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RESUMO 
 

Atualmente, percebe-se, no cenário nacional, um aumento das intervenções 
que utilizam kits de mecatrônica como ferramentas tecnológicas aplicadas à 
ambientes educacionais, compreendendo desde o ensino fundamental até o ensino 
superior. Em se tratando da Educação Básica, essas ferramentas são geralmente 
exploradas para tratar conteúdos específicos de alguma disciplina como Ciências e 
Matemática. O aspecto lúdico associado a esses recursos despertam interesses 
sobre as possibilidades do seu emprego e as suas consequências no que se diz 
respeito ao processo ensino aprendizagem. Considerando o potencial pedagógico 
agregado aos kits de mecatrônica, esta pesquisa aborda novas possibilidades de 
intervenções e novas reflexões sobre o seu emprego.  O presente trabalho 
caracteriza-se como um estudo qualitativo e tem como objetivo avaliar, por meio de 
indicadores de Alfabetização Científica, como as atividades práticas com dispositivos 
mecatrônicos de baixo custo podem conceber condições propícias ao processo 
ensino-aprendizagem de Física que vise à alfabetização científica. Neste sentido 
foram realizadas intervenções nas aulas de Física com alunos do primeiro ano do 
Ensino Técnico através do uso de kits de mecatrônica de baixo custo para reproduzir 
práticas experimentais investigativas, destacando um problema social: alto índice de 
acidentes no trânsito. Frente à determinada situação problema, os alunos reunidos 
em equipe, participaram de ações investigativas como: coleta de informações, 
discussão de soluções, elaboração e teste de hipóteses, produção textual, e 
apreensão de conhecimentos científicos. Essas atividades buscaram envolver os 
alunos em torno de um problema experimental de forma que eles estabelecessem 
conexões com o conhecimento científico. A essas ações, associaram-se elementos 
tecnológicos e as bases teóricas que fundamentam o Ensino de Ciências visando a 
Alfabetização Científica. Vídeos, relatórios, imagens e diários de bordo constituem-
se como produtos proeminentes das intervenções e são avaliados conforme bases 
teóricas que se utilizam de ferramentas que apontam indícios da ocorrência da 
Alfabetização Científica. Esperamos que os resultados deste trabalho proporcionem 
reflexões críticas sobre as práticas metodológicas atuais as quais fazem uso da 
mecatrônica, ressaltando a importância de um Ensino de Ciências contextualizado e 
investigativo. 

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Alfabetização Científica, Mecatrônica no 

Ensino, Atividades experimentais. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

Nowadays, it is clear, on the national scene, an increase of interventions using 
mechatronics kits as technological tools applied to educational settings, ranging from 
elementary school to higher education. In the case of basic education, these tools 
are usually exploited to treat specific contents of some discipline as Science and 
Mathematics. The playful aspect associated with these resources arouses concerns 
about the possibilities of its use and its consequences as regards to the learning 
process. Considering the overall pedagogical potential to mechatronics kits, this 
research addresses new possibilities for interventions and new thinking about your 
job. This study is characterized as a qualitative study and aims to evaluate, by means 
of Scientific Literacy indicators, such as the practical activities with mechatronic 
inexpensive devices can conceive of conditions conducive to teaching and learning 
physics process that aims at scientific literacy. In this regard it was carried out 
interventions in Physics classes with first year students of technical education 
through the use of low cost mechatronics kits to reproduce experimental investigative 
practices, highlighting a social problem: high rate of accidents in traffic. After a 
specific problem situation, students gathered in team, took part in investigative 
actions such as information gathering, discussion of solutions, development and 
testing of hypotheses, textual production and seizure of scientific knowledge. These 
activities sought to engage students around an experimental issue so that they 
establish connections with scientific knowledge. To these actions, they were 
associated technological elements and the theoretical basis underlying the teaching 
of science aimed at Scientific Literacy. Videos, reports, pictures and logbooks 
constitute as prominent products of interventions and are valued as theoretical bases 
that use tools that link evidence of the occurrence of Scientific Literacy. We hope the 
results of this work provide critical reflections on current methodological practices 
which make use of mechatronics, emphasizing the importance of a contextualized 
and investigative science education. 

 

Keywords: Physics Education, Scientific Literacy, Mechatronics in education, 
experimental activities. 
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INTRODUÇÃO  
 

 

Na atualidade, percebe-se que a utilização de recursos tecnológicos constitui 

como uma prática frequente em instituições de ensino, abrangendo tanto a 

educação básica (ensino fundamental e ensino médio), os cursos técnicos e 

profissionalizantes, bem como as instituições de ensino superior. Hoje, encontramos 

em sala de aula ferramentas tecnológicas que são utilizadas no processo ensino-

aprendizagem como o datashow, a lousa interativa, o computador e até a mesmo os 

dispositivos mecatrônicos (robôs, braços mecânicos, veículos automatizados, etc.). 

A recente expansão do uso desses artefatos está associada a diversos fatores 

dentre os quais destacamos os avanços tecnológicos, as mudanças de paradigmas 

de Ensino e, principalmente, a acessibilidade a esses recursos. 

O escopo deste trabalho elenca ações, conhecimentos e concepções de um 

ensino contemporâneo voltado para o uso da tecnologia, no caso os dispositivos 

mecatrônicos no ensino de Física, caracterizado pela valorização de atividades 

práticas experimentais e significativas para o discente. Ou seja, atividades que não 

estejam direcionadas apenas para “seguir passos do guia, onde o trabalho do grupo 

de alunos se caracteriza pela divisão das tarefas e muito pouco pela troca de ideias 

significativas sobre o fenômeno estudado” (CARVALHO, 2010, p. 53). Mas, 

atividades experimentais que atendam a determinados pontos como: superação das 

concepções empírico-indutivista da Ciência; promoção da argumentação; 

incorporação de ferramentas matemáticas; transposição de novos conhecimentos 

para a vida social, estabelecendo assim um ambiente propício para que os alunos 

adquiram um bom entendimento sobre a natureza das Ciências.  

Frente às atuais concepções sobre o ensino de Física, Rosa e Rosa (2012) 

destacam a importância do seu redimensionamento para que se possa ultrapassar a 

visão de uma disciplina caracterizada pela memorização de conhecimentos. Essa 

preocupação é também discutida por Chiquetto (2011) através de uma retrospectiva 

crítica a esse tipo de ensino. 

É importante ressaltar que as práticas experimentais fazem parte do 

planejamento das aulas de Física desde o século XIX. Nesse período, tinha-se como 

finalidade o favorecimento da compreensão de fenômenos físicos, no entanto, na 
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maioria das vezes, apresentavam caráter meramente demonstrativo e 

descontextualizado.  

Rosa e Rosa (2012) destacam que, na década de 50, o Physical Science 

Study Committee (PSSC), iniciado no Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

teve forte influência no que se entendia por Ensino de Física apoiada em atividades 

experimentais.O PSSC foi desenvolvido com o objetivo de reformular o ensino de 

Física e formar cientistas e engenheiros, rompendo com o ensino de Física clássico 

(CHIQUETTO, 2011; GASPAR, 2014). Gaspar (2014) nos chama atenção para o 

fato de que as autoridades norte-americanas associavam a ineficiência do ensino de 

Ciências às práticas pedagógicas tradicionais com ênfase na memorização e 

ausência de práticas experimentais. O autor salienta que em “síntese, o plano PSSC 

estava centrado, de um lado, em uma proposta curricular de Física e, de outro, no 

entendimento de que só poderia aprender ciência por si a partir de atividade 

experimental” (ibidem, p. 20). 

Em relação ao PSSC, Schivani (2014) destaca o reflexo desse projeto tanto 

nos Estados Unidos quanto no Brasil. Em sua pesquisa, o professor ressalta que o 

PSSC foi desenvolvido por profissionais como cientistas, escritores, psicólogos, 

fotógrafos, escritores, etc., os quais centraram seus esforços para criar o novo curso 

de Física. Schivani cita que 

[...] apesar do enorme investimento, da variedade de recursos 
didáticos e de textos diferenciados, além de estratégias 
metodológicas inovadoras e dos nomes de peso envolvidos no 
desenvolvimento e aplicação desse projeto, somente cerca de 4% 
dos estudantes dos Estados Unidos cursaram o PSSC, não obtendo 
o sucesso esperado e desejado no ensino secundário americano. 
(ibidem, p. 38) 

Segundo o mesmo autor, em meados do século XX,antes do ingresso do 

PSSC no Brasil,já ocorriam algumas iniciativas de renovação do currículo, bem 

como de novas estratégias metodológicas voltadas ao ensino de física, como por 

exemplo, o Iniciação Científica. Devido a influência dos movimentos de reforma do 

ensino de ciências no âmbito internacional, o apoio financeiro de fundações 

internacionais, como a Ford e Rockefeller, bem como pela avaliação do PSSC por 

profissionais da educação (professores brasileiros), o PSSC obteve entrada no 

Brasil através de cursos de formação de professores. No entanto, a falta de adesão 

por parte dos docentes, a carência de salas adequadas, bem como a 
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inacessibilidade a equipamentos e aos filmes necessários para a realização das 

atividades propostas pelo projeto contribuíram para a não adoção do mesmo no 

Brasil, ficando restrito apenas aos cursos de formação (Schivani, 2014). 

Apesar dos resultados desanimadores do PSSC tanto nos EUA e também em 

outros países que o adotaram, Gaspar (2014) destaca a importância desse projeto 

para posteriores contribuições ao aperfeiçoamento do ensino de Física. De acordo 

com o pesquisador: 

A primeira dessas contribuições, de consequência quase imediata, 
foi a introdução de um modo de ensinar Física diferente do 
tradicional, que predominava havia mais de um século. Além disso, 
as mudanças no projeto de renovação do ensino de Ciências, 
sobretudo de Física, com o surgimento de outros projetos 
semelhantes. (ibidem, p. 24) 

É válido salientar que, na citação acima, o autor refere-se ao Projeto 

Harvard, nos EUA, o The Nuffield Physics Project, na Inglaterra e, na mesma 

época, no Brasil, ao Projeto de Ensino de Física (PEF) através da iniciativa da 

Universidade de São Paulo (USP). 

Essa necessidade de transformação do Ensino de Ciências (EC) promoveu  

também mudanças significativas nos modelos pedagógicos. Inicialmente 

denominado aprendizagem por transmissão - caracterizado pelo processo de 

transmissão/assimilação de informações -, perpassando para a aprendizagem por 

descoberta - marcada pela concepção empirista/indutivista -, e depois para o 

movimento denominado “concepções alternativas” fundamentado na concepção 

epistemológica da Ciência. Em seguida, surge o método por aprendizagem por 

mudança conceitual que, na verdade, é a evolução das concepções alternativas por 

apresentar as mesmas bases (ROSA; ROSA, 2012). 

Vale ressaltar que Rosa e Rosa (2012) salientam que os Parâmetros 

Curriculares para o Ensino Médio (PCNEM) e suas orientações correlatas apontam 

para um novo ensino de Física que esteja em consonância com as necessidades do 

homem contemporâneo, exigindo uma “prática docente com novos procedimentos 

didático-pedagógicos, que incentive o espírito questionador e investigador dos 

alunos, ampliando sua visão de mundo, tornando-os autônomos intelectualmente” 

(ROSA; ROSA, 2012, p. 19). 
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Considera-se também que para prover as competências apontadas pelos 

PCNEM, em que a Física deva atentar para a constituição de uma cultura científica 

no aluno, é preciso centrar esforços para evoluir o tradicional ensino de Física, o 

qual está pautado em uma cultura de transmissão de conteúdos desarticulados com 

o mundo contemporâneo, recheado de atividades calcadas na automação e 

memorização de leis, para um ensino que promova debates de situações atuais, 

ativas, modernas e articuladas à realidade. Um ensino que, de fato, contribua não 

somente para formação de cientistas, pesquisadores, pensadores, mas também que 

promova ao indivíduo competências para compreender a sua realidade, identificar 

problemas e solucioná-los (RICARDO; ZYLBERSZTAJN, 2007). 

Nesse sentido, as Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) abordam a necessidade dos jovens 

adquirirem “competências para lidar com situações que vivenciam ou que venham 

vivenciar no futuro” (BRASIL, 2000, p. 24). Assim, o uso de metodologias que 

utilizem certos artefatos tecnológicos que possam proporcionar discussões 

contextualizadas provenientes de situações problemas se estabelece como ação 

base no processo de ensino-aprendizagem e na construção do conhecimento 

científico. 

Os PCNEM, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) e os 

PCN+ enfatizam um ensino por competências e habilidades que nos leva a refletir e 

questionar sobre as práticas atuais comum no Ensino de Física (EF). Diante das 

novas perspectivas de ensino, é notável o esforço por parte dos profissionais da 

Educação em romper com determinados paradigmas que ainda fundamentam um 

ensino mecânico, descontextualizado e repetitivo. A mobilização por novas 

tecnologias, novos saberes, novas metodologias e temáticas, novos procedimentos 

e artefatos estão cada vez mais presentes no contexto do Ensino de Física. Dentro 

do cenário tecnológico, levando em consideração o uso de atividades experimentais, 

temos a inserção dos dispositivos mecatrônicos no Ensino. 

É recente, no Brasil, pensar as possibilidades do robô e de artefatos mecatrônicos no 
campo escolar e educacional. No cenário internacional, contudo, a Robótica já 
adquiriu lugar de destaque. Não se trata apenas de uma simples ferramenta, mas de 
um recurso que poderá promover, dentre outros, a pesquisa, o desenvolvimento do 
raciocino lógico, o trabalho em grupos, o diálogo entre campos do saber 
(FRANCISCO JÚNIOR; VASQUES; FRANCISCO, 2010, p. 37). 
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Podemos apontar, aqui, como reflexo da inserção destas “novas” tecnologias 

os seguintes aspectos: o crescimento da produção acadêmica com foco em robótica 

e mecatrônica; o surgimento de novas modalidades de Olimpíada como a Olimpíada 

Brasileira de Robótica (OBR); o uso de kits de robótica em escolas públicas e 

privadas visando a melhoria da qualidade de ensino como, por exemplo, o projeto 

piloto “Lego nas escolas”, implantado em 40 cidades brasileiras, tendo como 

exemplo, em 2007, na cidade de Osasco (SP)1, em 2008, na cidade de Salvador 

(BA)2, em 2013, na cidade de Vila Velha (ES)3, entre tantas outras. Também em 

2013, no estado de Pernambuco, 226 escolas da rede estadual receberam kits de 

robótica educacional4 e no estado da Paraíba, 150 escolas públicas foram 

contempladas com kits pedagógicos de robótica5.  

Destacamos também estudos que envolvem a utilização destas “novas” 

tecnologias no âmbito da Educação, ressaltando a importância desses recursos 

como ferramenta didática no processo ensino-aprendizagem de Ciências.  César e 

Bonilla (2007), por exemplo, afirmam que: 

[...] o uso de tecnologias digitais em ambientes dinâmicos de aprendizagem 
pode propiciar o desenvolvimento de atividades de criação e interatividade, 
onde os educandos se mostrem participativos, criando, projetando, 
planejando, montando e tomando posse de seus projetos, de forma 
colaborativa. (ibidem, p. 240). 

Contudo, ao observar as atividades práticas que utilizam artefatos 

mecatrônicos ou robóticos no ambiente escolar como “novas” tecnologias 

aplicadas ao ensino de Ciências (Física), há de se questionar sobre a forma como 

são empregados. Observa-se que aplicações desses recursos, mesmo que tratados 

como “inovadores”, podem servir apenas para abordar um determinado conteúdo ou 

conhecimento científico ainda sob a perspectiva do ensino tradicional, mecânico 

e/ou descontextualizado.  

                                                           
1 Fonte: http://www.osasco.sp.gov.br/InternaNot.aspx?id=1396. Data de acesso: 29 de jul 2015. 

2 Fonte: http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/noticias-modelo.php?cod_noticia=2389. Data de 

acesso: 05 de set 2015. 

3 Fonte: http://www.es.gov.br/Noticias/163241/kits-de-robotica-sao-entregues-para-cinco-escolas-

da-rede-estadual.htm. Data de acesso: 12 de jun 2015. 

4 Fonte: http://www.educacao.pe.gov.br/portal/?pag=&cat=37&art=1965. Data de acesso: 12 jun 2015. 

5 Fonte: http://paraiba.pb.gov.br/governo-entrega-laboratorios-de-robotica-a-150-escolas-estaduais/. 
Data de acesso: 12 jun 2015. 
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Dessa forma, o uso dessas tecnologias não traduz, necessariamente, um 

ensino moderno para uma sociedade contemporânea na qual os recursos 

tecnológicos cadenciam cada vez mais as ações e atividades humanas. Conforme 

afirma Carvalho, 

Para introduzir em suas aulas atividades inovadoras nas quais se espera 
que os alunos tenham participação intelectualmente ativa, é necessário que 
os professores adotem práticas nada habituais para os professores 
formados “no” e “para” o ensino tradicional (CARVALHO, 2010, p. 61). 

O que nos remete a refletir sobre a questão do planejamento das atividades 

práticas que fogem do ensino tradicional e sem significados. Segundo Carvalho 

(ibidem, p. 64) “se quisermos que os alunos construam os conhecimentos científicos, 

devemos criar situações por meio de questionamentos intermediários que levem 

pouco a pouco a se expressarem em uma linguagem científica”. 

Considerando que este trabalho de pesquisa preza por um Ensino 

contextualizado e que se deva utilizar dispositivos mecatrônicos como recurso 

didático nas práticas experimentais, tecemos algumas reflexões sobre o uso desses 

recursos: Como adequar o uso dessas “novas” tecnologias aos contemporâneos 

paradigmas de Ensino de Ciências? Como criar condições de questionamentos 

utilizando os recursos da mecatrônica? ” Tais questionamentos constituem os 

elementos motores sobre as ações que permeiam este estudo, e nos levam a 

formular o seguinte problema: Quais as contribuições que os dispositivos 

mecatrônicos podem conceber para o Ensino de Física que visa a alfabetização 

científica do cidadão? 

Assim, como objetivo geral deste trabalho de pesquisa, pretende-se, por meio 

dos indicadores de Alfabetização Científica (AC) propostos por Sasseron (2008), 

avaliar como as atividades práticas em mecatrônica de baixo custo podem 

estabelecer condições propícias ao processo ensino-aprendizagem de Física. 

Atrelado a essa investigação, os objetivos específicos que permeiam nossos 

interesses são: 

i. Observar como as atividades práticas que utilizam os dispositivos 

mecatrônicos contribuem para reproduzir problemas experimentais; 

ii. Utilizar dispositivos mecatrônicos para reproduzir situações do trânsito 

nacional de forma a estabelecer discussões sobre o problema exposto, tecendo 
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possíveis soluções e interagindo com maior grau de liberdade6 sobre a situação 

para solucioná-la;  

iii. Construir, a partir do referencial de atividades experimentais propostas por 

Carvalho (2010), uma sequência didática que utilize os dispositivos mecatrônicos; 

iv. Avaliar as possíveis contribuições que as atividades com mecatrônica 

podem oferecer para a AC. 

Mobilizados pelo potencial apresentado por esses recursos tecnológicos em 

ambientes educacionais, pois “estas tecnologias passam a influenciar os mais 

diferentes processos educacionais, em especial no sistema de aprendizagem 

desenvolvido nas escolas do ensino fundamental e médio” (ORTOLAN, 2013, p. 36), 

acreditamos em poder ampliar as perspectivas do uso da robótica e da mecatrônica 

para fins educacionais ao explorar esses recursos por meio uma proposta que vise à 

Alfabetização Científica. Entendemos que, ao transcender para a uma aprendizagem 

de Física com esse perfil, estaremos fortalecendo o uso dessas tecnologias em 

ressonância com as atuais mudanças de paradigmas sobre o Ensino de Ciências 

(Física) podendo pleitear possibilidades de se trabalhar conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Nesse caso o grau de liberdade está associado ao uso de materiais além dos que constituem os kits de 

mecatrônica e também ao grau de interatividade com a situação problema através da simulação em escala piloto 

proporcionada pelo uso dos kits. 
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CAPÍTULO 1 
 
A MECATRÔNICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 

 

A fim de compreender a atuação da robótica e mecatrônica, é importante 

tecer algumas definições sobre certos termos os quais são utilizados no decorrer 

deste trabalho. De forma breve, trataremos de alguns desses conceitos e, em 

algumas vezes, das suas origens e relações com e para este trabalho. 

A priori atentamos aos termos básicos: robótica7 e mecatrônica8. Quando 

pesquisamos nos dicionários sobre o termo robótica, em geral, associam a 

conhecimentos relacionados aos princípios das máquinas automáticas que 

funcionam como robôs.  

Conforme apresentado por Siciliano e Khatib (2008), o termo robótica foi 

definido na década de 80 como a ciência que estuda a conexão inteligente entre a 

percepção e a ação.  A ação é confiada a um aparelho de locomoção como rodas, 

esteiras, pernas, hélices, braços, mãos artificiais, etc.; e a percepção é obtida 

através de sensores que fornecem informações sobre o estado do robô e o ambiente 

ao qual se encontra. A conexão inteligente é confiada a uma arquitetura de 

programação, planejamento e controle, certamente relacionado a algum tipo de 

processador.  

De acordo com Schweitzer (2003), o objetivo clássico da robótica é construir 

um robô que pode trabalhar de forma autônoma e que pode fazer o trabalho de um 

homem, mas, atualmente, está ocorrendo uma mudança de paradigma: em vez de 

máquinas que podem realizar o trabalho de seres humanos, devemos construir 

máquinas que podem fazer o trabalho que os seres humanos não podem fazer, ou 

não querem fazer. 

Conforme Siciliano e Khatib (2008), o termo robô foi introduzido pela primeira 

vez, no início dos anos 20, pelo dramaturgo checo Karel Capek e tem origem na 

palavra checa robota, que significa “trabalho forçado”. Esse termo, na maioria das 

                                                           
7 Ciência e técnica da construção e do emprego de robôs (na indústria, na medicina etc.). Fonte: 
http://www.aulete.com.br/rob%C3%B3tica. Data de acesso: 29 de jul 2015. 

8Ramo da engenharia que liga eletrônica e a informática a processos mecânicos. Fonte: 
http://www.aulete.com.br/mecatr%C3%B4nica. Data de acesso: 29 de jul 2015. 

http://www.aulete.com.br/rob%C3%B3tica
http://www.aulete.com.br/mecatr%C3%B4nica
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vezes, está relacionado a “bonecos” humanóides que falam, andam, expressam 

“sentimentos”, e, muitas vezes, acabam confundindo a máquina com um ser 

humano. 

Desde as primeiras civilizações, uma das grandes ambições do homem era 

construir artefatos com a sua imagem, a exemplo da lenda do Titan Prometeus, e de 

Talos, o escravo de bronze forjado por Hefesto. Também foi na antiguidade que o 

homem inventou dispositivos autônomos como a clepsidra (relógio a água criado 

pelos babilônios), o autômato em Alexandria, e os projetos engenhosos de Leonardo 

da Vinci (SICILIANO; KHATIB, 2008). 

Com os avanços tecnológicos, os dispositivos, artefatos e projetos 

relacionados à robótica ficaram cada vez mais comuns e sofisticados. A exemplo 

disso citamos o Geminoid HI-2, famoso humanoide criado pelo Cientista Hiroshi 

Ishiguro (Figura 1). 

 

Figura 1. Imagem do cientista (ao fundo) com do Geminoid HI-29 

Os robôs possuem uma ampla aplicação e causam grande impacto na 

sociedade moderna. Com frequência são utilizados para substituir o homem em 

tarefas perigosas, impossíveis, ou que ele não consegue executar com tamanha 

rapidez e destreza como, por exemplo, limpeza e manutenção de equipamentos em 

usinas nucleares, executar tarefas nas linhas de montagem de carros; explorar 

ambientes hostis como o fundo dos oceanos ou a superfície de outros planetas, 

                                                           
9 Fonte: http://www.brasilpost.com.br/2015/04/24/robo-humano_n_7139772.html. Data de acesso: 01 
jul 2015. 



10 

 

como é o caso das sondas Spirit e Opportunitty enviadas para Marte, entre tantos 

outros. 

Ao buscar por conceitos e definições sobre mecatrônica, percebemos muita 

similaridade com o de robótica. Mendonça e Januário (2010) consideram a 

mecatrônica como uma área nova da engenharia a qual associa eletrônica e 

informática a processos mecânicos. De acordo com Schweitzer (2003, p. 2, tradução 

nossa), “a mecatrônica combina de forma sinérgica as disciplinas de engenharia 

mecânica e engenharia elétrica e ciência da computação, levando a novos tipos de 

produtos”. Ou seja, 

[...] a mecatrônica é a junção da engenharia mecânica com eletrônica com 
um controle inteligente por computador, ou seja, é uma máquina que tem 
tanto partes mecânicas como partes elétricas e sensores que captam 
informações e as repassam para as partes mecânicas capazes de nos 
fornecer produtos, sistemas e processos melhorados (MENDONÇA; 
JANUÁRIO, 2010, p.2) 

Assim, compreende-se a mecatrônica como uma área que utiliza máquinas 

que realizam tarefas automatizadas (automação), mas que parece indicar alguma 

inteligência (BRAGA, 2014), abrangendo tanto os elementos da robótica como 

também de automação e controle.  

Ao associar robótica a ambientes de aprendizagem, nos deparamos com uma 

modalidade desse seguimento, a Robótica Educacional (RE) ou Robótica 

Pedagógica (RP). Nesse sentido, Azevedo, Silva e Pitta (2010) afirmam que essas 

novas tecnologias, como é o caso da robótica, ao chegarem ao campo educacional, 

podem potencializar a melhoria no processo de ensino-aprendizagem. No entanto, é 

preciso um pouco de cautela, pois conforme destaca César (2009) há certa confusão 

nesses termos no que se diz respeito ao emprego dos elementos da Robótica. Para 

o autor 

Ainda que não chegue a constituir um equívoco, ao menos entre os 
educadores que aplicam a Robótica como metodologia pedagógica, é 
facilmente perceptível uma certa confusão em torno da definição de 
Robótica Pedagógica. O mesmo ocorre em páginas de Internet que tratam 
do assunto. Ora encontramos o termo Robótica Pedagógica relacionado aos 
dispositivos robóticos, as máquinas (ao hardware), ora relaciona-se ao 
espaço físico, ao laboratório ou ao ambiente de aprendizagem; e, por vezes, 
o termo aparece como sinônimo de Robótica Educativa, do projeto em 
desenvolvimento ou mesmo como a metodologia em si. O fato é que parece 
não haver um consenso ou preocupação em definir o que possa ser 
considerado como Robótica Pedagógica (CÉSAR, 2009, p. 25). 
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Dessa forma, conforme destaca o autor, como esses termos são bastante 

utilizados, inclusive em rede mundial, as percepções e concepções sobre Robótica 

Educacional e Robótica Pedagógica podem ser colineares ou não, o que acarreta 

numa necessidade em se delinear o significado desses termos quando forem 

utilizados. 

De acordo com Schivani (2014), a Robótica Educacional, tanto no cenário 

nacional como internacional, é um campo novo e pouco explorado “e tem por 

principal objetivo práticas educativas que permitam investigar e resolver problemas 

derivados de distintas áreas do conhecimento humano e práticas sociais” 

(SCHIVANI, 2014, p.73). No que se diz respeito a Robótica Pedagógica, César 

(2009) acredita que  

Robótica Pedagógica é uma denominação para um conjunto de processos e 
procedimentos envolvidos em propostas de ensino e de aprendizagem que 
tomam os dispositivos robóticos como tecnologia de mediação para a 
construção do conhecimento (op. cit.). 

Consideramos que até chegar a um consenso do uso desses termos surgirão 

ricas discussões sobre este paradigma. No entanto, para o nosso trabalho de 

pesquisa, adotaremos o termo Dispositivos Mecatrônicos Educacionais (DME) 

para referir a qualquer dispositivo robótico ou outro recurso de controle e automação 

utilizado para integrar ações pedagógicas, ou seja, utilizado para fins didáticos. 

 

1.1 – Contribuições dos dispositivos mecatrônicos para a Educação 

 

A Educação em si é uma área de ampla aplicação dos dispositivos 

mecatrônicos, conforme destacam Siciliano e Khatid (2008). Para esses autores há 

alguns aspectos que reforçam o seu uso como o estímulo a resolução de problemas, 

o trabalho em equipe e possibilidade de melhoria da aprendizagem. Outros estudos 

atentam também para o crescente uso desse recurso no ambiente escolar 

(CABRAL, 2011; AROCA, 2012) servindo para integrar, construir e abordar diversos 

conhecimentos na sala de aula. 

Outra característica inerente ao uso desses recursos é a similaridade da 

forma que são utilizados em ambientes educacionais no âmbito internacional e 

nacional (AROCA, 2012). Talvez, por fortes influências dos efeitos da globalização, 
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como a facilidade ao acesso ou a troca de informações, acesso a novas tecnologias, 

ao mercado e aos serviços.  

Em alguns países como a Alemanha e Holanda, o uso dessas tecnologias 

abrange todas as escolas públicas. Na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Itália, 

Espanha e, inclusive no Peru, projetos similares estão sendo desenvolvidos 

(ARAÚJO, 2013). No Brasil, apesar desses dispositivos mecatrônicos se 

constituírem “como uma ferramenta ainda pouco difundida” (SILVA, 2010, p.12), as 

possibilidades de utilizar essas novas tecnologias no ambiente escolar têm-se 

ampliado devido aos fatores anteriormente apresentados e, principalmente, devido à 

produção acadêmica nas áreas das Engenharias, Ciências da Computação, 

Ciências Humanas, Ciências Exatas e da Terra (FRANCISCO JÚNIOR; VASQUES; 

FRANCISCO, 2010). 

Considerando a evidência do uso desses recursos tecnológicos em salas de 

aula, ou seja, como recurso didático, algumas investigações tentam avaliar os 

reflexos dessas “novas” tecnologias no Ensino. Dessa forma, destacamos a seguir 

alguns estudos que tratam sobre o reflexo da adoção desses recursos no ambiente 

escolar.  

