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1. INTRODUÇÃO 

 
Vivemos em uma sociedade guiada pelos avanços tecnológicos, em que o 

computador tem sido alvo de grande utilização. De acordo com Teodoro (2002), não faz 

qualquer sentido discutirmos se devemos ou não utilizar computadores no ensino da 

Física, pois os mesmos são, hoje em dia, uma ferramenta de grande utilização em toda a 

atividade científica e, sendo assim, há uma necessidade de encaramos o seu uso como 

uma ferramenta essencial e necessária para o processo de ensino-aprendizagem desta 

ciência; tendo em vista que o computador pode ser utilizado para medir, analisar dados, 

construir e explorar modelos matemáticos, visualizar valores de grandeza, simular, 

comunicar, pesquisar informação, e, portanto, ele deve ser necessariamente utilizado 

com essas mesmas funções no ensino introdutório da Física. 

 

O conjunto de atividades com o software Modellus tem o objetivo de: 

 

Proporcionar ao professor uma ferramenta auxiliar à sua prática educativa, como 

forma de dinamizar o processo de ensino-aprendizagem da Física; 

Motivar o aluno na aprendizagem dos conteúdos de MRU e MRUV de forma 

mais dinâmica e envolvente; 

Minimizar as dificuldades existentes no ensino desses conteúdos Físicos; 

Evidenciar a unidade da Física com a Matemática, através da modelagem 

matemática e da simulação computacional. 

 

Essas atividades fazem parte do produto final que é exigido pelo Mestrado 

Profissional em ensino de Ciências e educação matemática, para a obtenção do grau de 

mestre, como parte da dissertação de mestrado. A professora pesquisadora foi a autora 

das atividades, as quais foram desenvolvidas com o auxílio do software Modellus, 

abordando os conteúdos de MRU e de MRUV. 

Os conteúdos escolhidos fazem parte do primeiro ano do ensino médio da Física, 

e foram escolhidos por se tratarem de assuntos que muitas vezes são alvos de grandes 

dificuldades pelos alunos iniciantes nesta disciplina. Sendo assim, esse guia tem por 

objetivo mostrar ao professor, como instalar e utilizar o software Modellus e apresentar 

as atividades contidas nele. 



 

2. O SOFTWARE MODELLUS 

 
Dentre os diversos softwares educativos existentes no mercado, escolhemos o 

software Modellus, devido ao mesmo possibilitar experiências com modelos 

matemáticos em tempo real, concentrando-se não apenas nos cálculos matemáticos, mas 

também na interpretação desses modelos, dando-lhes significado. 

Para Teodoro (2002), um dos criadores do software Modellus, as atividades com 

o software evidenciam a unidade da Física com a matemática, devido à modelagem 

matemática, algo que nas abordagens tradicionais de ensino não se consegue com 

facilidade. Com o Modellus, os modelos matemáticos são tratados como objeto 

concreto-abstratos: concretos no sentido que podem ser manipulados de forma direta 

com o computador e abstratos no sentido em que são representações de relações entre as 

variáveis trabalhadas, no modelo em questão. 

O Modellus possui uma interface gráfica interativa, permitindo aos estudantes de 

Física, através da simulação computacioanl, realizar experimentos Físicos, que muitas 

vezes só seriam viáveis em laboratório, promovendo a experiência dos alunos com as 

variáveis físicas através da construção de modelos matemáticos, que podem ser vistos 

em tempo real, sendo possível a utilização da experimentação conceitual de forma 

simultânea. 

Segundo Veit e Teodoro (2002), o modellus pode ser usado como ferramenta 

computacional para modelação e experimentação, uma vez que ele possui uma interface 

gráfica com o utilizador suficientemente simples e que permite a realização de 

experimentos conceituais e empíricos, sem ser necessário uma linguagem de 

programação ou sintaxes específicas, como acontece com outros programas e software. 

Os diferentes passos de construção e execução do modelo matemático através do 

Modellus podem ser realizados os diferentes passos de forma simples como utilizar o 

lápis e o papel. 

