no mês de outubro de 2016 e 

crescendo exponencialmente, não há como negar seu sucesso. O Brasil possui 1,69% 

desse resultado, um resultado pequeno se comparado com a Colômbia com menos de um 

quarto da população Brasileira possui 1,38%. 

No gráfico a seguir com dados também do portal MIT [85] reforça-se a ideia de 

que sendo o Scratch uma linguagem puramente voltada para a aprendizagem, e não 

limitada a aprendizagem de programação, apesar de ter tido uma grande difusão entre 

jovens, sua ingressão se faz presente em público de todas as faixas etárias. 
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Figura 2 Idade de Distribuição de Novos Scratchers  

FONTE:  [85] com modificações 

 

Alguns dos ingredientes que tem proporcionado essa grande aceitação ao scratch 

se deve ao fato de ser desenvolvido para ser facilmente aprendido, principalmente entre 

estudantes, pela sua difusão como ferramenta de ensino em ambientes educacionais. Melo 

afirma que a expectativa dos autores era não somente o desenvolvimento de lógica de 

programação, mas “incutir na disciplina ferramentas e cenários operacionais estimulantes 

para implementar um laboratório de experimentação”[86]. 

Em uma pesquisa de relato de experiência com alunos do curso de Licenciatura 

em computação após a ministração de minicurso de Scratch se constatou uma satisfação 

de 83,34%, onde afirmaram que o primeiro contato com o Scratch contribuiu para facilitar 

seu aprendizado em relação as disciplinas estudadas por eles no curso [87]. 

O sucesso dessa linguagem está pautado na sua estrutura de programação que visa 

possibilitar o aprendizado em um processo construtivista. Essa proposta foi germinada 

por Seymour Papert, co-fundador do Media Lab onde o Scratch foi desenvolvido, por ter 

sido ex-aluno de Piaget, recebeu grande influência construtivista. Quando seu sucessor e 

aluno Mitchel Resnik assumiu a liderança do Lifelong Kidendarten Group do Media Labs 

do MIT, colocou em prática essa metodologia e se deu a criação do Scratch. 

A essência do construtivismo no programa Scratch destaca-se pela capacidade que 

o mesmo possui como metodologia educacional de proporcionar ao aluno a possibilidade 

de realizar projetos ao mesmo tempo que está aprendendo, desenvolvendo assim uma 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79

N
ú

m
e

ro
 d

e
 U

su
á

ri
o

s

Idade

Idade de Distribuição de Novos Scratchers



31 

atividade em que o conhecimento se constrói sobre o cognitivo a medida que este é ligado 

a experiências de descoberta enquanto explora a ferramenta. 

A essência construtivista do Scratch se baseia nas ideias de construcionismo 

proposto por Parpet, que seria o construtivismo agregado de duas ideias principais, a 

primeira é a atratividade já mencionada durante a abordagem das ideias de Ausubel, e a 

segunda é a presença de um cenário que possibilite o aprendiz praticar, “colocar a mão 

na massa”, construindo um artefato, seja ele real ou virtual, mas que possibilite uma 

assimilação [88]. 

Mas para Mitchel Resnik esse processo deveria ainda incorporar um processo 

sequencial de criação e abordagem metodológica para os usuários aprendizes. Propondo 

então que o Scratch seguisse um ambiente de programação visual em blocos, sendo 

interativo e que proporcionasse a construção de seu próprio processo aprendizado, 

seguindo um ciclo no qual Resnick o denominou de “Espiral do Pensamento 

Criativo”[89]. Este espiral é seguido dos seguintes passos: Imaginar, Criar, Brincar, 

Compartilhar, Refletir, Imaginar... Conforme representação abaixo [86] [88]. 

 

Imaginar

Criar

Brincar
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Refletir

Imaginar

Criar
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Imaginar
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Figura 3 Espiral do Pensamento Criativo de Resnik  

FONTE: [89] com modificações 
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“Imaginar” é o primeiro passo do espiral, e como o próprio nome sugere está 

ligado a criatividade do usuário que ao passo que assimilou os conceitos básicos do 

Scratch começa a estratetisar seu objetivo na busca a dar vida a sua imaginação. Com esse 

intuito o Scratch se preocupou em possibilitar uma variedade de ferramentas, conforme 

coloca Resnick: 

 

 “In developing technologies for older learners, we try to achieve 

a similar effect. Our guiding principle is “many paths, many 

styles” – that is, to develop technologies that can be used along 

many different paths, by children with many different styles. Too 

often, educational technologies are overly constrained, such as 

tutoring software for teaching algebra, or simulation software for 

modeling planetary motion in the solar system. Our goal is to 

provide tools that can be used in multiple ways, leaving more 

room for children’s imaginations.”7 [89]. 

 

O segundo passo formado pelo “criar” está na origem da criatividade do aprendiz, 

mas para isso é essencial que haja um ambiente que proporcione amplas oportunidades 

para construir. Este ambiente se fundamenta no construcionismo, em que a ação real em 

construir algo real ou virtual se constitui em uma etapa essencial da aprendizagem. Etapa 

essa muitas vezes não proporcionada pela indústria de brinquedos, conforme Resnick 

descreve: 

 

“Most of today’s electronic toys are pre-programmed by the toy 

company. Children cannot design or create with these toys, they 

can only interact with them; for example: hold the doll’s hand and 

its mouth turns to a smile, sing to the doll and it starts dancing. I 

am sure that designers and engineers at the toy companies learn a 

great deal while creating these toys, but I doubt that children learn 

very much while interacting with the toys.”8 [89]. 

 

                                                 
7 No desenvolvimento de tecnologias para alunos mais velhos, tentamos conseguir um efeito semelhante. 

Nosso princípio orientador é "muitos caminhos, muitos estilos" - isto é, desenvolver tecnologias que podem 

ser usadas ao longo de muitos caminhos diferentes, por crianças com muitos estilos diferentes. Com 

demasiada frequência, as tecnologias educacionais são excessivamente limitadas, como software de tutoria 

para ensinar álgebra ou software de simulação para modelar o movimento planetário no sistema solar. 

Nosso objetivo é fornecer ferramentas que podem ser usadas de várias maneiras, deixando mais espaço para 

a imaginação das crianças. 

 
8 A maioria dos brinquedos eletrônicos de hoje são pré-programados pela empresa de brinquedos. As 

crianças não podem projetar ou criar com esses brinquedos, eles só podem interagir com eles; Por exemplo: 

segurar a mão da boneca e sua boca se transforma em um sorriso, cantar para a boneca e começa a dançar. 

Estou certo de que designers e engenheiros das empresas de brinquedos aprendem muito ao criar esses 

brinquedos, mas duvido que as crianças aprendam muito enquanto interagem com os brinquedos. 
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O terceiro passo é “Jogar”, mas há uma certa utopia de que jogo e aprendizagem 

são lados opostos de uma moeda, como se fossem antagônicos, e, portanto, para estes a 

atividade jogo existiria isolada e unicamente para entretenimento. Mas para Piaget e 

Vygotsky a atividade de jogar proporciona uma capacidade de retenção para 

determinados tipos de conhecimento.  Jogar é sinônimo de aprender, pois gera um espaço 

para pensar, raciocinar, compreender, relacionar-se, satisfazer desejos, desenvolver 

habilidades, conhecimento e criatividade [90]. 

O quarto passo “compartilhar” está ligado a uma motivação intrínseca do ser 

humano, e apesar de muitas vezes essa etapa ser ignorado pode ser perceber a importância 

dessa etapa quando nos voltamos para as tecnologias e percebemos as tendências de cada 

vez mais se abrir mão de privacidades em prol de uma conexão em teia em plataformas 

de compartilhamentos, como facebook. E inclusive há pesquisas da utilização do 

facebook como uma ferramenta educativa [91]. 

No último passo está o “refletir”, que está ligado ao processo metacognitivo ou 

cognição de segunda ordem. Trata-se do pensamento consciente e totalmente voluntário 

onde o conhecimento se constrói sobre o conhecimento através de reflexões sobre as 

ações. Esta é sem dúvida uma etapa chave, tanto para a fixação do conhecimento como 

para a sua construção, e é nela que se desenvolve certamente a habilidade mais 

importante, a de aprender a aprender  [92]. 
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Capítulo 3   

Metodologia da Pesquisa 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar se a utilização do Scratch 

juntamente com a gamificação são agente motivadores que atendam a uma estratégia de 

ensino para promoção de aprendizagem significativa dentro do ensino de Física. Para 

tanto foi escolhido como ambiente de gamificação o jogo Angry Birds por ser um jogo 

muito difundido [93] e seu cenário está diretamente ligado ao conteúdo proposto de 

lançamento de projeteis. 

 A partir do objetivo apresentado, a pesquisa se aporta na abordagem 

qualitativa, pois neste tipo de abordagem a investigação recai sobre a compreensão e o 

significado produzidos pelos participantes no que diz respeito aos conhecimentos de 

Física explorados nas atividades de ensino no ambiente Scratch. É o que podemos 

perceber em Richardson ao mencionar que:  

A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais 

apresentadas pelos entrevistados, em lugar de medidas quantitativas de 

características ou comportamentos [94]. 

 

Assim, para cumprir com o objetivo proposto foram realizadas as seguintes 

etapas: (1) pesquisa bibliográfica, (2) elaboração do roteiro de atividades, para aplicação 

de algoritmos construídos no Scratch para a pesquisa e estudo de conceitos de física 

(Produto), (3) Definição da escola de aplicação (4) Composição dos participantes da 

pesquisa, (5) Produção dos dados do produto da pesquisa e Análise dos resultados. 

O tipo de pesquisa utilizada neste trabalho é a Pesquisa Participante, pois 

envolve os agentes da pesquisa, no caso os alunos, professores e o autor na condição de 

professor e pesquisador, que participou de forma efetiva durante todo processo, seja na 

realização das atividades, como nas discussões sobre a ferramenta Scratch.  

A escolha da escola de aplicação desta pesquisa utilizou-se de dois requisitos, 

o primeiro pela facilidade de a escola se dispor em abrir seu espaço escolar para a 

aplicação desta pesquisa, e segundo que a escola não tivesse nenhuma característica 

aparente que ao aplicar esta pesquisa pudesse resultar em algum tipo de vício nos 

resultados. Em vista disso a escola de aplicação desta pesquisa foi a Escola Estadual de 

Ensino Tecnológico de Paragominas. Esta pesquisa foi realizada durante os dias 22 a 26 

de agosto de 2016. 
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O uso do termo “participante” sugere a inserção do pesquisador no campo de 

investigação na qualidade de informante, colaborador ou interlocutor. As ideias de ação 

ou intervenção requerem, além da presença do pesquisador, a presença de um outro que, 

na medida em que participa da pesquisa como sujeito ativo, se educa e se organiza, 

apropriando-se para a ação de um saber construído coletivamente [95]. 

