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RESUMO 

 

 

A teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel leva em conta que o aluno já traz 

consigo uma bagagem de conhecimentos acerca do mundo em que vive e interage com os 

recursos tecnológicos da atualidade em diferentes contextos, onde o professor tem um papel 

importante como mediador dessa atividade. Diante disto, o presente trabalho objetivou 

construir um carrinho robô Arduino programado para executar movimentos uniforme e 

uniformemente variado, utilizando softwares livres com as linguagens Python e Arduino 

mediados por tecnologia educacional de aprendizagem significativa, no intuito de aprimorar o 

conhecimento dos alunos, e verificar a importância das aulas práticas no processo de ensino - 

aprendizagem para promover uma melhor aprendizagem, apresentando ao mesmo tempo 

qualidade, flexibilidade de uso e baixo custo, de modo que sejam compatíveis com a realidade 

vivida pelo aluno. O projeto foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia - IFRO, Campus de Ariquemes. A metodologia de aplicação do 

produto educacional desta dissertação deu-se em três partes distintas. Em um primeiro 

momento, introduziu-se o conteúdo teórico de cinemática e dinâmica, através da animação 

interativa com o auxílio do software applet, bem como de questões e teste de aprendizagem 

teórica. Em seguida, o mesmo conteúdo foi abordado de maneira experimental, lançando mão 

do carrinho motor Arduino, como recurso didático; e a terceira parte deu-se com o pós-

experimento, elaboração do relatório. Dos resultados obtidos com a utilização do carrinho, os 

alunos elaboraram relatórios contendo gráficos e respostas à questionamentos que colaboram 

para uma melhor compreensão do movimento uniforme e do movimento uniformemente 

variado, extrapolando esse conhecimento experimental para os conteúdos de dinâmica e 

energia. As atividades foram coordenadas pelo professor, como mediador da aprendizagem. 

Tendo em vista os resultados obtidos em sala de aula verificou-se que o carrinho motor 

Arduino, em funcionamento, desperta a curiosidade e atenção dos alunos tornando-se um 

recurso didático promissor para o efetivo aprendizado da cinemática e da dinâmica, no que 

tange ao ensino de Física. Os bons resultados evidenciados pelo questionário de avaliação 

realizado com os alunos, após a aplicação do produto educacional em sala de aula, revelaram 

que tal proposta didática tornou a aula dinâmica, pois os alunos consideraram que 

conseguiram aprender mais com a utilização do carrinho e que tal equipamento foi decisivo 

para o aprendizado.   

 

 

Palavras-chaves: Aprendizagem significativa. Experiência de baixo custo. Carrinho. 

Arduino. Ensino de Física. 
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ABSTRACT 

 

 

David Ausubel's theory of meaningful learning takes into account that the student already 

carries a wealth of knowledge about the world in which he lives and interacts with current 

technological resources in different contexts, where the teacher plays an important role as 

mediator of this activity. The objective of this work was to construct an Arduino robot 

designed to perform uniformly and uniformly varied movements, using free software with 

Python and Arduino languages mediated by educational technology of significant learning, in 

order to improve students' knowledge and to verify the importance of practical classes in the 

teaching - learning process, to promote meaningful learning, presenting at the same time 

quality, flexibility of use and low cost, so that they are compatible with the reality lived by the 

student. The project was developed at the Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Rondônia - IFRO, Ariquemes Campus. The methodology of application of the 

educational product of this dissertation took place in three distinct parts. Initially, the 

theoretical content of kinematics and dynamics was introduced through interactive animation 

with the aid of the applet software, as well as theoretical learning test questions and test. 