Dentre essas importâncias, podemos dizer que este software posssiblita o 

desenvolvimento das competências e habilidades preconizadas pelos PCNEM 

(BRASIL, 1999, v. 2), pois o mesmo favorece um trabalho interdisciplinar, 

possibilitando o seu uso por diferentes disciplinas, como também a criação e a 

construção do próprio conhecimento, levando o aluno a compreender a Física presente 

no mundo vivencial e nos equipamentos e procedimentos tecnológicos, construindo e 



 

investigando situações-problema, identificando as situações Físicas: utilizando modelos 

Físicos. 

De acordo com o tutorial do software Modellus (GONÇALVES, 2001), a ideia 

básica deste software é a de possibilitar experiências com modelos matemáticos, 

concentrando-se na interpretação do significado desses modelos e não apenas nos seus 

cálculos. Uma vez que, de acordo com os PCNEM, a Física deve apresentar-se, 

portanto, como um conjunto de competências específicas que permitam perceber e lidar 

com os fenômenos naturais e tecnológicos, presentes tanto no cotidiano mais imediato 

quanto na compreensão do universo distante, a partir de princípios, leis e modelos por 

ela construídos. (BRASIL, 1999, v.2). 

Uma das importâncias do software educacional Modellus é que ele como 

ferramenta computacional, pode ser utilizado para enriquecer o desenvolvimento de 

competências e habilidades preconizadas pelos PCNEM (BRASIL, 1999, v.2), quando 

citam que o aluno deve perceber e lidar com os fenômenos naturais e tecnológicos, 

presentes tanto no cotidiano mais imediato quanto na compreensão do universo distante, 

a partir de princípios, leis e modelos por eles construídos. 

Isso implica também, uma introdução à linguagem própria da Física, que faz uso 

de conceitos e terminologia bem definidos, além de suas formas de expressão, que 

envolvem, muitas vezes, tabelas, gráficos ou relações matemáticas. (TEODORO, 2003). 

Ainda de acordo com os Parâmetros Curriculares, a Física deve ser apresentada 

ao aluno como um processo, cuja construção ocorreu ao longo da história da 

humanidade, impregnada de contribuições culturais, econômicas e sociais, que vem 

resultando no desenvolvimento de diferentes tecnologias. 

Sobre o software Modellus, também reconhecemos nele a importância de 

resgatarmos o ensino das aplicações da Matemática. Segundo Veit e Teodoro (2002), a 

utilização de tecnologia e a ênfase na modelação podem contribuir para a superação ou 

minimização das dificuldades existentes, pois muitas vezes os alunos não conseguem 

compreender de uma forma mais objetiva os conceitos Físicos, por não apresentarem 

requisitos mínimos de matemática, os quais são obtidos nas series anteriores. 

Destacamos ainda que o software é de distribuição gratuita, podendo ser baixado 

diretamente da internet, juntamente com algumas atividades, e tem sido traduzido para 

vários idiomas. 

Segundo Teodoro (1998, apud ARAÚJO, 2002), o software Modellus possibilita 

um trabalho rico, interativo e de diversas possibilidades, sobre dois pontos de vista: 



 

Do ponto de vista computacional, o programa pode ser visto como um 

“micromundo” no computador para uso tanto dos estudantes quanto dos professores, 

não sendo baseado numa metáfora de programação. Onde na janela do modelo, o 

usuário pode escrever modelos matemáticos, quase sempre da mesma forma manuscrita 

do dia a dia, dispensando o aprendizado de uma nova linguagem para a elaboração de 

modelos. 

Do ponto de vista educacional, incorpora tanto os modos expressivos 

quanto os modos exploratórios das atividades de aprendizagem. Onde em uma 

atividade de aprendizado expressiva, os estudantes podem construir seus próprios 

modelos matemáticos e criar diversas formas de representá-los, ou em um modo 

exploratório, eles podem usar representações e modelos feitos por outros, analisando 

como grandezas diferentes se relacionam entre si e visualizadno a simulação de um 

evento Físico. 