A interação com os participantes é o que torna de grande relevância esse tipo 

de pesquisa. Além disso, a flexibilidade e a apropriação metodológica do objeto em 

estudo são vantagens que coadunam com a proposta desta pesquisa que versa sobre as 

possibilidades didáticas das tecnologias digitais. 

A escolha dos participantes ocorreu de forma voluntária, onde a presente 

pesquisa foi realizada no contra turno das aulas no turno vespertino. Participaram da 

pesquisa 40 alunos, na maioria da primeira série do ensino médio, com afinidades de 

disciplinas de forma colaborativa com esta pesquisa conforme gráfico abaixo: 

 

Figura 4 Disciplinas de maior afinidade dos participantes 

  

Analisando esse gráfico já remete a um resultado positivo e desafiador logo 

no início do projeto. Positivo porque já é mais um indício de que os participantes por não 

terem afinidade a disciplina de Física a pesquisa não apresenta vícios por trabalhar com 

um público que não possui uma motivação intrínseca com a disciplina, e também porque 
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de início já se constatou que a gamificação surtiu efeito, uma vez que os alunos 

retornaram no contra turno sabendo que o objetivo era um estudo de Física dentro do 

contexto de criação de uma versão do Jogo Angry Birds.  

O projeto se iniciou desafiador devido à baixa afinidade com a disciplina de 

Física acabava resultando em um preconceito negativo externado na forma de rejeição, e 

o projeto acabou assumindo um objetivo de transformar essa rejeição em uma nova 

percepção de aceitação por parte dos participantes com relação a disciplina de Física. 

O projeto foi realizado em 4 encontros de duas horas aulas, partindo do 

pressuposto de menor conhecimento prévio dos alunos, o conteúdo apresentado em cada 

dia será abordado no capitulo 5. O laboratório de informática possuía computadores para 

a metade da turma, e afim de se evitar com que os alunos sentassem em duplas, os mesmos 

trouxeram seus Laptops o que possibilitou uma melhor fluidez para a eficiência das aulas. 

Abaixo tem-se uma foto tirada após o termino do terceiro encontro com a maioria dos 

alunos. 

 

Figura 5 Laboratório de Informática do EETEPA Paragominas  

FONTE: Autor. 

 

Durante o período de aplicação do projeto não esteve disponível no 

laboratório a internet, o que não impactou na aplicação deste projeto, gerando assim mais 

um fator positivo sobre a presente proposta em se adaptar à realidade de nossas escolas. 
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Capítulo 4   

Fundamentação Conceitual 

4.1 Um ensino alinhado aos PCN 

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são os norteadores para a 

construção de qualquer matriz de referência no que tange os moldes sobre como o projeto 

educacional deve acontecer, ou seja, os PCN são a base referencial para avaliação da 

qualidade toda matriz educacional no país, elaborado pelo Ministério da Educação do 

governo federal [96]. 

OS PCN estão divididos em três grandes grupos, o primeiro para os de ensino 

fundamental para os ciclos I e II (editado em 1997), o segundo grupo os de ensino 

fundamental dos ciclos III e IV (de 1998), e os do terceiro grupo do ensino médio (de 

1999). Eles têm como principal objetivo estruturação dos pilares fundamentais do ensino 

em instituições públicas e privadas atuando tanto nas abordagens práticas da 

aprendizagem auxiliando na melhor conduta a ser empregada, como também de conteúdo 

a serem ministrados afim de garantir os conhecimentos necessários na formação da 

sociedade. 

Atendendo a essa necessidade de autoanalise para validar a proposta do presente 

trabalho, analisaremos de forma objetiva se a proposta desta pesquisa está em 

consonância com os parâmetros nacionais curriculares. 

Primeiramente como este projeto trata-se de uma proposta de ensino usando novas 

tecnologias, já ressalta uma grande harmonia com as propostas dos PCN, uma vez que as 

mesmas buscam nortear o ensino atrelado ao uso de computadores afim de atualizar os 

alunos com as novas tecnologias e instrumentaliza-los para as demandas presentes e 

futuras sociais.  

OS PCN também afirmam que a utilização de computadores é um excelente 

instrumento de aprendizagem para as mais variadas classes de alunando, fazendo questão 

de destacar a inclusão de alunos portadores de deficiência. Isso porque segundo os PCN 

o computador tem a capacidade de favorecer habilidades pouco frequentes no uso 

cotidiano dos alunos, como o favorecimento da leitura, da comunicação, do trabalho em 

grupo, coordenações motoras, concentração, autoconfiança e motivação para aprender. 

Porém os PCN fazem uma ressalva. 
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“Mesmo os programas educativos para computador não se 

constituem como soluções prontas e auto-suficientes para o 

ensino. Nenhum software funciona automaticamente para 

promover aprendizagens, pois é necessário que a sua utilização 

esteja atrelada a um contexto de ensino e aprendizagem, ou seja, 

à colocação de problemas cognitivos considerando aquilo que o 

aluno já sabe. ”[97]. 

 

Isso ratifica o que já foi exposto, que para os PCN o computador deve atuar apenas 

como instrumento de mediação pedagógica, e não como substituto do papel do professor. 

Em paralelo com essas ideias o computador foi incumbido de auxiliar a aprendizagem na 

contextualização afim de gerar uma aprendizagem significativa. Essa ideia contida nos 

PCN se assimila a ideia da utilização de gamificação, conforme podemos perceber no 

texto do PCN abaixo. 

 

“O tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso que 

a escola tem para retirar o aluno da condição de espectador 

passivo. Se bem trabalhado permite que, ao longo da transposição 

didática, o conteúdo do ensino provoque aprendizagens 

significativas que mobilizem o aluno e estabeleçam entre ele e o 

objeto do conhecimento uma relação de reciprocidade. A 

contextualização evoca por isso áreas, âmbitos ou dimensões 

presentes na vida pessoal, social e cultural, e mobiliza 

competências cognitivas já adquiridas.” [98]. 

 

Entretanto a utilização do Scratch associado a Gamificação visa além da 

contextualização didática para mobilização do aluno para as transposições de Ensino. 

Ambiciona-se também a agregação mesmo que de forma mais limitada entre outras coisas 

as ideias propostas por Resnik do espiral de pensamento criativo. Segundo os PCN 

estimular a criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo inusitado, as afetividades 

entre outras são essenciais para a construção de identidades capazes de se adequar as 

exigências de um mundo imprevisível, diferente e incerto. Há grande semelhanças das 

ideias de Renisk neste a exemplo no trecho a seguir dos PCN. 

 

“O computador, em particular, permite novas formas de trabalho, 

possibilitando a criação de ambientes de aprendizagem em que os 

alunos possam pesquisar, fazer antecipações e simulações, 

confirmar ideias prévias, experimentar, criar soluções e construir 

novas formas de representação mental.” [97]. 

 

O que em suma as propostas dos PCN chancelam esta pesquisa sobre o aspecto de 

que a utilização de novas tecnologias alicerçadas sobre uma consistente didáticas de 
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ensino, que prendam o interesse dos alunos, é um poderoso instrumento motivacional 

para o ensino. Tal pratica sem dúvida podem contribuir inúmeros ganhos, conforme 

descrito pelo PCN. 

 

“A motivação é outra ideia bastante associada ao uso de 

tecnologias. Sem dúvida, os alunos ficam muito motivados 

quando utilizam recursos tecnológicos nas situações de 

aprendizagem, pois introduzem novas possibilidades na atividade 

de ensino. Por exemplo: 

• dão sentido às atividades escolares, na medida em que há uma 

integração entre a escola e o mundo cultural em que os alunos 

estão inseridos; 

• apresentam a informação de forma muito atrativa, pois incluem 

textos, imagens, cores e sons; 

• variam a forma de interação com os conteúdos escolares 

(aprender por meio de textos imagens e sons, simulações de 

ambientes, exploração de estratégias etc.); 

• verificam rapidamente o efeito produzido pelas operações 

realizadas; 

• permitem observar, verificar, comparar, pensar, sobre o efeito 

produzido pelas operações efetuadas, sem precisar realizar tarefas 

que seriam exaustivas se fossem feitas apenas com lápis e papel; 

• realizam atividades complexas com mais rapidez e eficiência; 

• possibilitam interagir com pessoas que moram em lugares 

distantes (via Internet).” [97]. 

 

Entretanto não se pode deixar de expor algumas ressalvas dos PCN em reconhecer 

que as motivações oriundas das tecnologias serão voláteis caso o processo da tecnologia 

na educação não alvejar se conectar na estrutura cognitiva preexistente dos alunos. Fato 

esse em que remete a necessidade do ensino transcender a um eixo temático ou área de 

conhecimento durante o processo educacional, e que não pode ser entendida como um ato 

simplista durante este processo de apenas dar significado ao uso da tecnologia.  

 

4.2 Movimento em duas dimensões 

Os PCN têm destacado um novo sentido aos conhecimentos do ensino médio em 

relação a Física, reconhecendo a importância destes conhecimentos frente aos alunos. 

Onde se enfatiza nesta etapa apresentar um conjunto de competências especificas da 

disciplina.  

A palavra Física provém da palavra Grega 𝜑�́�𝜎𝜂𝜍, que significa natureza. É uma 

ciência relativamente antiga que estuda os fenômenos naturais e tecnológicos, presente 
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no cotidiano dos alunos, que dá a este a compreensão do universo a partir de leis, modelos 

e construídos na linguagem matemática para manter a maior precisão possível. 

4.2.1 Posição e Deslocamento 

Para todo o mundo e tudo que está ou não contido nele está em movimento 

dependendo do referencial. Nada está absolutamente estático, e Halliday [99] explica que 

isto gera questionamentos sobre a classificação e comparações de movimentos existentes, 

o que é estudado pela cinemática dentro da Física. 

A cinemática busca solucionar como deve ser medido os movimentos, como 

compara-los e analisar os padrões de movimento, sem buscar explicar as suas causas. Para 

isso, a cinemática foi construída ao longo da história sobre inúmeros questionamentos, 

indagações, experimentos, erros, respostas, hipóteses e acertos, afim de que hoje 

pudéssemos estuda-la de forma precisa e confiável.  

O deslocamento é um movimento onde ocorre variação de posição, este por sua 

vez é a localização precisa no espaço com coordenas que devem ser estabelecidas antes 

de analisá-lo, pois irá orientar a análise do movimento. As posições são definidas como 

𝑥, e o deslocamento como 

 

Δ𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1                                                               (1) 

 

Utilizamos a letra grega Δ (Delta Maiúsculo) para indica a variação de posição, 

resultando no deslocamento. Mas todo movimento só existe se estiver atrelado a um 

referencial, pois é o referencial que permite traçar o parâmetro de posição e assim 

estabelecer a trajetória do deslocamento. 

A escolha do referencial é tão importante, que um mesmo referencial pode 

apresentar duas trajetórias diferentes à dois observadores distintos. Para a Física existe 

dois tipos de referenciais, o inercial9 e o não inercial. Este trabalho abordará os 

referenciais inerciais, haja vista que este é previsto nas leis de Newton. 

