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PITSTOP - IMPLEMENTAÇÃO DE UM SOFTWARE EDUCACIONAL APLICADO 

AO ESTUDO DE FÍSICA (INÉRCIA) 

RESUMO 

O aplicativo Inércia é um jogo de habilidade que explora o conceito de inércia. 

A inércia é um conceito bastante difícil de ser compreendido apenas com 

explicações teóricas (giz e lousa). O aplicativo desenvolvido faz uso dinâmico e 

interativo da inércia através de um jogo cujos objetivos são parar um objeto ao qual 

é aplicado um set de forças, sendo que o objeto pode ganhar ou perder velocidade 

conforme o jogador aplica ou retira forças do mesmo. A partir do controle das forças 

aplicadas o jogador deve parar o objeto em um sítio específico. Caso o jogador 

consiga parar o objeto no sítio obtém um certo número de pontos  os quais são 

computados somente quando o objeto sair do sítio. Caso perca o controle do objeto 

e este atinja os limites máximos de espaço da tela o jogador perde um número de 

pontos. O jogo pode ser utilizado como ferramenta adicional por educadores na área 

de física. 

 

INTRODUÇÃO 

Historicamente, o conceito de inércia descoberto por Galileu Galilei colocou a 

humanidade em um novo paradigma de pensamento. Durante séculos achava-se 

que a Terra fosse imóvel uma vez que o conceito de inércia não pode ser percebido 

diretamente. Quando um objeto cai verticalmente assumimos que a Terra está 

parada, o objeto cai aos nossos pés . Se admitirmos que a Terra está em movimento 

tal objeto em queda deveria cair em uma posição diferente daquela considerada 

anteriormente, para frente ou para trás de nossos pés. É clássico o experimento de 

pensamento de Galileu Galilei que mostra um objeto em queda do alto do mastro de 

um navio parado. O objeto cai ao pé do mastro. No entanto se o navio estiver em 

movimento e o objeto for abandonado do alto do mesmo mastro cairá também junto 

a ele. Tal observação nos faz concluir que a Terra pode estar em movimento (caso a 

imaginemos como uma grande embarcação), para tanto é necessário considerar que 

objeto esteja animado com a mesma velocidade do navio (no caso a velocidade da 

Terra). Esse é o germe que introduz o conceito de inércia o qual possibilitou 

conjecturar a possibilidade do movimento terrestre. O modelo Copernicano de 



heliocentrismo (Terra orbitando ao redor do Sol) mostrou-se muito mais simples para 

previsões de posições dos planetas. Tal modelo juntamente com o conceito de 

inércia introduziu na humanidade um novo paradigma de concepção do Universo. 

O conceito de inércia é tão fundamental que se associa o mesmo ao conceito 

de massa (massa inercial). O conceito de inércia desenvolvido por Galileu Galilei 

ganhou máxima amplitude nas investigações de Isaac Newton quando o associou a 

todos os corpos do universo. A lei da inércia, das três leis de Newton, é considerada 

a primeira a qual diz: “Inércia é a tendência que os corpos tem de permanecerem no 

estado em que se encontram. Se um corpo estiver parado tende a permanecer 

parado, se estiver em movimento retilíneo e uniforme tende a permanecer nesse 

regime de movimento, a menos que a resultante de forças aplicada sobre o corpo 

modifique esse estado (parado ou movimento retilíneo e uniforme)”. 

 Sabendo dessa importância histórica e científica a qual também carrega uma 

dificuldade inerente de compreensão decidimos investigar a possibilidade de 

construir um instrumento pedagógico em formato de jogo digital interativo que 

pudesse amenizar tal dificuldade.  

OBJETIVOS 

GERAIS 

 Proporcionar uma vivência interativa com o conceito de inércia mediante um 

jogo de habilidade onde o jogador a medida que interage com o sistema aprende os 

fundamentos da primeira e segunda leis de Newton: 

1. Primeira Lei: Inércia 

2. Segunda Lei: Corpo submetido a um conjunto de forças não nulas tendo 

como consequência uma aceleração (variação de velocidade). 

ESPECÍFICOS 

Suprir as dificuldades inerentes à aprendizagem do conceito de inércia 

mediante uma aplicação de baixíssimo custo e de resultado efetivo. 

Incutir o gosto pelo estudo e aprendizado da física despertando o interesse 

para elaboração de hipóteses mediante experimento em tempo real as quais 

potencialmente ficam incorporadas a medida que o jogador interage com a 

aplicação. 



Tornar a aprendizagem de conceitos de difícil apreensão um momento de 

ludicidade o qual proporciona abertura para discussões de caráter filosófico, 

histórico e tecnológico. 

Democratizar o saber uma vez que a aplicação requer recursos mínimos 

podendo rodar em dispositivos de baixo custo. 