Citamos primeiramente o estudo desenvolvido pelo professor Seymour 

Papert10 e outros pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

para introduzir o uso da informática na educação (AZEVEDO; SILVA; PITTA, 2010; 

CASTRO, 2008; MORAES, 2010; NEVES JÙNIOR, 2011; SCHIVANI, 2014; SILVA, 

2009). As ações desses cientistas constituem como um dos passos mais 

importantes para a introdução desses dispositivos na sala de aula. Ao criarem a 

linguagem de programação LOGO, evoluindo posteriormente para o SuperLogo, 

estabeleceram um marco histórico quanto a inserção dessa tecnologia em ambiente 

de aprendizagem. De acordo com Azevedo, Silva e Pitta (2010): 

Essa linguagem apresenta um grande grau de flexibilidade, podendo ser 
utilizada tanto por crianças como por programadores experientes, 
atendendo, em ambos os casos, as necessidades do usuário. Tem-se uma 
terminologia simplificada. Entende-se por terminologia simplificada a 
facilidade no que diz respeito a termos de nomes de comandos, de regras 
sintáticas e de uma parte gráfica. Um ponto bastante interessante no Logo 

                                                           
10Dr. Seymour Papert, matemático, Sul-africano e proeminente educador norte americano do 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). É considerado um dos maiores visionários do uso da 
tecnologia na educação. Papert desenvolveu juntamente com um grupo de pesquisadores do MIT 
uma linguagem de programação totalmente voltada para a educação, o Logo.   
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e, consequentemente, no SuperLogo é que em seu ambiente de 
programação temos a simulação da movimentação de um robô, 
representado por uma tartaruga, que pode ser deslocada no espaço da tela 
através de alguns comandos relacionados ao deslocamento e giro da 
mesma. (AZEVEDO; SILVA; PITTA, 2010, p.16) 

O trabalho de Papert, segundo Neves Júnior (2011), constitui a gênese da 

introdução desses dispositivos em ambientes de ensino, pois conforme afirma o 

pesquisador, Papert percebe distinção motivacional entre as aulas de matemática e 

artes, constatando assim a necessidade de uma ferramenta que apresentasse 

semelhanças aos trabalhos desenvolvidos em artes. Em função dessa necessidade, 

Papert desenvolve o Logo, uma linguagem de programação simples cuja ideia 

principal constitui-se em controlar (programar) uma tartaruga virtual. 

O trabalho de Seymour Papert também é citado por Schivani (2014). Segundo 

o pesquisador  

“a utilização de tecnologias digitais (como o computador, por exemplo) para 
fins educacionais tem com precursor o matemático estadunidense Seymour 
Papert [...]. Em meados da década de 1980, em parceria com a empresa 
dinamarquesa Lego, desenvolveu o Lego-Logo, que introduzia motores, 
sensores e engrenagens nos tradicionais blocos de construção da Lego. 
(SCHIVANI, 2014, p. 73) 

Um dos reflexos do trabalho de Papert, no que se diz respeito à inserção e 

difusão dessas tecnologias educacionais, são os kits educacionais encontrados no 

mercado atualmente.  

Um estudo sobre projetos que utilizaram kits da LEGO para a aprendizagem 

de conceitos de ciência e tecnologia e resolução de problemas, foi realizado pelos 

pesquisadores Barak e Zadok (2009). Nessa pesquisa, os autores analisaram 

entrevistas feitas com alunos do ensino básico, as montagens realizadas por esses 

alunos utilizando os kits da LEGO, bem como as reflexões deles sobre problemas de 

ordem científica. Diante dos resultados obtidos nessa pesquisa, Barak e Zadok 

(2009) tecem algumas conclusões sobre o uso desses dispositivos para fins 

didáticos das quais destacamos a facilidade apresentada pelos alunos na utilização 

desses kits para resolução de problemas, e o uso de conhecimento comum, ou seja, 

sem base científica. Esses autores perceberam que, apesar da criatividade 

estimulada pelo uso dos kits, os alunos sentiram dificuldades em refletir sobre o 

processo de resolução do problema seja pelo fato da carência de conhecimentos 
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científicos, seja pela falta de conhecimentos técnicos como, por exemplo, 

programação. 

Os kits da LEGO também foram utilizados como ferramenta de ensino por 

Ortolan (2003). Em sua pesquisa a autora utiliza os kits para destacar a importância 

dessas ferramentas em projetos que priorizam a construção do conhecimento. O 

termo Robótica Educacional (RE), foi utilizado por essa pesquisadora ao referir-se 

ao uso desses recursos para fins educacionais. A RE é tratada pela autora como um 

modelo para integrar a Informática e as novas tecnologias e fundamenta o seu 

trabalho no construcionismo, termo cunhado pelo matemático Seymour Papert, que 

considera que o computador é imprescindível para o processo de aprender e 

ensinar. Nesse estudo, Ortolan (2003) desenvolveu atividades utilizando kits da 

LEGO com alunos de 5ª e 6ª séries do ensino fundamental na cidade de Cascavel 

(PR). A utilização desse recurso foi avaliada sob os seguintes aspectos: raciocínio 

lógico, criatividade, trabalho coletivo e liderança. O primeiro dos aspectos citados é 

avaliado quantitativamente ao comparar as médias da disciplina matemática dos 

alunos das referidas séries, nos anos 2002 e 2003. Os outros aspectos são 

avaliados conforme a observação dos alunos, durante a realização das atividades, 

pelos professores. Com o resultado, verificou-se que os referidos artefatos 

tecnológicos permitem estabelecer uma ligação entre a teoria e a realidade, porém 

constitui um assunto de certa complexidade para o universo escolar. Além disso, 

percebeu também que existem alguns obstáculos a serem superados, como o caso 

da incorporação desse recurso no sistema de ensino, a necessária capacitação de 

professores e a mudança de práticas e de conceitos pedagógicos.  

O uso desses artefatos tecnológicos com alunos do Ensino Fundamental de 

5ª a 8ª série de escolas públicas e privadas de Curitiba é analisado por Zilli (2004). 

O estudo buscou avaliar as relações entre esse recurso tecnológico e o processo 

cognitivo.  

De acordo com a pesquisadora, o uso de tal tecnologia favorece a apreensão 

de tecnologias atuais, possibilita o desenvolvimento cognitivo dos alunos, o trabalho 

em equipe, além de proporcionar o desenvolvimento de conceitos e o senso crítico 

dos/nos educandos. A partir desse leque de contribuições para a Educação, a autora 

enfatiza o potencial dos dispositivos por ser um forte aliado ao processo de 

aquisição de conhecimento devido a sua proximidade com a vida cotidiana: 
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A Robótica está muito mais próxima da vida das pessoas do que é possível 
imaginar. Cada eletrodoméstico, cada aparelho eletrônico tem o seu lado 
robô. Uma máquina de lavar, tão comum nos lares, é um robô que executa 
uma tarefa doméstica que costuma ser árdua para a maioria das pessoas – 
lavar roupas. As máquinas – cada vez mais automatizadas – facilitam o 
trabalho do homem (ZILLI, 2004, p. 15). 

 Nessas circunstâncias, Zilli (2004) prevê que esse recurso tomará maiores 

proporções no ambiente escolar, mas também frisa que a implantação no currículo 

escolar, a capacitação de professores e o investimento nesse tipo de recurso 

constituem como desafios à sua implantação. Nesse trabalho, a autora apresenta 

essa tecnologia sendo explorada de diversas formas como, por exemplo: uma 

disciplina com professor específico; objetivando a execução de projetos visando 

apresentação em Feiras de Ciências; e ainda como um pivô para articular 

determinadas áreas de conhecimento como a Matemática e Artes, e para explorar 

conceitos de Física.  

Tendo em vista a expansão do uso desses artefatos no contexto educacional 

e, considerando dois problemas chaves que dificultam a expansão do uso desse 

recurso que são o custo de aquisição e a limitação tecnológica de alguns 

produtos, Miranda (2006) realizou um estudo comparativo de kits nacionais e 

importados e desenvolveu um kit denominado de RoboFácil caracterizado, 

principalmente, pelo seu custo reduzido. Esse kit proporcionou aos estudantes, 

principalmente do ensino médio, acesso a experiências práticas no processo 

educacional comprovando, segundo o pesquisador, “demonstrar a viabilidade no que 

tange ao desenvolvimento de um kit de robótica com fins educacionais nacional de 

baixo custo” (MIRANDA, 2006, p. 99). 

A questão da acessibilidade aos recursos tecnológicos é, também, uma 

preocupação de Curcio (2008). Em sua pesquisa, o autor associa uma interface e 

baixo custo a um software livre para contornar o problema do custo associado ao 

uso dessas tecnologias.  Do seu ponto de vista, a robótica educacional constitui 

como uma ferramenta facilitadora ao processo ensino aprendizagem. Considera que 

esse tipo de tecnologia proporciona ao aluno compreender a tecnologia atual, 

desenvolver habilidades e competências, o pensamento crítico, o raciocínio lógico e 

a resolução de problemas. Curcio (2008) também enfatiza sobre a carência de 

metodologias para que se possam utilizar esses recursos no ambiente escolar com 
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alunos e docentes do Ensino Fundamental. Segundo a autora, somente a montagem 

de artefatos não se constitui como Robótica Educacional. Desta forma salienta que: 

A robótica educacional é vista, portanto, como a aplicação da tecnologia na 
área pedagógica. Sua utilização é aplicada erroneamente, por meio da 
construção de brinquedos e blocos de montar. O papel do professor é de 
fundamental importância e relevância nesse processo. A construção do 
conhecimento não ocorre apenas por meio da utilização dessa tecnologia, 
mas sim pelo papel fundamental que o professor exerce ao tentar conhecê-
la, dominá-la e aplicá-la com os alunos (CURCIO, 2008, p.11). 

Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

preocupados com o problema da exclusão digital no Brasil, iniciaram, em 2005, um 

projeto que utiliza os artefatos mecatrônicos aplicados a processos educativos 

objetivando a inclusão digital de crianças. Pertencente a esse projeto, Viviane 

Gurgel de Castro (CASTRO, 2008) desenvolveu uma pesquisa, na qual trata do uso 

desta tecnologia em uma escola municipal da periferia de Natal (RN), onde o ensino 

de Robótica acontecia por meio do uso de um software, o RoboEduc11. Nessa 

pesquisa, a autora fundamenta-se no construtivismo para compreender etapas de 

aprendizagem associadas ao uso dos kits, delineando como público alvo crianças do 

quarto e quinto ano do ensino fundamental. Seu foco está nas crianças que 

apresentam dificuldade de aprendizado, falta de atenção e dispersão em sala de 

aula. A partir dessa investigação, a pesquisadora observou que o ensino de 

Robótica contribuiu para a formação do indivíduo, proporcionando melhoria no 

raciocínio lógico, fortalecendo o sentimento cooperativista por meio das atividades 

realizadas em grupo, possibilitando uma crescente interação entre alunos e 

professores.  

É importante destacar o caráter inovador desenvolvido nesse trabalho ao 

realizar uma peça teatral onde robôs e crianças dividem a encenação no palco. A 

autora traduz o potencial do uso dessa tecnologia concluindo que: 

[...] a robótica, constitui nova ferramenta que se encontra à disposição do 
professor, por meio  da qual é possível demonstrar na prática muitos dos 
conceitos teóricos, às vezes difíceis de compreensão, motivando tanto o 
professor como principalmente o aluno. Na interdisciplinaridade a robótica 
pedagógica firma outro elo forte, pois a partir do momento em que se 
começa a trabalhar conceitos de várias disciplinas com um único objetivo, 
sai ganhando tanto o aluno quanto o professor (CASTRO, 2008, p. 35). 

                                                           
11Software de fácil manipulação desenvolvido para usuários leigos ou pessoas digitalmente excluídas. 
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Outro trabalho de pesquisa, também proveniente do projeto de inclusão digital 

da UFRN, foi desenvolvido por Alzira F. Silva (SILVA, 2009). A pesquisadora propôs 

uma metodologia na qual utiliza os dispositivos com alunos do Ensino Fundamental. 

Sua pesquisa fundamenta-se na teoria sócio-histórica de Lev Vygotsky e considera 

que as atividades com robótica educacional proporcionam o desenvolvimento das 

Zonas de Desenvolvimento Proximal (ZPD). Silva (2009) enfatiza que “a utilização 

de robôs no processo de aprendizagem ainda é uma tarefa de certa complexidade 

para o universo escolar, seja pelo custo, pela gama de novos conceitos inerentes a 

robótica, seja pela opção educacional de cada escola” (SILVA, 2009, p. 106). 

Em 2006, outra pesquisadora vincula-se ao mesmo projeto, Akynara Aglaé R. 

S. da Silva (SILVA, 2010), que inicia suas atividades de pesquisa contribuindo de 

forma a atribuir cunho pedagógico às ações desse projeto. De acordo com essa 

pesquisadora 

O referido Projeto contava com a participação apenas de estudantes de 
graduação e pós-graduação do Curso de Engenharia da Computação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os quais além de elaborarem 
o planejamento das atividades que iriam ministrar nas oficinas de robótica, 
encarregavam-se de dar aulas para alunos eufóricos com a chegada de tal 
momento. Contudo, tais atividades se tornavam cada dia mais difíceis para 
os que compunham o projeto. Foi quando no início de ano de 2006 fui 
convidada pelo professor Luiz Marcos Garcia Gonçalves (DCA/UFRN) a dar 
apoio pedagógico às atividades desenvolvidas (SILVA, 2010, p. 16). 

Sua participação proporciona às atividades desenvolvidas maior caráter 

didático e reflete sobre a questão da importância dos aspectos metodológicos 

associados ao uso dessa tecnologia. Segundo a autora 

[...] a tecnologia, sem uma mediação pedagógica adequada à realidade de 
cada contexto educacional, poderá gerar resultados pouco significativos 
quando se leva em consideração uma formação crítica e inquiridora dos 
meios digitais e mídias em geral, uma formações social capaz de dar voz e 
vez ao sujeito, acarretando transformações em sua relação consigo e com 
seu entorno, de forma a lhe garantir a ampliação do ser cidadão. (ibidem, 
p.27) 

Fica evidente a questão do potencial desse recurso quando a mesma, ao 

vivenciar fatos durante o andamento das atividades do projeto, cita em seu trabalho 

que “o ambiente de robótica educacional se constitui em um aparato benéfico e rico 

para ser utilizado no processo de ensino e de aprendizagem” (ibidem, p. 119). 

Em um trabalho de pesquisa um tanto inovador, Salazar (2008) direciona o 

uso desses artefatos com ênfase no aprendizado de língua portuguesa. Ele 
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consegue estabelecer a interação entre alunos de escolas púbicas do Ensino 

Fundamental e o Laboratório de Robótica a Distância da Universidade de São Paulo, 

campus São Carlos. O autor explora a Gramática adaptativa aplicada a robôs 

móveis autônomos através de um ambiente para programação gráfica e textual. Em 

geral, as atividades com esses dispositivos exploram conceitos e conhecimentos 

relacionados à área das exatas como, por exemplo, a Matemática, a Física, a 

Engenharia, e as Ciências da Computação. Contudo, Salazar (2008) explora e 

coloca em evidência a pluralidade do uso desses recursos frente às diferentes áreas 

de conhecimento. 

Entre 2007 e 2008, Maliuk (2009) desenvolveu atividades com Robótica 

Pedagógica com o foco no Ensino de Matemática. As implicações do estudo e do 

uso dessa tecnologia refletem, principalmente, na mudança de concepção do papel 

do professor e do aluno nas aulas de matemática. A pesquisadora fundamentou o 

seu trabalho na abordagem teórico-prática proposta por Ole Skovsmose12 utilizando 

tal tecnologia para a criação de ambientes de aprendizagem com a finalidade de 

“proporcionar a construção do conhecimento matemático, perpassando por 

diferentes áreas científicas” (MALIUK, 2010, p. 36).  

Em sua pesquisa, Maliuk (2009), através dos Cenários de Investigação, 

desenvolveu e aprofundou diversos conceitos matemáticos, tratou de problemas de 

ordem social como o desperdício energético, fortaleceu laços entre a Escola e a 

comunidade através de um trabalho com panfletagem para conscientização da 

comunidade sobre economia de energia e atraiu a comunidade até a escola para 

socializar conhecimentos científicos como a construção e o uso do forno solar feito 

com materiais reciclados. 

Além do mais, Maliuk (2009) contempla conhecimentos relacionados à Física 

ao desenvolver uma atividade que envolvia a construção de um carro robótico 

(Buggy), explora conhecimentos e conceitos relacionados à Mecânica Clássica 

como: trajetória, tempo, espaço, velocidade, e o princípio da alavanca. 

A resolução de problemas através do uso desses dispositivos educacionais 

constitui objeto de pesquisa de Cabral (2010). Essa autora fundamentou suas ações 

                                                           
12Professor Doutor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP. Apresenta 
concepções críticas sobre o Ensino da Matemática. 
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na teoria da Microgênese Cognitiva de BärbelInhleder (CABRAL, 2010) e utilizou kits 

da Lego e o programa RoboLab para a realização das experiências. Os sujeitos 

participantes foram do Ensino Fundamental.  

As análises evidenciam que um problema, para se tornar um meio de 
atualização e construção de conhecimentos e procedimentos, deve se 
apresentar como algo assimilável ao esquema cognitivo do sujeito. [...] 
podemos dizer que um bom problema é aquele que o sujeito possui 
Esquemas Familiares possíveis de serem acionados, mas que não reúnem 
todas as soluções para o problema, pois parte delas se construirá através 
da ação do sujeito sobre o objeto. (CABRAL, 2010, p. 136). 

Desse trabalho, destacamos alguns pontos apresentados pela pesquisadora 

que podem fundamentar e justificar também os nossos procedimentos. 

A questão colocada por Cabral (2010) quanto à familiaridade do problema 

pelo sujeito constitui uma característica fundamental e peculiar à realização de 

experimentos que envolvam a resolução de problemas. Sendo o problema familiar à 

realidade do discente, ou seja, relacionado ao seu cotidiano, as ações desse sujeito 

sobre o problema são concretas. 

Cabral (2010) tece considerações também sobre qual seria o ambiente 

propício para o desenvolvimento de atividades com os kits, ressaltando que os 

laboratórios didáticos se constituem como ambientes adequados para o uso dos 

referidos recursos. 

Resolver problemas no meio escolar não deveria ser visto como uma 
atividade em paralelo, mas uma orientação para a atividade. Nesse sentido, 
os laboratórios (de química, de matemática, de física, de informática, e de 
robótica!) das escolas são espaços privilegiados de ação e reflexão, pois 
proporcionam o manuseio, a construção e a reflexão acerca dos objetos. 
(CABRAL, 2010, p. 137). 

De fato, os laboratórios se estabelecem como espaços adequados e 

importantes a serem explorados numa escola quando se pretende utilizar esses 

recursos didáticos. Mas, o que fazer numa escola onde não há esse espaço? Refletir 

sobre esse questionamento leva a elaborar estratégias e ações que promovam a 

realização de atividades com tais recursos. É preciso considerar também que criar 

um ambiente adequado, adquirir recursos didáticos e tecnológicos, simplesmente 

não garante que se estabeleçam condições de aprendizagem. Schivani (2014) tece 

considerações quando há pretensão de se utilizar esses recursos para fins didáticos.  

Constitui-se um desafio operacionalizar o uso da tecnologia por meio do 
desenvolvimento de estratégias que a implementem efetivamente em sala 
de aula. Isso requer mais do que instalar computadores nas escolas, 
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adquirir kits de robótica e desenvolver repositório de recursos instrucionais. 
(SCHIVANI, 2014, p.81). 

Portanto, reforçamos aqui que, os aspectos metodológicos devem cadenciar 

as ações inerentes ao uso dos dispositivos mecatrônicos. E, ao se tratar de aspectos 

metodológicos, colocamos em foco um dos personagens principais desse processo, 

o professor. Para esse profissional que deseja que  

[...] os alunos sejam protagonistas do processo de ensino-aprendizagem 
constitui-se um dos obstáculos enfrentados, além daqueles relacionados à 
própria formação e ao pouco contato do docente com o uso destes recursos 
em sala de aula (ibidem). 

Dessa forma, conforme discutido anteriormente, há uma eminente 

preocupação dos pesquisadores em aprimorar e gerar conhecimento sobre o uso 

dos dispositivos robóticos e mecatrônicos como ferramentas didáticas. Outra 

característica que chama a atenção é a questão da diversidade das áreas 

acadêmicas como, por exemplo, das Engenharias, da Educação, das Ciências 

Exatas e Humanas, integradas e empenhadas em inserir esses recursos 

tecnológicos em atividades que objetivam aprimorar, fortalecer e inovar o Ensino.  

As intervenções dos profissionais pertencentes a essas áreas que estão 

preocupados em produzir conhecimento para enriquecer, fortalecer e ampliar as 

perspectivas de intervenção na qual se faz uso dos dispositivos mecatrônicos em 

ambientes educacionais são percebidas em diversos trabalhos acadêmicos 

(ORTOLAN, 2003; MIRANDA, 2006; CASTRO, 2008; SILVA, 2010; SALAZAR, 

2014). Os resultados dessas produções conferem fortes reflexões sobre o uso de 

futuras ações que visem vislumbrar a construção do conhecimento, a formação do 

indivíduo e a evolução humana. 

Salienta-se que os autores dos trabalhos nos quais fazem referência a essa 

tecnologia no ensino apontam para a ascensão desse recurso por potencializar 

atividades educacionais. Atribuímos essa tendência ao fato de que esses recursos 

apresentem características ímpares frente a outros recursos educacionais como, por 

exemplo, o aspecto lúdico, o estímulo à criatividade, o estímulo ao trabalho em 

equipee a sua versatilidade. Essa última característica, a versatilidade, está 

relacionada às múltiplas facetas que essas tecnologias podem apresentar ao ensino, 

podendo ser utilizada em diferentes áreas do conhecimento, em vários níveis de 

escolaridade, e sob diversas perspectivas de Ensino como, por exemplo, nesta 
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pesquisa onde os dispositivos são utilizados para reproduzir um problema 

experimental visando a alfabetização científica. 

A seguir, apontamos algumas das principais características e cuidados quando 

há pretensão de utilizá-las nessa vertente (MIRANDA, 2006; MORAES, 2010; 

SILVA, 2010; SALAZAR, 2008; SCHIVANI, 2014; ZILLI, 2004; ORTOLAN, 2003; 

CURCIO, 2008; CHELLA, 2002; CESAR; BONILLA, 2007): 

 Nem sempre poderá contar com o apoio ou envolvimento de outros 

profissionais da Educação, pois essa interatividade está relacionada a alguns 

fatores como a capacitação, motivação e o comprometimento desses 

profissionais; 

 A capacitação dos profissionais da Educação deve ser considerada quando 

se pretende utilizar estas “novas” tecnologias; 

 Agregar conhecimentos desse “novo” tipo de tecnologia aos professores, ou 

aos futuros professores pode ampliar seus horizontes, por exemplo, no que 

se diz respeito à aptidão ao uso. Ou seja, o uso dessa tecnologia não implica 

necessariamente em mudanças metodológicas. Muitas vezes o professor 

pode utilizar os dispositivos apenas como uma nova ferramenta de ensino, no 

entanto sua prática educacional permanece arraigada a uma visão 

tradicionalista, de assimilação de conteúdo; 

 A versatilidade desse recurso também é uma característica a ser frisada. Em 

geral, os trabalhos nas áreas das ciências exatas são os mais frequentes, no 

entanto há trabalhos voltados para a educação com outros enfoques, e em 

outras áreas de conhecimento como, por exemplo, o de SILVA (2010) e o de 

SALAZAR (2008), direcionado para inclusão sócio-digital e para a Língua 

Portuguesa através da Gramática adaptativa, respectivamente. 

 Quando se pretende utilizar dispositivos mecatrônicos para fins didáticos, o 

enfoque pedagógico não deve ser perdido, caso contrário, mesmo 

desfrutando de uma “nova” tecnologia, o processo ensino-aprendizagem 

tradicional poderá ser fortalecido; 
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 Desenvolver atividades com dispositivos mecatrônicos voltados para o 

processo ensino-aprendizagem demanda tempo para aprofundamento técnico 

e planejamento das ações; 

 As atividades práticas educacionais que envolvem a utilização de dispositivos 

mecatrônicos requerem um tempo extra para a montagem dos seus 

respectivos kits, ou seja, um tempo superior ao comumente estabelecido para 

uma referida disciplina; 

 Explorar assuntos transversais constitui um ponto relevante quando se utiliza 

este recurso, pois podem aproximar os conteúdos e conceitos tratados nas 

disciplinas à realidade do aluno; 

 Desenvolver as atividades individualmente é perfeitamente possível, mas as 

atividades que são realizadas por uma equipe proporcionam condições 

ímpares para a formação do indivíduo como o cooperativismo; 

 É possível desenvolver atividades nas quais são utilizados os DME, mas não 

a custo zero; 

 A escolha de utilizar kits mais acessíveis, ou seja, mais baratos, é 

contrabalanceado por um maior grau de dificuldade na montagem dos kits. 

Frisamos alguns pontos colocados por esses pesquisadores frente ao uso das 

referidas tecnologias: acessibilidade ao recurso devido ao custo e a dificuldade em 

manuseá-lo; forma que os recursos são empregados (perspectiva eminentemente 

tecnicista); caráter pedagógico e metodológico inerentes às ações didáticas que 

fazem uso dessa tecnologia.  

Para esse trabalho de pesquisa, os referidos pontos constituem como 

elementos motores aos nossos esforços para desenvolver atividades experimentais 

que visem a Alfabetização Científica. 

 

1.2. – Dispositivos mecatrônicos no Ensino de Física: contribuições 

recentes 

Os estudos que envolvem a utilização do uso de dispositivo mecatrônico no 

âmbito da Educação ressaltam a importância desses recursos como ferramenta 
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didática no processo ensino-aprendizagem de Ciências como afirmam César e 

Bonilla: 

[...] o uso de tecnologias digitais em ambientes dinâmicos de aprendizagem 
pode propiciar o desenvolvimento de atividades de criação e interatividade, 
onde os educandos se mostrem participativos, criando, projetando, 
planejando, montando e tomando posse de seus projetos, de forma 
colaborativa. (CÉSAR; BONILLA, 2007, p. 240) 

Vale salientar que, conforme posto anteriormente, o trabalho de Papert 

marcou historicamente a inserção desses recursos em ambientes educacionais. 

Consideramos um segundo marco histórico que potencializou a difusão do uso da 

robótica e mecatrônica no mundo, a criação do Arduino por Massimo Banzi e 

colaboradores, que será tratado com mais detalhes adiante. 

Com a difusão desses recursos tecnológicos, a RE ou RP pode ser explorada 

sob perspectivas ilimitadas, é o que percebemos no âmbito educacional. Ortolan 

(2013, p.36) destaca que “estas tecnologias passam a influenciar os mais diferentes 

processos educacionais, em especial no sistema de aprendizagem desenvolvidos 

nas escolas do ensino fundamental e médio”. 

Direcionando para o Ensino de Física, destacamos alguns aspectos e 

perspectivas inerentes desse artefato tecnológico no que diz respeito à construção 

do conhecimento em sala de aula, a partir das reflexões apresentadas por Souza et 

al. (2011), Schivani,  Brockington, e Pietrocola (2013), Araújo (2013) e Zanatta 

(2013) no que diz respeito à utilização desse recurso como prática pedagógica.  

Em sua pesquisa, Araújo (2013) propõe a utilização de kits de baixíssimo 

custo como ferramenta metodológica no Ensino de Física, fundamentada na teoria 

sócio interacionista vygotskiana, estando assim a sua proposta inserida dentro de 

um contexto que leva em consideração o fator social e a necessidade de interação 

com o meio como fundamentais para a promoção do conhecimento. Atrelado a essa 

finalidade, alguns procedimentos foram necessários para o pleno andamento do seu 

trabalho os quais estão relacionados à questão instrumental, como a aquisição de 

kits ou dispositivos acessíveis; e as dificuldades do manuseio, ou seja, montagem e 

programação dos kits.  

Nesse estudo, o pesquisador desenvolveu cinco atividades durante as quais 

tratavam conceitos e conteúdos de Física como: distância e deslocamento; 

velocidade escalar e vetorial; força e atrito; terceira lei de Newton; e Eletricidade. De 
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acordo com Araújo (2013), as atividades buscavam manter uma abordagem não 

tradicional do Ensino de Física de forma a preservar uma maior aproximação entre a 

Física e o dia a dia do aluno. O autor considera que os resultados alcançados com a 

referida pesquisa colocam em evidência o potencial de aprendizagem obtido através 

do uso dessa ferramenta metodológica.  

Em um estudo desenvolvido com alunos da educação básica, Schivani, 

Brockington e Pietrocola (2013) utilizam kits para realizar tarefas as quais poderiam 

ser transpostas para situações cotidianas. Fundamentam suas investigações na 

Teoria Antropológica do Didático (TAD), a partir da perspectiva praxeológica. Nesse 

estudo, os autores tecem considerações sobre tais recursos ao serem inseridos em 

ambientes de aprendizagem principalmente no que se diz respeito ao ensino de 

ciências e o de física. 

A questão da acessibilidade ao desenvolvimento de práticas que envolvam a 

utilização de kits também constitui umas das preocupações de Schivani (2014) ao 

sugerir o uso de plataformas de protopinagem13 como, por exemplo, a placa 

Arduino14. Para o pesquisador, essa questão está relacionada a uma certa limitação 

no que diz respeito ao acesso e aquisição aos kits da Lego, suscitando que o custo 

vai além da realidade que se encontram as instituições educacionais brasileiras. 

Para Schivani (2014) o uso da placa Arduino pode ser justificado por ser uma 

alternativa mais “barata”. 

No que diz respeito a um dos principais atrativos da placa Arduino, o custo, 

Souza et al. (2011) exploram esse recurso para desenvolver um estudo voltado à 

viabilidade de experimentos de Física utilizando o computador. Esses 

pesquisadores, ao utilizarem a versátil ferramenta, discutem sobre as 

potencialidades da placa para realizar atividades práticas de Física Básica. 

Alguns experimentos de Física que outrora seriam possíveis apenas por 

intermédio de equipamentos profissionais e de alto valor aquisitivo são reproduzidos 

                                                           
13Designação atribuída às placas controladoras como, pro exemplo, o Arduino, a IntelGalileu. Através 
dos pinos existentes nessas placas é possível conectá-las a outros elementos baterias, sensores, 
motores. etc.  

14 A Placa Arduino é uma plataforma eletrônica de hardware livre de baixo custo e que pode ser 
programada para diversas aplicações de mecatrônica. 
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por esses autores utilizando a referida placa assistida pelo computador. Nesse 

estudo, o uso do Arduino restringe-se basicamente na aquisição de dados. 

Ao referirem às placas controladoras, os autores comentam que: 

Esses produtos, por permitirem uma ampla flexibilidade de montagens 
experimentais, são encontrados ostensivamente em laboratórios de 
pesquisa e também em laboratórios didáticos. Há uma enorme variedade de 
placas de aquisição de dados, desde projetos muito simples até os muito 
sofisticados, que podem chegar a custar milhares de reais (ibidem, p.1702). 

Nesse estudo, os pesquisadores desenvolveram e apresentaram dois 

experimentos: o oscilador amortecido e a transferência Radiativa de calor. Além de 

materiais de fácil aquisição como régua, lanterna, lâmpadas incandescentes, fôrmas 

metálicas, utilizaram o Arduino e alguns periféricos: sensores de luz e sensores de 

temperatura. 

As contribuições do trabalho de Souza et al. (2011) são significativas não 

somente sob o aspecto da instrumentação direcionada para o Ensino de Física, mas 

também por mostrar que há outras possibilidades a serem exploradas, 

caracterizadas, principalmente, pelo baixo custo. 

A crença que a RE pode proporcionar novas possibilidades de aprendizagem 

em Física levou o pesquisador Zanatta (2013) a buscar indícios dessa aprendizagem 

através de aulas práticas de montagem e programação de robôs e simulações de 

situações reais, com alunos da oitava série do ensino médio, para subsidiar a 

compreensão da segunda lei de Newton.  