 

 

                                                 
9 Inercia é a Resistencia que a matéria oferece à variação de deslocamento por tempo. 
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4.2.2  Movimento Uniforme na Horizontal (MUH) 

Para Moyses [100] a forma mais clara de analisar a cinemática é por meio dos 

conceitos de movimento da cinemática. E um desses principais conceitos é o da 

velocidade, que é a rapidez com que um corpo de desloca. Rapidez está atrelado ao fator 

tempo, e esta sem dúvida é uma grandeza primária para análise de todos acontecimentos. 

A saber, há dois tipos de velocidade, a primeira sendo definida como velocidade média, 

que é o deslocamento do trajeto ou taxa de variação da posição pelo tempo total 

despendido para tal. 

 

𝑣𝑚 =
Δ𝑥

Δ𝑡
=

𝑥2 − 𝑥1

𝑡2 − 𝑡1
                                                             (2) 

 

 

De acordo com a orientação das coordenas, a variação da posição poderá gerar um 

resultado positivo ou negativo, este sinal indicará de acordo com a coordenada a direção 

do movimento, uma vez que a velocidade é uma grandeza vetorial. 

A outra velocidade é a velocidade instantânea, como o próprio nome sugere a 

velocidade instantânea mede a taxa de variação de posição em um único instante de 

tempo, como se apresenta a seguir:  

 

𝑣(𝑡) = lim
Δ𝑡→0

Δ𝑥

Δ𝑡
                                                               (3) 

 

Isso significa que o coeficiente angular de um ponto da reta tangente à curva de 𝑥 

em função do tempo 𝑡 é neste ponto a velocidade.  

É importante distinguir a velocidade média da velocidade instantânea de forma 

cuidadosa, pois na linguagem comum, usualmente quando se refere a velocidade 

geralmente está se fazendo referência a velocidade instantânea, enquanto que em 

situações casuais quando se calcula a velocidade de cruzeiro para chegar a uma 

determinada localização em certo tempo, está se calculando a velocidade média. 
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4.2.3 Movimento Uniformemente Variado na Vertical (MUVV) 

Uma velocidade média também pode ser definida dentro de um sistema com 

velocidades variada, como a média aritmética da velocidade inicial e final. 

 

𝑣𝑚 =
𝑣1 + 𝑣2

2
                                                                (4) 

 

Galileu Galilei foi um dos maiores cientistas de todos os tempos, por volta de 1610 

contrariou o senso comum de sua época adotado por mais de dois milênios pelas ideias 

aristotélicas. Convencido que corpos caiam com variações de taxas de velocidades 

regulares, Galileu comprou sua teoria através de experimento fazendo corpos rolarem por 

uma tábua.  

As pesquisas de Galileu foram fundamentais para a exposição de uma ciência nova 

que pudesse proporcionar uma melhor compreensão de corpos em queda livres. Seu 

objetivo. Antes de galileu apenas observações superficiais foram feitas sobre o ganho de 

velocidade de corpos em queda livre, mas uma descrição detalhada de como os corpos 

em queda livre estão sujeitos a ação de uma aceleração constante apontada para baixo, 

este conhecimento veio à tona somente com Galileu.  

A aceleração está para a velocidade assim como a velocidade está para o 

deslocamento, ou seja, assim como a velocidade indica uma taxa de variação da posição 

com o tempo, a aceleração indica uma taxa de variação de velocidade com o tempo. Esta 

aceleração quando especifica para queda livre tem como modulo representado pela letra 

𝑔, sendo chamada de gravidade. A aceleração da gravidade em nosso planeta é definida 

como 𝑔 = 9,81𝑚𝑠−1. 

A aceleração assim como a velocidade, é definida como aceleração media e 

instantânea. A aceleração media 𝑎𝑚 de uma partícula é definida como a variação da 

velocidade Δ𝑣 em um intervalo de tempo Δ𝑡, da seguinte forma: 

 

𝑎𝑚 =
Δ𝑣

Δ𝑡
=

𝑣2 − 𝑣1

𝑡2 − 𝑡1
                                                           (5) 

 

A aceleração instantânea também seguindo a mesma definição adotado pela 

velocidade, é definida por Young [101] como: “a aceleração instantânea é o limite da 

aceleração média quando o intervalo de tempo tende a zero”, ou seja: 
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𝑎(𝑡) = lim
Δ𝑡→0

Δ𝑣

Δ𝑡
                                                                 (6) 

 

A aceleração assim como a velocidade é um vetor, e a orientação da aceleração 

em um movimento linear pode resultar em um movimento acelerado quando enquanto 

estiver coincidente com a velocidade, e retardado quando estiver oposto a velocidade. 

De base dessas informações e da equação 5, podemos organizar a equação em 

função da velocidade final 𝑣2, quando a aceleração é constante, de forma que: 

 

𝑣2 = 𝑣1 + 𝑎∆𝑡                                                                (7) 

 

Uma relação mais ampla em relação a variação do tempo ∆𝑡, de forma que nos 

permita analisa-los de forma muito pequena e muito numeroso, é atribuindo a aceleração 

para um intervalo de tempo entre 𝑡1 e 𝑡1 + ∆𝑡 por meio de uma integral, conforme abaixo: 

𝑣2 − 𝑣1 = + ∫ 𝑎
𝑡2

𝑡1

𝑑𝑡                                                         (8) 

E de forma semelhante podemos fazer o mesmo para a equação (2), ficando: 

 

𝑦2 − 𝑦1 = + ∫ 𝑣
𝑡2

𝑡1

𝑑𝑡                                                         (9) 

 

Substituindo a equação (8) na equação (9), e assumindo novamente que a 

aceleração seja uma constante e que o tempo inicial seja a partir de um marco zero de 

medição, obtemos a seguinte expressão: 

 

𝑦2 = 𝑦1 + ∫ 𝑣
𝑡2

0

𝑑𝑡 = 𝑦1 + ∫ (𝑣1 + 𝑎∆𝑡)
𝑡2

0

𝑑𝑡 

 

Assumindo novamente que a aceleração seja constante e que a velocidade inicial 

também o seja, chegamos a seguinte expressão da posição em função do tempo:  

 

𝑦2 = 𝑦1 + 𝑣1 ∫ 𝑑𝑡
𝑡2

0

+ 𝑎 ∫ 𝑡 𝑑𝑡
𝑡2

0

= 𝑦1 + 𝑣1𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2                     (10) 
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4.2.4  Movimento dos Projéteis 

Segundo Tipler, um movimento de projétil é todo objeto lançado no ar com uma 

velocidade inicial e ficando livre para se movimentar, seguindo seu movimento por 

inércia até que atinja seu objetivo. [102] Quando este lançamento não ocorre em paralelo 

nem ao eixo x e nem ao eixo y, a análise do movimento ocorre de forma simultânea com 

MUH e MUVV. 

Para isso utiliza-se a decomposição da velocidade inicial 𝑣1 em suas componentes 

vetoriais do eixo x e do eixo y,  

 

𝑣1𝑥 = 𝑣1𝑐𝑜𝑠𝜃                                                               (11) 

 

𝑣1𝑦 = 𝑣1𝑠𝑒𝑛𝜃                                                               (12) 

 

Dentro do contexto de lançamento de projétil o corpo lançado está sobre o efeito 

de uma aceleração constante denominada de gravidade, o que permite a utilização das 

equações (7) e (10). No contexto experimental deste projeto, a prática de lançamento de 

projeteis irá desconsiderar a presença do ar, consequentemente de sua ação de resistência 

ao movimento realizado pelo projetil, portanto, não irá se abordar tal assunto. 

A figura abaixo representa um diagrama padrão de experimentos de lançamento 

de projéteis, com as principais medidas a serem averiguadas.  

 
Figura 6 Diagrama de um lançamento de projétil 

Fonte: Autor 
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Para se obter a altura máxima, utiliza-se o mesmo processo de MUVV de posse 

da equação (10), com o diferencial que será preciso antes utilizar a componente vetorial 

y da velocidade resultante e continuar adotando a aceleração igual a gravidade. 

O inverso, para se calcular o tempo total de voo 𝑇, basta associar que até a altura 

máxima é igual ao tempo de decida até a altura de lançamento, portanto 

 

0 = 𝑦1 + 𝑣1𝑦𝑇 −
1

2
𝑔𝑇2 ⟹ 𝑇 =

2𝑣1𝑦

𝑔
=

2𝑣1𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑔
                               (13) 

 

Esse resultado nos permite encontrar o alcance horizontal 𝐴, basta para isso 

substituirmos a relação de 𝑡 por 𝑇 na equação (2) 

 

𝐴 = 𝑣1𝑥𝑇 = (𝑣1𝑐𝑜𝑠𝜃) (
2𝑣1𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑔
) =

2𝑣1
2

𝑔
𝑠𝑒𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃 

 

Simplificando por meio de uma identidade trigonometrica obtemos a equação (14) 

 

𝐴 =
𝑣1

2

𝑔
𝑠𝑒𝑛2𝜃                                                                  (14) 

 

Essa equação nos mostra como o alcance também depende de 𝜃, uma vez que o 

valor máximo para 𝑠𝑒𝑛2𝜃 é 1, quando 𝜃 = 45𝑜, o que promove o maior alcance em 

relação a 𝜃. Por meio da trigonometria também é possível perceber que angulos 

complementares geram o mesmo resultado para 𝑠𝑒𝑛2𝜃, resultando apenas no tempo de 

voo e na altura maxima atingida.  

 

4.3 O Ambiente de programação Scratch 

O termo Scratch é oriundo de uma técnica muito utilizada entre os DJ (Disco-

Jockays) chamada de “scratching”. Essa técnica visa realizar misturas musicais 

inesperadas, mas que sejam muito atrativas, como o girar do disco de vinil para frente e 

para trás muito presente no Hip-hop. De forma análoga o Scratch também propõe uma 

linguagem de programação que busque realizar misturas de mídias (imagens, gráficos, 
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sons, musicas...) de simples e interativa gerando uma inesperada combinação de 

satisfação. [103] 

Uma das grandes facilidades do Scratch está em uma de suas propostas em 

amenizar a preocupação de seus usuários quanto a ocorrência de erros de sintaxe, o que 

resulta em um melhor aproveitamento nos esforços da construção do algoritmo e 

consequentemente a aprendizagem. Tudo isso proveniente de uma interface “perfeita” do 

Scratch que possibilita uma montagem mais fácil e rápida. 

Uma outro diferencial do Scratch em relação a maioria das linguagens de 

programação está na ausência da necessidade de compilação do algoritmo, além do fato 

de ser uma linguagem leve capaz de rodar muito bem qualquer computador sem a 

necessidade de configurações mais elevadas. Tudo isso sem deixar de mencionar que a 

linguagem Scratch possui uma tradução completa para o português.  

