
Alice: uma Ferramenta de Autoria 

Jennifer Lima, Veronica Teichrieb, Judith Kelner 

Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Informática 
CP 7851, Cidade Universitária, 50732-970, Recife, Pernambuco, Brasil 

{jsml,vt,jk}@cin.ufpe.br 

Capítulo 1 – Introdução à ferramenta Alice 

1.1 O que é Alice? 

Alice é um software que auxilia na construção de mundos virtuais 3D compostos 

por objetos gráficos que têm comportamentos associados que mudam com o tempo. 

Objetos em Alice podem mover, girar, mudar de cor, emitir sons, reagir ao mouse e 

teclado, e muito mais. 

Alice não é uma ferramenta de modelagem de objetos 3D ou um software de 

CAD (projeto auxiliado por computador). Os objetos 3D em Alice podem ser 

construídos usando ferramentas comerciais de terceiros; todavia, Alice já vem com 

muitos objetos 3D pré-construídos e existem vários outros disponíveis na internet 

gratuitamente. 

As primeiras versões de Alice permitiam a construção de mundos virtuais 

através da utilização da linguagem Alice, baseada em Python. Atualmente, Alice é uma 

ferramenta de autoria, com um ambiente de desenvolvimento embutido, na qual o 

usuário pode construir mundos virtuais através da interface gráfica da ferramenta ou 

usando a linguagem Alice. 

1.2 Configurações necessárias e instalação 

Para que não haja problemas na execução do programa Alice, as seguintes 

configurações são necessárias: 

�� Sistema operacional: Windows ME, Windows 2000 ou Windows XP; 

�� Hardware mínimo: Pentium 500 MHz ou superior, placa gráfica VGA, 128 

MB de RAM e placa de som; 

�� Hardware recomendado: Pentium 1.0 GHz ou superior, placa de vídeo 3D 

16 MB, resolução de 1024 x 768 e 256 MB de RAM. 

A versão mais atualizada do Alice é a Alice v2.0 beta que se encontra disponível 

em http://www.alice.org/downloads/authoringtool/. Neste site, os usuários podem fazer 



o download do Alice gratuitamente observando as seguintes instruções: 

�� Leia o Alice End User License Agreement disponível em 

http://www.alice.org/downloads/license.html. 

�� Faça o download através de 

http://www.alice.org/downloads/authoringtool/AliceInstall.exe escolhendo a 

opção Save to Disk e especificando o diretório onde você deseja salvar o 

AliceInstall.exe. 

�� Quando o download estiver concluído, localize e instale o Alice v2.0 através 

do arquivo AliceInstall.exe. 

�� Quando a instalação estiver concluída, o ícone do Alice aparecerá na sua 

área de trabalho. 

�� Qualquer problema encontrado durante a instalação pode ser comunicado 

através do e-mail alice-admin@cs.cmu.edu. 



Capítulo 2 – Conceitos básicos 

2.1 O ambiente do Alice 

A interface do Alice está dividida em cinco áreas principais. Estas áreas são as 

seguintes: 

World Window: mostra ao usuário o mundo que está sendo construído (Figura 

2-1). É nesta área também que se localizam os controles da câmera. Estes controles 

permitem ao usuário mudar o modo de visualizar o mundo. 

 
Figura 2-1 −−−− World Window 

Object Tree: contém a lista de objetos que fazem parte do mundo que está 

sendo construído (Figura 2-2). 

 
Figura 2-2 - Object Tree 

Details Area: fornece informações mais detalhadas sobre o mundo ou sobre os 

objetos que pertencem ao mundo (Figura 2-3). 



 
Figura 2-3 - Details Area 

Events Area: permite dizer a Alice quando os objetos farão certas coisas (Figura 

2-4). Esses eventos serão programados pelo usuário. 

 
Figura 2-4 - Events Area 

Editor Area: permite que os usuários programem os objetos pertencentes ao seu 

mundo para que eles façam certas coisas como mover ou girar (Figura 2-5). 