Then, the same content was approached in an experimental way, using the Arduino motor 

trolley as a didactic resource; And the third part was given with the post-experiment, 

preparation of the report. From the results obtained with the use of the cart, the students 

elaborated reports containing graphs and answers to the questions that collaborate for a better 

understanding of uniform movement and uniformly varied movement, extrapolating this 

experimental knowledge to the contents of dynamics and energy. The teacher as mediator of 

learning coordinated the activities. Considering the results obtained in the classroom, it was 

verified that the Arduino engine cart, in operation, awakens the curiosity and attention of the 

students becoming a didactic resource promising for the effective learning of kinematics and 

dynamics, with regard to the Physics teaching. The good results evidenced by the evaluation 

questionnaire carried out with the students, after the application of the educational product in 

the classroom, revealed that this didactic proposal made the class meaningful, since the 

students considered that they were able to learn more with the use of the cart and that such 

Equipment was decisive for learning.  

 

 

Keywords: Meaningful learning. Low cost experience. Cart. Arduino. Teaching 

Physics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As aulas práticas de Física têm como objetivo implementar ações que melhorem o 

interesse dos estudantes pela disciplina de Física e mostram as possibilidades de utilizar essas 

aulas para o aluno raciocinar, compreender as causas e os efeitos que ocorrem no nosso 

cotidiano. O laboratório didático propicia aos alunos uma vivência e manuseio de 

instrumentos, podendo estimular a curiosidade e a vontade em a vivenciar ciência. Tendo 

potencial ainda para incentivar o aluno a conhecer, entender e aplicar a teoria na prática, 

dominando ferramentas e técnicas que poderão ser utilizadas no dia a dia de maneira 

significativa (GRANDINI; GRANDINI, 2004). A atividade experimental aliada ao ensino de 

Física amplia e favorece o entendimento das leis e conceitos, como também é uma maneira 

inteligente de ensinar e aprender de modo significativo e consistente. 

Um laboratório de Física tendo prática experimental para cada conteúdo ensinado é o 

sonho de muitos professores, boa parte das escolas públicas tem laboratório, mas quase todos 

sucateados. Segundo Violin (1979), a falta de laboratórios e/ou equipamentos não estabelece 

fator determinante para que não haja atividades experimentais no ensino de Física. É possível 

que em escolas aparelhadas com equipamentos e professores com salas adequadas, ainda 

sejam omissos a atividade experimental. É preciso acreditar que em sala de aula comum 

podem ser trabalhados com êxito, atividades experimentais, combinando teoria e prática, 

utilizando por exemplo, experiências de baixo custo. 

Ensinar é fazer com que o aluno contribua para o seu próprio desenvolvimento e que 

seja capaz de questionar, refletir, investigar e raciocinar. A prática experimental dá ao aluno 

uma condição de lidar com elaboração de novos saberes buscando resolver desafios, se 

surpreendendo chegando a soluções que nem esperava (SANTOS et al., 2011).  

Dentre os objetivos do ensino de Física tem-se: desenvolver capacidade de 

investigação física, classificar, organizar e sistematizar; utilizar e compreender tabelas, 

gráficos e relações matemáticas; articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras 

áreas do saber; estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas de expressão 

da cultura humana; apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento apreendido, através 

da linguagem Física; conhecer fontes de informação e formas de obter informações 

relevantes, sabendo interpretar notícias científicas; elaborar síntese ou relatórios estruturados 

dos temas físicos trabalhados (MEIRELES, 2010). 
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O modelo da narrativa é aquele focado no professor, o qual utiliza quadro de giz ou 

datashow aplicando os conteúdos do jeito que está no livro didático, o aluno anota tudo que 

pode no caderno, decora e repete nas provas, porém ao passar delas, o aluno esquece tudo. No 

ensino centrado no aluno, o foco deixa de ser o professor e passa a ser o aluno, o professor 

deve dar aulas curtas, miniaulas, e posteriormente propor tarefas a serem trabalhadas em 

pequenos grupos. O resultado deste aprendizado deve ser apresentado ao grande grupo, em 

plenária, ou ao professor, o qual revisa e devolve aos alunos com comentários, permitindo que 

as tarefas sejam refeitas, esse é o modo de aprendizagem significativa, onde os alunos 

desenvolvem seus próprios talentos, sendo preparados para servir a sociedade de maneira  

plena (MOREIRA, 2015).  