O Scratch pode ser utilizado on-line diretamente no site10 do Scratch, sem 

nenhuma necessidade de instalação. Para tanto basta entrar no link no canto superior 

direito da página e fazer um pequeno cadastro de login. 

 

 

Figura 7 Pagina inicial do site Scratch  

FONTE: Autor. 

 

A utilização on-line do Scratch permite alguns recursos, como a criação de login 

de professor para gerenciamento de uma turma, a possibilidade de salvar seus projetos e 

                                                 
10 https://scratch.mit.edu/ 

https://scratch.mit.edu/
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armazena-lo em nuvem na plataforma do site com/sem opção de compartilhar para que 

outros usuários vejam. A possibilidade de encontrar outros projetos compartilhados por 

outros usuários também é um adicional, pois poderá servir de modelo ou inspiração para 

a construção de um projeto personalizado. 

Também há de forma gratuita uma versão oficial do Scratch para utilização do 

Scratch off-line para fazer download no site11, onde utiliza-se a mesma interface gráfica, 

podendo igualmente salvar no computador e também ser aberto posteriormente 

diretamente no site on-line. O grande diferencial paira sobre o fato de poder está 

utilizando o Scratch em ambientes sem acesso à internet. 

Atualmente o Scratch está na versão 2.0, ambientalizando-se sobre a interface 

desta versão encontra-se na tela inicial a imagem abaixo que dividiremos em 10 áreas de 

forma didática segundo tutoriais existente.  

 

 

 

Figura 8 PrintScr da tela inicial do Scratch  

FONTE: Autor. 

 

No ponto 1 encontramos uma categoria de comandos, é neste ponto que se dá 

acesso blocos para construir os algoritmos. As categorias de comandos são formadas por: 

movimento, aparência, som, caneta, controle, sensores, operadores, eventos, variáveis e 

mais blocos. De forma didática cada categoria é representada por uma cor. 

                                                 
11 A instalação é bem simples, faça o download dos três arquivos correspondentes ao sistema operacional 

que será utilizado e execute a instalação na ordem apresentada no site 

https://scratch.mit.edu/scratch2download/  

9 

3 
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https://scratch.mit.edu/scratch2download/
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A escolha no ponto 1 dá acesso aos blocos de comando no ponto 2 referente a 

categoria selecionada no bloco 1.  Para utilização deste bloco de comando basta clicar 

sobre ele e arrastar para o ponto 5, chamado de área de edição. É na área de edição em 

que os algoritmos são construídos, para construção da linguagem pata juntar os blocos 

uns com os outros como na construção de um texto. Essa aglutinação de blocos que 

permiti visualmente ao usuário a despreocupação com a sintaxe, porque dois comandos 

que não se unem por erro de sintaxe na programação no Scratch e esses comandos 

(blocos) simplesmente não se encacham. 

No ponto 9 está o palco, é no palco que roda o produto construído, mas também é 

onde se monta o produto. Acima do palco tem no ponto 8 um botão verde e um vermelho, 

responsáveis respectivamente por ativarem e desativarem a função de rodar o algoritmo 

construído na área de edição. Sobre os palcos os atores chamados de Sprite atuam.  

É no ponto 10 em que se seleciona os objetos para copiar e apagar os Sprite e os 

cenários do palco, além de ter um controle dos objetos existentes ou para criar-se novos 

sprites ou cenários de palcos. Para criar ou editar os sprites ou palco é necessário ir no 

ponto 4 onde se tem além da aba comando, as abas trajes e sons para edição da imagem 

e inclusão de efeitos sonoros respectivamente. Para redimensionar os sprites e cenários 

no palco temos no ponto 6 os comandos duplicar, apagar, crescer e encolher objetos. 

No ponto 3 podemos selecionar o idioma, salvar o projeto, obter dicas sobre como 

utilizar o Scratch e informações sobre o mesmo. E por fim no ponto 7 temos os botões 

para alterar o modo de visualização do Scratch. 

O Scratch é altamente intuitivo, com uma ferramenta de dica muito auxiliar para 

iniciantes, mas uma sugestão de estudo é a exploração do site Scratch Brasil12, é um 

projeto totalmente independente do site oficial do Scratch, mas que possui diversos 

materiais, apostilas e vídeos, que podem ser de grande auxilio para aprendizagem e 

domínio dessa ferramenta e para ideias de práticas de ensino. 

  

  

 

  

                                                 
12 http://www.scratchbrasil.net.br/  

http://www.scratchbrasil.net.br/
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Capítulo 5   

Modelagem e Implementação do Software Scratch no 

ensino de Lançamento Obliquo 

 

5.1  Cronograma de Aulas  

Esse projeto como já apresentado foi executado em 4 encontro, cada encontro foi 

organizado levando em conta o volume de informação. Todos os encontros foram 

realizados no laboratório, e as aulas ocorreram com a utilização de quadro branco, 

Datashow e computadores para os alunos. Todas as aulas foram praticas com utilização 

de debates em conjunto com o software Scratch, parte do momento os alunos observavam 

as problemáticas apresentadas no Datashow, e em outros momentos os alunos eram 

liberados para ficarem livres para manusear o Scratch a fim de obter soluções e formular 

conhecimento ou mesmo fixá-los. 

O objetivo neste capítulo não é a de formular um roteiro rígido e inflexível sobre 

como o processo desta proposta deve acontecer, pois isso seria contrário as próprias bases 

teóricas em que está fundamentada. Objetiva-se, portanto, apresentar alguns víeis de 

como a execução desse projeto se sucedeu e as cernes de sua estrutura para que possa ser 

replicado sem interferir nas peculiaridades do executor e dos aprendizes. 

Desta forma, neste capítulo abordaremos um enfoque na abordagem dos 

conteúdos, sobre as discursões e reflexões, ficando para os apêndices deste trabalho a 

descrição detalhada das estruturas dos algoritmos apresentados nas aulas. 

5.1.1  Primeira Aula 

Partindo do pressuposto que todas as aulas ocorrerão sobre uma ferramenta da 

qual os alunos não possuem nenhuma formação, mas que o mínimo de seu domínio se faz 

necessário para a presente proposta, se destinou a primeira aula para a ambientalização 

da ferramenta Scratch. 

Essa medida não pode ser encarada como desperdício de tempo, mas deverá ser 

encarada como uma estratégia que promoverá muitos ganhos por otimizar o aprendizado 

além de torna-lo mais eficaz. Isso sem descartar que o universo de possibilidades de 

aprendizado com essa ferramenta não se limita a presente proposta. 



50 

Nessa perspectiva apesar do Scratch ser uma ferramenta de fácil assimilação, é 

preciso ter a sensibilidade em não buscar formar os alunos em peritos na ferramenta, mas 

de promover-lhes a capacidade de compreender sua estrutura se funcionamento e 

consequentemente ser capaz de explorar sua própria jornada de aprendizado sobre a 

ferramenta. 

Para tanto essa primeira aula visa a construção de dois produtos, o primeiro 

produto está voltado a uma construção algo simples para introdução do Scratch. Nesse 

passo o objetivo é a construção de uma simples animação semelhante a uma proteção de 

tela. Essa animação visa fazer o gato (mascote do Scratch) ande pelo palco deixando um 

rastro de tinta que vai ficando mais largo e concomitantemente variando de cor, e ao bater 

na borda ele volte fazendo assim um ciclo infinito, conforme mostrado abaixo em quatro 

quadros de tempo. 

 

 

Figura 9 Protetor de Tela  

FONTE: Autor. 

 

Essa simples proposta inicial que pode ser construído com poucas linhas de 

comando, promove a familiarização das categorias de comando: Eventos, Movimento, 

Caneta, Controle e Sensores.  

É importante frisar possibilitar de gerar a oportunidade dos alunos exercerem o 

mais próximo do Espiral do Pensamento Criativo de Resnik, de forma que não existe uma 
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forma correta de exercer a atividade, mas a atividade está correta quando há a 

compreensão da utilização dos comandos para a realização do que se pretende. Abaixo 

temos variações construídas por um aluno que explorando novos recursos duplicou os 

atores fazendo uma variação interessante, onde essas ações devem ser motivadas para 

repetir um ensino de programação robotizada. 

 

 
Figura 10 Protetor de tela de um aluno  

FONTE: Autor. 

 

Ele usou neste exemplo 12 atores que deixam um rastro de tinta uniforme até tocar 

na parede, depois ele só volta a deixar o rastro quando tocar novamente a parede. Parece 

simples, mas assas experimentações e reflexões com reconstruções do que foi feito é um 

eixo essencial na aprendizagem dos alunos, que cabe a cada instrutor promover para 

garantir a aprendizagem. 

O segundo projeto está voltado a criação de um jogo, servindo para aprofundar os 

conhecimentos de comandos de sensores e controle, introduzindo um novo conhecimento 

de comando de aparência. Além da necessidade de criar um palco, o jogo promove uma 

criação em que há interação entre dois atores e por sua vez deste com o telespectador. 

Ambos são controlados pelo teclado, um pelas teclas direcionais e o outro pelas teclas 

“w”,”a”,”s” e “d”, consequentemente esse é um jogo para dois jogadores. 
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A ideia desse jogo é a existência de dois atores presente em um labirinto conforme 

a imagem abaixo. Os dois quadros representa o efeito de movimento de bater asas gerado 

pelo comando de aparência. 

 

 
Figura 11 Jogo Polícia e Ladrão 

 

 O objetivo do jogo que nos remete a uma brincadeira de “Polícia e Ladrão”, é 

uma disputa do primeiro ator que é representado por um morcego tem que chegar ao ovo 

(verde) do segundo ator, e que por sua vez este que é um dragão tem que tocar no morcego 

antes que este chegue ao ovo.  

 

 
Figura 12 Jogo Polícia e Ladrão - Vencer 

 

Ao passo que terminando esta etapa o aluno for capaz de construir esses dois 

pequenos projetos culmina-se esta proposta inicial, mesmo que esta pareça algo complexo 

para os leigos e simplistas para os peritos, mas o fato é que com essa proposta ou 

equivalente os alunos serão capazes no sentido de ter as competências necessárias para 

projetos mais complexos e que incorporem conhecimentos específicos da Física presente 

nas próximas aulas. 

Vale ressaltar que houve um foco de apresentar uma aula inaugural com o Scratch 

que se demonstrasse de forma lúdica, afim de garantir o elemento motivador que se 
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sobrepõe a qualquer proposta que enfoque em um ensino instrucionista com um discurso 

de garantir um melhor aproveitamento de tempo com o máximo de informação sobre a 

utilização do Scratch.  

 

5.1.2  Segunda Aula 

Nesta aula buscou-se a elaboração de uma atividade simples no Scratch para assim 

realocar tempo para um debate e como foi necessária uma aula voltada para conceitos de 

cinemática como: posição, velocidade, aceleração. 