Após a sua criação, segundo Teodoro, Vieira e Clérigo (1997), o software obteve 

reconhecimento internacional (vencedor do Software Contest of the Journal Computer 

in Physics” promovido pela “American Physical Society” em 1996; 1º prêmio da 

Categoria de Ciência do Concurso Nacional de Software Microsoft, 1998, em Lisboa, 

Portugal). O Modellus foi também um dos finalistas da SPA (US Software Publishers 

Association) em 1998. 

 
3. GUIA DO PROFESSOR 

 
 

Antes da utilização das atividades, faz-se necessário que seja baixado o software 

Modellus. Para isso, o professor deve abrir a pasta que consta neste CD (pasta 

modellus) e logo após fazer a instalação do Java, para posteriormente instalar o 

software. A instalação é rápida e de fácil manuseamento. 

Feitas as instalações, o professor tem nessa mesma pasta os tutoriais do  

software, tanto em português como em inglês, bem como imagens que podem ser 

utilizadas nos seus exemplos, como também algumas atividades já confeccionadas pelo 

autor do software. 

Para utilizarmos as atividades elaboradas em nossa pesquisa pela autora 

pesquisadora, sobre o MRU E MRUV, e necessário o seguinte procedimento: 



 

Abrir a pasta atividades Modellus, onde estarão contidos os arquivos: 

MU_menina e cachorro; MU_ponte e MUV_trem. A seguir mostramos nas figuras 1 e 

2, a tela de abertura do software, como também a tela de execução do mesmo. 

 

 

Figura 1 – Tela de abertura do software Modellus 4.01 

 

 

 
 

Figura 2 – Tela do ambiente do software Modellus 4.0¹ 

 

                                                      
1 Capturas de tela elaboradas pela autora com o software Modellus, disponível em: 

http://modellus.fct.unl.pt/ 



 

Ao analisarmos estas telas, observamos que o Modellus é um software que 

trabalha a modelagem matemática através da simulação computacional, ou seja, permite 

aos alunos e professores realizarem experiências com modelos matemáticos, 

controlando variáveis como tempo, velocidade, distância, e etc., também sendo possível 

analisar a variação de uma função, bem como sua representação gráfica, através do uso 

de tabelas utilizar exercícios já propostos, com a possibilidade de modificá-los, ou 

ainda, criar o seu próprio exercício no sistema de autor (GONÇALVES, 2001). 

 

 
3.1 Pré-requisitos 

 

 
Para a utilização dessas atividades, é necessário que os alunos possuam 

conhecimentos prévios de matemática como também de manuseio computacional, 

deixando claro que o Modellus é um software de fácil utilização, não requerendo muitas 

capacidades técnicas. 

 
3.2 Tempo previsto para a atividade 

 
 

Para a execução de cada atividade, é necessário um tempo de aproximadamente 

30 minutos de aula, variando logicamente de turma para turma, uma vez que a realidade 

escolar é diferente para cada grupo. Deve-se levar em consideração que junto com as 

atividades existem questionários específicos para cada uma, os quais estão contidos os 

questionários no final deste guia. 

 
3.4 Na sala de aula 

 
 

Antes da utilização das atividades do software, aconselha-se que o professor 

abra o ambiente do programa e junto com os alunos possam se familiarizar com as 

ferramentas do software, para posteriormente, utilizar as atividades especificas sobre o 

conteúdo físico. Também aconselhamos que os alunos sejam dispostos em duplas para 

uma maior facilitação da execução das atividades, como também para estabelecer um 

ambiente colaborativo de aprendizagem. 



 

3.5 Na sala de computadores 

Preparação 

O professor deve preparar os computadores e checar se os mesmos estão 

funcionando normalmente e providenciar um quadro com lápis, para possíveis 

esclarecimentos ou questionamentos dos alunos quanto aos conteúdos trabalhados, 

como também relacionados ao software. 

 
Requerimentos técnicos 

 
 

Para o funcionamento do software há a necessidade da instalação do Java, antes 

de instalar o software Modellus. Caso o computador esteja com o Linux é necessário, 

para  executar o  software   Modellus   no   Linux,   os   seguintes   procedimentos: 

1- Faça download dos ficheiros jars da versão 4.01. 

