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DESENVOLVIMENTO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM PARA O ENSINO DA 

DINÂMICA COM ÊNFASE NA DINÂMICA DE VEÍCULOS 

 

Introdução 

Cientes das dificuldades existentes no aprendizado das disciplinas envolvendo 

problemas dinâmicos, este trabalho implementa alguns objetos de aprendizagem 

com a finalidade de facilitar a compreensão dos conceitos da Dinâmica de Veículos. 

Assim, desenvolve-se uma página www na Internet que irá abordar a Dinâmica de 

Veículos nas três dimensões. O modo de operação é a revisão da literatura 

apresentada e a observação dos fenômenos de forma prática. O escopo não se 

limitará à dinâmica de corpo rígido, mas também aos problemas de corpos flexíveis. 

A abstração das variáveis envolvidas é alcançada através do desenvolvimento de 

animações ou simulações com recursos de interação / interatividade. A forma de 

operação envolve a apresentação de arquivos em vídeo que após serem 

descarregados, podem ser modificados, visando o aprendizado autônomo. 

Finalmente, organizam-se as ferramentas e aplicativos de apoio ao ensino da 

Dinâmica de Veículos, disponíveis em português e inglês. A forma de operação é 

informativa mas deixa ao usuário a possibilidade de extrapolar seus conhecimentos 

fora do hipertexto. 

Metodologia 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da página www envolve a 

elaboração de notas de aula, como se observa na Figura 1. As simulações serão 

construídas a partir de programas de multicorpos disponíveis. Por outro lado, as 

ferramentas de apoio serão classificadas segundo a sua orientação para ensino ou 

pesquisa. 
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Resultados 

Observa-se na Figura 1 algumas transparências da construção das notas de aula, as 

quais iram evoluir na seqüência. 

 

Figura 1. Exemplo de notas de aula. 

Conclusões  

A disciplina Dinâmica dos Veículos oferece ao aluno uma apresentação abrangente 

de aplicação da mecânica, as variáveis que regem a performance da dinâmica de 

um veículo, familiarização com os métodos analíticos, experimentais e 

computacionais, e finalmente com a terminologia veicular. 
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