 
Figura 2-5 - Editor Area 

2.2 Utilização de mundos exemplo 

Para carregar um mundo em Alice, basta ir ao menu File (Arquivo) e escolher 

Open World (Abrir Mundo), como mostrado na Figura 2-6: 

 
Figura 2-6 - Abrindo um mundo 

Depois disso, através desta caixa de diálogo, será possível escolher e abrir um 

mundo que vem com Alice. O mundo escolhido é carregado como mostrado na Figura 

2-7. 



 
Figura 2-7 - Mundo exemplo carregado 

Para visualizar o que o mundo pode fazer, basta clicar no botão Play. A janela 

mostrada na Figura 2-8 aparecerá e as ações serão executadas. 

 
Figura 2-8 - Execução do mundo exemplo 

A visualização das informações referentes a cada objeto pode ser realizada de 

duas maneiras: 

�� Selecionando o objeto na Object Tree como mostrado na Figura 2-9. 



 
Figura 2-9 - Objeto selecionado 

��Selecionando o objeto na Opening Scene como mostrado na Figura 2-10. 

 
Figura 2-10 - Objeto selecionado 

Depois de selecionado o objeto, a Details Area mostrará mais informações sobre 

o mesmo. Como mostrado na Figura 2-11, a Details Area possui três guias com 

informações. A primeira guia, chamada properties, permite a visualização de 

informações referentes às propriedades físicas dos objetos selecionados. A segunda 

guia, chamada methods, indica quais habilidades o objeto possui. A terceira guia, 

chamada questions, possui questões, sobre eles mesmos e o mundo, para as quais os 

objetos podem responder. 



 
Figura 2-11 - Detalhes de um objeto 

2.3 Introdução à interface “drag-and-drop” do Alice 

A interface “drag-and-drop” é utilizada para escrever o roteiro que o mundo irá 

executar. Para realizar essa operação devemos seguir os seguintes passos: 

1) Na ObjectTree, clicar no objeto que se quer comandar para obter mais 

informações sobre o mesmo, como mostrado na seção anterior; 

2) Na Details Area, clicar em Methods para saber o que o objeto pode fazer; 

3) Então, escolhe-se uma ação na Details Area e arrasta-a para a Editor Area, 

especificando os parâmetros do comando (comandos serão explicados 

detalhadamente na seção 6). 

Como exemplo, a Figura 2-12 mostra a inserção do comando jump no roteiro 

executado pro este mundo exemplo. 

Para ver a execução do comando, basta clicar no botão play. Uma nova janela 

aparecerá e o comando será executado. 



 
Figura 2-12 – Drag-and-drop de comandos 

2.4 Coleção de objetos 

Alice possui uma coleção de objetos pré-definidos que vêm junto com os 

arquivos de instalação e podem ser inseridos nos mundos que estão sendo criados. Além 

desses objetos, os usuários podem encontrar outras centenas deles disponíveis na 

internet através do site http://www.alice.org/gallery/index.html. 

A janela para inserir objetos é mostrada a seguir, na Figura 2-13. 

 
Figura 2-13 - Inserindo objetos 

Para adicionar objetos ao seu mundo basta clicar no botão AddObjects que está 

localizado na área World Window. Aparecerá a janela mostrada na Figura 2-14: 



 
Figura 2-14 - Local Gallery 

Nesta janela, você irá escolher o tipo de objeto que deseja acrescentar ao seu 

mundo. Vamos escolher, por exemplo, Animals. Quando clicarmos em Animals a janela 

apresentada na Figura 2-15 aparecerá: 

 
Figura 2-15 - Animals 

Então basta escolher o objeto a ser acrescentado. Vamos escolher, por exemplo, 

Bunny. A janela mostrada na Figura 2-16 aparecerá. 

 
Figura 2-16 - Bunny 

Nesta janela podemos visualizar informações como o tamanho em bytes do 

objeto e o número de partes que ele possui (partes de objetos serão discutidas na seção 

2.6). 



Para adicionar o objeto ao mundo basta clicar no botão Add instance to world e 

ele fará parte do mesmo como mostrado na Figura 2-17. 

