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INTRODUÇÃO:

A educação científica é fundamental para o desenvolvimento nacional. Entretanto, por diversos

fatores, o Brasil possui um dos piores indicadores de educação do mundo. O Brasil ficou em 58o lugar

(de 64 países) em Matemática no PISA/2018 (Programme for International Student Assessment) com

uma pontuação de 384 (PISA 2018). Além disso,  do total  de estudantes, apenas 32% atingiram o

resultado mínimo em Matemática (Pinho e Amâncio, 2019). Os resultados do Brasil no PISA nas três

versões anteriores - 377 (2015), 389 (2012) e 386 (2009) - mostram que não houve uma melhora

expressiva no desempenho em Matemática na última década. Para melhorar o ensino de Matemática,

diferentes  estratégias  tem  sido  aplicadas,  tanto  em  sala  de  aula  como  fora  dela.  Uma  dessas

estratégias envolve o uso de animações.  A palavra animação tem origem latina,  de  animatio,  que

significa, ser animado. Deriva também da palavra anima, que significa alma ou sopro vital.  Assim, o

processo de animar é dar vida a algo sem vida ou sem movimento. Enquanto apresentações estáticas

(textos e imagens)  de conteúdos são úteis  para informar,  animações são mais interessantes para

apresentar o processo de construção desses conteúdos (Coluci, 2022).

 Neste trabalho, desenvolvemos animações voltadas para o ensino de temas de Matemática

usando uma ferramenta gratuita desenvolvida na linguagem de programação Python chamada Manim

(Manim Community, 2020). Além da produção das animações, elaboramos também um manual básico

interativo em Português sobre o Python e sobre o Manim que permite que iniciantes possam começar

a desenvolver suas próprias animações. 

METODOLOGIA:

Várias ferramentas foram usadas para a elaboração do manual e para o desenvolvimento das

animações:

        1) Python: linguagem de programação usada para programar as animações.
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      2) Manim: biblioteca do Python usada para produzir as animações (formato .mp4). 

      3) Visual Studio Code: Ambiente de desenvolvimento integrado usado para desenvolver os

códigos em Python das animações.

      4) OneNote: Editor de imagens usado para criar esboços da animação a ser produzida.

    5)  Google Collab: Ambiente de desenvolvimento integrado que permite executar códigos

Python na nuvem. Esse ambiente foi usado para criar o manual.

    Inicialmente,  desenvolvemos  um manual  sobre  o  Manim/Python  voltado  para  pessoas

interessadas em criar animações em Manim, mas que não tinham  conhecimento prévio de  Python.

Para isso, foram criados conteúdos sobre o Python, dos mais básicos até os mais avançados, com

exemplos de como esses conteúdos são aplicados no Manim. Após essa parte introdutória sobre o

Python,  conteúdos sobre  o Manim foram adicionados ao manual,  envolvendo  desde a criação de

formas geométricas simples até a criação de gráficos no plano cartesiano. 

    As animações foram desenvolvidas de forma sistemática,  de acordo com os seguintes

passos: 1) Definição do tema. Os temas foram escolhidos para abordar conteúdos da Matemáticas

vista durante o ensino médio, seguindo livros como o de Lima e co-autores (Lages Lima et al 2016). 2)

Criação de um esboço da animação a ser produzida. O esboço é criado a fim de orientar a codificação

da animação e ter uma ideia do resultado final. Este passo faz parte do planejamento da animação.

Uma parte do esboço da animação sobre a derivação da Lei dos Senos é mostrada na Fig. 1. 3)

Desenvolvimento do código em Python. A programação é feita em etapas onde, para cada parte da

animação, gera-se um vídeo para verificar se a animação está de acordo com o que foi planejado. 4)

Compilação  do  vídeo  completo.  O vídeo  é  disponibilizado  na  nuvem para  análise  e  sugestão  de

melhorias e correções. 5) Correção final da animação e postagem. Após as correções indicadas na

etapa 4), a animação é corrigida e o vídeo final é disponibilizado no YouTube.

Figura 1: Esboço para a derivação para a lei dos senos usado na elaboração da animação.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A Fig. 2 mostra um trecho do manual desenvolvido. O manual completo está disponível em

https://wordpress.ft.unicamp.br/explora/manual/ e  ajuda o leitor, de forma didática e interativa, a criar

suas próprias animações.

Figura 2: Parte do manual desenvolvido sobre o Manim e Python.

Além do manual, foram criadas um total de 12 animações. A Fig. 3 apresenta uma das cenas

de  uma  dessas animações. As animações desenvolvidas e seus conteúdos estão apresentadas na

tabela 1 e disponíveis em https://www.youtube.com/channel/UCzag-DfragRY081pw4QgZZg.

  Figura 3: Cena da animação sobre a lei dos senos.
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Tabela 1: Animações desenvolvidas neste trabalho.

Animação Conteúdo

Derivando a equação da Elipse

Derivação da equação cartesiana, na forma reduzida, da elipse

a partir de  sua propriedade geométrica. Envolve animações de

manipulações algébricas e  figuras geométricas.

Derivando a equação da Parábola Similar à animação da elipse mas para a parábola.

Derivando a equação da Hipérbole Similar à animação da elipse mas para a hipérbole.

Derivando a Lei dos Senos
Determinação da  Lei dos Senos utilizando o conceito de

produto vetorial.

Função Polinomial

Determinação do polinômio que interpola um conjunto de

pontos a partir da resolução de um sistema de equações

lineares.

Geometria Analítica
Apresentação de objetos geométricos típicos da Geometria

Analítica como pontos, retas e cônicas.

Conjuntos
Apresentação do conceito de conjuntos, suas representações,

relações e operações.

Números Naturais e Inteiros
Apresentação do conceitos de números naturais e inteiros,

relações e operações entre eles e suas representações na reta
dos inteiros.

Números Reais
Apresentação do conceitos de números reais, a reta dos reais e

intervalos.

Funções
Apresentação do conceito de funções de forma intuitiva, suas

representações em gráficos e em diagramas de Venn.

Progressões
Apresentação de progressões de forma intuitiva usando formas

geométricas e a derivação das fórmulas relevantes.

Combinatória e Probabilidade
Apresentação de conceitos de combinatória e probabilidade por

meio de exemplos.
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CONCLUSÕES:

  O manual do Python/Manim desenvolvido aqui permite que alunos e professores  possam

desenvolver  animações  de  objetos  geométricos,  fórmulas,  equações  e  gráficos.  As  animações

produzidas neste trabalho podem complementar o estudo de temas de Matemática, contribuindo para

uma melhor educação científica de alunos do Ensino Médio.  Agradecemos ao CNPq pela bolsa de

iniciação científica (projeto 0220036212472856) de Eric Kishimoto.
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