Esse pesquisador fundamenta o seu trabalho na teoria Construcionista de 

Saymour Papert e os resultados dessa pesquisa revelam alguns pontos favoráveis 

sobre o uso da RE. Dessa forma, utilizando os kits de robótica da Lego, Lego® 

Mindstorms NXT, Zanatta (2013) propõe que esse recurso tecnológico “atue como 

facilitador no processo ensino aprendizagem de conceitos científicos” (ZANATTA, 

2013, p. 31). Segundo o autor, o uso desses recursos apresenta um grande 

potencial para familiarizar o aluno com o saber, ou seja, como mais uma 

possibilidade de aproximação entre aluno e o conhecimento científico.  

De acordo com Mendonça e Januário (2008), a Robótica Pedagógica (RP) é 

definida como “o ramo educacional da Robótica que através de protótipos 

motorizados permite o ensino de conceitos básicos de Mecatrônica” (MENDONÇA; 

JANUÁRIO; 2008 p. 13). Nesse sentido, esses pesquisadores tratam sobre o uso da 
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mecatrônica na aprendizagem dos conceitos e conteúdo de Física de forma a 

despertar interesse por essa disciplina. Assim como Souza (2013), eles utilizaram 

materiais de custo acessível para desenvolver projetos mecatrônicos com os alunos 

do terceiro ano do ensino médio. 

É possível perceber também nesse trabalho certa preocupação em orientar e 

subsidiar os estudantes a terem maior interesse na área tecnológica e, aos que não 

escolherem essa área, para integrar o aluno ao mundo real.  

Sobre a importância das atividades experimentais, os autores destacam que  

a experimentação ocupa um papel fundamental no ensino de Física porque 
se constitui em estratégia propícia ao estabelecimento do diálogo que o 
estudante deve desenvolver com o conhecimento, que por sua vez é uma 
forma de fazer com que este ganhe significado. Além disso, na manipulação 
da realidade material o aluno é confrontado com aspectos do conhecimento 
físico que dificilmente podem ser compreendidos em sua complexidade por 
simples descrições teóricas. (MENDONÇA; JANUÁRIO, 2008, p. 12) 

A questão motivacional, o dinamismo proporcionado pela montagem dos 

projetos, a apreensão de conceitos de outras áreas de conhecimento, a questão da 

inclusão e integração social do indivíduo, os estímulos à criatividade, além da 

motivação do trabalho em equipe, são tratados como pontos positivos destacados 

por Mendonça e Januário (2008).  

Ao retratarem as contribuições desses artefatos como proposta metodológica 

de ensino, Mendonça e Januário (2008) e Schivani (2014) apresentam, também, 

uma reflexão sobre algumas dificuldades encontradas no que se refere ao seu uso 

pedagógico. Mendonça e Januário (2008) destacam como obstáculo a escassez do 

tempo, a dificuldade em trabalhar com a linguagem Logo, a acessibilidade a 

computadores e a aquisição de dispositivos eletrônicos. Além do pouco contato do 

professor com uso desse recurso para fins didáticos, Schivani (2014) destaca que, 

apesar de ser de baixo custo, o uso de placas controladoras, como, por exemplo, o 

Arduino, requer que o docente apresente certo conhecimento de eletrônica bem 

como habilidades necessárias para programação dessas placas.  

Em comum acordo com Schivani (2014, p. 76) ao salientar que “Ambos (Lego 

e Arduino) possuem suas próprias vantagens e desvantagens, assim como todos os 

outros materiais desse setor”, acreditamos que os obstáculos encontrados para a 

implementação de ações que dependem do uso das referidas tecnologias podem ser 

classificados, basicamente, conforme os seguintes critérios que propomos: 
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Instrumental: obstáculo relacionado à questão da aquisição/confecção de 

kits mecatrônicos; 

Metodológico: obstáculo relacionado à forma como são utilizados no 

ambiente de ensino, apresentando forte caráter didático; 

Instrucional: obstáculo relacionado às condições em habilitar profissionais da 

educação para gerenciar e desenvolver atividades/ações as quais utilizam 

dispositivos mecatrônicos. 

Os obstáculos apresentados pelos DME, de uma forma geral, são similares 

aos apresentados por qualquer tecnologia utilizada com fins didáticos.  No entanto, 

consistem como elementos motivadores em diversos trabalhos de pesquisa que 

tratam sobre o uso de dispositivos mecatrônicos  direcionados a área de Ensino.  

Frente aos obstáculos apresentados, destacamos algumas características 

que esses dispositivos podem favorecer, quando devidamente explorados, a ações 

voltadas ao processo ensino-aprendizagem de Ciências, em especial para o ensino 

de Física:   

 Promover atividades colaborativas; 

 Reproduzir experimentos de Física; 

 Estimular a criatividade; 

 Simular situações cotidianas; 

 Promover a interdisciplinaridade; 

 Promover a alfabetização científica; 

É válido enfatizar que tais considerações foram de suma importância para a 

execução do nosso trabalho por constituírem como preciosas orientações para que 

pudéssemos desenvolver nossas ações com maior objetividade, cautela, segurança 

e eficiência. 

 
 
1.2.1 - Considerações sobre os DME para o nosso trabalho 

 
 

Toda a discussão apresentada anteriormente é relevante para fundamentar e 

respaldar a nossa investigação tanto nos aspectos pedagógicos quanto nos teóricos, 
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técnicos e, inclusive, inovadores. Assim, diante do potencial apresentado por esses 

recursos tecnológicos em ambientes educacionais e em ressonância aos nossos 

anseios de proporcionar condições inéditas e favoráveis ao processo de Ensino-

aprendizagem de Física com vistas para a Alfabetização Científica, teceremos nesse 

tópico e subtópicos algumas considerações importantes sobre o uso dos 

Dispositivos Mecatrônicos Educacionais (DME) para esta pesquisa. 

A seguir, trataremos sobre os elementos que configuram e caracterizam o 

nosso trabalho ao rol do qual fazem parte as pesquisas e trabalhos que utilizam os 

dispositivos mecatrônicos em ambientes educacionais. 

1.2.1.1 – Arduino: revolução da mecatrônica popular 

Antes de iniciar uma descrição mais detalhada sobre as placas e os sensores 

utilizados em nossas ações, faremos uma breve abordagem sobre o que se pode 

considerar como a “revolução da mecatrônica popular”. 

Tudo começa quando Massimo Banzi15, professor do curso de Desing no 

Interaction Design Institute Ivrea (IDII), norte da Itália, recebe um grande desafio: 

“ensinar a designers um mínimo de eletrônica para que pudessem construir 

protótipos interativos dos objetos que projetavam. ” (BANZI, 2012, p. 11). Massimo 

Banzi percebeu que não havia conseguido alcançar os resultados pretendidos, pois, 

segundo o autor, sua metodologia de ensino seguia uma postura didática tradicional, 

com muita teoria e pouca prática. 

Repensando sobre o processo com o qual havia aprendido eletrônica - pouca 

teoria e muita experiência -, Banzi refletiu sobre os passos dados para alcançar seus 

objetivos como as repetidas leituras, a aquisição de componentes e de novas 

ferramentas, e as atividades práticas. A essa etapa ele denominou de tinkering16. 

Dessa forma, Banzi integra uma equipe para desenvolver o Arduino e, em 2005, 

lança uma pequena placa controladora de fácil uso, a qual consiste em uma 

plataforma open-source, ou seja, seu hardware e software estão disponíveis para 

                                                           
15Co-fundador do Arduino, um microcontrolador pequeno e fácil de usar que tem inspirado muitas 
pessoas ao redor do mundo a fazer desde brinquedos a componentes de satélites.  

16 Termo escolhido por Banzi para definir atividades que são realizadas, guiadas pela criatividade, 
imaginação e curiosidade. Não há instruções ou fracassos. É um processo que combina diversão e 
investigação (BANZI, 2012, p.13) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Interaction_Design_Institute_Ivrea
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serem usados, em que o “inventor” não precisa da permissão para poder utilizá-los. 

A grosso modo, o Arduino (Figura 2) é um pequeno computador, dotado de 

entradas e saídas, que pode ser programável. Uma plataforma de computação física 

ou embarcada (McRoberts, 2011) que se destaca das outras pelos seguintes 

fatores: 

 Seu programa pode ser executado em vários ambientes: Windows, 

Macintosh e Linux; 

 Possui um IDE17 de desenvolvimento fácil; 

 Pode ser programada através de um software e a transmissão dos dados 

acontece através de uma conexão USB (Universal Serial Bus) (comuns 

nos computadores mais recentes); 

 Hardware e Software livres, ou seja, open-source; 

 Hardware, relativamente, de baixo custo; 

 Há uma comunidade de usuários ativa, o que proporciona orientações na 

criação e execução de inúmeros projetos; 

 Ideal para iniciantes que desejam resultados em curto prazo. 

 

Figura 2. Arduino UNO18. Placa utilizada para iniciar as atividades com mecatrônica. 

                                                           
17 Integrated Development Environment (IDE), é um programa especial executado em seu 
computador que permite a criação de sketchs (um pequeno programa de computador). 

18Fonte: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno. Data de acesso: 26 jun 2015. 
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A versatilidade do Arduino é tamanha que, em 2005, mais de 150.000 placas 

Arduino foram vendidas. Estima-se que nesta época mais de 500.000 placas 

Arduino e suas variantes foram comercializadas no mundo inteiro (McRoberts, 2011, 

p. 20). Atualmente podemos encontrar no mercado pelo menos 21 modelos oficiais 

de placas Arduino, de diferentes tamanhos, formas e recursos. Essa variedade 

proporciona ao usuário escolher a placa que se adéqua melhor às suas 

necessidades. Assim, uma placa controladora associada a outros dispositivos como 

os sensores e atuadores, de acordo com Banzi (2012, p. 42) “são componentes 

eletrônicos que permitem a um equipamento eletrônico interagir com o mundo”. 

Os sensores têm a função de converter alguma informação (intensidade 

luminosa, temperatura, pressão, campo magnético, etc.) em pulsos elétricos que 

podem ser “compreendidos” pela placa controladora (devidamente programada). Em 

função desses dados, a placa poderá interagir com o meio externo através dos 

atuadores que possuem função inversa dos sensores, convertendo sinais elétricos 

em uma grandeza física como movimento, som, calor, etc. 

São inúmeros os projetos que utilizam essas placas, compreendendo desde 

projetos simples que podem ser facilmente montados por crianças como, por 

exemplo, controlar a luminosidade de uma lâmpada ou medir a temperatura e a 

umidade em ambientes, até os mais audaciosos como, por exemplo, o Ardusat19, um 

projeto que se encontra em um satélite equipado com sensores, câmeras, baterias e 

painéis solares, proporcionando que pessoas aptas a usar o Arduino carreguem os 

seus experimentos para funcionar no satélite. 

Atraída pelo interessante segmento das placas controladoras de fácil uso, a 

multinacional Intel, em parceria com o projeto Arduino, ingressa no mercado 

lançando a Intel® Galileo (Figura 3), uma placa controladora com pinagem e design 

similar a um Arduino UNO (Figura 2). A empresa forneceu 50.000 placas Intel® 

Galileo para várias universidades do mundo. Certamente, essa iniciativa estratégica 

da multinacional proporcionou a execução de diversos projetos como, por exemplo, 

                                                           
19Fonte: https://www.ardusat.com/. Data de acesso: 26 jun 2015. 
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na Escola Politécnica (Poli) da Universidade de São Paulo (USP), contemplada com 

50 dessas placas20.  

 

 

Figura 3. Placa controladora Intel® Galileo21. 

Dentre as diversas placas Arduino disponíveis no mercado, percebemos que 

o Arduino UNO atendia às nossas necessidades, pois as exigências de baixo custo 

e a facilidade de montagem do protótipo em um prazo relativamente curto eram 

atendidas. 

Além do Arduino UNO, buscamos no mercado outras placas compatíveis para 

o desenvolvimento das nossas atividades práticas. Dentre elas destacamos o 

Garagino e a BlackBoard, ambas nacionais. O Garagino (Figura 4) é uma placa 

controladora com as dimensões menores que a do Arduino UNO. Além de 

apresentar compatibilidade com a interface de programação e com os programas 

para o Arduino, possui menor custo. Para programá-lo é necessário um módulo 

conversor (Figura 4) o qual poderá ser utilizado para programação de várias placas 

Garagino. Como nossas atividades envolvem a montagem de pelo menos cinco kits, 

optamos em utilizá-las nas montagens. 

A BlackBoard (Figura 5) seria uma outra opção para substituir a placa do 

Arduino UNO pois também apresenta compatibilidade com a interface de 

programação e com os programas para o Arduino. Observa-se, visualmente, que se 

                                                           
20Fonte: http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/tecnologia/2013/11/1, 473799/intel-firma-
parceria-com-universidades-brasileiras-para-alavancar-a-internet-das-coisas-no-pais.shtml. Data 
acesso: 26 de jun 2015 

21Fonte: https://www.arduino.cc/en/ArduinoCertified/IntelGalileo. Data de acesso: 26 jun 2015. 
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trata de um produto de qualidade e, segundo os fabricantes, esta placa apresenta 

algumas vantagens sobre o Arduino UNO, as quais tornam-se irrelevantes pela 

baixa complexidade e simplicidade da nossa montagem. 

 

Figura 4. Kit Garagino constituído por uma placa Garagino (à esquerda) e um módulo conversor 

USB/serial para programação (à direita)22 

 

 

 

 

Figura 5. Placa BlackBoard.23 

 

                                                           
22Fonte: http://www.labdegaragem.org/loja/garagino-4/placas-garagino/kit-garagino-rev1-basico.html. 
Data de acesso: 26 jun 2015. 

23Produto nacional que foi utilizado em algumas montagens. Apesar de apresentar dimensões 
parecidas com o do Arduino UNO, apresenta estrutura distinta. 
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As placas controladoras constituem, atualmente, como a opção mais viável 

para viabilizar projetos mecatrônicos, seja em relação ao custo seja por conta da 

facilidade de aquisição no mercado nacional.  

 

1.2.1.2 – Sensores e motores: fundamentos e importância  

Os periféricos integram os sistemas mecatrônicos ou robóticos e são 

elementos fundamentais para a realização de atividades práticas e experimentais. A 

exemplo de periféricos bastante usuais em kits são os sensores, motores e 

shields24(Figura 6). 

 

Figura 6. Shield para motores (placa superior)25. 

 

Esses elementos são tão importantes para as montagens quanto a própria 

placa controladora ou o módulo de comando dos kits da LEGO. Em se tratando dos 

sensores, Schivani ressalta que  

são particularmente interessantes, uma vez que podem ser empregados 
com eficiência na coleta de dados de uma vasta gama de grandezas físicas, 
os quais podem ser processados em tempo real ou armazenados para 
posterior análise via gráficos e planilhas. (Schivani, 2014, p. 75) 

 

                                                           
24Placas de expansão de hardware que encaixam nas placas controladoras (Arduino, Garagino, etc) 

25Fonte: http://www.instructables.com/id/Arduino-Motor-Shield-Tutorial/;  Data de acesso: 10 de jul 
2015. 
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Dentre os sensores disponíveis no mercado, destacamos, na Tabela 1, a 

seguir, alguns que podem ser utilizados em montagens didáticas. 

 

Tabela 1 – Sensores utilizados em montagens mecatrônicas. 

Imagem do dispositivo Identificação do dispositivo Características 

 

Sensor de temperatura LM35 

 

Sensor de precisão em centígrados e 

tem uma voltagem de saída analógica, 

sua faixa de medição é de -55 º C a 

+150 º C com uma precisão de ± 0,5 º 

C. A tensão de saída é de 10mV / º C.  

 

Sensor de velocidade contador 

L393 

Sensor amplamente utilizado na 

detecção de velocidade do motor, 

contagem de pulso, e limite de 

posição. 

 

Elemento sensor Tubo Geiger  

Usado para medir radiação ionizante. 

Tudo de aço inox preenchido com uma 

mistura de gases.  

 

Sensor de Luminosidade LDR O Resistor Dependente de Luz (LDR) 

é um tipo de sensor que varia a sua 

resistência a partir da luminosidade 

captada 

Fonte:http://blog.novaeletronica.com.br/lm35-o-sensor-de-temperatura-mais-popular/; 

http://www.parksulshopping.com.br/produtos/oferta-653590332/sensor-de-velocidade-contador-l393-

arduino.html; Data de acesso: 17 de jul 2015. 

 

Em nossas atividades, foram utilizados dois tipos de sensores: o sensor 

ultrassônico HC-SR04 para identificar obstáculos posicionados a certa distância do 

protótipo; e o sensor óptico reflexivo, utilizado para acionar os freios do veículo 

mecatrônico em função de marcações colocadas na pista (Figura 7). 

 

http://blog.novaeletronica.com.br/lm35-o-sensor-de-temperatura-mais-popular/
http://www.parksulshopping.com.br/produtos/oferta-653590332/sensor-de-velocidade-contador-l393-arduino.html
http://www.parksulshopping.com.br/produtos/oferta-653590332/sensor-de-velocidade-contador-l393-arduino.html


35 

 

 

Figura 7. Sensores utilizados na montagem: Sensor ultrassônico HC-SR04 (A); Sensor óptico-

reflexivo TCRT 5000 (B), comumente denominado sensor seguidor de linha. 

 

O funcionamento do módulo sensor ultrassônico HC-SR0426 consiste, 

basicamente, na emissão de uma onda sonora numa frequência superior a 20.000 

Hertz (imperceptível ao ouvido humano), a qual pode ser refletida num obstáculo, 

retornando ao módulo que consegue detectá-la.  

O sensor óptico-reflexivo é considerado como um dos sensores essenciais 

para trabalhos com projetos de mecatrônica e é utilizado, principalmente, para 

detectar movimentos. É comum encontrá-lo em projetos para acionar ou desligar 

vários dispositivos como, por exemplo, motores, servos, lâmpadas, resistores, entre 

muitos outros. 

Associado ao funcionamento dessa grande variedade de sensores, existem 

grandezas físicas como corrente elétrica, campo magnético, temperatura e 

intensidade luminosa. Isso faz com que a simples utilização desses dispositivos 

proporcione ricas discussões sobre conteúdos e conceitos da Física, podendo 

proporcionar uma prática pedagógica mais significativa.  

Podemos tomar como exemplo o sensor ultrassônico HC-SR04, acima citado. 

Para este trabalho de pesquisa, consideramos que a funcionalidade desse sensor 

transcende as bases conceituais que fundamentam o seu funcionamento. No 

entanto, é possível criar ricas discussões em função dessas bases.  

Dessa forma, conceitos e conhecimentos da Física relacionados às ondas 

mecânicas como velocidade do som, reflexão das ondas sonoras, eco, frequência, 

comprimento de onda e efeito Doppler podem ser ricamente explorados através de 

algumas montagens com sensores específicos. Nesse sentido, é possível explorar 

                                                           
26Fonte:  http://www.filipeflop.com/pd-6b8a2-sensor-de-distancia-ultrassonico-hc-sr04.html. Data de 
acesso: 10 de jul 2015. 

http://www.filipeflop.com/pd-6b8a2-sensor-de-distancia-ultrassonico-hc-sr04.html
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outras áreas de conhecimento como, por exemplo, as Ciências Biológicas. A 

discussão sobre o funcionamento do sensor ultrassônico pode promover ricas 

discussões sobre fenômenos físicos relacionados ao funcionamento de 

equipamentos utilizados para realizar determinados exames comuns ao nosso 

cotidiano como, a título de exemplo, o ecocardiograma, ultrassonografia e o 

ultrassom. 

Além dos sensores, os motores são os elementos que proporcionam a 

interatividade mecânica entre qualquer dispositivo mecatrônico ou robótico com o 

meio. São eles os responsáveis pela maioria dos movimentos nas montagens. 

Dentre os motores mais comuns encontrados no mercado, destacamos os 

motores de corrente contínua, motores de passo e os servos motores. Os motores 

de corrente contínua são os mais comuns, frequentemente encontrados em 

dispositivos e brinquedos que executam algum tipo de movimento, também são os 

mais baratos. Os motores de passo proporcionam movimentos precisos e rápidos, 

sendo amplamente utilizados em braços mecânicos e robôs. Os servos motores 

(Figura 8), em geral, giram 180°, mas há modelos com rotação contínua. São, 

muitas vezes, utilizados como juntas de braços mecânicos, para controlar 

movimentos em robôs ou ainda, no controle dos movimentos de aeromodelos. 

 

 

Figura 8. Servo motor utilizado na construção do veículo. 

Os dispositivos acima descritos constituem-se como os materiais básicos, 

porém indispensáveis à construção do protótipo. Obviamente nenhum destes 

componentes podem ser utilizados sem que haja uma fonte de alimentação, como 
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uma pilha ou bateria, bem como os elementos indispensáveis para a conexão 

desses componentes como os fios e o protoboard27. 

1.2.1.3 Nossas ferramentas para trabalhar com mecatrônica nas 

aulas de Física 

Os dispositivos mecatrônicos estão cada vez mais presentes em atividades 

educacionais nas Instituições de Ensino brasileiras, como, por exemplo, os kits da 

Modelix28 e o MindStorms29 da Lego. Essa popularidade está atribuída a algumas 

características relacionadas ao uso desses recursos dos quais, particularmente, 

destacamos a questão da inovação, da possibilidade de explorar fenômenos físicos, 

de reproduzir situações problemas experimentais, de estimular processos mentais, 

de estimular a coordenação motora, de incentivar o trabalho em equipe, etc. 

Ressaltamos duas dificuldades relacionadas ao uso dessa tecnologia para 

fins didáticos. A primeira está relacionada ao custo, muitas vezes considerado como 

fator primordial à implementação e ao desenvolvimento de atividades com essa 

tecnologia. A segunda dificuldade é a complexidade em trabalhar com os 

dispositivos robóticos, neste caso, apontamos para os profissionais da educação e 

os estudantes, que são os protagonistas do processo ensino aprendizagem que 

envolve esse tipo de recurso. 

Ao pensarmos no objeto que será utilizado para desenvolver nossas 

atividades experimentais, consideramos essencial que as características do 

protótipo contornem as duas dificuldades apontadas anteriormente. Dessa forma, 

consideramos três pontos como molas mestras para viabilizar sua construção: 

 Materiais de fácil aquisição para a montagem; 

 Fácil construção; 

                                                           
27Placa com furos e conexões condutoras para montagem de circuitos elétricos experimentais. A 
grande vantagem deste dispositivo é facilitar a conexão de componentes elétricos e eletrônicos sem 
necessidade de soldagem. 

28http://modelix.cc/. Site oficial do da empresa Modelix Robotics. Data de acesso: 10 de jul de 2015. 

29http://www.lego.com/en-us/mindstorms/?domainredir=mindstorms.lego.com. Site da mindstorn Lego. 
Data de acesso: 10 de jul de 2015. 

http://modelix.cc/
http://www.lego.com/en-us/mindstorms/?domainredir=mindstorms.lego.com
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 Programação simples30. 

Ao preencher as exigências do primeiro ponto, contornamos o problema do 

custo. Assim, o protótipo deve ser constituído com materiais que podem ser 

adquiridos em locais comuns como as lojas de material de construção, material 

elétrico, eletrônico, lojas de parafusos, entre outras. Há de se considerar que, 

mesmo em uma cidade grande, dificilmente a aquisição de todas as peças 

necessárias à montagem de um protótipo será de fácil aquisição. No entanto, com a 

facilidade de aquisição de materiais e equipamentos através da internet, isso acaba 

tornando-se apenas uma questão de tempo. Assim, ressaltamos as partes que 

constituem a eletrônica do protótipo, em especial os sensores e a placa 

controladora, que provavelmente serão adquiridas por meio da internet. 

A questão da programação (o segundo ponto) é vista por nós como uma 

dificuldade preocupante, pois não há como contorná-lo ao utilizar tais recursos para 

fins educacionais. Dessa forma, consideramos que é essencial que a programação 

utilizada para o protótipo seja bem simples, porém eficaz para a execução das 

atividades. No subitem a seguir, apresentamos alguns detalhes da construção do 

veículo mecatrônico. 

 

1.2.1.4 – Construção dos nossos veículos mecatrônicos 

 

Oportunamente, apresentaremos alguns detalhes sobre os fatores que 

contribuíram na escolha e montagem do Dispositivo Mecatrônico Educacional o qual 

consiste como um dos protagonistas deste trabalho de pesquisa. 

Apesar de encontrarmos diversos projetos disponíveis em repositórios31, 

bibliotecas virtuais, sites, fóruns, revistas e periódicos, nosso primeiro obstáculo foi 

criar um dispositivo, o qual serviria para os nossos propósitos didáticos, 

contemplando os três requisitos citados no tópico anterior.  

                                                           
30O termo programação refere-se um conjunto de regras sintáticas e semânticas para definir um 
programa de computador. Nesse caso, programação simples refere-se a um programa pequeno e de 
fácil discussão. 

31Base de dados digitais, ou não, que reúnem informações organizadas como, por exemplo, 
softwares, artigos, teses, dissertações, imagens, etc. 
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Diversos foram os esboços de protótipos criados e sugeridos. Montagem e 

programação simples, reprodução de uma situação específica real, baixo custo, são 

requisitos que orientaram a criação e montagem dos protótipos. Destacamos uma 

característica comum a todos os protótipos e que se diferencia da maioria dos 

veículosque encontramos em nosso cotidiano: todos os protótipos possuíam três 

rodas. Essa escolha está mais associada à questão da facilidade de montagem bem 

como a aquisição de peças do que à própria fonte inspiradora, o Benz (Figura 9). 

Em nossos protótipos (Figura 10), as duas rodas dianteiras têm a função de 

estabilizar o carro e não apresentam qualquer tipo de tração;à roda traseira foram 

atribuídas duas funções: em algumas montagens, propulsionar e frear o veículo; e 

na montagem final, somente a função de frear. 

 

Figura 9: Benz32, fabricado em 1885.  

 

Figura 10. DME, fabricado em 2014.  

                                                           
32Primeiros carros fabricados em 1885. Possuía três rodas e andava a 13 Km/h. Fonte: 
http://www.portalescolar.net/2011/04/dia-do-automovel-13-de-maio-os.html. Data de acesso: 25 jul 
2015. 

http://www.portalescolar.net/2011/04/dia-do-automovel-13-de-maio-os.html
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Nossos anseios, no que se diz respeito ao uso dos dispositivos mecatrônicos, 

transcendiam às atividades dinâmicas de montagens e funcionamento de kits, 

discussões sobre o funcionamento dos dispositivos e de seus sensores, ou ainda, 

atividades voltadas para o Ensino de Robótica. Além de levar em consideração 

esses conhecimentos, buscamos respaldo científico nas bases teóricas que regem 

as ações metodológicas e didáticas que contemplam um ensino de Física que 

valoriza as atividades experimentais com vistas para a Alfabetização Científica.   

Durante o progresso desta pesquisa, para fortalecer a importância e o 

diferencial do uso do veículo mecatrônico, fomos apropriadamente questionados 

sobre o seu diferencial, algo do tipo: “Por que esse veículo? Outro mais simples e 

mais barato não poderia substituí-lo? A partir desses questionamentos, percebemos 

a relevância de justificar o uso do referido veículo na intervenção da pesquisa.  

O nosso veículo, por conter elementos de mecatrônica, contempla o requisito 

de reproduzir uma situação particular e previamente pensada, que neste caso 

consiste numa cena comum do trânsito, os acidentes por atropelamento. Esse 

artefato, devidamente programado, reproduz parte das ações de uma pessoa que 

conduz um automóvel, o que não poderia ser possível com outro dispositivo 

desprovido desses elementos. 

Sabido que o nosso dispositivo consistiria num veículo utilizado para 

reproduzir uma situação específica do trânsito e que, em função dessa situação, 

apresentava-se o problema a ser resolvido, experimentalmente, pela equipe de 

alunos, partimos para a seleção de materiais que poderiam ser encontrados 

facilmente em lojas de parafusos, lojas de importados, casas comerciais, livrarias, ou 

até mesmo adquiridos por reciclagem. Na Tabela 2, listamos os materiais e as 

possíveis fontes de obtenção. 
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Tabela 2 – Lista de materiais utilizados e fontes de aquisição 

Material/dispositivo Função Possível fonte de obtenção 

Placas de compensado 4 mm Montagem chassi do 

veículo 

   Marcenarias 

Raio de bicicleta Eixos do veículo Oficinas de bicicletas 

Braçadeiras plásticas Prender dispositivos Loja de ferragens/importados 

Canudos de pirulitos Prender os eixos sem 

travá-los 

Loja de materiais para festas 

Elástico de dinheiro Prender dispositivos Livrarias 

Conector Sindal33 Prender rodas ao eixo Lojas de material elétrico 

Parafuso, porca e arruela Prender placas de 

compensado 

Loja de parafusos/ferragens 

Mangueira fina Limitador de distância entre 

as placas 

Loja de aquários /Loja de ferragens 

Tampas de refrigerante Sustentar as rodas Material reciclado 

Tampas plásticas grandes Rodas do veículo Material reciclado/Casa de 

embalagens 

Protoboard Conectar eletrônica Lojas virtuais de eletrônica 

Placa controladora Controlar ações do veículo Lojas virtuais de eletrônica 

Fios conectores Conectar dispositivos 

eletrônicos 

Lojas virtuais de eletrônica 

Sensor ultrassônico Detectar obstáculo Lojas virtuais de eletrônica 

Sensor óptico reflexivo Detectar posição do início 

da frenagem 

Lojas virtuais de eletrônica 

Servo motor 9 g Travas rodas Lojas virtuais de eletrônica 

 

Além dos materiais apresentados na Tabela 2, foram necessárias algumas 

ferramentas as quais auxiliaram na construção dos kits como: micro retífica; 

furadeira elétrica, serra tico-tico, chaves de fenda e chave Philips, brocas, estiletes e 

alicates. 

As imagens seguintes (Figuras 11, 12 e 13) mostram a evolução dos 

protótipos resultado da análise dos testes e das intervenções ocorridas durante o 

progresso deste estudo.  

 

                                                           
33Tipo de conector utilizado para “emendar” fios e cabos elétricos. 
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Figura 11 – Primeiro protótipo montado. 

 

 

Figura 12 – Segundo protótipo montado. 

 

Figura 13. Versão final do veículo. Em destaque pode-se observar o sensor óptico reflexivo instalado 

na parte de baixo do veículo 
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Na primeira montagem, a interação entre veículo e pedestre acontece 

conforme a programação do sensor ultrassônico. O movimento do veículo é 

proporcionado por um pequeno motor de corrente contínua (CC) e o acionamento do 

freio do veículo e desligamento do motor é executado por um servo motor (Figura 

14). 

 

Figura 14. A imagem do primeiro protótipo desenvolvido neste trabalho. Pode-se perceber 

nesta imagem o sensor ultrassônico (A); uma placa Arduino UNO (B); e o servo motor (C). Em 

destaque (D) o sistema propulsor do veículo com o motor CC. 