 
Figura 2-17 - Objeto adicionado ao mundo 

Quando adicionado ao mundo, o objeto pode ser visto de várias perspectivas 

como mostrado na Figura 2-18. 

 
Figura 2-18 - Visualização quadro a quadro 

Uma outra maneira de adicionar objetos é utilizando a interface “drag-and-

drop”. A utilização desta interface permite o posicionamento do objeto em qualquer 

posição da cena de abertura e não no seu centro como acontece na maneira de adicionar 

anterior. 

2.5 Usando o mouse 

O mouse pode ser usado para mover os objetos pelo mundo. Basta clicar no 

objeto que se quer mover e deslocá-lo para onde se deseja. Ele é bom para 



posicionamentos rápidos e não muito precisos. Para precisão, o melhor seria utilizar 

comandos. Além disso, objetos têm menus para comandos que você pode acessar com o 

botão direito do mouse. 

Alice permite a movimentação dos objetos através do mouse de várias maneiras 

como mostrado na Figura 2-19 do (1) ao (6). 

 
(1) Para cima e para baixo 

 
(2) Girar para direita e para esquerda 

 
(3) Girar para frente e para trás 

 
(4) Girar ao redor do próprio eixo 

 
(5) Redimensionar 

 
(6) Copiar objeto 

Figura 2-19 - Movimentação dos objetos através do mouse 

2.6 Introdução aos comandos Alice 

Os objetos em Alice podem obedecer a comandos na linguagem Python. Esta 

linguagem é muito simples e o programador não terá dificuldades em aprendê-la até 

porque os comandos são utilizados explicitamente na interface “drag-and-drop”. 



Ao longo desta apostila serão explicados os mais importantes comandos em 

Python e no Apêndice I você encontrará um resumo desses comandos. 

O primeiro comando que iremos aprender é o comando move. Este comando 

permite mover objetos em uma determinada direção, a uma determinada distância. A 

sua assinatura é: objeto.move(direção, distância). Por exemplo: bunny.move(forward, 

1). 

Um outro comando importante é o comando turn. Este comando permite girar 

objetos em uma determinada direção, um determinado número de voltas. A sua 

assinatura é a seguinte: objeto.turn(direção, voltas). Por exemplo: bunny.turn(left, 1/4). 

Objetos em Alice podem mover forward, back, left, right, up, and down, 

equivalentes ao português frente, trás, esquerda, direita, cima, e baixo, respectivamente. 

As seis direções se referem ao objeto em movimento: o coelho se moveu para a 

esquerda dele, não a nossa (Figura 2-20). 

Dica: para saber em que direção um objeto Alice irá se mover ponha-se no lugar 

desse objeto e use seu próprio senso de esquerda/direita e frente/trás para "simular" o 

movimento que você quer. 

 

 
Figura 2-20 - Direções do movimento 

2.7 Partes de objetos 

Objetos em Alice têm partes, e estas partes podem ter partes, e assim por diante. 

Para ver quais são as partes de cada objeto, clique no sinal de mais (+) na Object Tree 

(Figura 2-21). 



 
Figura 2-21 - Objetos com partes 

O nome da parte de um objeto é simplesmente o nome do objeto, seguido de um 

ponto, e seguido pelo nome da parte (objeto.parte). 

Um exemplo de comandos em partes dos objetos é o seguinte: 

 IceSkater.ThighL.pointat(Camera) 

Este é o nosso terceiro comando. O comando PointAt é usado para fazer um 

objeto ou uma de suas partes apontar para um ponto específico. 

A sua assinatura é a seguinte: objeto.pointat(ponto específico). 



Capítulo 3 – Construindo mundos em Alice 

3.1 Mundos existentes 

3.1.1 World Window 

Um mundo Alice tem duas partes: a cena de abertura e o roteiro. As áreas World 

Window e Editor Area dão acesso às duas partes deste mundo. A cena de abertura a que 

nós nos referimos pode ser comparada a uma cena de abertura de uma peça teatral: o 

palco está montado, os atores estão no lugar, mas a ação ainda não começou. 

