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RESUMO
Trabalhar as disciplinas de modo mais atrativo aos alunos e demonstrar o conteúdo de forma mais interligada com suas
realidades é sempre um desafio para os professores. Em ensino de Física, especificamente, os experimentos sempre
foram empregados de modo que os estudantes pudessem visualizar os fenômenos físicos, além da possibilidade de
entrar em contato real com eles. No entanto, muitas vezes as escolas não possuem laboratórios de Física ou recursos
para compra de materiais  para  a  realização  de experimentos.  Diante  disto,  o  objetivo deste  trabalho é  explorar  e
apresentar uma ferramenta de estudo para que estudantes possam avaliar, testar e comprovar conceitos, demonstrados
em sala de aula e em livros teóricos, de uma forma mais simples e divertida. Para isso, o software Algodoo, um software
gratuito  da empresa  Algoryx  Simulation,  é  descrito  neste  trabalho  sendo aplicado no  estudo  de alguns tópicos de
mecânica, mostrando a sua capacidade interativa de simular a realidade virtual, de modo que o usuário tenha controle
sobre quase todas as variáveis que contemplam cada objeto de estudo[1]. 

PALAVRAS-CHAVE: Algodoo; Ensino; Física.

1 INTRODUÇÃO

A Física não é vista com bons olhos pela maioria dos alunos. Muitas vezes, esta aversão se
deve ao fato desta disciplina ser  trabalhada exclusivamente com formalismo matemático e sem
conexão com a realidade do aluno. Logo, os estudantes, com frequência, não demonstram interesse
em aprender algo que lhes parece tão abstrato e fora de contexto com seu cotidiano. 

A tecnologia está cada vez mais acessível em todos os lugares por meio de computadores,
smartphones e acesso a internet. Assim, a utilização de tecnologias no ensino se torna cada vez
mais possível  e necessária.  O ensino tradicional,  de forma apenas expositiva,  pode dar lugar a
atividades  que  venham  despertar  no  aluno  a  vontade  de  aprender  e  também  possibilitam  a
aprendizagem.

Através de uma tese de mestrado, Emil Ernerfeldt, em 2007/2008 desenvolveu o software
PHUN (Physics and Fun) na Suécia, o qual obteve mais que um milhão e meio de visualizações,
então Emil notando seu sucesso, em Maior de 2008, alavancou seu projeto através da empresa de
seu supervisor,  chamada  Algoryx Simulation,  e nomeou a continuação do projeto como Algodoo
(Algorithm and do)[2].

O inventor  declara sua invenção como uma ferramenta simples e divertida para pessoas
criativas de todas as idades, porém novamente seu sucesso superou as expectativas e encontrou
seu público de pré-escolares a engenheiros aposentados[3].

Diante das dificuldades encontradas no ensino e o as várias possibilidades de explorar os
conceitos de Física utilizando-se o software Algodoo, este trabalho pretende demonstrar algumas
possibilidades da utilização deste software no ensino de mecânica.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

O  software  Algodoo  disponibiliza  as  ferramentas  suficientes  para  simular  um  número
indefinido  de  realidades,  as  quais  seriam  impossíveis  de  realizar  em  laboratório,  pois  muitas
variáveis  do  mesmo  corpo  podem  ser  alteradas  para  gerar  uma  natureza  específica,  onde
inumeráveis  teorias  podem deleitar-se  com esta  possibilidade.  Através  desta,  a  figura  a  seguir
demonstra o layout do software com as suas ferramentas.

Figura 1: Página inicial do Algodoo com seu espaço de trabalho
Fonte: 2008 – 2013 Algoryx Simulation

No  centro  da  figura  há  três  opções:  de  configurar,  como  a  frequência  de  simulação,
renderização  e  seleção  de  camadas  de  colisão;  tutoriais  para  aprender  a  utilizar  todas  as
ferramentas de simulação e as lições para serem preparadas e utilizadas em sala de aula.