Na versão final do veículo, o sensor ultrassônico - escolhido por reproduzir, no 

experimento, o que seria um dos sentidos mais importantes para o condutor do 

veículo, a visão - foi substituído por outro, o ótico reflexivo, devido ao fato de 

apresentar alterações no seu funcionamento. O sistema motor que antes era 

proporcionado pelo motor CC, também sofreu alteração, sendo substituído pelo uso 

de uma rampa. Em contrapartida, a nova programação (sketch) do arduino foi 

simplificada. 

1.2.1.5 – Adequação das atividades com dispositivos mecatrônicos às 

etapas de ensino experimental com foco na Alfabetização Científica 

Atentamos que esse trabalho está articulado entre dois pontos centrais que 

são: o uso de dispositivos mecatrônicos e as atividades experimentais com fins para 

a enculturação científica. Utiliza-se de atividades práticas que se constituem de 

características comuns aos dois pontos anteriormente citados. 

Os experimentos despertam grande interesse e curiosidade aos sujeitos 

participantes. No entanto, quando desenvolvidos apenas com caráter demonstrativo 

ou visando explorar a aplicação de equações e leis científicas de algum conteúdo 
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abordado em aula, não correspondem a um efetivo processo de ensino-

aprendizagem de Ciências sob a perspectiva da enculturação científica 

(CARVALHO, 2010).O ensino deve permitir não somente a aproximação do 

indivíduo com o mundo que o cerca, mas também uma formação que lhe permita 

interagir com ele, de modificá-lo e modificar a si mesmo. 

As atividades as quais utilizam dispositivos mecatrônicos confluem 

conhecimentos de mecânica, eletrônica, programação e controle. Não 

subestimamos nenhum desses conhecimentos neste trabalho, contudo, 

consideramos que para aproximar os alunos dessa tecnologia ao ponto de 

utilizarmos para fins didáticos, algumas ações e abordagens deveriam apresentar 

baixa complexidade.  

Dessa forma, utilizar uma quantidade limitada de dispositivos implica também 

na criação de uma programação simples e, portanto, possível de ser apresentada e 

discutida ao decorrer da execução das atividades. 

O passo seguinte consiste em construir uma sequência didática na qual serão 

utilizados os kits de mecatrônica. A ideia é materializar uma situação real e adequá-

la num momento específico da sequência. Essas ações são regidas pelos eixos 

estruturantes (SASSERON, 2008; 2010) e objetiva atender às características 

requeridas nas atividades experimentais com foco na Alfabetização Científica 

(CARVALHO, 2010). 

Idealizar uma proposta didática que respalda um ensino de Física efetivo não 

é tarefa simples principalmente quando se utilizam algumas “novas tecnologias” 

como ferramentas lúdicas. O uso dos dispositivos mecatrônicos educacionais 

desperta o interesse e a curiosidade nos alunos, mas é preciso ter cautela para não 

pactuar com o velho ensino tradicional, mecânico e de pouco sentido. Concordamos 

com Carvalho que: 

Para introduzir em suas aulas atividades inovadoras nas quais se espera 
que os alunos tenham participação intelectualmente ativa. É necessário que 
os professores adotem práticas nada habituais para os professores 
formados “no” e “para” o ensino tradicional (CARVALHO, 2010, p. 61). 

Respeitando as cinco etapas da sequência didática para atividades 

experimentais propostas por Carvalho (2010) e em consonância com as atividades 

as quais se faz o uso dos kits de mecatrônica, consideramos conveniente introduzir 
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um momento o qual precede as referidas etapas acima citadas. Caracterizado pelo 

uso e manuseio dos kits, denominou-se como o momento “zero”. Essa ação é 

justificada devido ao fato de que o veículo mecatrônico, produto da montagem do kit, 

foi utilizado como um dos elementos protagonistas do problema experimental, que 

corresponde à primeira das cinco etapas subsequentes da proposta. 
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CAPÍTULO 2 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

2.1 – Considerações Iniciais 

 

No capítulo anterior, tratamos sobre o uso dos dispositivos mecatrônicos no 

contexto da educação. Destacamos algumas considerações sobre os resultados 

alcançados em pesquisas que utilizaram esses artefatos como recursos didáticos. 

Além disso, apresentamos alguns detalhes sobre o uso da mecatrônica para o nosso 

trabalho como os recursos disponíveis, os utilizados, os primeiros arquétipos e o 

protótipo final. 

Trataremos sobre as bases teóricas que fundamentam nossa pesquisa as 

quais cumprem a função de nortear nossas ações no que se diz respeito ao uso dos 

DME aos moldes de um Ensino com enfoque na Alfabetização Científica. 

Justificando a escolha dessas bases teóricas, apresentamos, inicialmente, o 

seguinte questionamento: É possível utilizar os DME para o desenvolvimento de 

atividades práticas que possibilitam a alfabetização científica de estudantes da 

educação básica?  

Para responder ao questionamento acima, é necessário refletir a respeito do 

que é aprendizagem, ou sendo mais específico, o que é aprendizagem em Física. 

 Inicialmente, para verificar as possibilidades de AC é preciso elaborar uma 

proposta a partir de seus estruturantes. Dessa forma, continuamos a questionar: 

Como construir uma proposta que almeje a AC? Como verificar se houve 

aprendizagem e a proposta contribuiu para AC? Esses, entre tantos 

questionamentos, constituem também como elementos motivadores deste trabalho. 

Pensar criticamente sobre o Ensino de Física é pensar também na evolução das 

práticas pedagógicas as quais fazem uso de novas ferramentas tecnológicas, como, 

por exemplo, a robótica ou, de forma mais abrangente, a mecatrônica.  

Vale ressaltar que o uso dessas “novas” ferramentas não implica, 

necessariamente, num ensino moderno, dinâmico e de significado. Concordamos 

com Dimitris Alimisis quando afirma que, em “muitos casos, as novas tecnologias 
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servem simplesmente para reforçar as velhas formas de ensino e aprendizagem” 

(ALIMISIS, 2013, p.66. Tradução nossa). O autor adverte ainda que os laboratórios 

de Ciências não são adequados para promover o pensamento crítico, a resolução de 

problemas, a criatividade, o trabalho em grupo e habilidades em comunicação, pois 

as práticas se baseiam em rigorosos experimentos roteirizados. Esse problema é 

também identificado por Carvalho (2010) que destaca: 

Apesar de as atividades experimentais estarem a quase 200 anos nos 
currículos escolares e apresentarem uma ampla variação nos possíveis 
planejamentos, nem por isso os professores têm familiaridade com essa 
atividade. A grande maioria destes laboratórios se traduz em aulas 
extremamente estruturadas com guias do tipo “receitas de cozinha”. Nessas 
aulas, os alunos seguem planos de trabalho previamente elaborados, 
entrando nos laboratórios somente para seguir passos do guia, onde o 
trabalho do grupo de alunos se caracteriza pela divisão de tarefas e muito 
pouco pela troca de ideias significativas sobre o fenômeno estudado 
(CARVALHO, 2010, p. 53-54). 

Pensando nisso, delineamos nossas ações de forma a contribuir para a 

reestruturação das atividades experimentais para o Ensino de Física utilizando os 

DME para reproduzir um ambiente de investigação nas aulas de Física. Neste 

sentido, nossas ações devem fortalecer a transição de atividades práticas 

verificativas34 para atividades práticas investigativas que possibilitam aos 

participantes uma alfabetização científica. 

Contudo, antes de aprofundarmos a ideia de ensino que vislumbre a 

Alfabetização Científica, iremos fazer uma discussão sobre o próprio conceito e 

características da AC, pois conforme atenta Sasseron e Carvalho: 

 [...] o primeiro obstáculo no estudo da Alfabetização Científica está na 
própria definição do conceito: muito abordado e discutido na literatura sobre 
Ensino de Ciências, ainda mostra-se amplo e, por vezes, controverso e 
diversas são as opiniões sobre como defini-lo e caracterizá-lo [...]. 
(SASSERON e CARVALHO, 2011, p.59) 

 

2.2 – Algumas perspectivas sobre Alfabetização Científica 

 

Segundo Deboer (2000), o termo “scientificLiteracy” foi usado pela primeira 

vez numa publicação de Paul Hurd na década de 50 em um artigo publicado em 

                                                           
34 Termo utilizado nesse trabalho para referir-se às atividades experimentais realizadas tão somente 
para observar um fenômeno físico. 



48 

 

EducationalLeadership, em 1958. Segundo Deboer (2000), Paul Hurd utilizou o 

termo para referir-se aos novos objetivos da educação científica. Naquela época, 

devido às rápidas mudanças que aconteciam no mundo, novas abordagens eram 

exigidas para a educação. Para Hurd, o termo scientificLiteracy  era para designar o 

ensino cujo objetivo seria a promoção de habilidades e competências entre os 

estudantes capazes de permitir-lhes a participação nos processos de decisão do dia-

a-dia (Deboer, 2000). 

No Brasil, esse termo é traduzido como alfabetização científica, sendo 

estudados por alguns teóricos da educação como AtticoChassot (2003), Sasseron 

(2008, 2010, 2011) e Sasseron e Carvalho (2011).  

 Tecendo referências à ideologia de AtticoChassot35 ao tratar de Alfabetização 

Científica, frisamos algumas colocações feitas por esse professor pesquisador 

acerca do significado da AC. Segundo Chassot (2003), o termo Alfabetização 

Científica  é algo de extensa discussão. O autor comenta que  

Há, desde muitas décadas, muitos estudos sobre alfabetização, usualmente 
na área das Ciências Humanas. Fala-se, geralmente em alfabetização, em 
língua materna e em alfabetização matemática. Falar-se em alfabetização 
científica já é menos usual. (CHASSOT, 2003, p. 34) 

O mesmo autor faz uma abordagem sobre outros termos como o inglês 

literacy, o termo letrado (um outro termo em português), e ainda literacia utilizado em 

Portugal. Tece comentários sobre a adequação de certos termos frente a situações 

específicas. Nesses casos, Chassot chama a atenção sobre a questão da 

diversidade dos termos para tratar de uma mesma concepção ou o contrário. 

Antes de relatar as discussões que Chassot apresenta no que diz respeito a 

AC, ressaltamos dois posicionamentos dele os quais consideramos relevantes para 

este trabalho:  

O primeiro é que a ciência é uma linguagem e, portanto, para a compreensão 

do mundo e do universo que fazemos parte precisamos saber a linguagem. Segundo 

                                                           
35 Professor e Pesquisador do Centro Universitário Metodista IPA, Porto Alegre (RS). Suas atividades 
docentes estão relacionadas ao Ensino de Ciências e a História da Ciência.  Seus trabalhos de 
pesquisa focam a Alfabetização Científica e História da Ciência. 
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Chassot (2003, p. 91) “[...] ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem 

em que está escrita a natureza [...]”. 

A segunda diz respeito a concepção de que o ensino não é transmissão de 

conteúdo; que o aluno competente não é aquele que detém mais conhecimentos; e 

que a eficiência do professor não é medida pela quantidade de conteúdos por ele 

abordados em sala de aula.  

Chassot (2003) esclarece ainda que a AC apresenta-se como uma das 

dimensões para potencializar condições a uma educação mais comprometida. Por 

esse mesmo motivo, o autor recomenda e enfatiza ser relevante para a formação de 

indivíduos nas séries iniciais (ensino fundamental), e não menos importante para as 

séries consequentes. De acordo com Chassot (2003), a alfabetização científica 

constitui em um conjunto de saberes que promove ao homem a leitura do mundo. E, 

da mesma forma que se exige que alfabetizados da língua materna sejam cidadãos 

e cidadãs críticos, os alfabetizados cientificamente não apenas devem ter facilidade 

na leitura do mundo, mas também a necessidade de transformá-lo (CHASSOT, 

2003). 

A concepção de Alfabetização sob o ponto de vista freireano é objeto de 

análise de alguns pesquisadores para tratar sobre a AC (SOCORRO, 2006;  

SASSERON,2008; AIRES; LAMBACH, 2010; SASSERON; CARVALHO, 2011) sob 

diversos aspectos de seus interesses.  

A questão da formação continuada de professores de Química e os princípios 

da Alfabetização Científica Tecnológica (ACT) fundamentado na concepção 

freireana é abordada por Aires e Lambach (2010). A pesquisadora trata sobre a 

superação da educação bancária para uma educação que “possibilite a formação 

cidadã, viabilizada pela valorização das relações entre os conteúdos específicos e o 

contexto sócio/econômico e cultural em que os educandos estão inseridos.”(AIRES, 

2010, p.3). 

Sasseron e Carvalho (2011) tecem abordagens sobre o tratamento do 

conceito de AC ao decorrer histórico. Percebem variações do termo e consideram 

que, para tratar o Ensino de Ciências que objetiva a Alfabetização Científica, 

primeiro é preciso deixar evidente qual a concepção de AC adotada para tratar 
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ações, dados e intervenções didáticas. Sasseron (2008), em sua tese 

(Alfabetização Científica no Ensino Fundamental: Estrutura e Indicadoresdeste 

processo em sala) alicerça o seu trabalho segundo a concepçãode alfabetização 

de Paulo Freire de maneira que “a alfabetização deve desenvolver em uma pessoa 

qualquer capacidade de organizar seu pensamento de maneira lógica, além de 

auxiliar na construção de umaconsciência mais crítica em relação ao mundo que a 

cerca” (SASSERON, 2008, p11). 

Dessa forma, a partir dessa perspectiva, Sasseron (2008; 2010) salienta que 

o termo Alfabetização Científica necessita estar atrelado à formação do cidadão 

crítico. A autora enfatiza que o termo Alfabetização Científica  deve ser usado para 

[...] designar as ideias que temos em mente e que objetivamos ao planejar 
um ensino que permeia aos alunos interagir com uma nova cultura, com 
uma nova forma de ver o mundo e seus acontecimentos, podendo modificá-
lo e a si próprio por meio da prática consciente propiciada por sua interação 
cerceada de saberes de noções e conhecimentos científicos, bem como das 
habilidades associadas ao fazer científico. (SASSERON, 2010, p. 15) 

Tanto o trabalho investigativo de Socorro (2006) como os dos demais citados 

anteriormente apresentam perspectivas semelhantes ao almejar a AC para 

desenvolver no indivíduo competências e habilidades de organizar seu pensamento 

de maneira lógica, além de prover no indivíduo a construção de uma postura crítica 

frente ao mundo contemporâneo, envolvendo temas de ciências. Nessa concepção, 

critica-se o papel da educação “bancária” onde a  educação é o ato de depositar, de 

transferir, de transmitir valores e conhecimentos(FREIRE, 2004). 

Em seu artigo “Crise no Ensino de Ciências?”, Fourez (2003) trata o ensino de 

ciências sobre duas controvérsias quanto a suas finalidades e seus métodos. Assim  

o autor considera estas duas controvérsias como uma forma de polarização. 

Esta polarização concerne às finalidades do ensino de ciências. A 
problemática pode se manifestar pelo exame dos valores promovidos pelos 
concursos do gênero “juventudes científicas”. Efetivamente, este tipo de 
concurso pode privilegiar seja a capacidade para utilizar os saberes das 
disciplinas a fim de enfrentar situações da existência (o que às vezes é 
chamado de ponto de vista “cidadão”), seja a proeza científica (isto é, a 
capacidade de responder a questões difíceis, ancoradas na perspectiva de 
uma disciplina). Cada uma destas perspectivas tem sua importância. A 
primeira visa sobretudo à formação, à inserção e à capacidade criativa do 
cidadão na sociedade. A seu respeito fala-se seguidamente de 
alfabetização científica e técnica. A segunda privilegia a formação de 
especialistas e tem seu lugar sobretudo à margem das especializações 
escolares dos que decidiram fazer uma carreira em que ciências e 
tecnologias estão envolvidas.  
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Os cursos de ciências que visam à formação de cientistas se ramificam em 
física, química, biologia. Os que visam à formação cidadã (e talvez a da 
maioria dos jovens), falam de ambiente, de poluição, de tecnologia, de 
medicina, de conquista espacial, da história do universo e dos seres vivos, 
etc. São duas orientações diferentes. (FOUREZ, 2003, p. 113) 

Observa-se que Fourez aponta em prol de “um caminho para buscar um 

Ensino de Ciências que capacite aos alunos a teorização para uma melhor 

comunicação com o mundo e com os outros [...] para dar-lhes certa autonomia na 

tomada de decisões acerca de assuntos científico-tecnológicos”(LIMA; GHENDIN, 

2009, p. 6). Fourez (2003) denomina esse caminho Alfabetização Científica e 

Tecnológica, e ainda advoga a importância do aluno “compreender o conhecimento 

científico como uma construção humana que visa solucionar problemas 

específicos”(ibidem, p.6). 

Assim sendo, a preparação desse trabalho investigativo demanda subsídios 

para avançar, transpor, criar, recriar, e estabelecer novos rumos. Buscamos 

respaldo nas bases que fundamentam um Ensino de Física que valoriza a 

experimentação, a investigação e também a contextualização. Bases que relevem a 

importância da formação do indivíduo para suprir às exigências impostas pela 

sociedade contemporânea.  

Dentre as concepções mencionadas sobre Alfabetização Científica, 

utilizaremos, em específico, a de  Sasseron (2008; 2010), a qual apresenta os Eixos 

Estruturantes e os  Indicadores de Alfabetização Científica, que servirão como base 

para o nosso trabalho de pesquisa, os quais serão abordados no seguinte tópico.   

2.3 - Considerações da Alfabetização Científica: os eixos estruturantes e os 

indicadores desse processo 

Tecemos primeiramente referências aos trabalhos investigativos de Sasseron 

e Carvalho para compreender como a ideia da Alfabetização Científica é discutida 

ao longo dos anos (Sasseron, 2008; Sasseron 2010; Sasseron e Carvalho, 2011). 

De acordo com as autoras, vários trabalhos nacionais que tratam sobre o 

Ensino de Ciências utilizam expressões como “Letramento Científico”, “Alfabetização 

Científica” e “Enculturação Científica”. Apesar de utilizarem termos distintos, 

apresentam uma característica comum quando tratam sobre o ensino de Ciências 
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que é “a construção de benefícios práticos para as pessoas, a sociedade e o meio-

ambiente”(Sasseron; Carvalho, 2011, p. 60).  

A partir da análise de diversos trabalhos de diversos autores sobre AC, 

Sasseron e Carvalho (2011) perceberam que há uma série de habilidades que são 

classificadas como necessárias aos alfabetizados cientificamente. De acordo com as 

pesquisadoras,  

[...] embora haja listas diferentes sobre tais habilidades, os pontos 
discutidos nos trabalhos desta revisão, em seu âmago, explicitam 
informações comuns que nos permitem afirmar a existência de 
convergências as diversas classificações. Em nossa opinião, podemos 
agrupar estas confluências em três blocos que englobam todas as 
habilidades listadas pelos diversos autores anteriormente estudados. 
(SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 75) 

Estas habilidades foram utilizadas por essas pesquisadoras para 

compreender e sistematizar um ensino que tenha como objetivo a Alfabetização 

Científica. Conforme as características das habilidades identificadas, o próximo 

passo dado por essas pesquisadoras foi agrupar todas as habilidades em três 

blocos que denominaram de Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica. 

Segundo as autoras, estes eixos são “capazes de fornecer bases suficientes e 

necessárias de serem consideradas no momento da elaboração e planejamento de 

aulas bem como propostas de aulas” (Sasseron, 2010, Sasseron; Carvalho, 2011) 

tendo em vista a Alfabetização Científica. Estes três eixos são pontuados abaixo: 

 
O primeiro destes três eixos estruturantes refere-se à compreensão básica 
de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais e 
concerne na possibilidade de trabalhar com os alunos a construção de 
conhecimentos científicos necessários para que seja possível a eles aplicá-
los em situações diversas e de modo apropriado em seu dia-a-dia. Sua 
importância reside ainda na necessidade exigida em nossa sociedade de se 
compreender conceitos-chave como forma de poder entender até mesmo 
pequenas informações e situações do dia-a-dia. 
 
O segundo eixo preocupa-se com a compreensão da natureza das 
ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática. 
Reporta-se, pois, à idéia de ciência como um corpo de conhecimentos em 
constantes transformações por meio de processo de aquisição e análise de 
dados, síntese e decodificação de resultados que originam os saberes. Com 
vista para a sala de aula, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, este 
eixo fornece-nos subsídios para que o caráter humano e social inerentes às 
investigações científicas sejam colocados em pauta. Além disso, deve trazer 
contribuições para o comportamento assumido por alunos e professor 
sempre que defrontados com informações e conjunto de novas 
circunstâncias que exigem reflexões e análises considerando-se o contexto 
antes de tomar uma decisão. 
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O terceiro eixo estruturante da AC compreende o entendimento das 
relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio-
ambiente. Trata-se da identificação do entrelaçamento entre estas esferas 
e, portanto, da consideração de que a solução imediata para um problema 
em uma destas áreas pode representar, mais tarde, o aparecimento de um 
outro problema associado. Assim, este eixo denota a necessidade de se 
compreender as aplicações dos saberes construídos pelas ciências 
considerando as ações que podem ser desencadeadas pela utilização dos 
mesmos. O trabalho com este eixo deve ser garantido na escola quando se 
tem em mente o desejo de um futuro sustentável para a sociedade e o 
planeta(SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 75-76). 

Assim, atividades com anseios para a formação do sujeito que possa 

compreender o mundo, dominar e aplicar conhecimentos científicos, devem ser 

tratadas sob a óptica desses eixos. 

Consideramos também que a compreensão do processo de como ocorre a 

alfabetização científica seja imprescindível para que possamos refletir sobre os 

resultados alcançados e intervir sobre consequentes ações. Para revelar indícios de 

determinadas habilidades que estão sendo trabalhadas pelos alunos durante a 

investigação do problema e a discussão dos temas científicos, Sasseron (2008) 

estabelece a existência de indicadores desse processo os quais denomina 

Indicadores da Alfabetização Científica. 

Concebemos, pois, a alfabetização científica como um estado em 
constantes modificações e construções, dado que, todas as vezes que 
nossos conhecimentos são estabelecidos, novas relações precisam surgir, 
tornando-se cada vez mais complexa e coesa. Apesar disso, é possível 
almejá-la e buscar desenvolver habilidades entre os alunos. Os indicadores 
de alfabetização científica têm a função de nos mostrar algumas destrezas 
que acreditamos necessárias para vislumbrar se a AC está em processo de 
desenvolvimento entre os alunos. (SASSERON, 2010, p. 19, grifo nosso). 

Por concordar que, mesmo em se tratando do Ensino Médio, os Indicadores 

da Alfabetização Científica expõem as habilidades que estão sendo trabalhadas e 

concebidas durante o desenvolvimento das atividades que visem a Alfabetização 

Científica e, portanto, tão valiosos para o desenvolvimento desse trabalho. 

Sabemos que a Alfabetização Científica não será alcançada em aulas do 
Ensino Fundamental: acreditamos que este processo, uma vez iniciado, 
deva estar em constante construção, assim como a própria ciência, pois, à 
medida que novos conhecimentos sobre o mundo natural são construídos 
pelos cientistas, novas formas de aplicação são encontradas e novas 
tecnologias surgem, alcançando, por sua vez, toda a sociedade. 
Concebemos, pois, a AC como um estado em constantes modificações e 
construções, dado que, todas as vezes que novos conhecimentos são 
estabelecidos, novas estruturas são determinadas e as relações com tal 
conhecimento começam a se desdobrar. Apesar disso, é possível almejá-la 
e buscar desenvolver certas habilidades entre os alunos. Nossos 
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indicadores têm a função de nos mostrar se e como estas habilidades estão 
sendo trabalhadas. (SASSERON, 2008, p. 66-67) 

 

Os indicadores desse processo apontados pela autora são: seriação de 

informações, organização de informações, classificação de informações, 

raciocínio lógico, raciocínio proporcional, levantamento de hipóteses, teste de 

hipóteses, justificativa, previsão e explicação.  Sasseron (2010) ressalta ainda 

que os três últimos “estão fortemente imbricados entre si, e a completude da análise 

de um problema se dá quando é possível construir afirmações que mostram 

relações entre eles” (ibidem, p. 21). 

Esses indicadores são especificados por Sasseron (2008) da seguinte forma: 

A seriação de informações está ligada ao estabelecimento de bases para 
a ação investigativa. Não prevê, necessariamente, uma ordem que deva ser 
estabelecida para as informações: pode ser uma lista ou uma relação dos 
dados trabalhados ou com os quais se vá trabalhar.  
 
A organização de informações surge quando se procura preparar os 
dados existentes sobre o problema investigado. Este indicador pode ser 
encontrado durante o arranjo das informações novas ou já elencadas 
anteriormente e ocorre tanto no início da proposição de um tema quanto na 
retomada de uma questão, quando idéias são relembradas.  
 
A classificação de informações aparece quando se busca estabelecer 
características para os dados obtidos. Por vezes, ao se classificar as 
informações, elas podem ser apresentadas conforme uma hierarquia, mas o 
aparecimento desta hierarquia não é condição sinequa non para a 
classificação de informações. Caracteriza-se por ser um indicador voltado 
para a ordenação dos elementos com os quais se trabalha.    
 
Tendo em mente a estruturação do pensamento que molda as afirmações 
feitas e as falas promulgadas durante as aulas de Ciências, são dois os 
indicadores da AC que esperamos encontrar entre os alunos do EF: o 
raciocínio lógico compreendendo o modo como as idéias são 
desenvolvidas e apresentadas. Relaciona-se, pois, diretamente com a forma 
como o pensamento é exposto. E o raciocínio proporcional que, como o 
raciocínio lógico, dá conta de mostrar o modo que se estrutura o 
pensamento, além de se referir também à maneira como variáveis têm 
relações entre si, ilustrando a interdependência que pode existir entre elas. 
 
O levantamentode hipóteses é outro indicador da AC e aponta instantes 
em que são alçadas suposições acerca de certo tema. Este levantamento 
de hipóteses pode surgir tanto como uma afirmação quanto sob a forma de 
uma pergunta (atitude muito usada entre os cientistas quando se defrontam 
com um problema).  
 
O teste de hipóteses trata-se das etapas em que as suposições 
anteriormente levantadas são colocadas à prova. Pode ocorrer tanto diante 
da manipulação direta de objetos quanto no nível das idéias, quando o teste 
é feito por meio de atividades de pensamento baseadas em conhecimentos 
anteriores.  
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A justificativa aparece quando, em uma afirmação qualquer proferida, 
lança-se mão de uma garantia para o que é proposto. Isso faz com que a 
afirmação ganhe aval, tornando mais segura.  
 
O indicador da previsão é explicitado quando se afirma uma ação e/ou 
fenômeno que sucede associado a certos acontecimentos. 
 
A explicação surge quando se busca relacionar informações e hipóteses já 
levantadas. Normalmente a explicação é acompanhada de uma justificativa 
e de uma previsão, mas é possível encontrar explicações que não recebem 
estas garantias. Mostram-se, pois, explicações ainda em fase de construção 
que certamente receberão maior autenticidade ao longo das discussões. 
(SASSERON, 2008, 67-68) 

 

Esses Indicadores funcionam como instrumentos de análise das atividades 

propostas por delinear habilidades e destrezas requeridas durante a execução das 

atividades, ou identificar ausências de determinadas habilidades em momentos de 

uso efetivo. 

Em geral, as atividades práticas voltadas para o Ensino de Física, as quais se 

utilizam dispositivos mecatrônicos (robôs, braços robóticos, veículos programáveis, 

etc.), são tratadas por críticos didáticos36 como estimulantes, diferentes, 

dinâmicas, criativas e inovadoras, dentre outros atributos. 

 Concordamos no emprego desses adjetivos, levando em consideração a 

crença de que é possível potencializar o uso desses recursos, ou seja, fortalecer a 

transição do modelo tradicional do ensino para um ensino de física que mostre as 

relações entre a física e a realidade, que seja contextualizado e de significados 

concretos.  

Adequar os DME a atividades experimentais de caráter investigativo no que 

se diz respeito ao ensine de Física não é tarefa simples. Escolher, planejar, 

reproduzir experimentos, seja com ou sem as referidas tecnologias, requerem bases 

teóricas para reger e executá-los. Nesse sentido, Carvalho (2010) apresenta uma 

proposta de sequência de ensino experimental, pautada numa “aprendizagem como 

enculturação científica ou alfabetização científica” (ibidem, p. 57), compreendida em 

cinco etapas: apresentação do problema experimental pelo professor; 

resolução do problema pelos alunos; apresentação das atividades práticas 

                                                           
36 Consideramos este termo adequado para tratar de todos os indivíduos que, de acordo com sua 
posição dentro da sociedade, pronuncia-se criticamente acerca dos diversos processos relacionados 
ao ensino. Dentro deste conjunto podemos citar os professores, pesquisadores, pedagogos, gestores, 
pais e alunos.  
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desenvolvidas; explicação casual e/ou sistematizada do que foi feito; registro 

individual do experimento através de um relatório. 

Assim, é válido salientar que as cinco etapas propostas por Carvalho (2010) 

se apresentam fundamentais no planejamento de uma sequência didática cuja 

atividade propõe o uso de dispositivos mecatrônicos para a reprodução de uma 

situação problema, conduzindo o aluno a refletir, a apresentar estratégias para 

solucioná-lo, colocando essas estratégias em prática, bem como verificando a sua 

eficácia. Ou seja, cabe ao docente estabelecer estratégias para que o discente 

possa posicionar-se criticamente frente a situações cotidianas as quais exigirão do 

mesmo condição de analisar, argumentar, buscar a partir de bases teóricas 

alternativas de soluções, bem como socializar o seu conhecimento. 

Além disso, é preciso buscar bases que possam adequar o uso dos DME em 

ambientes educacionais, já que, dentre as diversas formas de abordagem, é raro 

encontrar estudos e pesquisas que tratam sobre o seu uso visando a alfabetização 

científica. Desta forma, as bases teóricas que fundamentam essas ações são de 

fundamental relevância para o devido planejamento e elaboração das aulas e os 

eixos estruturantes da alfabetização científica, propostos por Sasseron (2008), e 

anteriormente descritos, correspondem às essas exigências. 

É importante considerar ainda que, em parte, a organização (as etapas para 

as atividades experimentais) e planejamento das ações (os eixos estruturantes) não 

configuram requisitos únicos que contemplam a veracidade dos resultados 

alcançados. Neste sentido, para as atividades que utilizam tais dispositivos, 

consideramos que os indicadores de alfabetização científica (SASSERON, 2008) 

complementam as bases teóricas de forma que, através deles, seja possível 

conjecturar os resultados proeminentes das intervenções. Assim, “enxergar” os 

dados através desses indicadores é possível identificar o processo de construção 

de habilidades característico da alfabetização científica. É por meio delas que se 

pode avaliar o nível de familiaridade com o que consideramos como adequado para 

uma aprendizagem ativa no Ensino de Física e, portanto, constituem como as 

“lentes” através das quais se analisa os dados decorridos das intervenções como os 

kits de mecatrônica já que a análise dos dados à luz desses indicadores assegura 

confiabilidade e fidedignidade ao trabalho com os DME. 
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CAPÍTULO 3  

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

O uso de dispositivos mecatrônicos, em situações de ensino investigativo, 

pode estabelecer condições voltadas para o processo ensino-aprendizagem de 

Física que almeje a alfabetização científica. Diante da oportunidade de estudar suas 

implicações, faz-se necessário estabelecer qual a metodologia que melhor se 

adéque para avaliar as ações investigativas do problema que será proposto. 