Resumindo, é como o mundo está antes de o roteiro ser executado. Um exemplo de cena 

de abertura pode ser visualizado na Figura 3-1. 

 
Figura 3-1 - Opening Scene 

3.1.2 Manipulação da câmera 

A maneira como a cena de abertura é visualizada pode ser mudada manipulando 

a câmera. Através de alguns botões na área World Window (Figura 3-2), você pode 

deixar o mundo da maneira desejada. 

 
Figura 3-2 - Controles da câmera 

3.1.3 Editor Area 

A Editor Area comanda o roteiro. Um roteiro Alice é como um roteiro para uma 

peça. Ele descreve a ação que acontecerá. Em Alice, um roteiro é uma coleção de 

comandos Alice que dizem aos objetos no mundo o que fazer e como fazê-lo. Na Figura 

3-3 é mostrado um exemplo de como um roteiro com comandos Alice é construído. 



 
Figura 3-3 - Roteiro composto por comandos 

3.1.4 Como mudar um mundo 

Os mundos em Alice são fáceis de mudar. Mudar qualquer parte de um mundo 

Alice produz um mundo novo e diferente. 

Mudar a cena de abertura causa mudança na posição inicial de objetos, enquanto 

mantêm-se os mesmos comandos do roteiro. 

Mudar o Roteiro altera o que os objetos no mundo fazem, embora iniciem nas 

mesmas posições. 

A posição dos comandos no roteiro também pode ser alterada acarretando em 

uma mudança total no resultado da simulação. 

3.1.5 Mudando a cena de abertura 

A cena de abertura pode ser modificada acrescentando-se novos objetos, 

modificando a posição de objetos já existentes através do mouse ou mudando a posição 

inicial da câmera. 

Lembrando que como apenas a cena de abertura foi modificada, os objetos 

continuarão executando o mesmo roteiro. 

3.1.6 Mudando o roteiro 

Para modificar o roteiro podemos criar uma nova ação, refazer uma ação já 

existente ou trocar a ordem das ações que estavam sendo executadas. 

Lembrando que como estamos trocando apenas o roteiro, os objetos irão iniciar 



do mesmo modo que anteriormente. 

3.1.7 O comando DoInOrder 

Todos os comandos de um roteiro Alice são executados ao mesmo tempo. Nós 

precisamos de uma maneira para dizer a Alice para executar um comando após o outro.  

O comando DoInOrder aceita uma lista de comandos que podem ser executados 

em ordem (um após o outro).  

A sua assinatura é a seguinte: DoInOrder(comando, comando, comando). 

Por exemplo: DoInOrder(snowman.move(forward, 1), oven.door.turn(down, 

1/4)) 

Para acrescentá-lo ao roteiro, basta fazer o “drag-and-drop” do comando, como 

mostrado na Figura 3-4. 

 
Figura 3-4 - Comando DoInOrder 

3.1.8 O comando DoTogether 

O comando DoTogether pega uma lista de comandos Alice para executar (da 

mesma maneira que o comando DoInOrder). Contudo, o comando DoTogether executa 

todos os comandos da lista ao mesmo tempo. 

A sua assinatura é a seguinte: DoTogether(comando, comando, comando). 

Por exemplo: DoTogether(cementtruck.resize(fronttoback, 2, likerubber), 

cementtruck.move(forward, 1)) 



Alice irá executar esses dois comandos simultaneamente. 

Este é o nosso sexto comando. O comando resize torna um objeto maior ou 

menor. A sua assinatura é: objeto.resize(quantia). 

Um exemplo de utilização do comando DoTogether pode ser visualizado na 

Figura 3-5. 

 
Figura 3-5 - Comando DoTogether 

3.2 Mundos novos 

3.2.1 Criação 

Você já está pronto para aprender a criar seu próprio mundo do zero. Para isso 

você precisa de um mundo novo e limpo para começar. Selecione New World (Novo 

Mundo) a partir do menu File (Figura 3-6). 



 
Figura 3-6 - Novo mundo 

Quando selecionada a opção New World, a tela mostrada na Figura 3-7 

aparecerá. O usuário pode então escolher qual será o plano de fundo da sua cena de 

abertura. Para isso, basta clicar no plano de fundo escolhido e depois em Open. 