É nesta aula que haverá junção entre o conhecimento de Física, que muitas vezes 

é recepcionado pelos alunos como abstrato por não perceber utilidade em sua vida, e o 

conhecimento de programação em linguagem Scratch. Portanto, esse trabalho deve ser 

apresentado como uma forma de situações problemas, como por exemplo: criar uma 

velocidade no Scratch?  

Mas deve-se haver um cuidado para que não se deixe o aluno se debruçar demais 

ao ponto de permitir que o aluno perca o estimulo. A ideia está em fazer com que o aluno 

vá compreendendo os conceitos simples da Física e consigo replicá-lo em sua 

programação de forma gradativa, ou seja, a proposta de algoritmo não se deve ser 

apresentada jamais de forma pronta, mas construída gradativamente com os alunos, 

inserindo primeiramente o conceito de posição, depois o de velocidade e por 

consequência o de aceleração.  

Essa aula, portanto, atingirá seu proposito quando primeiramente os alunos 

compreenderem a base da cinemática e uma forma de representá-lo no Scratch, e segundo 

que tem um papel importantíssimo de gerar o sentimento no aluno de que o conhecimento 

em Física é essencial para a construção de jogos, porque indiretamente isso é um gancho 

que merece um momento na aula de reflexão sobre a importância da Física não somente 

para construção de jogos, mas para compreensão e construção do mundo em que vivemos. 

O projeto dessa aula na presença de um objeto (Ator) qualquer presente no espaço, 

com possibilidade de inserir velocidades e acelerações nos eixos X e Y. O palco é 

preenchido com a imagem de um plano cartesiano presente na própria biblioteca do 

Scratch, e o objeto foi mantido o mesmo de abertura do Scratch, uma vez que o enfoque 

não está na aparência, mas na construção conceitual da Física no algoritmo. 
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Figura 13 Atividade da segunda aula  

FONTE: Autor. 

 

 Ao passo que se clica na bandeirinha verde, se configura as velocidades e 

acelerações desejadas, ao clicar na tecla espaço e se move como tal deixando um rastro 

de tinta até tocar na borda e então ele volta para as coordenadas iniciais.  

Depois da conclusão do algoritmo é importante explorar o produto sobre como 

realizar uma simulação de um pulo, a queda de um objeto, a gravidade como uma 

aceleração, se é a velocidade inicial ou a aceleração que tem o papel mais importante em 

uma corrida, dentre diversos outros questionamentos de possibilidades de ser abordado 

pelo professor. 

Um ponto importante que não se pode deixar obscuro quando se faz essa conexão 

da Física com a construção de um programa, é que para a programação não existe leis 

estabelecidas, o programa vai sem dúvida reproduzir as leis construídas em seu algoritmo, 

independentemente de ser ou não uma reprodução de realidade de mundo. Essa é uma 

colocação importante haja vista que já há uma familiarização dentre os docentes da Física 

em trabalhar com simuladores como por exemplo os do Phet13, que são simuladores 

                                                 
13 Fundado em 2002 pelo Prêmio Nobel Carl Wieman, o projeto PhET Simulações Interativas da 

Universidade de Colorado Boulder cria simulações interativas gratuitas no site  
https://phet.colorado.edu/pt_BR/  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/
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fechados que busca reproduzir de forma mais fidedigna possível a percepção da realidade 

de mundo. Mas que no caso de trabalhos com linguagens que visem construir com os 

alunos esses simuladores, é preciso ter a sensibilidade de perceber uma maior 

possibilidade de apresentar desvios do esperado uma vez que o crivo de revisão não é o 

mesmo de um projeto como o Phet.  

O que se busca destacar é o fato de encarar essas possibilidades como 

oportunidades de aprendizado, e não como uma limitação de quem buscar desenvolver 

mais atividades e pesquisas nessa linha de ensino.  

Um exemplo prático disso foi quando um aluno questionou por que o rastro de 

movimento deixado pelo ator ao executar sua trajetória parecia estar quadriculado em vez 

de uma linha uniforme, conforme imagem abaixo: 

 

 

Figura 14 Atividade da segunda aula com rastro  

FONTE: Autor. 

 

Isso evidenciou não uma falha no Scratch, mas um pequeno desvio na construção 

do algoritmo de velocidade, o que abriu oportunidade de refletir, aprender e recriar. O 

movimento de velocidade no eixo X e no eixo Y não são separados no mundo real, eles 

correm simultaneamente sem qualquer distinção, porém na Física ao analisar o 

movimento de um corpo separamos as componentes ao estuda-las, e ao construir o 

algoritmo de velocidade com os alunos, ela foi colocada separada: 
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Figura 15 Velocidade de X e Velocidade de Y  

FONTE: Autor. 

 

A velocidade que é definida como uma variação de posição em relação ao tempo, 

não pode ser executada a velocidade em X em uma etapa diferente da velocidade em Y, 

mas ambas devem sempre ocorrer juntas como uma velocidade resultante. Essa foi uma 

ótima oportunidade de fazer essas explanações e abrir indagações sobre como representar 

uma velocidade resultante, o qual foi apresentado a seguinte solução aos alunos: 

 

 

Figura 16 Velocidade Resultante  

FONTE: Autor. 

 

E consequentemente após a modificação no algoritmo a desarmonia do fenômeno 

observado foi modificado para o esperado: 

 

 

Figura 17 Atividade da segunda aula com rastro 2  

FONTE: Autor. 
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A compreensão e aceitação que o professor não é o detentor de um conhecimento 

perfeito, mas um guia na construção da aprendizagem dos discentes é essencial para lidar 

com uma proposta de ensino construtivista, pois as inúmeras possibilidades de construção 

em uma proposta de trabalhar com um construtor de programas. 

5.1.3  Terceira Aula 

Nesta aula se construirá a estrutura essencial da relação da Física com o jogo final. 

Por tanto, será construído um lançador de projeteis em duas dimensões, de forma que o 

enfoque nesta aula não será o rebuscamento da roupagem do projeto, mas a compreensão 

da Física sobre esse assunto e em sequência a reprodução deste projeto no Scratch. 

Esse projeto irá envolver na sua interface trabalhar com a variável velocidade e 

ângulo, porém em seu interior estará presente os conhecimentos de lançamento de 

projeteis como decomposição de resultante, trigonometria, ação da gravidade e etc. O 

projeto é composto por 3 atores, sendo 2 aparentes direto: O mago e o morcego.  

 

 

Figura 18 Atividade da Aula 3  

FONTE: Autor. 

 

Neste projeto o objetivo é construir um “lançador de projeteis para acertar um 

alvo”. O mago é o lançador de projetil, o morcego é um alvo dinâmico e o terceiro ator 

oculto “magia” é o projetil. Antes do lançamento a velocidade inicial e ângulo podem ser 

ajustados pelas teclas direcionais do teclado até o momento do lançamento ser acionado 
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com a tecla “espaço” que lança uma “magia” na forma de uma bolinha que obedece às 

leis de lançamento obliquo, deixando um rasto da trajetória. 

 

 

Figura 19 Atividade da Aula 3 - com rastro  

FONTE: Autor. 

  

Quando o alvo for acertado, o morcego indica mudando sua fantasia para um 

fantasma que em seguida sai de cena. 

 

 

Figura 20 Atividade da Aula 3 - Fantasma  

FONTE: Autor. 
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É aparente que a atividade em si de um mago acertar um morcego não transparece 

em um projeto educativo sobre aprendizagem em lançamento de projeto, mas foco nesta 

aula não está na atividade depois do projeto pronto, mas na construção do projeto em si, 

que irá requerer compreensões da Física.   

5.1.4 Quarta Aula 

Esta aula não tem seu enfoque voltado para a construção de um produto final de 

um jogo, isso devido ao fator tempo, a construção de algo assim deve ser transcendente a 

sala de aula.  

A apresentação deste projeto tem dois enfoques, a primeira está ligada ao fator 

motivação, dar aos alunos o objetivo de poderem construir um jogo é motivador, 

conforme já abordado, o que nos remete que a estratégia de apresentar este projeto não se 

restringe a quarta aula. Portanto, a prévia pode ser apresentada no início, desde que não 

comprometa as estratégias de construção do conhecimento dos alunos sem ignorar os 

conhecimentos de pré-requisitos para estes. 

Um dos aspectos como tratado na construção deste projeto de jogo foi utilizado 

Sprite do renomado jogo Angry Birds com o objetivo de gerar um ambiente de 

gamificação. O jogo inicia com a seguinte tela de abertura! 

 

 

Figura 21 Abertura  do Projeto 5  

FONTE: Autor. 

 

O que ao clicar no botão indicar nos leva ao segundo quadro que é a seleção de 

fase. A gamificação não visa em sua proposta a atividade de extensa de um jogo no plano 
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educacional, portanto esse projeto só apresenta 6 fases curtas, que proporcione abertura 

para um ensino no conhecimento de Física e envolva os alunos. Somente a primeira das 

6 fases começa desbloqueado, as outras são liberadas a medida que a fase anterior for 

concluída. 

 

 

Figura 22 Escolha de Fase  do Projeto 5  

FONTE: Autor. 

 

Iniciando a primeira fase é apresentado um novo cenário, o que será o mesmo para 

as próximas fases. Todas as fases dão ao jogador a possibilidade utilizando as teclas 

direcionais para regular o ângulo de lançamento e em alguns casos como a primeira a 

velocidade resultante de lançamento.  

 

 

Figura 23 Fase 1 do Projeto 5  

FONTE: Autor. 
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Nesta primeira fase é apresentado um primeiro desafio sem alvo aparente, onde 

pede-se ao jogar ter o maior tempo de voo, o objetivo é instigar os alunos a compreender 

que o tempo de voo está ligado a velocidade no eixo y. 

Enquanto que na segunda fase não bastará somente uma compreensão da 

velocidade no eixo y, mas também da velocidade do eixo x, uma vez que o objetivo 

proposto será o de conseguir atingir o maior alcance. 

 

 

Figura 24 Fase 2 do Projeto 5  

FONTE: Autor. 

 

A terceira fase é uma recapitulação das fases anterior, tendo como desafio que o 

jogador descubra as coordenadas de ângulo para atingir o menor alcance com o menor 

tempo de voo.  



62 

 

Figura 25 Fase 3 do Projeto 5  

FONTE: Autor. 

 

Onde o problema deve usar as mesmas estruturas de conhecimento nas duas 

primeiras. Se foi abordado uma dedução do modelo matemático que descreve o tempo de 

voo, e na segunda teve a continuidade deduzindo a expressão que descreve o alcance 

máximo, essas mesmas expressões devem ser usadas para discutir uma solução para esta 

fase, de forma que o aluno sempre perceba que em todas as aulas os assuntos estão 

conectados. 

É evidente que para um professor, um voo de lançamento de projeto de menor 

alcance não representa somente uma solução, e por isso, quando apresentado na fase 3 

um voo de menor tempo em conjunto com um de menor alcance pode parecer 

inicialmente redundante para os alunos, mas essa impressão deve ser descontruída à 

medida que formamos o conhecimento nos alunos na fase 4 trabalhando os conceitos de 

ângulos complementares em lançamentos de projeteis. 