Em educação, os procedimentos qualitativos e quantitativos norteiam o 

caminho a ser seguido. Segundo Matos (2002), existe uma dicotomia entre 

quantidade de qualidade na pesquisa, enquanto “uma possibilita estimativas 

numéricas, a outra dá visibilidade e aprofunda o significado da questão para os 

sujeitos investigadores” (MATOS, 2002, p.36).  

Em relação aos aspectos qualitativos e quantitativos das pesquisas, Flick 

(2013) faz uma comparação entre eles e considera que numa pesquisa quantitativa 

ou padronizada o processo é linear, partindo da teoria e sendo concluída com a sua 

validação através dos testes; já a pesquisa qualitativa ou não padronizada “é mais 

orientada para a exploração e descoberta do que é novo” (FLICK, 2013, p. 63). 

Segundo o autor, numa pesquisa qualitativa, a interpretação pode envolver a análise 

das declarações da entrevista, eventos ou ações documentados de campo feitos a 

partir das anotações (ibidem, p. 62) 

Os autores, Flick(2013) e Matos(2002), tratam o estudo de caso como um 

estudo qualitativo. Para Matos, esse tipo de estudo constitui em uma forma de 

investigação bastante utilizada principalmente pela facilidade operacional, pois é de 

uma prática simples, de baixo custo, mas que apresenta limitação quanto a 

generalização (MATOS, 2002). Já Flick (2013) traça considerações sobre um 

problema relacionado a esse tipo de pesquisa pois, muitas vezes, é preciso 

identificar e esclarecer o que “mais está ligado ao caso e que abordagens 

metodológicas sua reconstrução requer” (Flick, 2013, p.75). Por exemplo, numa 
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intervenção didática, o que deve ser observado? É preciso fazer entrevistas ou 

filmagens? Énecessário entrevistar alunos ou filmar suas ações? 

Assim, a partir das concepções apresentadas acima, dentre os demais tipos 

de pesquisa, caracterizamos este trabalho como uma pesquisa qualitativa, uma vez 

quese abordam alguns aspectos procedimentais como a análise qualitativa de 

documentos como manuscritos, vídeos e imagens, todos oriundos das intervenções 

didáticas ocorridas. Além disso, constitui como atividade exploratória de situações 

pouco comuns, o uso de DME para um Ensino de Física voltado para a 

Alfabetização Científica. 

Este trabalho apresenta como objeto de análise as intervenções didáticas 

ocorridas num instituto técnico federal. Os dados foram obtidos durante as aulas de 

Física numa turma de primeiro ano ministrada pelo professor da disciplina da 

instituição. Além de ser licenciado em Física e mestrando em Ensino de Física pela 

Universidade de São Paulo (USP), o referido professor desenvolvia investigações 

em educação não formal e em popularização da ciência. O perfil do profissional 

favorecia asespectativas quanto ao desenvolvimento da intervenção bem como a 

qualidade dos dados a serem coletados. 

Destacamos que a intervenção conflui sob aspectos ímpares para o ensino de 

Física, a saber: utilização de dispositivos mecatrônicos; atividades experimentais 

investigativas; e um ensino que vise a Alfabetização Científica. E a sua análise se dá 

em função de informações coletadas durante todas as etapas, a saber: Anotações 

de relatos ocorridos e anotados pelos pesquisados, vídeos, imagens e manuscritos 

dos alunos como diários de bordo e relatórios. 

As atividades desenvolvidas nas aulas de Física consistiram em montagens e 

utilização dos dispositivos mecatrônicos para reproduzir uma situação experimental. 

Essa, por sua vez, reproduz um problema real do cotidiano, que, nesse caso, tratou-

se sobre o tema“alto índice de acidente no trânsito”. 

Ao reproduzir a situação problema com os dispositivos mecatrônicos, o aluno 

interage e tenta resolvê-la. As intervenções foram organizadas de acordo com as 

cinco etapas para atividades experimentais que visem a enculturação científica 

propostas por Carvalho (2010). De forma a perceber as habilidades trabalhadas e 
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também desenvolvidas pelos alunos durante as intervenções, os dados coletados da 

pesquisa foram analisados sob a perspectiva dos indicadores da alfabetização 

científica propostos por Sasseron (2008; 2010).  

Expõem-se, logo adiante detalhes metodológicos deste trabalho, o qual será  

direcionado, como já salientado,  ao uso de dispositivos mecatrônicos educacionais 

sob a perspectiva da AC. 

 

3.1 -  Planejamento da proposta didática 

No capítulo 1, abordamos diversos trabalhos que utilizaram dispositivos 

mecatrônicos voltados para o processo Ensino-aprendizagem. Além do mais, 

relevamos alguns pontos importantes para o desenvolvimento dessa pesquisa. 

Assim, visando difundir o uso de DME no ensino de Física, a partir da perspectiva da 

AC, este trabalho propõe a utilização desses artefatos, mais especificamente um 

veículo mecatrônico, para estabelecer relações entre a Ciência e o seu cotidiano. 

No capítulo 2, apresentamos algumas concepções teóricas sobre AC bem 

como a  relevância da produção científica da pesquisadora Lúcia Helena Sasseron, 

no que se diz respeito ao fomento de um ensino de Física no qual se valoriza as 

atividades experimentais investigativas e a formação dos discentes no mundo 

contemporâneo “para trabalharem, viverem e intervirem na sociedade, de maneira 

crítica e responsável, em decisões que estarão atreladas a seu futuro, da sociedade 

e do planeta” (SASSERON, 2010, p. 2). 

Consideramos que as bases teóricas constituem como estruturas 

indispensáveis para o desenvolvimento desse estudo de forma a proporcionar 

resultados consistentes no que se diz respeito à utilização das “novas tecnologias” 

visando uma melhoria para o processo de ensino-aprendizagem de Física em 

referência à Alfabetização Científica. 

Uma vez que o nosso trabalho tenha como foco a promoção da Alfabetização 

científica, tendo como ferramenta didática os dispositivos mecatrônicos, 

descrevemos, nesta parte do trabalho, alguns aspectos inerentes ao planejamento 

da proposta. Para tanto, foi preciso levar em consideração as bases do trabalho 
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investigativo de Sasseron (2008) no que diz respeito à Alfabetização Científica, 

descritas no subtítulo 2.3, como também os princípios e práticas peculiares às 

atividades investigativas de Carvalho (2010).  

O grande desafio desta etapa do trabalho está em associar todas as 

características acima abordadas para a construção de uma sequência de Ensino de 

Física para alunos do primeiro ano do Ensino Médio/Técnico. Então, nossas ações, 

de ordem prática e teórica, foram delineadas conforme os Eixos Estruturantes da 

Alfabetização Científica (Sasseron, 2008; Sasseron; Carvalho, 2011), discutidas no 

capítulo 2. É importante frisar que os três eixos propostos por Sasseron (2008) não 

precisam ser contemplados em uma única atividade. 

O planejamento de demonstrações investigativas demanda atenção para a 

questão problematizadora que deve despertar a curiosidade e orientar a visão dos 

estudantes sobre as variáveis pertinentes ao fenômeno abordado e que, ao mesmo 

tempo, conduza os alunos a tecer hipóteses e propor possíveis soluções 

(SASSERON, 2010). 

Levando em consideração as práticas de ensino de Física que mantém o 

tradicionalismo didático, destacamos, por exemplo, como são ensinadas as Leis da 

Mecânica. No ensino tradicional esse conhecimento é tratado de forma 

descontextualizada, simplesmente pela transmissão mecânica de conceitos e leis 

que, posteriormente, são aplicadas em resoluções de questões e exercícios, 

obedecendo a um formalismo matemático (BRASIL, 2002; DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011). 

São muitas as possibilidades de reverter o quadro sem, é claro, desmerecer 

tais conhecimentos que, muitas vezes, são ignorados pelos alunos. Uma das 

possibilidades é transformar uma questão, ou um exercício, numa situação 

potencialmente importante a qual poderá ser tratada sob os diversos aspectos, 

inclusive, sobre aquele que está fundamentado em conhecimentos científicos, por 

exemplo, a Física. Para este estudo, além de considerar a existência de uma 

situação potencialmente importante, ela deve ser apresentada mediante um 

problema experimental para ser resolvido pelos alunos.  
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Assim, para tratar, por exemplo, de uma proposta que objetive realizar 

práticas experimentais investigativas relacionadas a uma situação problema, foram 

tecidas estratégias para reproduzir a situação real em uma atividade experimental. 

Os eixos estruturantes conduzem bem as ações que precedem a definição da 

situação problemática bem como a elaboração e planejamento das aulas. 

Neste trabalho, aborda-se uma situação relacionada ao trânsito, alto índice de 

acidente no trânsito, que constitui um campo de muitas possibilidades a serem 

exploradas, por exemplo, conhecimentos de Cinemática e Dinâmica, como atrito, 

tempo de reação, força, aceleração, frenagem, pressão, inércia. Além desses 

conteúdos, outros temas transversais podem ser explorados como zonas de 

deformação e absorção de impacto, sistema de freio antitravamento (ABS, anti-

lockbraking system), uso do cinto de segurança, efeito chicote, aquaplanagem, etc. 

A educação no Trânsito e Acidentes no Trânsito são temas que estão 

presentes em nosso cotidiano. No que diz respeito ao trânsito nacional, pensar em 

uma situação problemática que pudesse ser explorada através de dispositivos 

mecatrônicos constituiu como uma atividade desafiadora e estimulante. 

Reportagens, vídeos e matérias relacionadas ao tema são encontrados em alguns 

sites, proporcionando discussões e alimentando ideias para estabelecer 

determinada situação problema. 

Desta forma, dentre outros atributos, o diferencial proporcionado pelo uso dos 

DME é que, para este trabalho de pesquisa, esses dispositivos, devidamente 

programados, assumem a nobre função de elencar situações reais do trânsito 

nacional, transformando-as, principalmente, num problema experimental 

investigativo, dando condições ao aluno de interagir com essas situações, modificá-

las, podendo assim apresentar uma solução baseada no conhecimento científico, 

sem colocar a vida de ninguém em risco.  

Esse momento traduz parte das preocupações em relacionar os conteúdos da 

Física a situações cotidianas, em associar Ciência à resolução de problemas sociais 

e políticos e, ainda,em resolver o problema através das bases científicas. Torna-se 

notório que essas ações são regidas pelos eixos estruturantes.  

As mudanças e alterações no ambiente, visíveis ou não, e por vezes 

imperceptíveis, são também consequências de ações políticas e éticas, por 
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exemplo, o problema do excesso da velocidade, o uso de bebida alcoólica, 

estacionamento em locais proibidos, controle de velocidade, crescimento 

descontrolado do trânsito, são pontos que estão relacionados aos outros dois eixos: 

compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que 

circundam sua prática, e o entendimento das relações existentes entre ciência, 

tecnologia, sociedade e meio-ambiente. 

A seguir, destacamos imagens e vídeos utilizados durante as intervenções. A 

Figura 15 mostra uma situação comum do trânsito nacional (mas de elevado risco 

no trânsito), a Figura 16, uma situação inesperada de quase atropelamento que 

evidencia a agressividade do trânsito, e a Figura 17, uma simulação de diferentes 

condições de frenagem. Imagens e vídeos como estes constituem parte dos 

materiais utilizados nas intervenções e considerados de fundamental importância 

para estabelecer nossas pretensões em relação ao ensino de Física sob a 

perspectiva da AC. 

 

Figura 15. Situação de risco no trânsito37. 

 

Figura 16: Fragmentos de um vídeo mostram um pedestre em situação de risco38. 

                                                           
37Risco Imprudência de motoristas e pedestres, que se arriscam a atravessar fora da faixa, é comum 

na Autaz Mirim. Foto: Reinaldo Okita. Fonte: http://new.d24am.com/noticias/amazonas/zona-leste-

ruas-mais-perigosas-segundo-dados-manaustrans/136930. Data de acesso: 19 jul 2015. 

 

http://new.d24am.com/noticias/amazonas/zona-leste-ruas-mais-perigosas-segundo-dados-manaustrans/136930
http://new.d24am.com/noticias/amazonas/zona-leste-ruas-mais-perigosas-segundo-dados-manaustrans/136930
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Figura 17: Fragmentos do vídeo do curso de capacitação de motoristas de ônibus. 39. 

Ao decorrer da análise do material, identificamos diversos problemas que 

poderiam ser explorados, mas focamos nossas atenções num tipo de situação que 

estimulasse os alunos e colocasse em evidência o problema e a “situação limite” – o 

contexto onde o problema está inserido. Somente após defini-la que foi possível dar 

os primeiros passos para a organização das atividades práticas como a construção 

dos kits de mecatrônica e da proposta. 

Intencionalmente ao colocar a “situação limite” em evidência, através da 

exposição de vídeos, imagens e informações de sites oficiais ligados ao trânsito, 

reconstituímos o cenário com os elementos protagonistas, ou seja, utilizando os kits, 

e apresentamos o problema à turma. Os alunos interagem com o cenário e com os 

seus elementos para poder sugerir possíveis soluções. 

3.2 – Os elementos protagonistas dos experimentos 

Segundo as discussões em torno das ações a serem trabalhadas nas aulas 

de Física, são inevitáveis as evoluções do nosso protótipo ao decorrer do 

desenvolvimento dessa pesquisa. Conforme estabelecida a “situação limite”, reflete-

se sobre as funções e ações dos elementos protagonistas bem como sobre o 

cenário escolhido. Exposições de ideias e discussões constituem passagens 

importantes para o aperfeiçoamento e definição de tais elementos. 

Em primeiro lugar traremos alguns aspectos relacionados às alterações na 

estrutura e programação dos dispositivos. A Tabela 3 apresenta algumas alterações 

ocorridas nos protótipos dos veículos antes das intervenções.  

                                                                                                                                                                                     
38Um pedestre atravessando a faixa e quase sofre acidente por causa de um ônibus que não 
consegue frear. Essa situação remete a questão da segurança. Proporciona, por exemplo, tecer 
discussões sobre inércia. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=lcVKYQtUX6k>. 
 
39Essa situação remete a questão da frenagem, aquaplanagem que constituem pontos a serem 
explorados, seja de acordo com os conteúdos da Física seja de outra ordem. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=EhR6DjLbLfo> 

https://www.youtube.com/watch?v=lcVKYQtUX6k
https://www.youtube.com/watch?v=EhR6DjLbLfo
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Tabela 3 – Alterações realizadas nos primeiros protótipos 

Alteração Vantagem 

Substituição das baterias de 9V por 

baterias de LiPO40 de 7,4 V. 

Maior autonomia no desenvolvimento das 

práticas; 

Melhor custo benefício; 

 

Retirada do motor CC Simplificar montagem e custo do veículo; 

Aumentar autonomia das baterias; 

Evitar alterações na reprodução das 

práticas; 

Proporcionar controle mecânico da 

velocidade do carro (caso houvesse 

alguma pretensão pelos alunos) 

 

Acrescentar “bancada” sobre a roda 

traseira 

Aumentar a área útil; 

Servir de apoio ao servo-motor 

(responsável pelo travamento da roda); 

Simplificar montagem do veículo. 

 

Após as devidas alterações e a construção de cinco kits, realizamos a 

primeira intervenção para avaliar o seu desempenho numa atividade piloto. Mesmo 

com a referida intervenção, algumas alterações ainda foram necessárias como a 

substituição do sensor ultrassônico e, consequentemente, uma alteração na 

programação da placa. 

Consideramos oportuno tratar sobre algumas características dos dispositivos 

mecatrônicos que permitem desenvolver atividades diferenciadas em ambientes 

didáticos. A abrangência concedida ao uso desses recursos é justificada pelas 

possibilidades de montagens que é garantida por vários elementos explorados nas 

montagens.  

O sensor óptico reflexivo, por exemplo, pode ser utilizado em uma montagem 

para viabilizar a medida do deslocamento, e/ou velocidade, e/ou aceleração de um 

veículo em um determinado intervalo de tempo. Talvez até proporcionar discussões 

sobre velocidade média e velocidade instantânea. Em nossa montagem, o sensor 

                                                           
40O significado de LiPO é íon polímero de Lítio. Esta bateria possui seus eletrólitos de sais de lítio 
retidos em um polímero sólido como o óxido de polietileno e o poliacrilonitrilo ao invés de solventes, 
esta característica permite que seja confeccionada em diversos formatos. São baterias que 
apresentam quantidade e carga maior que as mais conhecidas como as Li-Ion (íons de lítio) e as 
NiCd (níquel cádmio), por exemplo. São baterias que merecem atenção durante o processo de carga. 
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óptico traduzia para a situação problema o momento que o condutor do veículo 

percebia o pedestre; o um motor (servo) reproduzia a ação do motorista de apertar o 

pedal do freio, travando a roda traseira do veículo. 

Observe que o sensor óptico reflexivo é um dentre os diversos sensores 

existentes, e esses sensores fazem parte de uma variedade de elementos que 

podem ser utilizados em montagens. Isso nos leva a perceber as inimagináveis 

montagens que poderão ser exploradas com esses dispositivos. 

Em se tratando das aulas de Física onde são abordados termos, 

conhecimentos, conceitos científicos, os DME podem ser utilizados como 

ferramentas para materializar explicações, exemplos, e experiências que, muitas 

vezes, são tratados utopicamente nas aulas. Neste trabalho, a inovação não é 

proporcionada apenas pelo uso dessa tecnologia, mas pelo fato de que é através 

dela que apresentamos uma situação como gênese de ações importantes para a 

construção do conhecimento científico. Nesse sentido, os DME constituem como um 

dos protagonistas da “situação limite”. 

Os protagonistas começam a surgir no momento em que a “situação limite” é 

estabelecia. Ao mesmo tempo em que ela é planejada, considerações sobre a sua 

viabilidade em transformá-la em uma atividade prática com DME são ponderadas. 

Assim, dentre as diversas situações que envolvem problemas no Trânsito, a escolha 

também está relacionada aos recursos disponíveis e acessíveis para reproduzi-las 

experimentalmente. 

Neste trabalho, dois elementos contracenam numa situação problema: o 

veículo mecatrônico (também denominado de DME) e um pedestre (personagem 

desenhado). Eles interagem em um cenário previamente pensado que traduz como 

a situação problema (Figura 18). Frisamos que tanto a situação como os elementos 

são frutos de discussões, pesquisas, leituras, tentativas e atividades práticas 

elaboradas e regidas pelos eixos estruturantes (SASSERON, 2010). 
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Figura 18: Representação da montagem inicial: a) Posição final do veículo; b) Posição do 

personagem; c) Posição que representa o momento que o motorista avista o pedestre. 

Em função dos testes e ajustes realizados nos momentos de elaboração da 

atividade, definimos o ponto que representa o instante em que o condutor enxergar 

obstáculo (o pedestre) e tenta frear (Figura 18c). Essa é uma importante informação 

que deve ser previamente discutida e compreendida pelos alunos. Pode-se observar 

que, como o deslocamento do carro até frear (Figura 18a) é maior que a posição 

onde o pedestre é colocado (Figura 18b), desta forma, haverá sempre o choque 

entre o veículo e o pedestre, ou seja, o atropelamento. Aproveitamos para reafirmar 

sobre o diferencial oportunizado pelos DME quanto a realização da atividade. 

Apesar da ilustração acima mostrar-se, aparentemente, como a simples ação de 

“soltar” o carro do alto de uma rampa para que proporcionar o atropelamento, um 

veículo simples – por exemplo, um carro de brinquedo – não poderia interagir de tal 

forma a traduzir um momento que se aproxima de uma situação real. Nesse sentido 

realçamos a operacionalidade do nosso DME, tecendo considerações sobre como o 

processo metodológico que se fez presente compreendendo, inclusive, a montagem, 

programação e uso desses recursos. 

Em relação ao segundo protagonista, o pedestre, consideramos importante 

colocar algumas particularidades sobre a definição dos personagens. A priori, a 

situação problema compreendia uma colisão entre o veículo e um determinado 

obstáculo. No entanto, apesar dessa situação possibilitar abordagens sobre 

conhecimentos da Física, não apresentava condições desejadas para estabelecer 

vínculos dessa ciência ao nosso dia a dia, adequados aos moldes da Alfabetização 

Científica, nem com as práticas experimentais conforme concebem Sasseron e 

Carvalho (2010). 

Quatro personagens foram criados para representar o pedestre. Eles foram 

inspirados em elementos comuns ao cotidiano do trânsito e que, talvez, constituem 
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como as suas maiores vítimas. São eles: pessoa concentrada41 utilizando 

equipamento eletrônico; criança distraída42 correndo atrás da bola (Figura 19); 

idosa43 com dificuldade de andar; e a pessoa apressada44. A escolha do pedestre 

pelo grupo constituía uma ação obrigatória de forma que, ao escolher a “vítima”, 

justificassem a escolha. 

 

Figura 19. O garoto correndo atrás da bola integra um dos quatro pedestres utilizados como 

protagonistas nas intervenções pedagógicas. 

Antes de abordar a adequação das atividades às etapas do ensino, ressalta-

se a importância de considerar os eixos estruturantes, pois o cenário, os 

protagonistas e inclusive os elementos da mecatrônica são definidos conforme o 

planejamento e elaboração da proposta para fins de estabelecer um ensino de 

ciências que contemple a AC. 

3.2.1 – Atividades Piloto: contribuições e aprimoramentos  

Ao concluir a montagem dos primeiros kits e a sequência didática, 

oportunamente iniciaram-se as atividades no Colégio Modelo. Nesse Colégio 

aconteciam atividades do Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), um programa 

do Governo Federal que integra ações do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE) para induzir a reestruturação dos currículos do Ensino Médio. Vale ressaltar 

que, em função das atividades do ProEMI terem iniciado em meados do ano letivo, 

                                                           
41Fonte:  http://portaldotransito.com.br/blog/post/o-pedestre-a-tecnologia-e-a-falta-de-cuidados-no-
transito. Data de acesso: 03 de ago 2015. 

42Fonte: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/04/pedestres-sao-maiores-vitimas-do-transito-de-
sp-diz-levantamento-do-mp.html. Data de acesso: 03 de ago 2015. 

43 Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-06/idosos-sao-maiores-vitimas-de-
acidentes-de-transito-em-sao-paulo. Data de acesso: 03 de ago 2015. 

44 Fonte: http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-regiao/apressados-descumprem-lei-de-
transito/. Data de acesso: 03 de ago 2015. 

http://portaldotransito.com.br/blog/post/o-pedestre-a-tecnologia-e-a-falta-de-cuidados-no-transito
http://portaldotransito.com.br/blog/post/o-pedestre-a-tecnologia-e-a-falta-de-cuidados-no-transito
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/04/pedestres-sao-maiores-vitimas-do-transito-de-sp-diz-levantamento-do-mp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/04/pedestres-sao-maiores-vitimas-do-transito-de-sp-diz-levantamento-do-mp.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-06/idosos-sao-maiores-vitimas-de-acidentes-de-transito-em-sao-paulo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-06/idosos-sao-maiores-vitimas-de-acidentes-de-transito-em-sao-paulo
http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-regiao/apressados-descumprem-lei-de-transito/
http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-regiao/apressados-descumprem-lei-de-transito/
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não houve qualquer prejuízo ou interferência às atividades didáticas desenvolvidas 

pelos alunos já que, o Programa acontecia no turno oposto.  

Além do privilégio de inaugurar os kits, os alunos também contribuíram para 

os primeiros aprimoramentos. O objetivo dessa intervenção restringia-se apenas a 

contornar problemas de ordem técnica, ou seja, alterações na parte mecânica, 

eletrônica ou na programação. 

As primeiras intervenções refletiram em algumas mudanças, a saber: 

substituição do sensor ultrassônico pelo óptico-reflexivo, pois problemas técnicos às 

vezes conduziam a discussões para fora do contexto; melhoria nas orientações de 

montagem; fortalecimento das relações entre o problema apresentado e a atividade 

experimental; alteração na programação da placa controladora.  

Apesar das atividades piloto não consistirem como fonte de dados para serem 

analisados mediante os Indicadores da Alfabetização Científica, foi seguido a 

rigor o planejamento da intervenção. Suas contribuições foram cruciais para 

aprimoramentos futuros como, por exemplo, a substituição de um tipo de sensor por 

outro, o gerenciamento do tempo de montagem dos kits, entrega de partes pré-

montadas do veículo, escolha de ferramentas adequadas para otimizar o tempo da 

montagem. 

Levando em conta o fato das atividades inéditas apresentarem um alto grau 

de “incertezas” quanto a sua execução, realizar atividades piloto, na medida do 

possível, são fundamentais para interceder com ajustes nas intervenções 

posteriores. 

3.2.2– Descrição dos procedimentos  

Antes de apresentar as etapas da intervenção com seus respectivos detalhes, 

ressaltamos que diversas ações precederam este momento e foram imprescindíveis 

para que pudéssemos ajustá-la às nossas exigências. Numa ordem cronológica, as 

primeiras informações decorreram das montagens dos protótipos, dos testes de 

funcionamento, das limitações de uso, do grau de dificuldade da programação e de 

montagem. Em seguida, observamos quais situações do trânsito o dispositivo 

poderia contemplar, ou seja, que pudesse reproduzi-la, e na qual seria tratado o 

problema. E, finalmente, a primeira intervenção para ser implementada nas 
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atividades piloto, a qual merece destaque por apresentar maiores contribuições aos 

ajustes, pois reproduziam basicamente todas as condições previstas para a 

implementação principal. 

Conforme colocado no capítulo 2, Carvalho (2010) estabelece cinco etapas 

que devem ser consideradas para um ensino investigativo. No entanto, ao adaptar 

atividades que utilizam DME, faz-se necessário estabelecer um momento que 

precede as etapas propostas por Carvalho, o qual se denomina momento “zero”, 

caracterizado por atividades de manuseio e montagem do veículo mecatrônico. 

3.2.2.1 – Momento “zero”: atividades com mecatrônica 

O momento “zero” é dividido em duas partes: a primeira parte é caracterizada 

basicamente pela montagem do veículo mecatrônico; e a segunda constitui na 

execução de atividades as quais se faz o uso do veículo. Essas duas etapas, 

realizadas pelas equipes na sala de aula, contemplam uma exigência quando se 

deseja desenvolver atividades com problemas experimentais que é o manuseio e 

familiarização com o material. Por constituir como uma etapa fundamental para as 

atividades com mecatrônica, pois caracteriza e justifica o uso desse dispositivo, o 

momento “zero” foi aplicado em ambas as instituições. Abaixo, descrevemos o 

momento “zero” na segunda intervenção com os ajustes comentados anteriormente. 

Conforme já citado, a segunda intervenção ocorreu numa sala de aula do 

Instituto Federal Baiano, com uma turma do primeiro ano, onde cerca de 30 alunos 

participaram de todas as etapas constituintes da intervenção. Inicialmente, fez-se 

uma breve abordagem sobre os conceitos de robótica, robótica educacional, 

mecatrônica, os DME, bem como os elementos que os constituem. Essa primeira 

ação permite que o aluno não tenha uma visão distorcida desses conceitos nem das 

suas aplicabilidades. 

A primeira parte desse momento é iniciada através da orientação do professor 

para dividir a turma em quatro grupos. Ao concluírem a divisão, observou-se grupos 

formados com quatro e até com nove componentes. No entanto, tal disformidade 

não interferiu na execução das atividades previstas. Em seguida, deu-se início as 

atividades distribuindo os kits de mecatrônica e, posteriormente, as orientações para 

a montarem o veículo. 
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A segunda parte diz respeito aos primeiros testes para verificar possíveis 

consertos e ajustes. Salienta-se que a manipulação desses dispositivos durante o 

momento “zero” é fundamental para que eles se familiarizem com os mesmos e 

também comecem a estabelecer relações e ações cooperativistas. 

Tão quanto é importante pensar o papel dos protagonistas é conjecturar o 

cenário onde eles deverão interagir. Pensar no cenário constitui uma das ações que 

são imprescindíveis para que um contexto seja explorado sob diversos aspectos, é o 

que trataremos no subitem a seguir.  

3.2.2.2 – O cenário das atividades: construindo a situação problema 

Nesse cenário, os alunos interagem entre si e com a situação problema - 

como evitar o atropelamento do pedestre -, podendo dessa forma sugerir soluções e 

colocá-las em prática. Assim, não somente os conhecimentos científicos podem ser 

compreendidos e associados às situações cotidianas, como também a compreensão 

de que a Física se constitui como uma Ciência “Viva”, ou seja, “um corpo de 

conhecimentos em constantes transformações” (SASSERON, 2010, p. 17). Além do 

mais, é preciso ainda considerar a importância de que o aluno possa construir, 

principalmente por cooperação, suas convicções científicas sobre um fenômeno ou 

um problema. Por fim, é necessário tecer considerações sobre a relação entre 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. Dessa forma, voltamos aqui a 

enfatizar a importância em considerar os Eixos Estruturantes para a elaboração e 

planejamento das intervenções.  

Discutir situações oportunas para serem exploradas nas aulas de Física 

nesses moldes é sinônimo de mudança, de evolução, de insatisfação sobre o 

modelo tradicional do Ensino de Física, modelado, muitas vezes, por uma 

metodologia negligente no que se diz respeito à formação do indivíduo crítico e ativo 

numa sociedade dinâmica e cada vez mais complexa. Dessa maneira, a 

“aprendizagem como enculturação ou alfabetização científica traz um novo olhar 

sobre os conteúdos e atividades trabalhadas nas aulas de Física, abrangendo 

aspectos diversos da construção dos conhecimentos científicos” (CARVALHO, 2010, 

p.57).  
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3.2.3 – Etapas de ações investigativas 

Ao concluir o momento “zero”, dão-se início às cinco etapas subsequentes 

que são detalhadas a seguir, e que correspondem às cinco etapas da proposta de 

sequência de ensino para as atividades experimentais de Carvalho (2010). 

Etapa 1 - A proposta do problema experimental pelo professor: 

Esta etapa é caracterizada pela apresentação do problema experimental que 

os alunos irão investigar, no entanto, tecemos algumas ações preliminares à 

apresentação do problema as quais delineamos a seguir: 

Ação 1:esta ação está relacionada a medidas e cálculos ocorridas durante o 

manuseio do veículo, sendo ilustrada através do uso do datashow (Figura 20). 