 
Figura 3-7 - Templates do plano de fundo 



3.2.2 Ajustando a cena de abertura 

A cena de abertura aberta dependerá do escolhido pelo usuário na hora da 

criação do novo mundo. Um exemplo pode ser visualizado abaixo: 

 
Figura 3-8 - Cena de abertura 

Para ajustar a cena de abertura pode-se acrescentar novos objetos, modificar a 

posição de objetos que já foram acrescentados através do mouse ou mudar a posição 

inicial da câmera através dos botões de manipulação de câmera. 

3.2.3 Escrevendo o roteiro 

Para escrever o roteiro pode-se usar o “drag-and-drop” de comandos Alice. 

Com esses comandos, você irá “ensinar” aos objetos de um mundo Alice a fazer coisas 

novas. As histórias podem ser construídas combinando os comandos e colocando-os em 

uma ordem lógica. 

A história é sobre um coelhinho que está dormindo, mas é acordado por um 

telefone celular (Figura 3-9). 

 
Figura 3-9 - Exemplo de mundo 

Vamos tomar como exemplo o roteiro abaixo (Figura 3-10). 



 
Figura 3-10 - Roteiro 

Vamos acrescentar mais comandos a esse roteiro. Primeiramente, vamos olhar 

para a Details Area e observar os métodos que o mundo possui (Figura 3-11). 

 
Figura 3-11 - Métodos 

Queremos que o coelhinho pule em cima do celular e o amasse. Como não existe 

nenhum método que faça isso, teremos que construí-lo. 

Para construir, clica-se em Create New Method e atribui-se um nome ao método. 

No nosso caso o nome do método será bunny squashes phone. Depois disso, Alice abre 



uma pasta para o método na Editor Area, como mostrado na Figura 3-12. 

 
Figura 3-12 - Pasta criada para o novo método 

Após isso, olha-se o que o objeto sabe fazer para acrescentar comandos ao 

método de modo que ele faça o desejado. No nosso caso fica da seguinte maneira, como 

ilustrado na Figura 3-13: 

 
Figura 3-13 - Corpo do novo método 

Depois disso, arrasta-se o novo método para o roteiro que fica da seguinte forma 

(Figura 3-14): 



 
Figura 3-14 - Roteiro final 

Através desse roteiro, nossa história acontece como foi planejada. 

Normalmente, todos os métodos em Alice levam 1 segundo para executar. Se o 

usuário quiser que uma ação demore mais ou menos para ser executada deve ser feito o 

seguinte (mais detalhes sobre isso no capítulo 4): a duração da ação deve ser 

especificada clicando-se ao lado do comando em more e logo após em duration. 

Exemplo na Figura 3-15. 

 
Figura 3-15 - Especificando a duração da ação 

Alice permite que o usuário modifique métodos existentes nos mundos exemplo. 

Isto pode ser feito através do botão edit encontrado ao lado de cada método. Para isso, 



basta clicar em edit e Alice abre uma janela para o método escolhido. Nesta janela, 

usando a interface “drag-and-drop” pode-se acrescentar ou remover ações. Um 

exemplo pode ser visto na Figura 3-16. 

 
Figura 3-16 - Mudando um método 

3.2.4 Mudanças 

As mudanças realizadas na cena de abertura podem ser desfeitas ou refeitas 

utilizando o botão undo ou o botão redo, ambos mostrados na Figura 3-17. 

 
Figura 3-17 - Botões Undo e Redo 

Alice permite ao usuário desfazer ou refazer as mudanças tantas vezes quanto 

for necessário. 

3.2.5 O comando Loop 

Alice possui o comando loop. Quando um comando entra em loop ele se inicia 

novamente tão logo termine. 

A sua assinatura é a seguinte: loop(comando, número de vezes). 

Por exemplo: loop(inchworm, 4). 

3.2.6 O comando RespondTo 

O comando Alice RespondTo diz a Alice ao quê responder e como agir. Ele 

serve para deixar o mundo interativo. 