Na teoria de Ausubel, segundo Moreira (2008), a aprendizagem significativa é uma 

interação cognitiva entre conhecimentos novos e conhecimentos prévios, chamado por 

Ausubel de subsunçores, que serve de “ancoradouro” para novos conhecimentos. Estes podem 

ser conceitos, modelos, proposições, representações a serem internalizados (reconstruídos) 

significativamente pelo aprendiz, num processo interativo. Os conhecimentos novos e prévios 

se modificam: os novos conhecimentos adquirem significados e os prévios ficaram mais 

elaborados, mais ricos em significados, mais estáveis cognitivamente e mais capazes de 

facilitar a aprendizagem significativa de outros conhecimentos. O material a ser assimilado 

deve ser potencialmente significativo, ou seja, não arbitrário em si.  

Assim, esta pesquisa teve por objetivo desenvolver um carrinho robô Arduino para ser 

utilizado nas aulas dos assuntos ministrados sobre movimento retilíneo uniforme e 

movimento retilíneo uniformemente variado, no intuito de aprimorar o conhecimento dos 

alunos, e verificar a importância das aulas práticas no processo de ensino - aprendizagem para 

promover uma aprendizagem significativa. Logo, a metodologia de aplicação do produto 

educacional desta dissertação deu-se em três partes distintas: primeira, atividades de 

aprendizagem teórica; segundo, atividades de aprendizagem prática seguindo o passo a passo 

para operação do carrinho; e terceiro, pós-experimento, elaboração de relatório. As atividades 

teóricas tinham o objetivo de assegurar um conteúdo estruturado, com a finalidade de 

promover uma introdução aos conteúdos de Física. E as atividades de aprendizagem prática o 

propósito de operar o carrinho, executando os experimentos: movimento retilíneo uniforme e 

movimento retilíneo uniformemente variado.  

Os bons resultados evidenciados pelo questionário de avaliação realizado com os 

alunos, após a aplicação do produto educacional em sala de aula, revelam que tal proposta 
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didática tornou a aula significativa, pois os alunos consideraram que conseguiram aprender 

mais com a utilização do carrinho e que tal equipamento foi decisivo para o aprendizado. 

Para dar embasamento na proposta deste trabalho, o capítulo 2 será dedicado a 

fundamentação teórica, abordando aspectos do ensino de Física e contribuições que podem 

levar a uma aprendizagem significativa. 

O capítulo 3 dedicar-se-á a metodologia do trabalho, sendo descrito como foi 

planejado e aplicado o produto educacional, experiência de baixo custo em cinemática e 

dinâmica utilizando um carrinho robô Arduino no plano. 

O capítulo 4 descreverá a aplicação do produto educacional, desenvolvimento da 

proposta didática teórica e sua relação com as aulas práticas e descrição do procedimento 

operacional com o carrinho motor Arduino. Além dos relatos dos alunos sobre a utilização do 

carrinho nas aulas.  

O capítulo 5, dedicar-se-á aos resultados e discussão, dando ênfase a análise dos 

questionários de avaliação aplicado aos alunos quanto a implementação da proposta didática.  

E, por fim, o capítulo 6 será dedicado as considerações finais, e abordará as reflexões 

sobre o projeto, as expectativas alcançadas, dificuldades encontradas e possíveis 

aperfeiçoamentos no aparato experimental envolvendo a tecnologia Arduino, na construção do 

carrinho e a aplicação ao ensino de Física.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

"Aprendizagem significativa é aprendizagem com significado, com compreensão, com 

capacidade de transferência, de aplicação a situações novas" (MOREIRA, 2010, p. 3). Ela 

ocorre quando uma nova informação se ancora ao conhecimento prévio do aprendiz, 

preexistentes na sua estrutura cognitiva. O armazenamento de informações no cérebro 

humano tem sua própria organização, formando uma hierarquia conceitual, na qual elementos 

mais específicos de conhecimentos são ligados a conceitos mais gerais, mais inclusivos. É 

através do subsunçor, conceito preexistente, que o aprendiz poderá fazer uma âncora com a 

nova informação, promovendo, desta forma, uma aprendizagem significativa, menos 

mecânica e com mais sentido.  