Consiste em liberar o veículo do alto da rampa. Na base da rampa, a placa 

controladora detecta o momento que deve acionar o freio e, instantes depois, o 

veículo para. Basicamente os alunos, reunidos em equipe, utilizam uma régua 

milimetrada de 50 cm para realizar a medida do deslocamento do veículo da base da 

rampa ao ponto da parada. Este procedimento foi repetido pelo menos cinco vezes 

e, cada equipe, concluía com a determinação do deslocamento médio (somando 

todos os valores medidos e dividindo-os pela quantidade de vezes). Veja abaixo: 

 

Figura 20. Ilustração apresentada do procedimento para medida do deslocamento 
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Ação 2: sensibilização do problema dos acidentes do trânsito nacional. Foram 

apresentados imagens e vídeos de situações reais do trânsito (Figura 21) além de 

manchetes e fragmentos de textos sobre os acidentes e mortes no trânsito em sites 

oficiais (VER ANEXO).  

 

Figura 21. Imagem apresentada aos alunos, situação de risco45. 

Os números apresentados sobre o número de mortes no trânsito nacional em 

2010 (Tabela 4) foi confrontado com a população da cidade de Uruçuca em 2014, 

equivalendo a mais do dobro da população de Uruçuca. Esta ação tinha como 

objetivo mostrar esse grande problema de ordem social.  

 

Tabela 4. Ranking dos dez países com maior índice de mortes no trânsito.46 

 
                                                           
45Fonte:http://extra.globo.com/noticias/rio/motocicletas-pedestres-disputam-espaco-entre-carros-
4650335.html. Data de acesso: 25 out 2014. 

46 Fonte: http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/113704460/mortes-no-transito-brasil-e-o-4-do-
mundo. Data de acesso: 25 out 2014. 

http://extra.globo.com/noticias/rio/motocicletas-pedestres-disputam-espaco-entre-carros-4650335.html
http://extra.globo.com/noticias/rio/motocicletas-pedestres-disputam-espaco-entre-carros-4650335.html
http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/113704460/mortes-no-transito-brasil-e-o-4-do-mundo
http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/113704460/mortes-no-transito-brasil-e-o-4-do-mundo
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Ação 3: esta ação constituiu como uma atitude aparentemente simples, mas 

de grande valor aos nossos propósitos. Constitui na escolha de um personagem dos 

quatro (Figura 22) disponibilizados para cada equipe. O fato dos alunos escolherem 

um ou outro personagem traduz na projeção de uma cena comum à realidade deles 

para o momento da simulação. Além disso, fortalece a tomada de decisão em 

equipe uma vez que eles discutiram sobre qual o personagem que deveria ser 

escolhido para contracenar na simulação. Os personagens estão disponíveis, em 

tamanho real, no Anexo A, deste trabalho. 

 

Figura 22. Personagens: a) Apressado; b) Desatento; c) Idoso; d) Distraído 

 

Figura 23. Personagem Apressado, escolhido pela equipe 1. 
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Figura 24. Personagem Idoso, escolhido pela equipe 2. 

 

 

 

Figura 25. Personagem Desatento, escolhido pela equipe 3. 

 

 

Figura 26. Personagem Distraído, escolhido pela equipe 4. 

Após a escolha do personagem, os alunos posicionaram-no a 4/5 (quatro 

quintos) da distância média calculada anteriormente na ação 1 (Figura 27), que 

equivale a ponto b apresentada na Figura 16b. Esta ação garante o atropelamento 

do pedestre. 
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Figura 27. Alunos reproduzindo o atropelamento do pedestre, fita preta em destaque. 

A marca escura no chão (fita preta) indica o momento real que o condutor 

avista o pedestre e freia o carro. A placa assume a função do condutor, ao passar 

pela fita, o sensor óptico detecta o momento que o carro deve acionar o freio 

enviando uma informação para a placa controladora que, devidamente programada 

(Anexo C), envia uma informação ao servo motor, girando o eixo para uma posição 

programada, fazendo com que uma alavanca trave a roda fazendo o carro frear. 

Essa situação remete a possíveis discussões de algumas variáveis físicas 

como, por exemplo, o tempo de reação, o coeficiente de atrito (derrapagem), 

aceleração, velocidade, etc., que poderiam ser discutas oportunamente entre os 

componentes da equipe ou, posteriormente, com a intervenção do professor no 

momento adequado. 

Frente à conclusão das referidas ações e estando os cenários montados, a 

atribuição do professor nesse instante é apresentar o problema para os alunos de 

forma que todos o compreendam e sejam levados a investigá-lo. Feito isso dá-se 

início a etapa 2, descrita a seguir. 

Etapa 2 – Resolução do problema pelos alunos 

Diante do que foi observado pelos alunos na etapa 1, considera-se o seguinte 

problema: Como impedir o choque do carro com o pedestre, evitando assim o 

atropelamento? 

Exposto o problema, os alunos discutiram em equipe quais os procedimentos 

que deveriam ser executados de forma que, ao modificar as condições do 

experimento, ou seja, interagir, modificar, acrescentar algo ao ambiente, resolvesse 

o problema. No início desta etapa, foram disponibilizados materiais que poderiam 
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ser utilizados pelos alunos como lixas, folha de Etil Vinil Acetato (EVA), papel 

ondulado, lâminas de policloreto de polivinila (PVC), cola, fita adesiva, etc. 

Esta etapa representa um momento de grande atividade entre os alunos e as 

equipes. Foi possível perceber diversos componentes observando o que as outras 

equipes estavam realizando. De acordo com Carvalho (2010, p.65) a “construção 

desse aprendizado passa por situações nas quais os alunos tenham de pensar e 

justificar suas ideias, esclarecendo intencionalmente o raciocínio feito”. 

Devido a essa intensa interatividade houve aumento significativo no barulho 

(conversas) no interior da sala e, associado a essa interatividade, acreditamos numa 

considerável produção “científica”. Entendemos que foi um momento onde estava 

ocorrendo a construção do aprendizado. 

Etapa 3 - Apresentação do que fizeram. 

Esta etapa caracteriza-se pela “solidificação” das discussões realizadas pelo 

grupo. É “uma etapa muito importante na construção do conhecimento científico” 

(CARVALHO, 2010, p. 62). Conforme afirma Carvalho (2010), nesta etapa pode ser 

comum ocorrer uma mistura com as ações da Etapa 4 (Explicação causal e/ou de 

sistematização) pois, muitas vezes, os alunos apresentam o que fizeram e tentam 

justificar explicando. De fato, esta “mistura” foi percebida durante a passagem desta 

etapa. Observou-se a verbalização das ações, muitas vezes acompanhadas por 

justificativas sistematizadas ou não.  

Percebemos também grande domínio do professor ministrante em relação 

aos conhecimentos de Física e em outras áreas que, em momento oportuno, 

puderam ser relacionados. Outro detalhe importante desse docente diz respeito à 

condução das atividades durante a intervenção, como o uso do datashow como 

recurso de apoio, orientações para a organização das equipes, sistematizou o 

momento para o pronunciamento oral dos alunos de forma que pudessem ouvir e 

serem ouvidos o que também favoreceu a aquisição dos dados – fala dos alunos – , 

bem como o domínio do uso da “nova” tecnologia – DME – de forma a dar suporte 

para os alunos em todos os momentos da intervenção. 

As falas dos alunos, nesta etapa, foram também importantes não somente 

sob o aspecto de se perceber a construção do conhecimento, mas por 
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proporcionarem, para o nosso trabalho, identificação de problemas para possíveis 

alterações futuras.  

Etapa 4 - Explicação casual ou sistemática  

Caracterizada como uma etapa de transição de “explicar o como fizeram para 

o porquê deu certo, na passagem das relações qualitativas entre as variáveis para a 

sistematização em uma fórmula, que o conceito se estabelece” (CARVALHO, 2010, 

p. 63). 

Nesta parte da intervenção, percebemos certa semelhança com as ações 

apresentadas na Etapa 3, como esperado. Mas constitui uma parte da intervenção 

onde há grandes possibilidades de discutir diversos conteúdos da Física, pois as 

discussões apresentadas pelos alunos promoviam diversas possibilidades para 

articular conhecimentos científicos, inclusive, fortalecer as relações entre as diversas 

áreas de conhecimento.  

Etapa 5 - Constitui com a última etapa da proposta. A elaboração do relatório 

compõe uma das etapas da enculturação científica.  

Segundo Carvalho (2010) a escrita e a fala são atividades complementares, 

no entanto a escrita carece de maior esforço cognitivo para organizar e sistematizar 

ideias. Por isso, a importância da elaboração do relatório escrito e, se possível, com 

figuras que complementam a escrita. 

O desenvolvimento desta etapa não aconteceu necessariamente na sala de 

aula em um horário definido. No entanto foi estabelecido um prazo para entrega do 

relatório em consideração que a produção textual pode e deve ser incentivada e 

realizada em qualquer momento que seja conveniente e adequado. Acreditamos que 

essas condições favorecem a produção textual. 

Exceto a parte da escrita do relatório, as etapas citadas foram documentadas 

através de filmagens e fotos adquiridas através de câmeras, celulares e filmadoras. 

Os diários de bordo e os relatórios recolhidos constituem também como elementos 

valiosos para análise desta pesquisa. 

A reprodução de diálogos entre o professor e os alunos, bem como textos 

provenientes dos diários de bordo e dos relatórios serão apresentados conforme o 

transcorrer das atividades.  
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Consideramos conveniente ressaltar que todos os alunos foram identificados 

conforme a sua imagem e voz em vídeo gravado. A cada sujeito participante, atribui-

se um nome fictício, respeitando, inclusive, o gênero. A captação das discussões foi 

gravada pelos próprios componentes em função da importância dada pela equipe ao 

desenvolvimento das ações. 

Salientamos que alguns problemas técnicos fogem às competências 

atribuídas aos responsáveis pela pesquisa e constituem como uma eventualidade 

indesejada, porém real para as atividades. Desta forma, alguns dados foram 

impedidos de serem armazenados, no entanto, devido à multiplicidade de 

informações, não colocam a pesquisa em risco. 

Apresentamos a seguir, na Tabela 5, um quadro sintético da proposta 

implementada na unidade de ensino de onde foram coletados os dados desta 

pesquisa. E no Apêndice E encontra-se também disponível o plano de aula com 

maiores detalhes da implementação. 

Tabela 5. Quadro sintético da proposta didática 

Aulas Momento/

Etapa 

Tempo 

(min) 

Conteúdo/ações Recursos  

1 e 2 Momento 

“zero” 

90 Breve apresentação; 

Entrega dos Kits e início 

da montagem dos DME. 

Datashow, Lousa Branca, 04 kits 

de mecatrônica. 

3 e 4 Momento 

“zero” 

90 Conclusão da montagem 

dos kits; Programação; 

Testes e ajustes dos 

DME; 

Datashow, Lousa Branca, 04 

DME. 

5 e 6 Etapa 1 90 1º. Determinação do 

deslocamento do 

veículo. 

2º. Discussão sobre o 

trânsito nacional 

(imagens, vídeos, 

Manchetes, Tabelas 

informativas). 

3º. Apresentação do 

problema. 

Datashow, Lousa Branca, 04 

DME. 

7 e 8 Etapa 2 90 Resolução do problema 

pelos alunos; 

04 DME, papel ofício, fita 

isolante, lixas, papel ondulado, 

placas de EVA, régua. 
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Aulas Momento/

Etapa 

Tempo 

(min) 

Conteúdo/ações Recursos  

9 e 10 Etapa 3 90 Organização da turma 

em semicírculo para a 

apresentação do que 

fizeram para a turma; 

entrega dos DME. 

04 DME, Lousa branca. 

11 e 12 Etapa 4 90 Explicação casual ou 

sistemática justificando 

os métodos. 

Lousa Branca. 

13 e 14 Etapa 5 90 Elaboração do relatório 

individual. 

Lousa branca, Pastas com 

orientações para produção do 

relatório. 

É possível perceber na tabela acima que as ações contemplam as 

características inerentes às práticas com os elementos da mecatrônica bem como 

estão de acordo com as etapas das atividades experimentais investigativas 

propostas por Carvalho (2010). 

3.2.4 – Os indicadores em “ação” 

Conforme foi discutido, os Indicadores de Alfabetização Científica 

embasam os nossos olhares para a análise das falas, dos diários de bordo e dos 

relatórios. As análises foram iniciadas após a etapa “zero” que constitui a parte da 

montagem onde os elementos inerentes às práticas de mecatrônica são trabalhados. 

Com os elementos protagonistas (veículo e pedestre) e o cenário para reproduzir a 

situação problema, as equipes iniciam as cinco etapas consequentes. 

Os indicadores constituem elementos primordiais para perceber indícios da 

AC. Da mesma forma que uma lente permite ao cientista enxergar detalhes dos 

objetos de análise, analogamente, pensamos nos indicadores. Segundo Sasseron: 

Sabemos que a Alfabetização Científica não será alcançada em aulas do 
Ensino Fundamental: acreditamos que este processo, uma vez iniciado, 
deva estar em constante construção, assim como a própria ciência, pois, à 
medida que novos conhecimentos sobre o mundo natural são construídos 
pelos cientistas, novas formas de aplicação são encontradas e novas 
tecnologias surgem, alcançando, por sua vez, toda a sociedade. 
Concebemos, pois, AC como um estado em constantes modificações e 
construções, dado que, todas as vezes que novos conhecimentos são 
estabelecidos, novas estruturas são determinadas e as relações com tal 
conhecimento começam a se desdobrar. Apesar disso, é possível almejá-la 
e buscar desenvolver certas habilidades entre os alunos. Nossos 
indicadores têm a função de nos mostrar se e como estas habilidades estão 
sendo trabalhadas. (SASSERON, 2008, p.67) 
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Para enxergar “de perto” todo o processo é preciso seguir as “pistas” 

deixadas pelos alunos ao caminharem por todas as etapas que Carvalho propõe 

para o ensino investigativo. Ressalta-se a importância da sintonia entre o 

desenvolvimento das etapas e o olhar crítico dos indicadores.  

Assim, ao sincronizar as etapas para atividades experimentais investigativas 

propostos por Carvalho (2010) ao uso dos DME é possível intensificar ações 

inerentes ao processo de alfabetização científica como, por exemplo, a busca de 

bases para a investigação, organização e classificação de informações, construção 

e teste de suposições, estabelecimento de relações, e produção de conhecimento. 

Ou seja, os indícios de aprendizagem os quais são revelados através dos referidos 

indicadores de alfabetização científica (SASSERON, 2008). 

Desta forma, nesse trabalho, utilizamos para adquirir informações do 

processo filmagens das atividades (áudio e vídeo), diário de bordo da equipe, 

relatório individual. Todos eles se constituem como elementos de extrema 

importância para tecer inferências sobre as implicações das atividades com DME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

CAPÍTULO 4  

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A seguir, apresentamos sequencialmente, posicionamentos frente aos 

resultados alcançados no decorrer desta pesquisa, tecendo abordagens que 

compreendem desde a logística do uso dos DME até as de ordem crítico/didáticas.  

Em relação à parte técnica, ou seja, montagem e programação do DME, 

algumas alterações foram necessárias. No entanto, consideramos que foram 

obstáculos facilmente contornados como a substituição de sensores e a 

reprogramação do veículo. Isso nos leva a refletir sobre a importância da 

capacitação dos profissionais da educação no que se diz respeito a domínio sobre o 

uso dessa tecnologia. A seguir trataremos de detalhes técnicos bem como 

observações proeminentes das intervenções didáticas. 

A primeira montagem utilizada na atividade piloto correspondeu em parte às 

nossas expectativas. Percebemos que não houve grande dificuldade, por parte dos 

alunos, na montagem do dispositivo, na compreensão do programa, bem como na 

gravaçãodesse programa na placa controladora.  

O sensor ultrassônico foi escolhido por permitir maior autonomia ao veículo, 

simulando a visão humana, sentido o qual é imprescindível aos condutores de 

veículos. No entanto, alguns desses sensores apresentaram variações no 

funcionamento durante as simulações. Este problema acabou inviabilizando a 

uniformidade das simulações e impedindo que alguns alunos percebessem os 

resultados das suas ações sobre o problema experimental proposto.  

Com receio disso persistirem intervenções posteriores, substituímos o sensor 

ultrassônico por outro tipo de sensor, de uso simples e de baixo custo, o sensor 

óptico reflexivo. Como reflexo dessa alteração, a programação da placa foi alterada 

(ver Apêndice B). 

Na intervenção ocorrida no instituto técnico federal, percebemos certas 

dificuldades na montagem de partes do veículo como, por exemplo, a posição 

correta das placas de compensado, o posicionamento adequado dos conectores e 

dos parafusos. Consideramos essas dificuldades como comuns ao manuseio do 

material. No entanto uma dificuldade nos chamou a atenção: a montagem das rodas. 
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Alguns alunos de equipes diferentes comentaram e registraram tal dificuldade em 

seus relatórios e diários de bordo. 

Destacamos a seguir, na Tabela 6, algumas transcrições das falas dos alunos 

apontando para essa dificuldade.  

Tabela 6 –Transcrição nona aula – parte 1. 

Descrição/instante Participante Transcrição da fala 

V9 (15’59’’) Professor Grupo três! 

V9 (16’ 13’’) Marcelo É ... vou falar sobre a montagem, não é? 

V9 (16’15’’) Professor Sobretudo assim, não o que você fez 

depois. 

V9 (16’19’’) Marcelo A montagem foi fácil pra caramba ... 

principalmente porque já veio pronto para 

agente ... Agente só teve problema com as 

rodas. E depois com o servo motor ... foi 

preciso mexer na programação. 

V9 (16’45’’) Professor Ah! Então vocês mexeram com a 

programação? 

V9 (16’47’’) Sabrina Foi. 

V9 (16’47’’) Marcelo Foi ... Mas também é muito fácil. 

V9 (16’50’’) Professor A programação é beleza, é bem simples 

não é? 

V9 (16’51’’) Marcelo É. 

V9(16’54’’) Victor E também deu um ajuste na roda que 

estava um pouco folgada e estava 

atrapalhando a direção quando soltava 

de cima da rampa. 

V9 (17’57’’) Mary Tipo ... para montar o carrinho, a roda 

sempre dava problema. E também eu 

achei bem interessante quando ele propôs 

para agente dá um jeito do pedestre não 

ser atropelado. Foi o que eu achei legal 

V9 (18’10’’) Professor Que representa uma situação real, não é? 

V9 (18’12’’) Mary É! Bem comum ... principalmente pessoas 

atropeladas mexendo no celular. 

Ultimamente está bem comum. 

V9 (18’18’’) Professor Aí você se viu neste caso? Não? 

V9 (18’20’’) Mary (risos) 

V9– Vídeo da aula 9. 
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Essas dificuldades não impediram que as equipes concluíssem as suas 

montagens eas ações subsequentes. Para o nosso trabalho, a exposição das 

dificuldades foi importante e valiosa, pois conduzem a reflexões e ações sobre as 

possíveis alterações e aprimoramentos futuros. 

Trataremos agora sobre os personagens, apresentados anteriormente (Figura 

22), que contracenaram com o veículo. Consideramos relevante tecer alguns 

comentários sobre como foram escolhidos e sua importância para a atividade.  

A escolha desses personagens resultou da discussão e análise de imagens, 

vídeos e leituras decorrentes de sites que tratavam sobre acidentes no trânsito. 

Esses quatro personagens constituem também como produção artística nossa, e 

corresponderam bem às nossas expectativas de aproximar a simulação da situação 

problema à realidade encontrada no trânsito. Abaixo, transcrevemos parte de 

manuscritos e falas dos alunos que demonstram isso.  

Na Tabela 7 transcrevemos parte o texto do diário de bordo de uma das 

equipes, justificando a escolha do personagem. 

 

Tabela 7 – Transcrição do diário de bordo de uma equipe 4 

Descrição Participante Escrita/fala 

DB5 Grupo 4 A nossa escolha foi um garoto jogando bola, que é 
uma cena bastante comum, vemos todos os dias um 
determinado grupo de garotos jogando bola, e por 
descuido a bola vai em direção da pista, o garoto vai 
atrás para recuperá-la. 

DB5 - Diário de bordo – aula 5 

 

Na fala de Mary – V9(18’12’’) – isso também ficou evidente: 

“É! Bem comum ... principalmente pessoas atropeladas 
mexendo no celular. Ultimamente está bem comum.” 

 

Além disso, percebemos que essa escolha proporcionou ações que 

fortaleceram o cooperativismo. Conforme fica evidente na transcrição da escrita do 

relatório de Mary:  

“Nós escolhemos um personagem que hoje em dia é muito 
comum em acidentes. Uma pessoa distraída mexendo no 
celular” 
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 As transcrições acima revelam duas características também desejadas 

através desta pesquisa. A primeira diz respeito a estabelecer relações com 

situações reais e cotidianas, proporcionado pela escolha do personagem. A segunda 

é o fortalecimento do trabalho cooperativo, pois a escolha do personagem partiu de 

uma discussão em equipe e a escolha remete sobre um consenso entre eles. Vale 

salientar que as ações cooperativistas foram percebidas durante todos os momentos 

e etapas da intervenção. 

A apresentação de vídeos, manchetes, imagens, dados sobre o trânsito, 

antes de apresentar o problema experimental ajudaram a fortalecer a interatividade 

entre professor e alunos. Segundo Carvalho (2010), essa interatividade ajuda a 

certificar se os alunos entenderam a atividade experimental. Trataremos a seguir 

sobre o momento em que os alunos resolveram o problema experimental. Ao 

analisar esta etapa destacamos alguns trechos que evidenciam, conforme apresenta 

Sasseron (2008), habilidades relacionadas ao desenvolvimento da Alfabetização 

Científica.  

Esta etapa apresentou considerável dinamismo dos participantes. Intensas 

discussões, questionamentos e movimentações traduzem o empenho dos alunos 

para cumprir a tarefa. Destacamos na Tabela 8 algumas falas nas quais apontamos 

a existência de indicadores do processo de AC.  

Tabela 8 – Transcrição da sétima aula – parte 1. 

Descrição Participante Escrita/fala 

V7 (5’18’’) Professor Aqui você vem e coloca o personagem, libera o carro, 
e veja o que acontece. 

V7 (5’40’’) Tom Alinha, alinha… trava de novo! 
V7 (5”42”) Isabelle Pode soltar, tem nada não 
V7 (5’ 51’’) Tom Morreu! Ô Pessoa … é porque atropelou, derrapou 

e saiu da pista. 
V7 (6’56’’) Isabelle Ele tentou frear […] mas não conseguiu 
V7 (7’00’) Tom Marca de derrapagem 
V7 (7’08’’) Paul Cadê a fita? Pega a fita, bota a fita aqui, para ver se 

ele freia. 
V7 (8’09’’) Professor Vocês tem total liberdade de fazer o que quiserem. 
V7 (8’20’’) Tom Não, ele vai bater… vai morrer de qualquer jeito. Bota 

a fita preta aqui que não bate não. 
V7 (9’10’’) Professor Vamos resolver esse negócio. 

V7: Vídeo da aula 7. 

 

O indicador seriação de informações, segundo Sasseron (2008), surge 

quando se pretende obter informações necessárias para as ações de cunho 
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investigativo. Observa-se que esse indicador é percebido na segunda fala de Tom 

(5’51’’) e também na de Isabelle (6’56’’) em destaque. Tom, ao referir-se às 

consequências do acidente, transcende para a realidade e identifica alguns dados 

inerentes à simulação da situação problema. O mesmo acontece com Isabelle, pois 

transcende para a situação no lugar do motorista; percebe-se evidências desse 

indicador quando Tom e Isabelle buscam bases para a investigação. Em relação ao 

indicador levantamento de hipóteses, Sasseron (2008) considera que é percebido 

quando, ao se deparar com um problema, o indivíduo tece suposições acerca do 

tema, além disso, pode apresentar-se com uma afirmação, é o que se pode 

perceber na fala de Isabelle (6’56’’) que aparece na forma de uma afirmação 

hipotética pois não há certeza de que o condutor não tenha conseguido.  

Na fala de Tom (7’00’’), em negrito, ele acrescenta uma informação que 

parece “meio” solta. Em sua fala há uma informação que, talvez entre tantas, é 

entendida como de pouco “valor”, pois não há pronunciamentos por outros membros 

do grupo a essa informação. Nessa fala, há indícios do indicador classificação de 

informações. Segundo Sasseron (2008), esse indicador aparece quando as 

informações coletadas são dispostas hierarquicamente, ou seja, as informações são 

relacionadas de acordo com a sua importância. Paul continua a contribuir com as 

atividades conforme percebido numa outra fala (7’08’’), em destaque. Nessa fala, 

Paul sugere uma solução a qual relaciona a posição do carro à distância que o 

veículo para. Conforme aponta Sasseron (2008), Paul mostra que as variáveis 

relacionam entre si, evidenciando a interdependência entre elas, assim fica evidente 

o indicador raciocínio proporcional.  

Na fala de Tom (8’20’’), levando em consideração as condições apresentadas 

na realização da prática, ao afirmar que o carro não bate se for colocado a fita preta 

no lugar indicado por ele, o aluno garante assim o que propõe, ou seja, que o 

veículo não irá bater. Essa fala mostra evidências do indicador previsão e, conforme 

posto por Sasseron (2008), esse indicador é percebido através de uma afirmação, 

onde há garantia do que é proposto. 

Destacamos que nem sempre os indicadores são percebidos somente nas 

falas e nas escritas dos alunos. As ações não verbais durante a realização das 

atividades podem também evidenciar indicadores. Por exemplo, as imagens a seguir 
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mostram os alunos manipulando os objetos para confirmar as hipóteses 

anteriormente citadas. Através das imagens abaixo (Figura 28 e Figura 29), fica 

evidenciado o indicador teste de hipóteses, pois conforme coloca Sasseron (2008) 

esse indicador é percebido quando se colocam à prova as suposições 

anteriormente. Nessas imagens podemos perceber o teste para verificar a hipótese 

de Paul – V7 (7’08’’) – quando sugere o posicionamento da fita em um ponto 

específico para resolver o problema. 

 

Figura 28. A seta amarela mostra o teste da hipótese sugerida por Paul V7 (7’08’’). 

 

Figura 29. Resultado observado pelo grupo frente às alterações feitas na montagem. 

 

A transcrição a seguir evidencia outra solução apresentada pelos 

componentes do grupo que era colocar um quebra mola. Um dos componentes 

instalou na pista um lápis que foi preso com um pedaço de fita, como se quisesse 

realizar um breve teste antes de confeccionar o quebra mola.  
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Tabela 9: Transcrição sétima aula – parte 2. 

Descrição Participante Escrita/fala 

V7 (9’16’’) Tom Não era para fazer o quebra mola não? 
V7 (9’17’’) Jonh Não! 
V7 (9”20”) Tom O quebra mola é com isso aqui moço! (mostrando o 

papel ondulado) 
V7 (9’ 22’’) Isabelle  Ôxi “John”! 
V7 (9’23’’) Tom Você vai fazer mesmo é? 
V7 (9’25’’) Isabelle Ôxi, umbora fazer o quebra mola com isso aqui 

rapaz! 
V7 (9’29’’) Tom É, Isso aqui vai quebrar o carro(apontando para o 

lápis sendo colocado na pista  ) 
V7 (9’29’’) Isabelle Também acho! Tira esse lápis daí vai! 
V7 (9’44’’) Isabelle Vamos fazer o quebra mola. 
V7 (9’53’’) Jonh Agente pode colocar uma fita aqui também, ó! 

V7 – Vídeo sétima aula. 

A discussão entre Tom, Jonny e Isabelle constitui uma situação de conflito, 

construtiva, pois há um confronto de duas possíveis soluções para o problema. 

Alguns indicadores são perceptíveis ao analisar as falas. Enquanto Jonh tenta 

colocar em prática, ou seja, testar sua hipótese em utilizar o lápis como um 

pequeno quebra-molas, Isabelle (9’25’’) e Tom (9’29’’) estão convictos de que a 

atitude de Jonh não é adequada para resolver o problema. De acordo com Sasseron 

(2010), a plenitude da análise de um problema acontece quando se estabelecem 

relações entre os indicadores, justificativa, explicação e previsão, desta forma 

“têm-se elaborada uma ideia capaz de estabelecer um padrão de comportamento 

que pode ser estendido a outras situações (ibidem, p. 21). É o que se pode perceber 

no discurso de Tom e de Isabelle. Além do mais, a pesquisadora enfatiza que, ao 

perceber “as relações existentes entre os fenômenos do mundo natural e as ações 

humanas sobre ele” (ibidem, p.21) a habilidade de construir um modelo explicativo é 

desenvolvida. Segundo a pesquisadora, essa habilidade se constitui essencial para 

o desenvolvimento da alfabetização científica (SASSERON, 2010). 

A discussão entre Jonh, Jonny e Isabelle continua. 
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Tabela 10: transcrição sétima aula - parte 3. 

Descrição Participante Escrita/fala 

V7 (11’18’’) Jonh Esse quebra mola aqui está muito alto. O carro não 
vai passar não. 

V7 (11’21’’) Isabelle Essa é a intenção. 
V7 (11”28”) Jonh Aí,o quebra mola muito alto. 
V7 (11’ 32’’) Jonny E as pessoas dentro do carro? 
V7 (11’ 56’’) Professor O pedestre está protegido, mas o carro do cara não. 

Vai matar o motorista. 

V7: Vídeo aula 7. 

A fala de Jonh (11’18”) evidencia três indicadores: seriação de informações 

quando identifica que o quebra mola é alto; justificativa pois, segundo Jonh o carro 

não passa devido a altura do quebra-molas; e raciocínio proporcional pois associa 

a altura do quebra-molas a condição de passar ou não. 

Jonny (11’28’’) atenta para outro problema associado ao evento. Os 

indicadores seriação de informações e organização de informações estão claros 

em sua fala. O primeiro porque Jonny coleta mais informações sobre a tentativa 

experimental realizada para impedir que o pedestre seja atropelado e, quanto ao 

segundo, Jonny, discute como o trabalho foi realizado. Nessa mesma fala, percebe-

se ainda o indicador previsão quando a expressão “aí” indica que o que ele pensou 

foi o que aconteceu. 

Dando continuidade à transcrição das falas, podemos perceber a importância 

da interação do professor com o grupo. Ele pode colocar em evidência pontos que 

constituem como novos problemas em decorrência da solução apresentada pela 

equipe, Professor (11’56’’). Uma excelente oportunidade para socializar discussões 

sobre um novo problema que surge em decorrência da solução dada pela equipe. 

Isso pode acontecer no decorrer dessa etapa do trabalho ou, melhor ainda, na 

quinta etapa da sequência, quando há oportunidades para que o professor 

estabeleça relações entre a situação e um determinado conteúdo, por exemplo, as 

Leis de Newton.  

Os relatórios individuais também constituem como importantes elementos 

para nossa análise. Através deles pudemos evidenciar dois indicadores: o 

raciocínio lógico, e o raciocínio proporcional. Trazemos a seguir trechos 

extraídos dos relatórios que mostram a existência desses dois indicadores 
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Tabela 11 – Relatório aula 12 

Descrição Participante Escrita/fala 
 
 
 
 
 

R12 
Julia 

Nós colocamos uma fita adesiva preta e colocamos um 
lápis representando o quebra mola, depois colocamos o 
carrinho para andar e ele conseguiu passar pelo lápis 
atropelando o garoto, fizemos um quebra mola de papel 
ondulado e tiramos o lápis colocamos também uma fita 
adesiva no meio da rampa achamos que com essa 
tentativa o carro já diminuiria a velocidade desde 
antes e passando pelo quebra mola devagar assim 
diminuiria o número de acidentes que acontecem 
constantemente. 