2- Instale o java, caso não o tenha feito antes. 

 
 

3- Descompacte todos os ficheiros presentes em "Modellus_4.01.zip" para o mesmo 

diretório. 

4- Na linha de comandos, execute a seguinte operação:"java -jar modellus#915.jar" 

 
 

3.6 Durante a atividade 

 
 

Durante a atividade, o professor deve ficar a todo o momento em sala, buscando 

esclarecer possíveis dúvidas que porventura venham a surgir, sendo importante um 

ambiente propício para a realização das atividades. Cada atividade possui questões que 

deverão ser respondidas pelos alunos, e o professor poderá mediar o solucionamento das 

questões caso seja necessário. 

 
3.7 Avaliação 

 
 

O professor poderá avaliar os seus alunos considerando a execução das 

atividades e os questionários que os mesmos responderam, observando se os objetivos 

propostos para a atividade foram atendidos. 



 

 

 

3.8 Para saber mais 

 
 

Atualmente existem diversos trabalhos acadêmicos, baseados em atividades 

utilizando o software Modellus. Por isso, indicamos que o professor procure ler esses 

trabalhos para que possa tomar conhecimento sobre outras pesquisas relatadas, como 

também para enriquecer sua prática educativa. 

 

 
4. Questionário para a execução das atividades com o SOFTWARE 

MODELLUS – 

Parte I - Abra o arquivo “MU_menina e cachorro. mdl”, observe a primeira situação e 

responda: 

Situação 1 – uma menina está a 200 metros de sua casa, quando o seu cachorro avista a 

sua chegada: 

 
a) Se a menina ficar parada e o seu cachorro correr a 10 m por segundos, em quanto 

tempo após eles se encontrarão? 

b) Qual a posição de encontro quando eles se encontrarem? obs: admita o sentido da 

trajetória positiva sentido a abscissa positiva (esquerda para a direita) . 

c) Qual é a forma da trajetória desse movimento? 

 
d) Que tipo de movimento possui cada um dos corpos? 

 
e) Qual o valor da velocidade desenvolvida pela menina? 

 
f) Qual o valor da velocidade desenvolvida pelo cachorro? 

 
 

Situação 2 – Se a menina correr a 4 m/s e o cachorro a 6ms, responda: 

 
 

a) Em que posição eles se encontrarão? 

 
 

b) Observando o gráfico da velocidade da menina, ele é positivo ou negativo? 



 

c) Observando o gráfico da velocidade do cachorro, ele é positivo ou negativo? 

 
d) Qual o valor da velocidade desenvolvida pela menina? 

 
e) Qual o valor da velocidade desenvolvida pelo cachorro? 

 

 

 
ATIVIDADES COM O SOFTWARE MODELLUS - PARTE II - 

 
Abra o arquivo “, MU_ponte. mdl” e responda: 

a) Como você poderia encontrar a velocidade do veículo? 

 
b) Quanto tempo o veículo leva para percorrer a ponte? Em que posição eles se 

encontrarão? 

c) Qual é a velocidade desenvolvida pelo carro ao passar na ponte? 

 
d) Qual é o tipo do movimento desenvolvido pelo carro? 

 

 

ATIVIDADES COM O SOFTWARE MODELLUS – PARTE III – 

 
 

Abra o arquivo “MUV_trem. mdl” e responda: 

a) Um carro está a 200m de um cruzamento com uma velocidade de 5 m/s, quando vê 

um trem se aproximando. Determine a aceleração que o carro deve adquirir para 

chegar ao mesmo tempo em que o trem, sabendo que o trem está a 400m do 

cruzamento e tem uma velocidade constante de 40 m/s. 

b) Em que tempo foi que eles chegaram juntos? 

 
c) Qual é o tipo de movimento desenvolvido pelo trem e por quê? 

 
d) Como ficou o gráfico do movimento desenvolvido pelo trem? 

 
e) Qual é o tipo do movimento desenvolvido pelo carro e por quê? 

 
f) Como ficou o gráfico do movimento desenvolvido pelo carro? 
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Capa do produto final desenvolvido 


