
QUEDA LIVRE PROGRAMADA NO SCRATCH

Ricardo Dümes Chaves Cabral1

1Natanael Chaves Cabral (in memorian)
2Angela Dümes Chaves Cabral

(coautor: Professor Doutor Fábio Alexandrini)
ricardodccabral@gmail.com

Abstract. This article aims to show how to use a small game made
on the scratch platform, to illustrate a physics lesson on free fall, be-
cause with the help of this application, the content ends up becoming
visual. Its operation is very minimalist, which makes the content easy
to absorb, with questions focused on the subject seen in class and a
dynamic of platform games.
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Resumo. Este  artigo  tem  como  objetivo  mostrar  como  se  dá  a
utilização de  um pequeno jogo feito  na  plataforma scratch,  para
ilustrar uma aula de física sobre queda livre, pois com a ajuda desse
aplicativo, o conteúdo acaba se tornando visual. Seu funcionamento
é bem minimalista,  que  torna o conteúdo de fácil  absorção,  com
questões voltadas ao assunto visto em aula e uma dinâmica de jogos
de  plataforma.  
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1. Introdução

A Física da queda livre por si só já é um assunto fácil de se
entender,  quando  explicada  de  forma  adequada.  Para  facilitar  o
entendimento deste conteúdo, e fazer a utilização de tecnologias que
se  encontram  a  disposição  atualmente,  foi  escolhido  utilizar  a
linguagem scratch, por ser de fácil  entendimento e acesso à todos
desde  que  possuam  um  sistema  operacional  básico.

Devido às condições do cenário atual, não foi possível colocar
o programa em prática com alunos.

2. Metodologia
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Para realizar a aula expositiva, no período em que o trabalho
foi  desenvolvido,  foi  necessário  utilizar  a  plataforma  meet  da
Google,  devido  à  pandemia.  Com  o  auxilio  de  dois  outros
aplicativos, além deste, deu-se à introdução do tema, passando pela
sua definição, exemplificação e exercícios.

Figura 1 – Introdução do assunto, realizado com PowerPoint

O programa, ou linguagem scratch, foi de suma importância
para o exemplo, além de que todos os exercícios foram realizados
através dele, por estimular não somente o raciocínio lógico, como
também motoro-funcional, sendo necessário a utilização do que foi
aprendido em sala de aula juntamente.

O desenvolvimento da linguagem em si, foi realizado com o
auxílio do Professor Doutor Fábio Alexandrini, do Instituto Federal
Catarinense de Rio do Sul (IFC – Rio do Sul), abordado dentro da
matéria de tecnologias educacionais para o ensino de física. 



INTERUNI/2020 Ano 7. Vol 7. ISSN: INTERUNI  2020 - Symposium for the internationalization of
the Institutes and Universities of Brazil, America and Europe. 

Figura 2 – Parte da programação da linguagem scratch

Dentro da programação, o usuário realiza movimentos básicos
como o caminhar de um lado para o outro e salto, e ao saltar sobre
determinados  objetos,  ele  revela  as  questões  de  física  onde  deve
aplicar o que foi aprendido anteriormente na aula.

Figura 3 – Jogo rodando na plataforma scratch

Como  mencionando  a  cima,  baseado  na  linguagem,  o
personagem pode andar sobre o bloco, saltar e quando atinge uma
das  estrelas,  um  balão  de  pergunta  é  iniciado  e  uma  barra  de
respostas  abaixo da tela surge para o aluno responder a  pergunta,
baseada no assunto da aula. Caso o aluno responda errado à questão,
ela ficará disponível para o aluno tentar novamente, e aparecerá o
resultado no canto superior esquerdo quando ele acertar.
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3. Resultados e discussões

Como  mencionado  anteriormente,  devido  ao  cenário
pandêmico que o Brasil estava passando, não foi possível realizar o
experimento  em sala  de  aula,  porém,  por  tratar-se  de  ferramentas
puramente  tecnológicas,  é  muitíssimo  viável  que  as  atividades
possam acontecer de forma remota.

4. Conclusão

Por se tratar de queda livre, e para facilitar  o entendimento
deste conteúdo, e fazer a utilização de tecnologias que se encontram
a disposição atualmente, foi escolhido utilizar a linguagem scratch,
por ser de fácil entendimento e acesso à todos desde que possuam um
sistema operacional básico.
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