 
 

R12 Halley 

Na situação problema, uma possibilidade de não atingir 
o boneco é colocar uma segunda […] fita preta na 
metade da pista, com isso não pegaria tanta 
velocidade e se a fita não funcionasse a segunda […] 
ajudaria a diminuir o impacto. 

 
 

R12 Michell 

[…] então colocamos outra fita preta no meio da 
rampa para diminuir a velocidade do carrinho e na 
pista branca colocamos um quebra molas […]. 
Conseguimos evitar que acontecesse um outro choque 
entre o carro e o bonequinho 

R12 – Relatório produzido na décima segunda aula. 

Observamos nesses três fragmentos de textos que os alunos mostram haver 

relação entre velocidade do carro e o impacto com o personagem (raciocínio 

lógico) assim também acontece com a rapidez do veículo ao chegar à base da 

rampa e a possibilidade da colisão (raciocínio proporcional). 

Uma ação bem interessante percebida durante a realização da atividade foi 

quando um dos componentes de outra equipe pediu que colocasse o Fuleco47 (que 

na verdade era um pen drive personalizado, trazido por um aluno) no veículo de 

outra equipe. 

Tabela 12 – Transcrição sétima aula – parte 4. 

Descrição Participante Falas 

V7 (18’37’’) Rubens Bota Fuleco aí! Assim não John. Tem que colocar ele 
sentado como um verdadeiro motorista! Deixa eu ver aqui. 

V7 (19’08’’) Jonh Assim?! 
V7 (19”11) Rubens Deixa assim mesmo, John! Faz logo o teste! 
V7 (19’ 20’’) Tom Solta lá de cima John!(comenta ao final da 1ª tentativa) 
V7 (19’ 22’’) Tom Ele desviou para não bater no carro (comentando sobre a 

trajetória do carro) 
 

V7 (19’35’)’ John Êêêê ... 
V7 ( 19’42’’) Rubens Obrigado! Fuleco se despede! 

V7: Vídeo aula 7. 

                                                           
47 Mascote da copa do mundo FIFA 2014. 
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A Figura 30 mostra o teste realizado e em destaque o local onde foi adaptado 

o boneco do Fuleco. 

 

Figura 30: Teste com Fuleco (posição colocada em destaque) 

Percebemos que, ao concluírem o experimento, ou seja, após resolverem o 

problema experimental, “outros” testes estavam sendo realizados. Percebemos 

também, que o vídeo analisado captou a voz final de Rubens pedindo para fazer o 

mesmo teste, ocorrido na equipe de Tom, desta vez em outra equipe. Entendemos 

que a ação de Rubens está associada à comprovação de alguma hipótese 

levantada pelo aluno. 

Na terceira etapa, os alunos, organizados num semicírculo, apresentaram 

suas ações para solucionar o problema, apresentaram as dificuldades encontradas, 

e também como foram contornadas. Destacamos a importância do professor nessa 

etapa, pois é preciso proferir questionamentos adequados para estimular o diálogo e 

fortalecer as discussões. Segundo Carvalho (2010), é o primeiro passo para 

introduzir a linguagem matemática é o que podemos perceber no trecho 

apresentado na Tabela 13, quando o professor tece comentários ao momento que o 

veículo freia. 
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Tabela 13 – Transcrição nona aula – parte 2. 

Descrição Participante Fala 

V9 (23’35’’) Professor Esses quatro segundos são suficientes para ele 
parar? 

V9 (23’37’’) Julia É 
V9 (23’37”) Jerry Não 
V9 (23’39’’) Professor  É ou não é? 
V9 (23’43’’) Professor O carrinho fica durante 4 segundos andando? 
V9 (23’47’’) Tom Não. Os 4 segundos são suficientes para parar, só 

que a superfície é lisa, aí desliza, aí percorre muito 
antes de parar. 

V9 (23’52’’) Professor Mas em 4 segundos ele para. 
V9 (23’54’’) Tom  Não. Depende da velocidade, mas a velocidade 

que estava fazendo teste era suficiente para parar. 
V9 (23’58’’) Professor Mas no nosso caso que a gente colocou aquela 

rampinha naquela posição que a gente pegou ou...  
V9 (24’21’’) Professor Na programação estava lá 4000 não foi? 4000 

milisegundos que representa 4 segundos. Ele fica ali 
travado. Já é suficiente para parar. 

V9: Vídeo da aula 9. 

 Analisando a discussão sobre a questão da parada do veículo devido 

ao acionamento do freio, o indicador justificativa pode ser percebido na fala de Tom 

–V9 (23’47’’)- em destaque: 

“Não. Os 4 segundos são suficientes para parar, só que a 
superfície é lisa, aí desliza, aí percorre muito antes de 
parar.” 

 

Observa-se que, ao responder à pergunta feita pelo professor, Tom tenta 

validar sua resposta a partir de conceitos de mecânica (atrito) observados durante a 

experimentação. 

Percebe-se na fala do professor – V9 (24’21’’) – a introdução da linguagem 

matemática. Ao tratar do tempo e do que ele representa em determinada situação, 

por exemplo, 4 segundos naquela ou outra situação. 

A etapa quatro corresponde as duas aulas subsequentes. Destacamos um 

trecho o qual fica evidente o avanço para a compreensão da Física. O professor 

retoma algumas discussões e introduz conceitos de Física. Esta etapa é 

caracterizada por Carvalho (2010) como a aula teórica. É o momento de transição 

das relações qualitativas para a sistematização. Apresentamos abaixo, na Tabela 

10, parte da transcrição onde isso fica evidente. 
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Tabela 14 – Transcrição nona aula – parte 3 

Descrição Participante Fala 

V9 (16’34’’) Professor Aqui entra um conceito da Física extremamente 
importante para a gente compreender: O que é o 
atrito? Vou apagar aqui ... Agente falou bastante de 
atrito. Agente tem ideia de velocidade ... (o professor 
escreve no quadro: Atrito, o que é isso?) 

V9 (17’22’’) Tom  O atrito é a força causada por um objeto? 
V9 (17’30”) Professor Força entre dois objetos?  
V9 (17’32’’) Tom É. 

 
V9 (17’33’’) Professor O que os colegas acham? É a força entre dois 

objetos? 
V9(17’45’’) Professor Existe atrito quando dois corpos não se tocam?Existe 

atrito quando dois corpos não se tocam? 
V9 (17’47’’) Alunos  Não, não. 
V9 (17’50’’) Professor Sempre tem que estar em contato, dois objetos... não 

é? 
V9 (17’51’’) Alunos É. 
V9 (18’04’’) Professor (discussão) força entre dois objetos que se tocam 

(escreve no quadro) 
V9 (18’24’’) Professor Toda superfície tem o mesmo atrito? 
V9 (18’19’’) Alunos Não ... não 
V9 (18’32’’) Professor O chão apresenta um atrito. Verdadeiro ou falso? 
V9 (18’33’’) Alunos Verdadeiro. 

V9: Vídeo da aula 9. 

A discussão, na parte transcrita acima, segue até o final das aulas. O 

professor relaciona o atrito a diversos exemplos e consegue estabelecer relações 

com as atividades com o veículo mecatrônico a as alterações realizadas que 

estavam relacionadas a esse conhecimento. Neste caso, percebemos que o 

professor ministra a aula através de questionamentos buscando estimular a 

participação dos alunos. A presença do professor foi importante para que eles 

pudessem compreender melhor alguns conceitos e definições percebidas nos 

discursos dos alunos, mas não tão bem fundamentadas. 

A respeito da etapa 5 que consistia na produção individual de um relatório 

(APÊNDICE C), percebemos que a discussão atribuída aos conceitos e 

conhecimentos relacionados à Física, quando abordados nos textos analisados, 

aconteceu de forma discreta e sem muito aprofundamento, conforme percebido na 

transcrição: 

“Na hora da finalização do projeto, com a situação problema, não teve como 

evitar que a pessoal fosse atropelada, utilizando vários materiais para causar um 
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atrito maior ainda, mas não consegui que a situação problema fosse resolvida 

corretamente” 

Destacamos também certa ênfase às atividades com os kits. Os alunos 

apresentavam certa valorização da parte técnica em seus textos. 

Entendemos que este perfil pode estar relacionado ao fato de pertencerem a 

uma instituição de ensino técnico e, por este motivo, tenham enfatizado as 

características técnicas das atividades em seus relatórios. Outro fator que poderia 

causar essa ênfase à parte da montagem foi o fato de ser, talvez para todos eles, a 

primeira experiência com a programação e manuseio de dispositivos eletrônicos, 

mesmo que por tão pouco tempo. Tais evidências podem ser percebidas em 

algumas transcrições dos relatórios: 

“Digo que me assustou pelo fato de que eu, não tendo conhecimento algum 

de programação, achei que seria um bicho de sete cabeças. Engano meu ...” 

“Achei a montagem do carrinho bastante interessante e produtiva para nós do 

curso de informática. Pois mostrou um pouco do que vamos estudar futuramente na 

área de programação...” 

“foi a nossa primeira programação e eu gostei desse primeiro contato” 

 
Assim, diante dessa análise preliminar, algumas considerações podem ser 

apontadas no que tange o trabalho com AC, tais como as intensas e preciosas 

interações entre sujeitos – aluno e professor – em função do desenvolvimento das 

atividades propostas, bem como a “produção científica”, onde todos 

cooperativamente consolidavam seus esforços para a resolução de problemas de 

cunho social. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROJEÇÕES FUTURAS 

Iniciamos este trabalho de pesquisa motivados, principalmente, em 

proporcionar melhorias ao processo ensino-aprendizagem de Física. Frente aos 

resultados alcançados com o uso dessas ferramentas didáticas, consideramos que 

corresponderam bem às nossas expectativas e entendemos que estes recursos, 

devidamente “guiados” pelos fundamentos que os agregam valores, podem, nas 

mãos de quem é de direito, o professor, promover o ensino de ciências para 

formação e transformação do cidadão crítico e contemporâneo. 

Neste sentido, destacamos, em primeira mão, o responsável que se constitui 

como imprescindível ao processo de ensino-aprendizagem, o professor. 

Consideramos que suas contribuições para esse trabalho não se limitana questão da 

aceitação ou a aproximação do mesmo às referidas tecnologias, mas, 

principalmente, ao seu posicionamento crítico frente ao Ensino, em especial, para 

esse trabalho, ao Ensino de Física.  

Concordamos com Carvalho (2010) sobre a influência e a importância do 

docente para as aulas de laboratório nas quais são criadas condições para que “os 

alunos tenha“um engajamento efetivo, pensando e tomando suas próprias decisões, 

e construindo suas argumentações sobre os fenômenos estudados” (Carvalho, 

2010, p. 60).De acordo com a pesquisadora, isso será possível se o profissional 

transcender do papel de professor transmissor do conhecimento para um professor 

orientador e que entendemos não ser tarefa fácil, já que demandahabilidades e 

competências que sustentam as atuais concepções de ensino. 

A intervenção do professor deve acontecer de modo a sistematizar os novos 

conhecimentos adquiridos pelo educando e possibilitar o desenvolvimento da 

conceituação científica, abordando tais conhecimentos no momento que precisar 

analisar e interpretar outras situações ou pelo menos estabelecer relações. 

Atentamos também que o domínio de conteúdo e a habilidade de ministrar 

aulas experimentais não se constituem como os únicos requisitospara o professor de 
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Física. Na atualidade, esse professor deve estar consciente da necessidade de 

novas ações que estão voltadas para o aprimoramento das suas atividades 

docentes e que estejam de acordo com as novas perspectivas de ensino, como por 

exemplo, o desenvolvimento de práticas inovadoras (CARVALHO, 2010), novo 

posicionamento no desenvolvimento de suas atividades docentes (MORAES; 

ARAÚJO, 2012), e a dedicação à formação permanentemente (GASPAR, 

2012).Assim, atribuímos uma parcela dos resultados alcançados não somente pela 

disposição desse professor em contribuir com a pesquisa, mas pelo seu perfil 

profissional. 

Não desmerecemos o trabalho de outros profissionais que, por ventura, 

venham a desempenhar atividades didático-pedagógicas atribuídas aos licenciados 

em Física. Muito menos consideramos que todosos professores licenciados em 

Físicaestão preparadas para ministrar aulas de Física“de tal modo que suas práticas 

profissionais se traduzem em um ensino que provoque a aprendizagem dos alunos” 

(CARVALHO, 2012, p. 21). Mas,atribuímos ao professor licenciado em Física a 

responsabilidade de singrar os limites do Ensino tradicional para vislumbrar um 

Ensino de Física contemporâneo e contextualizado, como por exemplo, o que foi 

desenvolvido nesta pesquisa ao almejar a Alfabetização Científica através de 

atividades experimentais investigativas nas quais foram utilizados DME.  

Em função dos resultados alcançados neste trabalho,salientamos que o perfil 

do profissional responsável pelas intervenções didáticasdevem estar em 

conformidade com as competências e habilidades necessárias ao cumprimentodas 

ações. Neste sentido, destacamos a sua formação, compreensão de conceitos e 

práticas de mecatrônica, pré-disponibilidade em adotar práticas inovadoras, preparo 

em materializar atividades experimentais investigativas, e a disposição em coadjuvar 

com enfoques que atendam a evolução do Ensino  de Física, como por exemplopara 

essa pesquisa, a Alfabetização Científica. 

No que se diz respeito às contribuições dos dispositivos mecatrônicos em 

ambientes educacionais, apresentamos a seguir algumas considerações sobre as 

suas limitações, possibilidades, e perspectivas de uso. 
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A diversidade de sensores e placas controladoras permite criar inúmeras 

opções de montagens de DME. No entanto, destacamos dois importantes fatores 

querestringem o seu uso em aulas do ensino médio/técnico na maioria das escolas 

brasileiras: carga horária reduzida da disciplina Física (em geral duas aulas por 

semana com 50 minutos cada); e a complexidade da montagem do kit. Esses dois 

fatores estão fortemente associados já que uma montagem complexa demanda 

tempo. 

Neste sentido consideramos que os kits devem apresentar três 

peculiaridades: montagem simples, programação acessível e potencial exploratório. 

As duas primeiras são justificadas por otimizar o tempo da montagem do kit, 

contribuindo para contornar o problema do tempo. A terceira peculiaridade diz 

respeito às possibilidades de articulações que a atividade pode proporcionar como, 

por exemplo, a compreensão de novas tecnologias, conceitos científicos, a 

interdisciplinaridade, situações de dimensões sociais e políticas.  

Apesar de existirem restrições quanto ao uso desses dispositivos em sala de 

aula, ainda assim, são diversas as possibilidades de uso, o que não compromete 

sua abrangência e potencialidades. Além disso, as montagens, mesmo que bem 

simples, não afetama qualidade do ensino em que são utilizados os DME visto que o 

foco não é a mecatrônica mas o potencial apresentado em cada montagem para 

trazer à tona problemas reais traduzidos para os alunos como atividades 

experimentais investigativas. Portanto, esses dispositivos apresentam-se como 

ferramentas de elevado potencial exploratório no Ensino de Física e, inclusive, sob 

as mais variadas perspectivas de ensino. 

Os DME corresponderam bem às expectativas quando utilizados pelos alunos 

para simular uma situação de perigo no trânsito. Alguns aspectos devem ser 

evidenciados quanto ao uso desses dispositivos. O primeiro diz respeito ao nível de 

proximidade com uma situação real que é assegurada pela programação da placa 

controladora e o devido funcionamento dos outros elementos do circuito - sensor e 

motor. O segundo aspecto está relacionado ao grau de liberdade, ou seja, a 

permissividade proporcionada aos alunos em interagir com a situação, como a 

repetitividade e alterações nas características físicas do ambiente em estudo. E por 

fim, o terceiro aspecto, a segurança. Nesse caso,a atividade simula uma situação 
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real de perigo e garante que alunos a estudem, interajamcom a situação, mas com a 

garantia de sua integridade física. 

Em referência ao uso dos DME em atividades experimentais investigativas foi 

possível perceber correspondência entre ambos. O emprego desses dispositivos 

viabiliza práticas investigativas nas quais os alunos podem desenvolver novas 

visões do mundo, relacionar conhecimentos, elaborar e testar hipóteses, discutir 

possíveis soluções, entre outras habilidades inerentes ao processo de alfabetização 

científica (CARVALHO, 2010; SASSERON, 2008), ou seja, o uso dos DME permite 

também abranger aspectos do conhecimento científico. Houve também 

correspondência desses dispositivos à proposta de sequência didática de Carvalho 

(2010) apresentada no capítulo 2 dessa dissertação. O emprego dos DME não 

interferiu no teor e muito menos na estrutura da sequência, por esse motivo 

consideramos que a sua associação com as atividades experimentais investigativa 

contribuiu para fortalecer tal proposta no sentido de ampliar as possibilidades, seja 

por conta da contextualização, seja por permitir adquirir mais evidências durante o 

processo de investigação através dos sensores e, consequentemente, refinar a 

argumentação entre os alunos em função desses novos dados adquiridos, 

contribuindo para a inovação seja no ensino de Física, seja por ampliar as 

possibilidades de uso dos dispositivos mecatrônicos. 

Em relação às etapas da proposta de sequência de ensino para atividades 

experimentais (CARVALHO, 2010), tecemos algumas considerações sobre a 

importância dessa estrutura para as nossas ações. A reflexão frente à análise dos 

dados coletados nas intervenções como os vídeos, áudios e manuscritos, 

acarretaram resultados satisfatórios quanto ao emprego dos DME às etapas da 

proposta. Para tanto, o momento “zero”,caracterizado pela construção e 

programação do veículo, não deve ser confundido nem interverir nas cinco etapas 

da proposta de Carvalho (ibidem). Consideramos que o momento “zero” consiste 

num instante de grande importância no que se diz respeito à justificativa do uso da 

tecnologia para fins didáticos que visa fortalecer o processo ensino-aprendizagem. O 

momento “zero” oportuniza a aproximação entre os alunos e os DME 

proporcionando maior intimidade com esta tecnologia e como resultado, maior 

domínio sobra a mesma. Isso é assegurado através do manuseio de ferramentas, 
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materiaise dispositivos eletrônicos, os testes e ajustes característicos do referido 

momento.Vale ressaltar que o momento “zero” é também caracterizado pela grande 

atividade dos alunos estimulados pela construção e o uso dos DME. 

Consideramos que o referido momento relaciona-se às etapas seguintes de 

maneira construtiva já que, ao iniciar as etapas da sequência, as expectativas dos 

alunos frente ao uso dos DME, de como os seus dispositivos interagirão com os 

outros elementos da situação problema,leva a um aumento no estímulo de todas as 

ações inerentes às etapas e que estão relacionados aos propósitos de um ensino 

sob a perspectiva da Alfabetização Científica. São essas ações que consideramos 

fundamentais para identificar os indícios de que o processo de AC é vigente, os 

quais  podem ser percebidosatravés dos indicadores propostos por Sasseron (2008; 

2010). Neste sentido que avaliamos os DME como ferramentas que contribuem para 

esse processo, pois podem evidenciar indicadores mais sutis sucedidos no 

desenvolvimento das atividades experimentais investigativas. 

A acessibilidade às referidas tecnologias, as quaisneste trabalho são tratadas 

como ferramentas didáticas, não garante a efetivação do processo ensino-

aprendizagem, principalmente no que se diz respeito à Alfabetização Científica. Por 

esse motivo que os resultados conquistados com este trabalhode pesquisa foram 

consolidados por bases teóricas que permeiam um Ensino de Física voltado para a 

formação do indivíduo crítico e ativo na sociedade moderna. Neste sentido, 

colocamos em destaque os eixos estruturantes, as cinco etapas para atividades 

experimentais, (CARVALHO, 2010; SASSERON; 2008) e os indicadores 

(SASSERON, 2008). Essas bases foram substanciais e presentes neste estudo. A 

seguir trazemos considerações sobre essas bases para esta pesquisa. 

Em primeiro lugar, consideramos que as referidas bases podem agregar 

valores  às atividades que utilizam DME ao ponto de que evoluam da condição de 

atividade lúdica para o que denominamos de lúdico funcional48. Em outras palavras, 

com o simples acesso a essa tecnologia não haverá garantia de aprendizagem sem 

                                                           
48Condição atribuída por nós ao fato de que a atividade ultrapassa o objetivo de proporcionar o 
prazer, a diversão, para, além disso, atingir um objetivo mais nobre. Por exemplo, para essa 
pesquisa, a alfabetização científica do indivíduo através do uso dos dispositivos mecatrônicos 
educacionais. 
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que existam bases científicas que viabilizem sua inclusão em ambientes 

educacionais.  

A adaptação dos DEM a ambientes de ensino para tratar de situações 

problemas são perfeitamente viáveis desde que previamente elaboradas e 

planejadas. O que nos remete a frisar sobre a importância dos Eixos estruturantes 

da Alfabetização Científica (SASSERON, 2010) para essa etapa. Ao considerar os 

eixos, as atividades experimentais nas quais são utilizadas os dispositivos poderão 

ter um sentido mais nobre para os discentes, fazendo-os perceber novos valores 

que perpassam pela simples operacionalização de práticas para, por exemplo, a 

percepção da importância da ciência e do conhecimento científico à sociedade e 

para a formação do aprendiz.  

Para avaliar a eficácia de que as atividades com os dispositivos mecatrônicos 

corresponderam às nossas expectativas prezamos por bases que mostram indícios 

que nossos objetivos foram alcançados. Nessa perspectiva os indicadores da 

alfabetização científica propostos por Sasseron (2008) representam para este 

trabalho como instrumentos essenciais para atribuir fortes convicções sobre as 

nossas expectativas sobre o uso dos DME associados às atividades práticas 

experimentais investigativas para Ensino de Física. Em relação aos eixos e aos 

indicadores concordamos com Sasseron (2008) a destacar que: 

No que tange ao ensino de Física, além de se considerarem os eixos 
estruturantes na proposição de sequências de aulas, verificar se os 
indicadores de alfabetização científica estão presentes quando os 
estudantes realizarem as diferentes atividades em sala de aula pode 
nos fornecer evidências de como o processo sendo alcançado. (ibidem,  
p.22, grifo nosso).  
 

Dessa forma, consideramos que os resultados alcançados neste trabalho com 

referidos recursos tecnológicos em consonância com as ações didáticas ministradas 

pelos eixos estruturantes, mostram-se, em potencial, como um vasto campo a ser 

explorado.  

Também, consideramos esses resultados substanciais para o Ensino de 

Física nos aspectos a seguir: ampliação das perspectivas de uso de dispositivos 

mecatrônicos educacionais; valorização das atividades experimentais com vista para 

a enculturação científica; fortalecimento das relações entre a Física e a realidade; 

valorização de atividades experimentais com foco na compreensão de conceitos 

científicos; desenvolvimento de habilidades investigativas tendo como consequência 
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o ensino por investigação; ampliação das perspectivas do Ensino aos moldes da 

Alfabetização Científica. 

Ao considerar o aspecto da acessibilidade à tecnologia, ressaltamos que a 

aquisição de placas controladoras (Arduino, Garagino, BlackBoard, entre outras) 

juntamente com os seus diversos sensores e outros dispositivos como motores e 

servos, constituem talvez, a opção mais viável em relação ao custo e benefício. 

Apontamos para algumas lacunas que poderão ser complementadas através 

de novas investigações que visem:  

 o aprofundamento sobre a capacitação de profissionais da educação 

para utilizar kits de mecatrônica para fins educacionais; 

 a descoberta de novas possibilidades do uso dos dispositivos 

mecatrônicos para pleitear o ensino de ciências, em especial de Física, 

por investigação; 

 a descoberta de novas possibilidades de inclusão destas novas 

tecnologias a um menor custo; 

 o estudo para otimizar o uso destes recursos nas aulas de ciências 

(Física).   

Conscientes que novas investigações nesse campo são necessárias, 

principalmente quando se almeja um Ensino de Física aos moldes da enculturação 

científica, ou seja, um Ensino que promova ao homem a leitura da sua realidade, do 

mundo e do universo, orientamos que novas pesquisas venham fortalecer o Ensino 

de Física contemporâneo, onde se faça uso das “novas” ferramentas didáticas, aqui 

nos referimos aos dispositivos mecatrônicos.  
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Sites oficiais utilizados  
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Fonte:http://www.ebc.com.br/cidadania/galeria/videos/2014/10/acidentes-de-

transito-sao-a-2a-maior-causa-de-morte-de-criancas-e. Data de acesso: 26 de out 

2015. 

 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/10/1540046-em-dois-dias-

transito-no-brasil-mata-mais-pessoas-que-uma-tragedia-aerea.shtml. Data de 

acesso: 26 de out 2015. 

 

 

http://www.ebc.com.br/cidadania/galeria/videos/2014/10/acidentes-de-transito-sao-a-2a-maior-causa-de-morte-de-criancas-e
http://www.ebc.com.br/cidadania/galeria/videos/2014/10/acidentes-de-transito-sao-a-2a-maior-causa-de-morte-de-criancas-e
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/10/1540046-em-dois-dias-transito-no-brasil-mata-mais-pessoas-que-uma-tragedia-aerea.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/10/1540046-em-dois-dias-transito-no-brasil-mata-mais-pessoas-que-uma-tragedia-aerea.shtml
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APÊNDICE A 

 

Desenho dos personagens utilizados nas intervenções pelos alunos 
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APÊNDICE B 

Sketchs utilizados para programação do Aduino/Garagino 
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PROGRAMAÇÃO CARRO COM SENSOR ULTRASÔNICO 

PRIMEIRA MONTAGEM 

 

#include<Servo.h> 

constinttrigPin = 12; 

constintechoPin = 13; 

Servo servo1; 

longduracao =0; 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); 

pinMode(trigPin, OUTPUT); 

pinMode(echoPin, INPUT); 

servo1.attach(3); 

} 

 

void loop() 

{ 

servo1.write(0); 

digitalWrite(trigPin, LOW); 

delayMicroseconds(2); 

digitalWrite(trigPin, HIGH); 

delayMicroseconds(10); 

digitalWrite(trigPin, LOW); 

duracao = pulseIn(echoPin, HIGH); 

int distancia = duracao / 58; 

Serial.print("Distancia em CM: "); 

Serial.println(distancia); 

if (distancia < 30) 

  servo1.write(30); 

delay(500); 

} 
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PROGRAMAÇÃO CARRO COM SENSOR ÓPTICO-REFLEXIVO  

(PROGRAMAÇÃO OFICIAL) 

 

 

#include <Servo.h> 

intinPin = 10; 

int valor = 0; 

Servo servo1; 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); 

pinMode(inPin, INPUT); 

   servo1.attach(3); 

} 

 

void loop() 

{ 

    valor = digitalRead(inPin); 

    servo1.write(25); 

 

if (valor == HIGH) 

{ 

           servo1.write(45); 

delay(4000); 

 

        } 

}  
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APÊNDICE C 

DIÁRIO DE BORDO 

RELATÓRIO INDIVIDUAL 
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Orientações sobre o diário de bordo: 

O Diário de Bordo é um caderno ou pasta onde o(s) estudante(s) registra(m) as 
etapas que realiza(m) para desenvolver o projeto.  
 
Este registro deve ser detalhado e preciso, indicando datas e locais de todos os 
fatos, passos, descobertas e indagações, investigações, entrevistas, testes, 
resultados e respectivas análises 
 
Como o próprio nome diz, este é um Diário que será preenchido ao longo de todo o 
trabalho, trazendo as anotações, rascunhos, e qualquer idéia que possa ter surgido 
no decorrer do desenvolvimento do projeto. 
 
A importância do diário de bordo: 
 
Permite avaliar o andamento do trabalho de pesquisa;  
 
Possibilita a construção da aprendizagem e que por isso deve ser algo a ser 
elaborado, montado, pensado durante todas as etapas; 
 
Ajuda interferir positivamente para o desenvolvimento das idéias; 
 
A autenticidade da pesquisa fica bastante evidente quando lemos um diário de bordo 
bem documentado; 
 
O que deve conter no diário de bordo? 
 
Registro detalhado e preciso dos fatos, dos passos, das descobertas e das novas 
indagações;  
Registro das datas e locais das investigações;  
Registro dos testes e resultados alcançados;  
Entrevistas conduzidas, rabiscos, esboços, medidas, etc. 
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DATA: ___/ ___/___. 
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RELATÓRIO INDIVIDUAL 

 

ORIENTAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO INDIVIDUAL 

 

A linguagem é fundamental para que o homem comunique suas 

ideias e os seus sentimentos.  Ela pode acontecer através da 

fala, da escrita e também através de outros signos convencionais 

(corpo, mãos, etc).  

Aqui trataremos da linguagem escrita. Esse tipo de linguagem 

acompanha o indivíduo em  seu percurso escolar, se 

estabelecendo como uma ação primordial quando se pretende 

organizar ideias, armazenar dados e comunicar informações. Os desenhos também 

constituem uma forma de linguagem, a não verbal, muitas vezes  necessária para 

que a informação que se queira passar seja  mais clara e objetiva.  

DANDO INÍCIO A TAREFA 

TAREFA 1 

Agora você deve produzir o seu relatório. Nesse registro de 

experiência individual, você, estudante, deve descrever as 

etapas das atividades desenvolvidas (construção, teste, 

confronto com a situação problema, soluções discutidas, 

testes das estratégias sugeridas para resolução do 

problema utilizando a montagem e outros), podendo, 

inclusive, utilizar desenhos quando achar conveniente.  Não 

esqueça que, como foi informado antes, é um documento 

que poderá ser revisto posteriormente por você ou por outra pessoa e, para tanto, 

deve ser rico em detalhes, com clareza das informações com o que foi discutido 

durante as etapas da atividade. 

 TAREFA 2 

Agora, apresente sua avaliação sobre o 

desenvolvimento dessa atividade.  
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APÊNDICE D 

TERMO  DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título da Pesquisa: Contribuições da mecatrônica para Ensino em Ciências numa 

sociedade contemporânea. 

Número do projeto no CONEP/CEP: CAAE: 28236714.5.0000.5526. 

Nome do Pesquisador: ALBERTO DE CASTRO BAPTISTA  

Nome do Orientador: MAXWELL ROGER DA PURIFICAÇÃO SIQUEIRA. 

1. Do que se trata a nossa pesquisa? 

O aluno (a) _______________________________________________ está sendo 

convidado (a) para participar  da  pesquisa  intitulada  Contribuições da mecatrônica para 

o Ensino em Ciências numa sociedade contemporânea. Nesta pesquisa, nós estamos 

investigando uma intervenção pedagógica em aulas de Física, usando Kits de 

mecatrônica como instrumento de estímulo ao processo ensino-aprendizagem de Física 

de modo a contribuir para a Alfabetização Científica. 