Na fase quatro inicialmente uma bola azul sai da baladeira e segue uma trajetória 

de lançamento com ângulo inicial de 60 graus e velocidade 6. 
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Figura 26 Fase 4 do Projeto 5  

FONTE: Autor. 

 

No início da fase é pedido ao jogar que chegue na bolinha azul, porém logo após 

que a bolinha azul fez essa trajetória o percurso foi obstruído com pedras impossibilitando 

que o pássaro pudesse realizar a mesma trajetória, tendo apenas como solução o ângulo 

complementar. 

As fases 5 e 6 estão voltadas mais a forma tradicional de jogo, mas que possibilita 

fazer com que os alunos enxerguem os movimentos de trajetórias uma forma diferente 

que tinham antes. Nesta etapa é importante o papel do professor como um incentivador 

dessa reflexão. 
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Fase 5

Fase 6

 

Figura 27 Fase 5 e 6 do Projeto 5  

FONTE: Autor. 

  

 

O Segundo ponto desta aula está ligado a revisão e reflexão dos assuntos abortados 

nas aulas anteriores, de forma que promova a proposta de aprendizagem.  Focar, portanto, 

em uma revisão mostrando o passo a passo de como o jogo foi construído é essencial, 

uma vez que será inviável reproduzi-las, mas para sair do abstrato e proporcionar a 

reflexão para fixação da aprendizagem dos alunos é importante que possibilite aos alunos 

criar variações do jogo. 

Essa oportunidade reestabelece o foco deste projeto em que a cerne da 

aprendizagem não está no ato de jogar, mas de criar o jogo e consequentemente aprender 

Física para a realização de tal feito. 

Durante a experiência desse projeto verificou-se que tal proposta foi promissora, 

sobre avaliação de que os alunos construíram suas versões. Abaixo temos alguns PrintScr 

de telas de jogos de alunos que disponibilizaram ao termino da aula. 
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Figura 28 Jogo 1 de aluno  

FONTE: Autor. 

 

Figura 29 Jogo 2 de aluno  

FONTE: Autor. 
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Figura 30 Jogo 3 de aluno  

FONTE: Autor. 

 

Os jogos construídos pelos alunos foram feitos de forma mais simples no que 

tange ao design, como a falta de abertura dos jogos, a criação de somente uma fase, 

ausência de efeitos de lançamento, ausência de controle de velocidade e ângulo com as 

teclas direcionais do teclado e etc. 

 Porém, já era esperado pelo fator tempo que os jogos dos alunos fossem mais 

sintéticos, e pelo fato que o núcleo do jogo abrange os conhecimentos em Física que foi 

o foco para concretização desta pesquisa, isso depois que esse objetivo foi atingido. 

2.2  Análise dos Resultados 

Os resultados desta pesquisa está embasada sobre as observações do professor (o 

autor) durante a realização do curso e sobre um questionário (Apêndice XX) aplicado 

com os alunos, que envolvia perguntas conceituais de Física, perguntas sobre a Física 

utilizada pelo Scratch, contas de Física e questionamentos sobre a disciplina e o ensino 

de Física.  

É importante enfatizar novamente como visto no capitulo 3, que menos de 3% 

inicialmente se identifica com a disciplina de Física e menos de 10% tem favoritismo por 
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matemática. O que favorece esta pesquisa em ter um público sem pré-disposição de 

afinidade que mascare os resultados. 

 Em um contexto geral analisando as questões do questionário, ele era composto 

por três questões de texto conceituais de Física, três questões de Física com imagem, duas 

de Física com programação Scratch e duas questões de Física com contas. Fazendo uma 

análise de Histograma de acerto das questões, percebemos que a moda, a mediana e a 

média aritmética dos alunos está em aproximadamente 7. 

 

 

Figura 31 Nota dos Alunos no Questionário  

FONTE: Autor. 

 

É um resultado otimista, considerando que o menor rendimento obteve 50% de 

acerto, e que aproximadamente 22% dos alunos obtiveram rendimento igual ou superior 

à 70% de rendimento. Apropriando-se do requisito de competências que os alunos já 

deveriam ter para a atuação desse projeto em decorrência da séria que fazem. Afinal, para 

Dias: 

 

“Competência exige apropriação sólida e ampla de saberes, de 

modo a permitir ao sujeito que os convoque (de forma ajustada) 

quando se encontra face a diferentes situações e contextos. 

Competência recorre, desta forma, a noções, conhecimentos, 

informações, procedimentos, métodos e técnicas. ” [104]  

  

A competência também está diretamente ligada a possuir os pré-requisitos de 

conhecimento necessário para que alunos possam assimilar de forma satisfatória o novo 
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conhecimento em questão. Para este trabalho, enfocaremos o termo competência a esta 

parcela de definição.  

Para fazer algumas hipóteses sólidas, apresenta-se a seguir um mapeamento de 

acerto de questões voltada ao tipo de questão, para assim analisarmos onde se encontra 

as maiores limitações dos alunos a partir do resultado das respostas do questionário. 

 

 

Figura 32 Análise por tipo de Questão  

FONTE: Autor. 

 

De fato, há um desvio tendendo para a competência ligada nos conhecimentos de 

matemática, o que não significa que as deficiências estejam singularmente atreladas a esta 

disciplina, mas ao fata da peculiaridade que as disciplinas de exata possuem para 

construção de aprendizado uma necessidade maior de competências de assuntos 

anteriores, que em outras áreas de disciplinas não acontecem em mesma proporção.  

 Como a disciplina de Física é uma ciência que estuda as leis da natureza por meio 

da linguagem de matemática, comunga consequentemente dos mesmos desafios no que 

concerne as competências para aprendizado. Isso significa que disciplinas de extas por 

exigirem mais competências dos alunos acabam sendo interpretadas como muito 

complicadas, mas quando apresentada de forma preparada para a cognição dos alunos ela 

muda o estereótipo com que a vista. 
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Figura 33 Box Plot 1  

FONTE: Autor. 

 

Fato que é constatado pela própria concepção dos alunos, apesar de haver uma 

divergência de opinião, há uma forte tendência ao observar uma mediana em 1,87, que 

considera a disciplina difícil, o que já era esperado devido também aos resultados de baixo 

favoritismo (menos 3%).  

Entretanto houve uma mudança drástica de aceitação da Física nas três perguntas 

subsequentes, primeiramente pela presente aplicação do produto, que construiu uma 

maior aceitação em aprender Física, o que já é mais um indicativo de que este produto 

obteve sucesso. E de forma quase unanime os alunos admitiram que o Scratch foi uma 

ferramenta que os instigou a conceber a relevância da Física e que práticas como essa são 

importantes de serem aplicadas em sala de aula. 

A dificuldade da aprendizagem da Física talvez esteja na própria persistência das 

ditas aulas tradicionais, demonstrando que em pleno século XXI a educação tem 

resistência em evoluir. Em uma análise sobre o tipo de aula que os alunos costumam ter, 

obtivemos o seguinte resultado:  
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Figura 34 Tipo de aula dos alunos  

FONTE: Autor. 

 

Ressaltando que os alunos eram de diversas salas, esse resultado é de fato uma das 

possíveis explicações referente às dificuldades dos alunos e da fácil transposição de 

opinião sobre suas percepções quanto a disciplina. Aulas experimentais não tem 

unicamente propósitos de ser aulas práticas, mas dentre outros fatores são sem dúvidas 

aulas lúdicas que aguçam os aprendizes ao assunto abordado.  

As atividades lúdicas são fatores motivacionais, e para esta enquete em zero por 

cento houve algum aluno que tivessem aulas predominante com experimentos. Mas está 

justamente no aspecto motivador que se atrela os resultados deste projeto.   

Analisando os resultados das perguntas do questionário sobre a relação de se 

sentirem motivados para aprender Física, obtivemos respostas favoráveis sobre esse 

requisito, quase que unanimemente com uma mediana de resposta de 4,65 que com 

certeza foi mais prazeroso estudar Física com a metodologia apresentada. Isto denota a 

relação direta que a rejeição a disciplina não está na disciplina, mas na sua abordagem em 

sala de aula. 

Outro fator importante foi com uma mediana de 4,62 dos alunos acreditam que o 

Scratch facilita a aprendizagem em Física, e esta é uma impressão questionável, uma vez 

que terão que conceber um volume maior de informações e um maior esforço de 

raciocínio. Mas a realidade desta interpretação está no fato já discutido neste trabalho que 

a motivação torna a aprendizagem mais atraente e por sua vez mais significativa, por isso 

47%
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para os alunos o ensino com o Scratch não torna a aprendizagem em Física mais 

complicada. 

A reposta mais próxima da unanimidade é a de que os alunos gostaram de aprender 

Scratch. Isto certamente a ratifica como uma ferramenta de aprendizado motivacional.  

 

 

Figura 35 Box Plot 2  

FONTE: Autor. 

 

E é evidente que se para os alunos a aprendizagem em Física com o Scratch se 

tornou mais agradável, os alunos gostariam de vivenciar mais experiências como essa 

nessa e nas outras disciplinas, de forma que essas práticas não fossem exceção, mas uma 

vivência em sala de aula. Em um campo do questionário destinado para os alunos 

deixarem suas impressões, um aluno escreveu. 
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Figura 36 Avaliação de um aluno sobre o curso  

FONTE: Autor. 

 

O que foi escrito por este aluno resume muito do que foi dito, e certamente contém 

mesmo que de forma objetiva o que foi proposto neste projeto. A busca por um ensino 

prazeroso e consequentemente promovendo uma aprendizagem significativa é o foco de 

pesquisadores em educação. 

Nenhuma pesquisa em educação tem como garantir que os resultados obtidos em 

um ensaio de amostragem sejam reproduzidos constantemente, uma vez que o ensino em 

sala de aula é equiparado a um universo quântico, ou seja, nunca serão as mesmas 

variáveis. Cada aluno traz consigo um cognitivo único, e, portanto, essa escrita do aluno 

só representa uma pequena amostra dentro da amostragem desta pesquisa. 

Para analisar, portanto, mesmo que de forma limitada, se a turma comunga com o 

que foi escrito pelo jovem, foi analisado um último quadro de Box Plot, avaliando a 

concepção da turma sobre o curso, o aprendizado e sua continuidade. 
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Figura 37 Box Plot 3  

FONTE: Autor. 

 

As três primeiras perguntas responderam a indagação, de forma massiva a turma 

gostou do curso com mediana de 4,82. O aprendizado foi o de maior mediana com uma 

constatação de 4,95, onde para concepção dos alunos houve um aprendizado. E de forma 

aproximada os alunos externaram também vontade de que práticas como esta fossem 

aplicadas novamente em sala de aula. 