 

METODOLOGIA 

A aplicação foi projetada primeiramente a partir da experiência profissional de 

um dos integrantes da equipe que detectou a necessidade de aplicativos de baixo 

custo com resultado efetivo para o ensino e aprendizagem. 

Em um primeiro momento foi necessário esclarecer todos os detalhes 

conceituais envolvidos (inércia, força, velocidade e aceleração) bem como todas as 

etapas de maneira sequencial para o domínio dos mesmos. 

Notou-se que nessa primeira etapa de pesquisa e estudos foram levantados 

os requisitos os quais foram organizados posteriormente um conjunto de 

informações que se tornaram as regras de negócio da aplicação. 

Com as regras de negócio organizou-se os dois diagramas de fluxos de 

dados (DFD de nível zero e DFD de nível um) através dos quais se pode ter uma 

ideia bastante clara do escopo e das funcionalidades da aplicação. 

 Usamos o modelo de prototipação para o projeto uma vez que detectamos a 

necessidade de repensarmos o ciclo de desenvolvimento a medida em que as 

regras de negócio foram sendo implementadas. Com isso pudemos criar vários itens 

do jogo que não estavam previstos inicialmente tais como: a parada em sítios 

específicos para obtenção de pontos e a penalização do jogador com perda de 

pontos quando o objeto choca-se com os extremos da pista, apresentação dos 

pontos e do contador que indica o tempo decorrido do jogo. 

DESENVOLVIMENTO 

O jogo em essência é bastante simples e consiste basicamente em 

movimentar um objeto ou pará-lo mediante a aplicação e retirada de forças em um 

corpo à esquerda ou à direita. O jogo tem como objetivo fazer com que o corpo pare 

em dois sítios específicos fazendo com que o jogador obtenha dez pontos quando 

sair desse sítio. O jogador é penalizado com a perda de dois pontos caso perca o 



controle do objeto fazendo com que o mesmo choque-se em quaisquer das 

extremidades do percurso. Cada rodada tem um tempo limitado de 

aproximadamente 25 segundos. Isso faz com que o jogador procure obter o maior 

número de pontos. Para isso ele deve desenvolver habilidades de controle da 

movimentação e parada do corpo mediante a aplicação e retirada de forças.   

Caso o jogador queira aplicar força à esquerda deve pressionar a tecla A. É 

possível acrescentar até duas forças em cada lado do corpo. Caso queira retirar a 

força aplicada o jogador deve pressionar a tecla S.  

 Caso o jogador queira aplicar força à direita deve pressionar a tecla K. É 

possível acrescentar até duas forças. Caso queira retirar a força aplicada o jogador 

deve pressionar a tecla L.  Apresentamos na sequencia o funcionamento do jogo 

cuja tela inicial pode ser observada na Figura 1. 

 

Figura 1 - Tela de Início – ao pressionar a tecla espaço o jogo se inicia. 

 

Na Figura 2 nota-se que foi aplicada uma força à esquerda (pressionada a 

tecla A). Foram decorridas 327 contagens e o corpo ganha velocidade à direita. 



 

Figura 2 – Força aplicada à esquerda (veja traço verde no objeto) 

Na Figura 3 aplica-se uma força à direita pressionando a tecla K, o corpo 

entra em regime de velocidade constante (sem aumentar mais sua velocidade). 

Percebe-se que o objeto está se aproximando cada vez mais do sítio de parada 

(plataforma verde). 

 

Figura 3 – Força aplicada à direita para que o objeto pare na plataforma verde 
(veja traço amarelo no objeto) 

Na Figura 4 aplicou-se mais uma força à direita (pressionando-se a tecla K) e 

retirou-se uma força à esquerda (pressionando-se a tecla S) antes do corpo entrar 

no sítio verde. O jogador deve ter a percepção certa (“timing”) para fazer essa 

manobra, pois se não o fizer adequadamente o corpo pode ultrapassar o sítio ou 

parar muito antes. Tudo se passa como se um carro parasse em um box de 

manutenção de corrida para troca de pneus, por exemplo. 



  

Figura 4 – Força aplicada à direita para que o objeto pare na plataforma verde. 

Após a parada dentro do sítio o corpo inverte sua velocidade. Ao sair do sítio 

o jogador recebe dez pontos conforme se pode perceber no quadro de pontuação. 

Para que o corpo não acelere demasiadamente é aplicada uma força á esquerda 

pressionando-se a tecla A. 

Na Figura 5 podemos observar que é retirada uma força da direita 

pressionando-se a tecla L, a fim de que o corpo entre em regime de velocidade 

constante. O corpo aproxima-se do sítio de parada à esquerda. 

 

Figura 5 – Força retirada da direita do objeto para que o mesmo pare na 
plataforma verde. 