2.1 CONTRIBUIÇÕES QUE PODE LEVAR UMA APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA 

Uma das contribuições que podem levar a uma aprendizagem significativa é o ensino 

centrado no aluno. Também é preciso que exista uma predisposição para aprender e captar os 

novos significados, ampliar e reconfigurar ideias já existentes na sua estrutura mental 

tornando-se capaz de aprender novos conteúdos consolidando o conhecimento. O conteúdo a 

ser ensinado deve ser potencialmente relevante e o aluno precisa querer se relacionar com o 

material de maneira consistente e não arbitrária, pois deve decidir se quer aprender ou não 

significativamente. 

2.1.1 Ensino centrado no aluno 

O conhecimento pode ser resultado de uma sequência de questionamentos que 

progride de forma espontânea, promove autonomia, conecta o aluno com o seu meio cultural 

no que diz respeito a crenças, valores, sentimentos, atitudes, etc. E a medida que o aluno é 

autônomo, a partir desta sua estrutura de conhecimentos, ele é capaz de captar e apreender 

outras circunstâncias de conhecimentos semelhante e de se apropriar da informação, 

transformando-a em conhecimento. Tendo atitudes próprias, se conscientizando através da 
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reflexão e evoluindo na aprendizagem, tornando-se autônomo e independente (GUIMARÃES, 

2015).  

No ensino centrado no aluno, o professor atua como mediador, aprende dentro de um 

meio de contradições, dificuldades e desequilíbrios.  

 

Implica usar estratégias nas quais possam discutir, negociar significados entre  si, 
apresentar oralmente ao grande grupo o produto de suas atividades. É ensino em que 

o aluno fala muito e o professor fala pouco. Deixar os alunos falarem de forma 

colaborativa, receber e fazer críticas. (MOREIRA, 2010, p. 4). 

 

É importante a fala do aluno porque através dela o professor atua como mediador, 

verifica o pensamento atuante e reflexivo do aluno, a interação com os demais e a capacidade 

de argumentação. 

No ensino centrado no aluno, o aluno deve participar ativamente, aprender ativamente 

(active learning). O professor deve dar aulas curtas, miniaulas, e, logo após, propor tarefas, as 

quais podem ser problemas, questões, mapas conceituais, atividades computacionais, dentre 

outras, a serem resolvidas em pequenos grupos de dois ou quatro alunos, e cujos resultados 

são apresentados ao grande grupo ou apenas ao professor que os revisa, devolve com 

comentários e permite que sejam refeitos. O docente pode atribuir uma nota ou conceito que 

será computado para fins de avaliação formativa (MOREIRA, 2015). 

O importante em tal ensino é o diálogo, a interação social entre alunos e professor e 

entre os alunos. O ensino no qual o professor fala sozinho, explicando tudo direitinho não tem 

mais sentido.  

Porém, centrar o ensino no aluno não significa minimizar o papel docente no processo 

ensino-aprendizagem. Ao contrário, o papel do professor como mediador é muito mais 

importante do que o de narrador, explicador, repetidor. A interação professor-aluno é muito 

maior quando o ensino é centrado no aluno, não no professor (MOREIRA, 2015). 
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2.1.2 A captação de significados 

O compartilhamento de significados entre professor e aluno, para se chegar aos 

conhecimentos pertinentes do currículo, é necessário que se configure um episódio de ensino 

aprendizagem. Ao captar o significado, o aluno na parcela de responsabilidade que lhe cabe, 

deve decidir se quer aprender ou não significativamente. O ensino se consuma quando o 

professor e aluno compartilham significados. 