O que houve um menor consenso, apesar de não ter existido o contraditório, foi 

concernente a continuidade dos estudos aprendido durante a execução do projeto. Mas de 

forma muito satisfatória, uma parcela dos alunos se apropriaram dos conhecimentos 

aprendidos para realizar uma apresentação para os demais alunos da escola, sendo aberta 

ao público. 

A motivação desta ação de apresentar o trabalho partiu de professores e da direção 

da escola, que ficaram entusiasmado com a participação dos alunos. Alunos e professores 

da Universidade Federal Rural da Amazônia que assistiram à apresentação teceram 

comentários de admiração sobre o projeto. 
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Abaixo está uma foto do evento quando os alunos estavam apresentando e uma 

emissora de TV também esteve no local registrando o evento, e no momento da foto o 

repórter Vilhena estava entrevistando uma aluna. 

 

 

Figura 38 Alunos dando entrevista ao SBT  

FONTE: Autor. 
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Capítulo 6   

Considerações Finais 

Esse trabalho foi moldado dentro de teorias de bases de ensino e aprendizagem 

bem definidas, seguida de estratégias que simultaneamente buscavam ser inovadoras. Isto 

porque, não se perdeu em sua essência o foco de um ensino voltado para uma concepção 

construtivista e aprendizagem significativa, alicerçado sobre novas teorias de 

ensino/aprendizagem atreladas as tecnologias, afim de que a junção destes viessem 

produzir por meio de sinergia o elemento propulsor para a construção de um material 

(produto) potencialmente significativo no ensino/aprendizagem de Física 

De posse disso, este projeto de pesquisa foi desenvolvido com base em uma 

abordagem qualitativa. O produto construído foi aplicado para 40 alunos em uma escola 

pública do Ensino Médio, de diferentes turmas, com 4 encontros, no contraturno, no 

laboratório de informática da escola.  

A aprendizagem construtivista estabelece a importância de moldar o ambiente de 

aprendizagem para que a interação deste com o cognitivo ou com o metacognitivo do 

aluno possa promover uma autorregulação de forma que a construção do conhecimento 

seja satisfatória. Mas a eficiência desta regulação está centrada no conhecimento 

ministrado, na motivação do aluno e nas competências do aluno para assimilar os 

conteúdos. 

A ponte entre o conhecimento e as competências no processo de aprendizagem 

nos remete as ideias da aprendizagem significativa de subsunçores, onde para o novo 

conhecimento ser concebido é preciso que este se conecte a teia de conhecimento 

existente, e por sua vez também atenda a afinidade cognitiva do receptor. 

Esta afinidade cognitiva é o que nos remete a motivação da aprendizagem 

construtivista. É na ausência desta que Ausubel definiu como uma aprendizagem 

mecânica por conduzir uma aprendizagem sem estratégias para os subsunçores. Este 

trabalho visou construir um projeto com estratégias de forma a propiciar uma 

aprendizagem potencialmente significativa. 

Para isto, buscou-se seguir as três condições de Ausubel como estratégia para 

aprendizagem significativa, que sintetizamos como claro, conexo e atrativo. De posse 

deste objetivo estratégico, este projeto focou primeiramente na condição de atrativa, 

conforme descrita no capitulo 1, constatou-se aceitação no senso comum a ambientes de 

jogos eletrônicos, o que nos deu a estratégia de trabalhar com a gamificação. 
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A gamificação tem o objetivo de ser motivador por se apropriar dos elementos dos 

games, mas sem deixar perder o foco com atividade de jogos extensas, uma vez que o 

cenário do jogo atua como motivador. Como este trabalho visa o ensino de lançamento 

de projeteis, utilizou-se, portanto do ambiente do jogo Angry Birds, vista que este como 

já demonstrado é um jogo de notoriedade fama e aceitação entre os alunos.  

A forma de abordagem que este projetou executou, foi através de uma linguagem 

de programação chamada Scratch. Esta linguagem desenvolvida para o ensino, além de 

atrativa por ser intuitiva e lúdica, apresentou vantagens que se demonstrou apropriadas 

para este projeto como simplicidade nas estruturas de sintaxe, ausência de compilação, 

linguagem visual em blocos e funciona on-line e off-line.  

O ensino com o Scratch também foi demonstrado ser um ensino construtivista, o 

que reforçou as estratégias desta proposta de pesquisa, uma vez que o espiral de 

pensamento criativo proposto por Resnick um dos criadores do Scratch contemplou os 

objetivos de um ensino claro e conexo.  

Este projeto foi inovador no aspecto de ensinar dentro de um ambiente de 

gamificação a construção de um jogo eletrônico que se demonstrou por meio dos 

resultados qualitativos, amplamente eficiente, obtendo-se de forma satisfatória a 

aceitação dos alunos, e concomitantemente a motivação destes para a aprendizagem de 

Física, o que resultou em um aprendizado acima das expectativas. 

Os resultados apresentados nas análises deste trabalho além de gerar otimismo 

sobre o produto construído, indica que esta linha de pesquisa de gamificação incorporada 

com a programação desenvolvida no Scratch para o ensino de Física aponta para uma 

possibilidade correta no que tange as exigências de uma sociedade em constante evolução, 

e busca junto com esta um ensino inovador e eficiente.  

Sugere-se a construção de novas pesquisas com esta linguagem e com diferentes 

outras linguagens de programação (Code::Blocks, TurtleArt, Python, Superlogo ...)  e em 

diferentes assuntos para se aferir e confrontar as análises deste trabalho sobre 

circunstancias diferenciadas. 
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Apêndice A   

Algoritmo do protetor de tela – Aula 1 

A.1 Ator 1 

A.1.1  Scripts  
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Apêndice B   

Algoritmo do Jogo “Polícia e Ladrão” – Aula 1 

B.1  Palco  

Para a criação do Palco é necessário desenhá-lo em panos de fundo. É necessários 

garantir que as linhas do labirinto não sejam muito fino, uma vez que será no sensor da 

cor de contato que irá definir as “paredes” e o ovo. De forma que fique algo que se 

assemelhe a imagem abaixo. 

 

 

 

B.2  Ator 1  

O ator pode ser representado por qualquer Sprite de imagem no banco de dados 

existente no Scratch ou de imagem importada. Mas é necessário em pano de fundo no 

Scratch desenhar uma pequena bola de cor vermelha (cor escolhida no algoritmo) na 

frente da imagem para que os comandos possam funcionar corretamente. 
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B.2.1  Fantasias 

É composto por duas fantasias: bat1-a e bat1-b, onde ambos os quadros possui o 

ponto vermelho conforme os dois quadros abaixo: 

 

 

B.2.2  Scripts  
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B.3  Ator 3 

Este ator segue a mesma lógica do ator 1.  

B.3.1  Fantasias 

De forma análoga é formado por duas fantasias e ambas com um ponto azul na 

frente do dragão.: dragon1-a e dragon1-b. 

 

 

 

B.3.1  Scripts 
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Apêndice C   

Algoritmo do mago atirando no morcego – Aula 2 

C.1  Palco  

O palco é formado por um único pano de fundo já presente na biblioteca do 

Scratch chamado de xy-grid. Cuja o propósito é apenas auxiliar na orientação cartesiana 

dos alunos, auxiliando na aprendizagem. 

 

C.2  Ator 1  

Este projeto apresenta apenas um ator, não sendo priorizado na proposta nenhum 

tipo de roupagem, onde optou-se não mudar a fantasia de abertura. 
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C.2.1  Scripts 
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Apêndice D   

Algoritmo do Jogo Mago atirando no morcego – Aula 3 

D.1  Palco  

Como este projeto não objetiva cenário do palco não foi priorizado, deixando-o 

em branco. 

 

D.2  Ator 1  

O ator um é o mago que funcionará como uma catapulta, formado por apenas uma 

fantasia. 

D.2.1  Fantasias 

O personagem mago está dentro da biblioteca do Scratch podendo ser facilmente 

selecionada. 
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D.2.2  Scripts 
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D.3  Ator 2 

O ator dois é o projetil lançado pelo mago. 

D.3.1  Fantasias 

É composto de apenas uma fantasia, que é um ponto roxo desenhado no próprio 

Scratch. 
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D.3.2  Scripts 
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D.4  Ator 3  

O ator três é o alvo definido pelo morcego. 

D.2.1  Fantasias 

Este ator possui três fantasia, todas presente na biblioteca do scratch, sendo 

nomeadas respectivamente nas imagens abaixo: bat2-a, bat2-b e ghost2-b. 
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D.2.2  Script 
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Apêndice E   

Algoritmo do Jogo Angry Birds - Physics – Aula 4 

Para a construção desse jogo é necessário que seu reprodutor tenha consciência de 

que ajuste de localização inicial dos atores devem sofrer ajustes, isso porque na aba 

fantasia existe um botão chamado “especificar centro de fantasia”, onde o Scratch trata 

este ponto como o ponto que determina a localização. 

Como a reprodução de imagem e tamanho podem sofrer variações sem perdas 

para a proposta deste projeto, toda vez que aparecer o comando  

 

Será necessário portanto ajustar a posição em X e Y para as imagens utilizadas 

para cada ator deste projeto. 

E.1  Palco  

Este projeto é composto de 3 palcos. Seguindo a ordem respectiva das imagens 

baixo: “Abertura”, “escolha de fase” e “Fases”. 
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Os dois primeiros palcos são ornamentos para o projeto. Porém o palco 3 (Fases) 

tem uma linha verde continua abaixo da grama, esse linha verde é essencial para 

denominar o chão. Esse linha verde foi pintado no plano de fundo, mas caso queira 

construir sobre um plano de fundo com uma linha de cor divergente, basta alterar a cor 

no comando abaixo nos atores toda vez que aparecer o comando com a cor verde estiver 

presente. 

 

E.2  Ator 1 (Birds 1) 

O ator 1 é quem vai apresentar maior participação dentro do projeto, portanto 

apresentará a maior diversidade de fantasias e scripts de comando. 

E.2.1  Fantasias 

Apresenta 6 fantasias, respectivamente de acordo com as imagens abaixo: Red, 

fumaça 1, Fumaça 2, fumaça 3, Cm Elastico e Big Red. 



91 

 

 

 

 

Os quadros acima foram mantido toda a tela de imagem para destacar a diferença 

de proporção entre a fantasia “Big Red” e as demais.  
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E.2.2  Script 

 

O comando abaixo por ser muito extenso será cortado e mais de uma pagina, atente 

para esse detalhe. 
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E.3  Ator 2 Baladeira 

 

E.3.1  Fantasias 
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E.3.2  Scripts 
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E.4  Ator 3 Madeira Vertical 

E.4.1  Fantasias 

 

 

E.4.2  Scripts 
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E.5  Ator 4 Play 

E.5.1  Fantasias 

São duas, respectivamente Play 1 e Play 2. 
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E.5.2  Scripts 

 

 

E.6  Ator 5 Aprendendo Física 

E.6.1  Fantasias 

As duas fantasias desse ator são nomeadas respectivamente de: Angry Birds e 

Escolha de Fase-2 
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E.6.2  Scripts 

 

 

 

 

 

E.7  Ator 6 - Porco 1 

O ator 6, 7 e 8 Apresentam a mesma estrutura de fantasias, portanto as mesmas 

fantasias presentes no ator 6 devem ser repetidas nos atores 7 e 8.  