2.  Como será feito o acompanhamento dele(a) durante a pesquisa? 

A pesquisa será aplicada pelo próprio professor da instituição na disciplina de 

Física com o auxílio do pesquisador. O professor e o pesquisador irão 

acompanhar o desempenho do aluno(a) de forma coletiva e individual através de 

orientações para todos os alunos, reunidos em equipe, participarem da 

sequência de ensino compreendida em cinco etapas: apresentação do problema 

experimental; resolução prática do problema; apresentação das atividades práticas 

desenvolvidas; explicação do que foi realizado; e o registro individual através de um 

relatório.Todas as etapas serão gravadas em vídeo e em áudio. O aluno que optar em 

não participar ou que não for autorizado pelos seus responsáveis, no momento da 

intervenção didática, desenvolverá outras atividades como por exemplo: produção 

textual em função da leitura de textos ou de filmes científicos assistidos; resolução de 

exercícios; desenvolvimento de atividades práticas; ou qualquer outra atividade didática 

que esteja de acordo com os conteúdos abordados da referida disciplina.  

 

 

________________________________________________________.  
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Vale salientar que o conteúdo abordado nas aulas de Física, pertinentes a Mecânica 

Clássica, são os mesmos abordados durante a intervenção didática do projeto bem 

como nas atividades que os alunos que não quiserem ou não forem autorizados a 

participar. Desta forma os alunos que não participarem da aplicação do projeto não 

serão prejudicados. 

3. Como será o envolvimento dele(a) na pesquisa? 

O envolvimento do aluno (a) compreende a sua participação em todas as etapas 

bem como a produção de um diário de bordo.  A intervenção acontece durante as 

aulas da disciplina, Física, conforme o horário das instituições de Ensino. 

Salientamos que estas atividades estão de acordo com o conteúdo abordado no 

primeiro ano do Ensino Médio, que não farão parte da avaliação da escola e que ele 

(a)  não será prejudicado (a) se não quiser participar da pesquisa.  

4. Sobre as entrevistas: (não haverá entrevista de caráter nenhum). 

5. Quais os riscos e desconforto que ele(a) possa ter ao participar da 

pesquisa?  

A participação do aluno(a) nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, 

mas possíveis desconfortos podem ser gerados durante a pesquisa, como quando 

ele(a) for chamado (a) a se expressar diante dos colegas, do professor e do 

pesquisador, devido sua possível timidez por estar em público, ou em frente de uma 

câmera. Mas, caso haja algum constrangimento dele(a), fica resguardado aqui, o 

direito dele(a) em não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa, sem que 

isso venha trazer nenhum problema para ele(a), já que é um direito dele(a) em 

participar ou não. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos 

Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução CNS 

466/2012. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à dignidade do(a) 

discente, uma vez que utilizaremos os arquivos de áudio e vídeo, bem como o diário 

de bordo e relatório.  
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6. Confidencialidade:  

Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. 

Somente o pesquisador e seu orientador (e/ou equipe de pesquisa) terão 

conhecimento da identidade do aluno(a) e nos comprometemos a mantê-la em sigilo 

ao publicar os resultados dessa pesquisa.Além disso, informamos que depois de ter 

terminado a pesquisa, os dados serão descartados apropriadamente: o material 

manuscrito será picotado e os arquivos serão deletados. 

 

7. Quais são os Benefícios da nossa pesquisa? 

Ao participar desta pesquisa o aluno(a) poderá ser beneficiado(a) com 

conhecimentos de robótica além de compreender as implicações do 

desenvolvimento tecnológico no nosso dia a dia. Assim, pretendemos com este 

trabalho: apresentar um protótipo de veículo mecatrônico com características viáveis sob o 

aspecto de custo, construção e manuseio; elaborar uma sequência de ensino-aprendizagem 

pautada na atividade com um veículo autocontrolado; despertar o interesse pelo uso da 

mecatrônica para o Ensino de Ciências; aprimorar e viabilizar novas propostas de Ensino de 

conteúdos de Física de forma contextualizada, dialógica e inovadora; fortalecer o uso da 

mecatrônica e da robótica no ensino;  despertar no discente o interesse pela Ciência e pela 

pesquisa; avaliar as possíveis contribuições das atividades com mecatrônica para a 

Alfabetização Científica. 

8.  O Senhor(a) terá algum custo em permitir que ele(a) participe da pesquisa? 

Não, nem o senhor(a), nem ele(a), terá algum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua permissão nem pela participação 

dele(a). Porém, fica garantido a indenização dele(a) por qualquer dano que ele(a) 

sofra decorrente desta pesquisa. 

 

 

______________________________________________________________. 
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9. Em caso de dúvidas a quem recorrer? 

Caso tenha alguma dúvida sobre esta pesquisa você pode consultar os seguintes 

responsáveis: 

Pesquisador: ALBERTO DE CASTRO BAPTISTA.  

TELEFONE PARA CONTATO: (73) 88037414.  

Orientador: MAXWELL ROGER DA PURIFICAÇÃO SIQUEIRA.  

TELEFONE PARA CONTATO: (73) 3680-5298. 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UESC que é um setor da Universidade 

Estadual de Santa Cruz. Localizada no: 

Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro: 

Salobrinho. Torre Administrativa - 3° andar. CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia.Contatos -  Fone: 

(73) 3680-5319 / E-mail: cep_uesc@yahoo.com.br e cep_uesc@uesc.br . Horário de 

Funcionamento: Segunda a Sexta-feira de 8:00 às 12:00h e de 13:30 às 16:00h. 

 

 

 

 

Após estes esclarecimentos e caso concorde em permitir a participação dele 

(a), solicitamos o seu consentimento de forma livre e esclarecida. Portanto 

preencha, por favor, os itens que se seguem: 

 

Obs.: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, 

____________________________________________________, de forma livre e 

esclarecida, manifesto meu consentimento para a participação do aluno(a) 

__________________________________________________na pesquisa, e 

confirmo que recebi uma das duas cópias deste termo de consentimento, e autorizo 

a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.

  

Ilhéus: ____/____/2014.                              

 

 

 

 

 

__________________________________.              _________________________________.  

Nome do (a) Representante Legal.                    Assinatura do (a) Representante Legal. 

 ___________________________________ ; _______________________________  

                                        Assinatura das duas Testemunhas. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Pesquisador. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Orientador.  
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TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título da Pesquisa: Contribuições da mecatrônica para Ensino em Ciências numa 

sociedade contemporânea. 

Número do projeto no CONEP/CEP: CAAE: 28236714.5.0000.5526. 

Nome do Pesquisador: ALBERTO DE CASTRO BAPTISTA  

Nome do Orientador : MAXWELL ROGER DA PURIFICAÇÃO SIQUEIRA. 

 

2. Do que se trata a nossa pesquisa? 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada  

Contribuições da mecatrônica para o Ensino em Ciências numa sociedade 

contemporânea. Nesta pesquisa, nós estamos investigando uma intervenção 

pedagógica em aulas de Física, utilizando Kits de mecatrônica como instrumento 

de estímulo ao processo ensino-aprendizagem de Física de modo a contribuir 

para a Alfabetização Científica. 

2.  Como será feito o acompanhamento do aluno (a) durante a pesquisa? 

A pesquisa será aplicada pelo próprio professor da instituição na disciplina de 

Física com o auxílio do pesquisador. O professor e o pesquisador irão 

acompanhar o seu desempenho de forma coletiva e individual através de 

orientações para que você, discente, reunido em equipe, participe da sequência 

de ensino compreendida em cinco etapas: apresentação do problema 

experimental; resolução prática do problema; apresentação das atividades 

práticas desenvolvidas; explicação do que foi realizado; e o registro individual 

através de um relatório. Todas as etapas serão gravadas em vídeo e em áudio. 

3. Como será o seu envolvimento na pesquisa? 

Seu envolvimento compreende a participação em todas as etapas bem como a 

produção de um diário de bordo. A intervenção acontece durante as aulas da 

disciplina, Física, conforme o horário das instituições de Ensino. Salientamos que 

estas atividades estão de acordo com o conteúdo abordado no primeiro ano do 

Ensino Médio, que não farão parte da avaliação da escola e que você não será 

prejudicado(a) se não quiser participar da pesquisa.  

 _____________________________________________________________. 
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4. Sobre as entrevistas: (não haverá entrevista de caráter nenhum). 

5. Quais os riscos e desconforto que posso ter ao participar da pesquisa?  

A sua participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, mas 

possíveis desconfortos podem ser gerados durante a pesquisa, quando você for 

chamado (a) a se expressar diante dos colegas, do professor e do pesquisador, 

devido sua possível timidez por estar em público, ou em frente de uma câmera, 

uma vez que, as aulas serão videogravadas. Caso haja de sua parte algum 

constrangimento, fica resguardado aqui o seu direito de não participar 

parcialmente ou totalmente da pesquisa, sem que isso venha trazer nenhum 

problema para você, já que é um direito seu participar ou não.  Caso optar em não 

participar ou que não for autorizado pelos seus responsáveis, no momento da 

intervenção didática, você desenvolverá outras atividades como por exemplo: 

produção textual em função da leitura de textos ou de filmes científicos assistidos; 

resolução de exercícios; desenvolvimento de atividades práticas; ou qualquer 

outra atividade didática que esteja de acordo com os conteúdos abordados da 

referida disciplina. Vale salientar que o conteúdo abordado nas aulas de Física, 

pertinentes a Mecânica Clássica, são os mesmos abordados durante a 

intervenção didática do projeto bem como nas atividades que os alunos que não 

quiseram ou não foram autorizados a participar. Desta forma os alunos que não 

participarão da aplicação do projeto não serão prejudicados. Osprocedimentos 

adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos conforme Resolução CNS 466/2012. Nenhum dos procedimentos 

usados oferece riscos à sua dignidade, uma vez que, utilizaremos os arquivos de 

áudio e vídeo decorrentes das gravações das aulas, bem como o diário de bordo 

e relatório.  

6. Confidencialidade:  

Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. 

Somente o pesquisador e seu orientador (e/ou equipe de pesquisa) terão 

conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao 

publicar os resultados dessa pesquisa. Além disso, informamos que depois de ter 

terminado a pesquisa, os dados serão descartados apropriadamente: o material 

manuscrito será picotado e os arquivos serão deletados. 
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7. Quais são os Benefícios da nossa pesquisa? 

Ao participar desta pesquisa, você poderá ser beneficiado com conhecimentos de 

robótica além de compreender as implicações do desenvolvimento tecnológico no 

nosso dia a dia.Assim, pretendemos com este trabalho: apresentar um protótipo 

de veículo mecatrônico com características viáveis sob o aspecto de custo, 

construção e manuseio; elaborar uma sequência de ensino-aprendizagem 

pautada na atividade com um veículo autocontrolado; despertar o interesse pelo 

uso da mecatrônica para o Ensino de Ciências; aprimorar e viabilizar novas 

propostas de Ensino de conteúdos de Física de forma contextualizada, dialógica e 

inovadora; fortalecer o uso da mecatrônica e da robótica no ensino;  despertar no 

discente o interesse pela Ciência e pela pesquisa; avaliar as possíveis 

contribuições das atividades com mecatrônica para a Alfabetização Científica. 

8.  Você terá algum custo para participar da pesquisa? 

Não, você não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem 

como nada será pago por sua participação. Porém, fica garantido sua indenização 

por qualquer dano que você sofra decorrente desta pesquisa.  

9. Em caso de dúvidas a quem recorrer? 

Caso  tenha alguma dúvida sobre esta pesquisa você pode consultar os 

seguintes responsáveis: 

Pesquisador: ALBERTO DE CASTRO BAPTISTA.  

TELEFONE PARA CONTATO: (73) 8803-7414.  

Orientador: MAXWELL ROGER DA PURIFICAÇÃO SIQUEIRA.  

TELEFONE PARA CONTATO: (73) 3680-5298. 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UESC que é um setor da Universidade Estadual de 

Santa Cruz. Localizada no: Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge 

Amado, Km 16, Bairro: Salobrinho. Torre Administrativa - 3° andar. CEP: 45662-900. Ilhéus-

Bahia.Contatos -  Fone: (73) 3680-5319 / E-mail: cep_uesc@yahoo.com.br e 

cep_uesc@uesc.br . Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira de 8:00 às 12:00h e 

de 13:30 às 16:00h. 

Após estes esclarecimentos e caso concorde, solicitamos o seu consentimento de forma 

livre e esclarecida para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que 

se seguem:  

Obs.: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

mailto:cep_uesc@yahoo.com.br
mailto:cep_uesc@uesc.br
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Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, aluno(a) 

__________________________________________________________________, 

de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em participar da 

pesquisa e confirmo que recebi uma das duas cópias deste termo de consentimento, 

e autorizo o uso do áudio e imagem para a execução do trabalho de pesquisa e a 

divulgação dos dados obtidos neste estudo.  

 

Ilhéus:  ___ /___/2014. 

 

_______________________________________ 

Nome do Aluno(a). 

_____________________________________ 

Assinatura do Aluno(a). 

_____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador. 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador. 
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APÊNDICE E 

 

 

PLANO DE AULA 
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PLANO DE AULA 

DISCIPLINA: FÍSICA  

ASSUNTO: PRINCÍPIOS DE MECÂNICA 

CONTEÚDO: Introdução ao estudo do movimento; Atrito. 

SÉRIE: 1ª ANO do Ensino Técnico (Informática) 

TURMA: Única 

TEMPO: 14 aulas 

ATIVIDADE: O USO DA MECATRÔNICA EM ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

INVESTIGATIVAS 

Objetivos Gerais 

Promover o desenvolvimento de atividades práticas investigativas nas quais se faz 

uso da mecatrônica de baixo custo para conceber condições favoráveis ao processo 

ensino-aprendizagem de Física. 

Objetivos específicos 

Investigar uma situação problema relacionada a acidentes no trânsito; 

Compreender conceitos científicos básicos e aplicá-los a situações diversas; 

Construir concepções sobre os fenômenos investigados; 

Desenvolver atividades colaborativas; 

Obs. O referido plano de aula foi elaborado sob a perspectiva do Ensino de Física de 

caráter experimental e investigativo. Nesse sentido, foi levado em consideração as 

etapas propostas pela Pesquisadora Profª. Drª. Anna Maria Pessoa de Carvalho 

(Carvalho, 2010) para atividades experimentais e o uso de dispositivos mecatrônicos 

para fins didáticos. 

 

 

 

 

 

 



133 

 

Quadro Sintético 

Aulas Momento

/Etapa 

Temp

o 

(min) 

Conteúdo/ações Recursos  

1 e 2 Momento 

“zero” 

90 Apresentação das 

ações a serem 

desenvolvidas; 

 

Organização das 

equipes; 

 

Entrega dos Kits, do 

diário de bordo, e 

início da montagem 

dos dispositivos 

mecatrônicos. 

Datashow, Lousa Branca, 04 

kits de mecatrônica. 

3 e 4 Momento 

“zero” 

90 Conclusão da 

montagem dos kits;  

Programação;  

Testes e ajustes dos 

veículos; 

Datashow, Lousa Branca, 04 

DME, Câmera fotográfica, 

filmadora. 

5 e 6 Etapa 1 90 1º. Determinação do 

deslocamento do 

veículo. 

2º. Discussão sobre o 

trânsito nacional 

(imagens, vídeos, 

Manchetes, Tabelas 

informativas). 

3º. Apresentação do 

problema. 

Datashow, Lousa Branca, 04 

DME, Câmera fotográfica, 

filmadora. 

7 e 8 Etapa 2 90 Resolução do 

problema pelos 

alunos; 

04 DME, Câmera fotográfica, 

filmadora, papel ofício, fita 

isolante, lixas, papel 

ondulado, placas de EVA, 

régua. 

9 e 10 Etapa 3 90 Organização da turma 

em semicírculo para a 

apresentação do que 

fizeram para a turma; 

entrega dos DME. 

04 DME,  Câmera 

fotográfica, filmadora. 

11 e 12 Etapa 4 90 Explicação casual ou 

sistemática 

justificando os 

métodos. 

Câmera fotográfica, 

filmadora, Lousa Branca. 

13 e 14 Etapa 5 90 Elaboração do 

relatório individual. 

Pastas com orientações para 

produção do relatório. 
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Descrição aula-a-aula  

AULA 1 e 2 

 

Tema: Construção do Dispositivo Mecatrônico Educacional (DME) 

Objetivos: Conhecer conceitos básicos de mecatrônica, a importância e o 

emprego dessas tecnologias na atualidade; Montar, em equipe, um veículo 

mecatrônico. 

Conteúdo Físico: 

Conceitos básicos mecatrônica; 

Recursos: 

Datashow; Quadro branco; pincel para quadro branco; Kits de mecatrônica, diário de 

bordo. 

Momentos:  

1
º 

M
o

m
e
n

to
 

Apresentação do cronograma das atividades para os alunos e demais 

esclarecimentos. Durante a apresentação do cronograma os objetivos 

do trabalho devem estar claros de modo que a contribuição destes 

indivíduos aconteça de maneira espontânea e efetiva. Em relação à 

mecatrônica e aos dispositivos mecatrônicos tratar, neste primeiro 

momento, sobre a importância dessa área, do emprego desses 

dispositivos, da abrangência, das consequências e das oportunidades 

proporcionadas pela área principalmente devido ao crescente uso 

desses recursos.   

Tempo:  15 min 

 

2
º 

M
o

m
e
n

to
 

 

Organização dos alunos em equipes: Os alunos organizam-se de forma a 

constituir quatro equipes e os seus componentes são escolhidos de forma 

livre. O número de equipes fica condicionado à quantidade de kits disponíveis 

distribuídos após a organização das equipes na própria sala de aula.  

 

Tempo:   15 min 
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3
º 

M
o

m
e
n

to
 

 

Montagem: Orientações para montagem dos veículos mecatrônicos 

(DME). 

 

Tempo:   70 min 

 

 

Dinâmica da Aula:  

O primeiro momento da aula trata-se de uma  apresentação do cronograma das atividades a 
serem desenvolvidas bem como orientações sobre as ações que serão desenvolvidas nas 
aulas, nesse sentido, quaisquer dúvidas deverão esclarecidas.  

O segundo momento caracteriza-se pela formação das equipes e organização das mesmas 
na sala de aula. É importante o professor orientar essas equipes quanto às suas disposições 
no espaço da classe de forma que possa favorecê-lo no que se refere à percepção e 
visualização dos passos da montagem do protótipo realizados por cada grupo. Essa 
intervenção poderá garantir melhor apoio à equipe com dificuldades na montagem e a 
sincronia na montagem por todas as equipes. 

 

 

 

Recomenda-se utilizar o datashow para apresentar detalhes dos passos da 
montagem para otimizar o tempo de construção. 

 A construção dos veículos proporciona aos alunos exercitar habilidades físicas 
referentes à coordenação motora, a concentração para a realização da tarefa bem como das 
que exijam cooperação entre os indivíduos. 
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.  

AULA 3 e 4 

 

Tema: Construção do veículo (continuação), ajuste e programação 

Objetivo: Concluir a montagem do veículo mecatrônico (ajustes e programação).  

Conteúdo Físico:   

Noções sobre programação. 

Recursos  

Datashow; Quadro branco; pincel para quadro branco; Kits de mecatrônica; 01 

computador com o IDE do arduino instalado; diário de bordo. 

Momentos:  

1
º 

M
o

m
e
n

to
 

 

Reorganização das equipes e entrega dos kits. 

 

Tempo:  5 min 

 

2
º 

M
o

m
e
n

to
 Retomada das montagens pendentes; breve abordagem sobre programação; 

apresentação do IDE do Arduino; 

 

Tempo:  35 min 

 

3
º 

M
o

m
e

n
to

 

 

Conclusão da montagem com a programação do veículo. 

 

Tempo:  1 h  
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Sugestões: Ao final do 1º momento, identificar grupos que apresentaram maior 

dificuldade na realização das tarefas para um melhor suporte. Uma possibilidade é 

pedir ajuda aos colegas que concluíram a montagem para auxiliar outras equipes. 

O professor deve conferir a montagem da eletrônica para assegurar que não haverá 

danos aos dispositivos bem como na placa controladora. Para evitar que um 

eventual aluno tente energizar o circuito antes do momento, recomenda-se entregar 

a bateria para as equipes somente após a conferência da montagem do circuito. 

Dinâmica da Aula: O primeiro momento é caracterizado pela organização da sala conforme 
pré-estabelecido na aula anterior e, posteriormente, a entrega dos kits às respectivas 
equipes.  

A apresentação do que é um programa de computador marca o início do segundo momento. 
Após breve abordagem sobre programas e sua importância para a automação e controle, 
apresenta-se o IDE49 do Arduino destacando algumas  características básicas desse programa 
como, por exemplo, compilação e upload, as quais poderão ser demonstradas  através da 
apresentação do sketch (programa) que deverá ser gravado na placa controladora. O uso do 
datashow  é de grande importância para apresentar o funcionamento do programa em 
tempo real. 

O terceiro momento é caracterizado, principalmente, pela programação e testes com o 
veículo, no entanto, se alguma equipe estiver atrasada na montagem, deve-se retomá-la 
para somente então iniciar a programação do mesmo. Antes de dar início à programação, o 
professor deve conferir a montagem do circuito para evitar possíveis perdas. No que diz 
respeito  à programação das placas por cada equipe,  deve-se disponibilizar, pelo menos, um 
computador com o IDE instalado e orientar os alunos no que se refere ao uso desse 
programa para gravar o sketch para a placa controladora. Concluída a gravação, o professor 
entrega a bateria para que os alunos iniciem os testes e ajustes dos veículos, finalizando 
assim o processo de montagem e programação dos DME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Programa de computador para criar os sketchs (programas que serão gravados nas placas 

controladoras) disponível em https://www.arduino.cc/en/Main/Software : data de acesso: 08 set 2015.  

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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AULA 5 e 6 

Tema: Apresentação do problema experimental 

Objetivo:Reproduzir, com o auxílio do DME, uma situação problema relacionada ao 

trânsito para constituir uma proposta do problema experimental. 

Conteúdo Físico:   

Simulação de um atropelamento utilizando o veículo mecatrônico; Exposição de 

situações de risco e violência no trânsito através de imagens e vídeos de situações 

reais; Apresentação de dados relacionados a acidentes no trânsito para percepção 

dos alunos sobre a dimensão deste problema social.  

Recursos: 

DME; Datashow; computador; régua; calculadora; papel sulfite (A4); lixas; placas de 

MDF (rampa); placas de EVA (emborrachado) 3 mm; fita adesiva; fita isolante preta; 

lápis; borracha; diário de bordo. 

Momentos:  

1
º 

M
o

m
e
n

to
 

 

Reorganização das equipes e entrega dos kits. 

 

Tempo:   5 min 

 

2
º 

M
o

m
e
n

to
 

 

Montagem do cenário para determinação do deslocamento do veículo. 

 

Tempo:  45 h  

 

3
º 

M
o

m
e
n

to
  

Discussão sobre problemas relacionados ao trânsito nacional através da 

apresentação de imagens, vídeos e tabelas informativas. 

Tempo:  35 min 
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4

º 
M

o
m

e
n

to
 

 

Apresentação do problema experimental. 

 

Tempo:  15 min 

 

Dinâmica da Aula: 

 

O primeiro momento resumi-se na reorganização da turma por equipes e entrega dos 
kits. O segundo momento consiste na montagem do cenário onde o veículo e o pedestre 
contracenam. A equipe deverá encontrar o deslocamento médio do veículo da base da 
rampa até o ponto que o mesmo pára. Para tanto, terá que realizar os seguintes 
procedimentos: 

 

 Construção da pista com papel sulfite A4: prender três folhas de papel sulfite com 
fita adesiva conforme ilustrado na imagem abaixo. 
 

 

 

 Montagem do cenário: Cada equipe deverá utilizar uma caixa plástica 
(pertencente ao kit), a rampa de MDF, a pista de papel sulfite (confeccionada) e a 
fita isolante preta. O cenário é montado conforme apresentado na ilustração 
seguinte. 

 

 

 

 Determinação do descolamento médio do veículo: Ao concluir a montagem do 
cenário, a equipe deverá liberar o veículo do alto da rampa e medir a distância 
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percorrida pelo veículo da base da rampa até o ponto que o mesmo pára. As 
marcações devem ser feitas na própria pista (papel sulfite). Esse procedimento é 
descrito na ilustração abaixo.  

 

 

Antes de dar início ao quarto momento, o professor poderá apresentar uma série de 
informações (imagens, vídeos, tabelas e mapas) para a turma de modo a enfatizar os 
seguintes pontos: as  situações de risco, de agressividade eminente do trânsito nacional; a 
responsabilidade do homem sobre questões de ordem social e política voltadas para a 
educação no trânsito; percepção das perdas que a violência no trânsito pode proporcionar. 
Nesta ação que precede a apresentação da proposta do problema, o professor deverá 
proporcionar um ambiente adequado para a construção de questionamentos, levando os 
alunos a refletir e perceber que os acidentes de trânsito no Brasil se configuram como uma 
problemática social, sendo necessário assim a busca de estratégias, de intervenções para 
amenizar esta situação. A ação seguinte, que consiste na apresentação do problema, deverá 
levar os alunos à percepção da importância do conhecimento científico para resolução de 
problemas, inclusive de ordem social. 

No quarto momento, apresenta-se o problema experimental e é fundamental que 
esse problema seja compreendido pelos alunos.  O professor apresentará quatro 
personagens às equipes as quais deverão escolher um deles, podendo, inclusive, escolher o 
mesmo. O personagem será posicionado, por cada equipe, a 3/4 (três quartos) da distância 
média determinada da base da rampa, conforme pode ser percebido na ilustração seguinte.  
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Nessas condições, a simulação do atropelamento do pedestre é garantida e 
oportuniza que o problema experimental seja apresentado para a turma: Como impedir que 
o pedestre seja atropelado? 

Ao apresentar o problema, é relevante que o professor deixe claro que a equipe deve 
criar estratégias e colocá-las em prática de forma a contornar ou solucionar o referido 
problema. 

 

AULA 7 e 8 

 

Tema: Resolução do problema experimental  

Objetivo: Investigar o problema exposto.  

Conteúdo Físico:   

Recursos: 

DME; Datashow; computador; régua; calculadora; pista; lixas; placas de MDF 

(rampa); placas de EVA (emborrachado) 3 mm; fita adesiva; fita isolante preta; lápis; 

borracha; diário de bordo. 

Momentos:  

1
º 

M
o

m
e
n

to
 

 

Organização das equipes, entrega de material, montagem do cenário. 

 

Tempo:   5 min 

 

 

2
º 

M
o

m
e
n

to
 

 

Intervenção das equipes sobre a situação problema experimental. 

 

Tempo:  1 h 35 min  
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Dinâmica da Aula:   

 

Mais uma vez, as equipes, com seus respectivos kits, darão continuidade às suas atividades. 
O segundo momento é caracterizado pela ação investigativa dos alunos que, 
cooperativamente, buscam investigar o problema, elaborar estratégias e colocá-las em 
prática através da manipulação de variáveis, de ações previamente discutidas e, 
oportunamente, testadas. O professor terá que observar as ações desenvolvidas pelos 
alunos, no entanto, não deverá intervir, principalmente, por levar em conta que o erro é 
indispensável para a construção do conhecimento científico. 

 

 

AULA 9 e 10 

 

Tema: Apresentação das ações 

Objetivo: Socializar as ações para resolução do problema.  

 Conteúdo Físico:   

Recursos: 

Momentos:  

1
º 

M
o

m
e
n

to
  

Organização dos alunos em semi-círculo. 

Tempo:   10 min 

 

2
º 

M
o

m
e
n

to
  

Apresentação das ações relativas à resolução do problema experimental para 

os colegas e paro o professor.  

Tempo:  1 h  30 min  

 

Dinâmica da Aula:   

O primeiro momento consiste em organizar a turma alinhada em semicírculo 

de forma a proporcionar uma aula mais participativa, para facilitar a interação entre o 

professor e os alunos bem como a interação entre alunos. Tal organização permite 

que os alunos vejam uns aos outros e caracteriza uma aula mais democrática pois 
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todos têm a mesma oportunidade de serem vistos e ouvidos. O professor posicionar-

se-á na abertura do semicírculo para favorecer, auxiliar e coordenar as falas dos 

alunos, conforme apresentado na ilustração abaixo. 

 

 Nesse segundo momento, o professor poderá auxiliar e proporcionar que os 

discentes exponham suas ideias, seus pensamentos através de questionamentos. 

Vale salientar que, mesmo havendo uma etapa para a explicação do que foi 

realizado, no momento da apresentação do que os alunos fizeram, é possível que as 

justificativas e as explicações apareçam em seus discursos. 

  

AULA 11 e 12 

 

Tema: Explicação do que fizeram 

Objetivos: Explicar como fizeram para resolver o problema experimental e por que 

deu certo.  

Conteúdo Físico:   

Deslocamento; velocidade; força; atrito. 

Recursos: Diário de bordo. 

Momentos:  
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1
º 

M
o

m
e
n

to
 

 

Organização da sala em semicírculo  

 

Tempo:   5 min 

 

2
º 

M
o

m
e
n

to
 

 

Apresentação das ações que levaram a solução do problema com as 

respectivas explicações.  

 

Tempo: 1 h  35 min  

 

Dinâmica da Aula:  

 

Com a sala de aula devidamente organizada em semicírculo (primeiro momento), as 

ações do segundo momento são iniciadas. Esta etapa da intervenção pode 

apresentar características que se aproximam da uma teórica. Nesse momento, o 

professor terá grandes oportunidades para intervir em determinados momentos da 

aula de forma a esclarecer conceitos, fazer abordagens quantitativas através da 

exposição de uma lei específica, fórmulas e conceitos científicos. É um momento 

para confrontar e propor novos conceitos, questionar justificativas e inclusive 

fortalecer relações entre disciplinas. O professor deverá promover, através da ação 

dialógica expositiva, a construção de novos conceitos científicos de forma que os 

alunos estabeleçam relações entre a ciência e a realidade, percebendo a 

importância do conhecimento científico para a solução de problemas reais da 

contemporaneidade. 

AULA 13 e 14 

Tema: Relatório 

Objetivo: Produzir texto individual, em foram de relatório, sobre a prática 

desenvolvida.  

Recursos: Quadro branco, pincel, datashow (se necessário), Diário de bordo, papel, 

lápis, caneta, borracha. 
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Momentos:  
1

º 
M

o
m

e
n

to
 

 

Apresentação e orientação sobre a atividade. 

 

Tempo:   10 min 

 

 

2
º 

M
o

m
e
n

to
 

 

Produção do relatório individual.  

 

Tempo: 1 h  35 min  

 

Dinâmica da Aula:  

O primeiro momento desta parte da intervenção constitui em explicar e orientar os alunos 
sobre a produção do relatório individual, a importância da escrita para o aprimoramento do 
pensamento crítico e argumentativo e, consequentemente, a formação científica do aluno.  

O segundo momento restringe-se à produção do relatório individual sobre a atividade 
desenvolvida de forma analítica. Essa atividade será desenvolvida na própria sala ou em 
qualquer outro espaço que o ambiente escolar possa proporcionar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