A sua assinatura é a seguinte: objeto.RespondTo( AoQuêResponder, 

ComoAgir). 

Por exemplo: cementtruck.respondto(leftmousedown, inchworm). 



Capítulo 4 – Detalhes em comandos Alice 

4.1 Palavras-chave e dicas 

4.1.1 A palavra-chave Duration 

Palavras-chave são palavras opcionais que aparecem dentro de comandos Alice 

e fazem com que os comandos básicos façam coisas mais interessantes. No Apêndice II 

estão listadas as mais importantes palavras-chaves. 

Duration é um exemplo de palavra-chave. Ela permite que uma determinada 

ação demore mais ou menos para ser realizada. 

Por exemplo: windmill.blades.roll(right, 1, duration = 3). 

Assim, as pás do moinho levarão 3s para girar completamente. 

O comando roll permite que o objeto gire para alguma direção, determinado 

número de vezes. A sua assinatura é a seguinte: objeto.roll(direção, número de vezes). 

4.1.2 A palavra-chave Speed 

Em vez de usar a palavra-chave Duration para especificar o tempo que as pás 

levam para girar, você pode usar a palavra-chave Speed para fazer as pás girarem a uma 

velocidade específica. 

Por exemplo temos, windmill.blades.roll(right, 1, speed = 1/3). 

Assim, as pás do moinho irão girar a uma velocidade de 1/3. 

4.1.3 A palavra-chave AsSeenBy 

Com essa palavra-chave você pode mover ou girar qualquer objeto do ponto de vista 

de outro objeto. Por exemplo, podemos fazer um objeto se mover na direção de outro 

apenas acrescentando essa palavra-chave ao comando. 

Por exemplo, temos, horse.move(forward, 1, asseenby = windmill). 

Assim, o cavalo irá se mover na direção do moinho. 

4.1.4 A dica EachFrame 

Como palavras-chave, você pode usar dicas para dar aos comandos mais 

detalhes. A dica EachFrame serve  para que os objetos continuem fazendo um 

determinado comando tão freqüentemente quanto possível. 

Por exemplo, bunny.head.pointat(helicopter, eachframe). 

Assim, a cabeça do coelhinho continuará olhando para o helicóptero até o final 



do roteiro. 

4.2 Interação 

Os eventos dizem ao Alice o que fazer e quando fazer. Esses eventos podem ser 

um clique do mouse ou o pressionar de uma tecla do teclado. Dessa, forma o mundo 

Alice estará interagindo com o usuário. 

Vejamos o seguinte exemplo de evento: queremos que quando o mundo se inicie 

alguns pingüins comecem a cantar uma pequena música. O evento fica da seguinte 

maneira (Figura 4-1): 

 
Figura 4-1 - Evento inicial 

Agora vamos criar um outro evento para que quando um pingüim seja 

pressionado pelo mouse, ele cante uma nota musical. Para construí-lo temos que 

pressionar o botão create new event e escolher “When the mouse is clicked on 

something” (Figura 4-2): 

 

 
Figura 4-2 - Mouse Click 

Depois, arrasta-se da Details Area o método “penguim sing note” e escolhe-se 

que o pinguin que vai cantar a nota é o que o mouse clicar. O evento fica da seguinte 

maneira (Figura 4-3): 



 
Figura 4-3 - Novo evento 

Então quando o pingüim for clicado ele cantará uma nota musical. 

Como pode ser observado na Figura 4-1, existem botões para reproduzir, parar e 

gravar as notas musicais cantadas pelos pingüins. A idéia agora é fazer estes botões 

funcionarem. 

Primeiramente, vamos fazer funcionar o botão play. Para isso, devemos 

pressionar o botão create new event e escolher “when mouse is clicked”. Depois disso, 

escolhemos o PlayButton como mostrado na Figura 4-4. 

 
Figura 4-4 - Inserindo evento 

Depois, devemos escolher o que o botão play deve fazer. Deve ser escolhida a 

ação play como mostrado na Figura 4-5. 