E.7.1  Fantasias 

São ao todo 7 fantasias, sendo respectivamente Porco, Porco 2, Batido 1, Batido 

2, fumaça 1, Fumaça 2 e fumaça 3. 
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E.7.2  Scripts 

 



102 
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E.8  Ator 7 – Porco 2 

E.8.1  Fantasias 

Apresenta as mesmas fantasias do ator 6. 
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E.8.2  Scripts 
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E.9  Ator 8 – Porco 3 

E.9.1  Fantasias 

Apresenta as mesmas fantasias do ator 6. 

E.9.2  Scripts 
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E.10  Ator 9 – Botão Fase 1 

E.10.1  Fantasias 

Tem duas fantasias, para representar o botão quando o mouse passa por cima dele, 

são chamada as fantasias respectivamente: verde e cinza. 

 

 

E.10.2  Scripts 
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E.11  Ator 10 – Botão Fase 2 

E.11.1  Fantasias 

São chamada as fantasias respectivamente: verde e cinza. 

 

 

E.11.2  Scripts 
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E.12  Ator 11 – Botão Fase 3 

E.12.1  Fantasias 

São chamada as fantasias respectivamente: verde e cinza. 

 

 

E.12.2  Scripts 
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E.13  Ator 12 – Botão Fase 4 

E.13.1  Fantasias 

São chamada as fantasias respectivamente: verde e cinza. 

 

E.13.2  Scripts 
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E.14  Ator 13 – Botão Fase 5 

E.14.1  Fantasias 

São chamada as fantasias respectivamente: verde e cinza. 

 

 

E.14.2  Scripts 
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E.15  Ator 14 – Botão Fase 6 

E.15.1  Fantasias 

São chamada as fantasias respectivamente: verde e cinza. 

 

 

E.15.2  Scripts 
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E.16  Ator 15 – Birds 2 

Os atores 15 e 16 são semelhantes e apresentando as mesmas estruturas, oriundos 

do ator 1. 

E.16.1  Fantasias 

As fantasias se chamam respectivamente: Red, fumaça 1, Fumaça 2, fumaça 3 e 

Com Elastico. 

 

 

 

E.16.2  Scripts 
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E.17  Ator 16 – Birds 3 

E.17.1  Fantasias 

Repita aqui as mesmas fantasias do ator 15. 

 

E.17.2  Scripts 
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E.18  Ator 17 - Obstáculo 

E.18.1  Fantasias 

Possui três fantasias respectivamente nas imagens abaixo: Fantasia 1, Fantasia 2 

e Fantasia 3. Essas fantasias foram desenhadas para se esconder de forma camuflada no 

cenário. Primeiro delimitando a altura em que o pássaro deverá chegar, o segundo 

delimitando o ponto em que o pássaro deverá atingir o solo, e o terceiro de forma aparente 

para indicar o ponto que deverá chegar. 
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E.18.2  Scripts 
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E.19  Ator 18 – Próxima Fase 

O ator dois é o projetil lançado pelo mago. 

E.19.1  Fantasias 

As quatro fantasias recebem os nomes de seus próprios textos em suas fantasias, 

Parabéns, você acertou, Próxima fase e Você Perdeu. 
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E.19.2  Scripts 
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E.20  Ator 19 - Voltar 

E.20.1  Fantasias 

Possui dois botões semelhante semelhante aos atores do 9 ao 14. 
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E.20.2  Scripts 

 

E.21  Ator 20 – Bloco de Pedra 

As fantasias são as mesmas para os atores 21, 22 e 23. 

E.21.1  Fantasias 

São três fantasias: Quadrado, Triangullo e Triangullo 2. 
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E.21.2  Scripts 

 

E.22  Ator 21 – Bloco de Pedra 2 

E.22.1  Fantasias 

Tem as mesmas fantasias do ator 20. 
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E.22.2  Scripts 

 

E.23  Ator 22 – Bloco de Pedra 3 

E.23.1  Fantasias 

Tem as mesmas fantasias do ator 20. 

E.23.2  Scripts 
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E.24  Ator 23 -  Bloco de Pedra 4 

E.24.1  Fantasias 

É composto de apenas uma fantasia, que é um ponto roxo desenhado no próprio 

Scratch. 

E.24.2  Scripts 
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E.25  Ator 24 -  Madeira Vertical 

E.24.1  Fantasias 

Possui duas Fantasias, Madeira 1 e Madeira 2. 

  

E.24.2  Scripts 
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E.26  Ator 25 -  Madeira Horizontal  

E.24.1  Fantasias 

Possui duas fantasias: Madeira 1 e Madeira 2. 

 

E.24.2  Scripts 
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E.27  Ator 26 -  Madeira Horizontal 2 

E.24.1  Fantasias 

Apresenta as mesmas fantasias do ator 25. 

E.24.2  Scripts 
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Apêndice F   

Questionário aplicado aos alunos 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Idade:_______ E-mail: __________________________________________________ 

3 Disciplinas Prediletas: _________________________________________________ 

 

1 A sua massa na Terra comparada à sua massa na Lua é:  

a) maior 

b) menor 

c) a mesma 

2 De acordo com a imagem abaixo: 

 

FONTE: http://dicasdeciencias.com/2011/03/28/garfield-saca-tudo-de-fisica/ 

Explique como ele diminuiria de PESO indo para um outro planeta? 

 

 

 

 

 

 

3 Duas bolas metálicas têm o mesmo tamanho, mas uma pesa duas vezes mais do que 

outra. As bolas são deixadas cair do alto de um prédio de dois andares no mesmo instante 

de tempo. O tempo que leva as bolas para chegar ao chão será: 

a) aproximadamente metade do tempo para bola mais pesada em relação ao tempo da bola 

mais leve 

b) aproximadamente metade do tempo para bola mais leve em relação ao tempo da bola 

mais pesada 

c) aproximadamente o mesmo tempo para ambas as bolas 

d) um tempo consideravelmente menor para a bola mais pesada, mas não 

necessariamente metade 

e) um tempo consideravelmente menor para a bola mais leve, mas não necessariamente 

metade. 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=_Sw6dUpH89t_xM&tbnid=H0Rnm7EPqgli2M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://dicasdeciencias.com/2011/03/28/garfield-saca-tudo-de-fisica/&ei=EKqZUfiZHI23rAfg54C4Dg&psig=AFQjCNGFfkvixVAT1o8Yg2Zvrwid5jKG6w&ust=1369111440564398


130 

força 

nula 

 

5 O comando abaixo corresponde a uma grandeza de: 

a) Velocidade 

b) Força 

c) Aceleração 

d) Peso 

 

6 O que é este algoritmo é para: 

a) Movimento com velocidade constante 

b) Um movimento com Aceleração 

c) Um algoritmo para mudar aparência   

d) Um algoritmo para incluir sensores 

 

 

7. Um menino lança verticalmente para cima uma pequena esfera. Desprezando a resistência do 

ar, assinale a alternativa que representa a(s) força(s) que age(m) sobre a esfera em cada uma das 

seguintes situações. 

a) No ponto A, quando a esfera está subindo. 

 

 

 

b) No ponto B, quando a esfera atinge o ponto mais alto de sua trajetória. 

 

 

 

c) No ponto C, quando a esfera está descendo. 

 

 

 

 

8 Se um objeto se encontrasse num local afastado de qualquer corpo celeste, poderíamos dizer 

que (marque a melhor resposta): 

a) sua massa mudaria 

b) seu peso mudaria 

c) seu peso seria o mesmo do que o na Terra 
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9 Um Pedra é jogada verticalmente para cima com velocidade inicial igual a 50 m/s. Se esse fato 

aconteceu na terra, quantos segundos a pedra demora para parar? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

 

10 Um carro está com velocidade de 10 m/s e começa a frear com aceleração de -2 m/s2 , após 

quantos segundos o carro terá uma velocidade de -18 m/s? 

 

 

 

12) A distância de Paragominas a Marabá são aproximadamente 360 Km. Quantas horas seriam 

necessário para fazer esse percurso com uma velocidade média de 60 Km/h? 

 

 

 

11 (UFMG-MG) Clarissa chuta, em sequência, três bolas, P, Q e R, cujas trajetórias estão representadas 

nesta figura: 

 
Avits/Arquivo da editora 

Sejam t(P), t(Q) e t(R) os tempos gastos, respectivamente, pelas bolas P, Q e R, desde o momento do 

chute até o instante em que atingem o solo. 
Considerando-se essas informações, é correto afirmar que: 
a) t(Q) > t(P) = t(R) 
b) t(R) > t(Q) = t(P) 
c) t(Q) > t(R) > t(P) 
d) t(R) > t(Q) > t(P) 

12 Como as aulas de Física costumam ser ministradas? 

a) Aula expositiva e dialogada 

b) Utilização de recursos didáticos 

c) Trabalhos individuais ou em grupos  

d) Utilizando material experimentais no laboratório de Informática ou de Ciências 
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Para as próximas perguntas abaixo, classifique de 1 a 5, sendo 5 (com certeza) e 1 (discordo 

totalmente) 

1- ( ) Física é uma disciplina Fácil e Descomplicada? 

2- ( ) Você gostou do curso ministrado? 

3- ( ) Para você, se tornou mais prazeroso estudar física com essa abordagem? 

4- ( ) Seria melhor se os professores de física aplicassem esse tipo de aula em sala de 

aula? 

5- ( ) Você acredita que se tornou mais fácil aprender física neste minicurso pelo fato 

de apresentar a física junto com o Scratch? 

6- ( ) Você gostou de aprender sobre Scratch? 

7- ( ) Você gostaria que tivesse mais cursos como esse em sua escola? 

8- ( ) Sente que o aprendizado no curso foi satisfatório? 

9- ( ) Durante o estudo de Scratch você percebeu que a física é importante para 

programar? 

10- ( ) Este minicurso despertou em você a necessidade ou vontade de ter que aprender 

mais física? 

11- ( ) Durante o curso as aulas pareciam que a hora custava a passar? 

12- ( ) Você pretende continuar estudando as coisas que aprendeu no curso? 

13- ( ) O estudo de Física com a utilização do Scratch tornou o aprendizado mais 

complicado? 

14- ( ) Você gostaria de aprender Scratch junto com outras disciplinas como Biologia, 

Química, matemática, português...? 

Como você avalia esse Minicurso, deixe suas impressões:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTERMANN, Fernanda; MOREIRA, Marco. A Física na formação de professores do 

Ensino Fundamental. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS. 1999. 
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