No canto superior esquerdo, é possível alterar as propriedades dos materiais, assim como
densidade,  atrito,  restituição,  atração e as suas opções de aparência como cor,  borda e outros
detalhes; além de optar pela força que será mostrada no objeto, selecionando entre peso, torque,
atrito, normal, atrito do ar, elasticidade, entre outros.

Na barra de ferramentas, no canto inferior esquerdo, há o desenho de mão livre, faca, mola,
fixação,  propulsor,  traço de trajeto,  engrenagem, corda,  corrente,  planos inclinados e polígonos.
Além de encontrar nas opções do objeto, liquefazer, transformar em esponja, clonar, plotar gráficos
com cada variável, selecionar camada de colisão, determinar velocidades, controles de movimento e
caso inserir eixos de rotação, haverá motor e breque.

A coleta de dados pode ser obtida através dos gráficos que o software é capaz de plotar em
tempo real ao desenvolvimento da ação do estudo, além de derivar e integrar os valores no ponto
que o usuário optar.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para exemplificar algumas opções de criação que o software possui, seguem dois casos em
que o Algodoo é uma ótima opção de ensino. Primeiramente, a Figura 2 apresenta o rolamento e/ou 
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deslizamento de esferas com diferentes coeficientes de atrito. No entanto, de massas idênticas.

Figura 2: Deslizamento de esferas similares em planos paralelos
Fonte: Autoria própria

Neste exemplo, o aluno pode alterar os valores dos coeficientes de atrito entre a esfera e o
plano.  Ele pode acompanhar o movimento da esfera e verificar se há o rolamento e/ou deslizamento
dos corpos. Estas condições são definidas de acordo com os limites de atrito cinético escolhido e
também do ângulo de inclinação, velocidade inicial de movimento, e outros.

Outras possibilidades de utilização do software são os conteúdos de dinâmica e cinemática. A
Figura 3, por exemplo, mostra o estudo das forças em uma situação de plano inclinado. 

Figura 3: Plano inclinado e as suas forças com gráfico de velocidade
Fonte: Autoria própria

Neste caso, como mostrado na figura, há opção de escolher que sejam mostrados os vetores
das forças envolvidas nesta situação em estudo, como força normal, força peso e força de atrito.
Além disso, também há a alternativa de ser exibido o valor de cada uma dessas forças.

No  canto  direito  superior  da  figura  há  um  gráfico  de  velocidade  por  tempo,  construído
simultaneamente ao movimento. Há diversas alternativas de escolha nos eixos das coordenadas e
abcissas, como posição e aceleração. Nesta mesma figura, pode-se notar uma reta inclinada, que
corresponde à derivada da curva.
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O  arquivo  de  cada  simulação  pode  ser  disponibilizado  no  chamado  Algobox,  além  do
planejamento  de  aula  que  pode  ser  encontrado  no  painel  de  lições,  onde  cada  etapa  do
desenvolvimento da cena e do desenvolvimento do raciocínio é exposto para que professores e
alunos de qualquer lugar com internet, possam utilizar.

4 CONCLUSÃO

Através do trabalho realizado foi possível concluir que o software Algodoo apresenta potencial
para produzir cenários suficientemente sustentáveis para a desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem na área de mecânica.

Além disso,  o  software é uma potente ferramenta de estudo,  já  que arquivos podem ser
compartilhados como as aulas prontas no Algodoo, como o preparatório para cada tipo de assunto
tratado em aula, e ainda por ter seu download gratuito.

 
REFERÊNCIAS

PIAZZI, pierluigi. Aprendendo Inteligência: Manual de instruções para o cérebro de estudantes em 
geral. Aleph, 2015. 3 ed, p. 32 – 34.

ALGODOO. “Where does the Algodoo comes from?”. Disponível em: 
<http://www.algodoo.com/faq/#Where_does_Algodoo_come_from.3F>. Acesso em 04 ago. 2017.

ALGODOO. Emil, criador do Algodoo. Disponível em: <http://www.algodoo.com/user-stories/>. 
Acesso em 04 ago. 2017.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