Aqui o jogador novamente deve testar através de várias jogadas o timing 

(tempo) certo de acrescentar as forças. No caso da Figura 6 o jogador colocou mais 

uma força à esquerda pressionando a tecla A. Aguardou a parada momentânea do 

objeto e acrescentou uma força à direita pressionando a tecla K. Com isso obteve o 

efeito de parada total. 



 

Figura 6 – Equilíbrio de forças para parada do objeto. 

A fim de fazer com que o objeto entre em movimento o jogador retira uma 

força à direita pressionando a tecla K. Ao sair do sítio o jogador obtém mais dez 

pontos totalizando com isso 20 pontos. Na configuração mostrada na Figura 7 o 

corpo entra em regime de aumento de velocidade (aceleração), pois a resultante de 

forças é diferente de zero. 

 

Figura 7 – aumento de velocidade (aceleração), pois a resultante de forças é 
diferente de zero. 

A fim de que o corpo entre em regime de velocidade constante (onde há um 

maior controle sobre o objeto, mas com perda de tempo) o jogador retira uma força à 

esquerda pressionando a tecla S. Agora o corpo se aproxima do sítio à esquerda 

pela segunda vez. O contador (em verde) que vai até 3000 já está em 2462, Figura 

8. 



 

Figura 8 – contador - 2462. 

Ao se aproximar do sítio à esquerda o jogador retira a força da esquerda, 

pressionando a tecla A e adiciona uma força à direita pressionando a tecla K. 

Com isso é obtido novamente o efeito de parada momentânea com inversão 

de velocidade. Agora o contador já está em 2855. O objeto precisa sair rapidamente 

do sítio a fim de que o jogador obtenha mais 10 pontos. A configuração de forças em 

que o objeto se encontra é de máxima aceleração à esquerda, conforme Figura 9. 

 

Figura 9 – configuração de forças em que o objeto se encontra é de máxima 
aceleração à esquerda 

 

O objeto sai do sítio verde e obtém mais dez pontos fazendo com que a soma 

total seja de trinta pontos. O cronômetro agora marca 2858 em um total de 3000 

contagens. Há pouco tempo para mais alguma manobra uma vez que a tela do jogo 

irá se fechar apresentando a pontuação obtida na rodada. 



A rodada é encerrada e a tela se fecha apresentando o total de número de 

pontos obtidos, conforme Figura 10.  

 

Figura 10 – finalização do jogo e pontuação final. 

Caso queira realizar uma nova rodada o jogador deve pressionar a barra de espaço. 

O objeto volta à tela de início de jogo com o contador acionado e com o objeto 

centralizado e em repouso. 

RESULTADOS 

O jogo da Inércia ao qual apelidamos de “PitStop”, devido as similaridades 

com a parada nos boxes de fórmula um, apresentou ao nosso ver um índice de 

“jogabilidade” bastante razoável uma vez que ao término de cada rodada o jogador 

sente-se desafiado a melhorar seu desempenho mais e mais. Com isso a cada 

rodada as habilidades de inserção e retirada de forças são apreendidas de uma 

forma extremamente lúdica. O estabelecimento de hipóteses é realizado na medida 

em que se joga. Em um momento posterior de discussão em sala de aula os 

conceitos já apreendidos em forma de habilidades de jogo podem passar para o 

plano da elaboração conceitual racional de maneira muito mais efetiva e estável. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acreditamos que a elaboração desse aplicativo poderá servir como um bom 

instrumento coadjuvante na prática pedagógica do ensino de conceitos de física (leis 

de Newton – primeira e segunda) os quais muitas vezes permanecem fixados de 

maneira inadequada, para não dizer errônea, devido às fortes pressões associadas 



aos conceitos espontâneos inerentes à construção de conceitos sabidos 

historicamente de difícil concepção. 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

LIVROS 

[DOV, 1996] DOV, Yoav Ben- Convite à Física – Jorge Zahar editor. 1996. 
 
[Einstein & Infelfeld, 1988] Einsten, Albert & Infeld, Leopold - Evolução dos 
Conceitos de Física  - Guanabara Koogan.1988. 
 
[Sweigart, 2010] Sweigart, Albert - Invent Your Own Computer Games with Python – 
2nd edition. 2010. 
 
[MacGugan, 2007] MacGugan, Will - Beginning Game Development with Python and 
Pygame (From Novice To Professional) – Apress. 2007. 
 
SITES 

Python Brasil ( www.python.org.br/wiki) – acesso em 22/07/2013 
 
Python ( www.python.org ) – acesso em 22/07/2013 
 
Python Brasil/Pygame (www.python.org.br/wiki/pygame) – acesso em 22/07/2013 
 
Pygame ( www.pygame.org ) – acesso em 22/07/2013 
 

 

 

 

 

  

http://www.python.org.br/wiki
http://www.python.org/
http://www.python.org.br/wiki/pygame
http://www.pygame.org/