 
Figura 4-5 - Inserindo evento 

O mesmo deve ser feito para os dois outros botões e os eventos finais devem se 

parecer com os mostrados na Figura 4-6. 

 
Figura 4-6 - Eventos finais 

Para deletar qualquer evento ou método do mundo Alice que está sendo 

construído, basta utilizar a interface “drag-and-drop” como mostrado na Figura 4-7. 



 
Figura 4-7 - Utilizando a lixeira 

Através deste manual, o usuário pôde aprender sobre as principais áreas da 

interface do Alice, suas principais funcionalidades e como construir ou editar mundos 

em Alice. 



Ajuda 

Para aprender mais sobre Alice e o que é possível fazer, sugerimos os seguintes 

locais, todos em inglês: 

��Tutorial Interativo 

O próprio programa Alice possui um tutorial interativo. Basta clicar em “Start 

the Tutorial” na caixa “Welcome to Alice”. Você também pode escolher qual 

tutorial deseja fazer escolhendo diretamente um dos quatro nos botões abaixo do 

botão “Start the Tutorial”. 

��Seção de Documentação Online 

Esta seção contém conselhos para usuários avançados de Alice que completaram 

o tutorial interativo e estão procurando por novas idéias e desafios. 

��Menu Alice de Help 

Este contém o manual de referência Alice, uma fonte exaustiva de informação 

sobre funções e opções da Alice. Aqui você também encontrará exemplos e 

demonstrações que poderá usar para começar seus trabalhos. 

��Lista de correspondência: alice-users@cs.cmu.edu 

A lista de correspondência é a melhor maneira de usuários Alice ajudarem 

outros usuários. Os criadores de Alice também lêem esta lista, inserindo algumas 

respostas e comentários quando necessário. 



Apêndice 1 – Resumo dos comandos 

Tabela 1-1 - Comandos 

Comando Assinatura do Comando 

Move (mover) objeto.move(direção, distância) 

Turn (virar) objeto.turn(direção, voltas) 

Roll (Girar) objeto.roll(direção, número de vezes) 

PointAt (Olhar para) objeto.pointat(ponto específico) 

Resize (Redimendionar) objeto.resize(quantia) 

RespondTo (ResponderA) objeto.RespondTo( AoQuêResponder, 
ComoAgir) 

Loop (Repetir) loop( comando, número de vezes) 

DoInOrder (Fazer na ordem) DoInOrder(comando, comando, comando) 

DoTogether (Fazer Simultaneamente) DoTogether(comando, comando, comando) 

 



Apêndice 2 – Palavras-chave que Alice reconhece 

Tabela 2-1 -  Palavras-chave 

Palavra-Chave Valores que a Palavra pode Receber 

AsSeenBy (ComoVistoPor) Qualquer objeto no mundo. Você pode mover e girar qualquer 
objeto como ele é visto por outro. 

Speed (Velocidade) Qualquer número. Para movimeno, este número é metros por 
segundo, para girar, rotações por segundo. 

Style (Estilo) Qualquer destes: Gently, Abruptly, EndGently (or 
BeginAbruptly), BeginGently (or EndAbruptly) - significando: 

Gentilmente, Abruptamente, TerminaGentilmente (ou 
ComeçarAbruptamente), ComeçarGentilmente (ou 

TerminarAbruptamente). Você pode usar estas para 
descrever como quer que uma animação comece ou termine. 

Duration (Duração) 
Qualquer número, em segundos. Você pode usar esta 

palavra para descrever a duração de uma animação. Se você 
não disser nada, normalmente levará um segundo. 

Lifetime (TempoDeVida) 
Qualquer número, em segundos. Para animações que 
normalmente duram para sempre, você pode usar esta 

palavra para parar após um certo tempo. 

HowMuch (Quanto) 

Qualquer um destes: ObjectAndParts, ObjectAndChildren, 
ObjectOnly - significando ObjetoEPartes, ObjetoEFilhos e 

SomenteObjeto. Você usa esta palavra quando está pegando 
informação sobre um objeto ou quando está mudando as 

propriedades de um objeto para descrever quanto do objeto 
quer considerar/afetar. 

 