Gowin (1981 apud MOREIRA, 2010, p. 5), propõe um modelo para episódios de 

ensino. Seu modelo, segundo uma perspectiva de aprendizagem significativa, pode ser 

esquematizado tal como sugere a figura 2.1 

 

Figura 2. 1 - Esquema para a captação de significados em um episódio de ensino (adaptado de Gowin,  

1) 1981). 

 
Fonte: (Moreira, 2010 a, p. 6). 

 

Conforme Moreira (2010) o professor, que já domina os significados, organiza e faz a 

mediação do processo ensino-aprendizagem que se caracteriza por apresentar ou compartilhar 

com o aluno os significados, usando materiais e estratégias aceitos nos currículos de ensino, 

facilitando a compreensão do aluno de modo que ele ou ela perceba sua relevância e 

manifeste uma intencionalidade para captá-los e internalizá-los.  
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O aluno, por sua vez, deve devolver ao professor os significados que está captando a 

respeito dos conhecimentos que estão sendo trazidos através dos materiais educativos do 

currículo. Quando o professor verifica se o aluno captou os significados dos materiais 

educativos do currículo proposto por ele, então se consuma um episódio de ensino. Este 

comportamento do aluno depende de sua predisposição, de sua intencionalidade, para 

aprender. Esta, por sua vez, depende de sua percepção da relevância dos novos 

conhecimentos, de dar sentido às tarefas de aprendizagem significativa.  

Juntar a aprendizagem ativa e ensino centrado no aluno significa envolver o aluno na 

resolução de tarefas ou problemas que são desafiadores, mas realizáveis, viáveis, e que 

envolvem explicitamente a prática de raciocínio e desempenho científico (WIEMAN, apud  

MOREIRA, 2013). 

Nessa prática o professor, como mediador, oferece incentivos apropriados para 

estimular os alunos a trabalhar em pequenos grupos, aplicar conceitos básicos a situações da 

vida real. Dominar as competências científicas necessárias, assim como uma contínua 

realimentação para mantê-los ativos nas tarefas. 

2.1.3 Estratégia de ensino para se aprender física 

A atividade experimental é fundamental no aprendizado de Física. É uma estratégia 

eficaz de aprender e ensinar Física de modo significativo, associando a aprendizagem dos 

conteúdos com a realidade vivida pelo aluno, favorecendo o entendimento das leis e conceitos 

(CERBARO, 2009 apud GOMES; CASTILHO, 2010). Despertando o interesse dos alunos 

para se produzir conhecimento. 

Atividades experimentais faz o aluno ir do abstrato ao concreto, estimula o aluno 

pensar, criar hipóteses, analisar problemas e propor soluções, também desperta o interesse 

pela pesquisa científica. De acordo com Santos, Piassi e Ferreira (2004), a atividade 

experimental dissociada de uma estratégia de ensino teórico e prático não seria suficiente para 

produzir o desenvolvimento intelectual do educando, mas ainda assim, seria uma contribuição 

significativa uma vez que lhe permitiria a possibilidade de manipulação de coisas e aparelhos 

além de incentivar o hábito da observação crítica de fenômenos. Desta maneira, a disciplina 

de Física não se resume na resolução de problemas e memorização de fórmulas, mas é 

necessário interligar a teoria com a prática. 
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Ao iniciar um conteúdo de Física, o professor deve usar os diversos recursos 

educacionais como grupos de alunos com apresentação oral, utilizar ferramentas como aulas 

práticas que podem ser pesquisadas e montadas pelos alunos e posteriormente apresentado ao 

grande grupo, explorar a interdisciplinaridade para o aluno observar que a Física não é 

conteúdo isolado, está relacionada com as outras disciplinas, principalmente com a 

matemática, uso das equações; e geografia, a malha rodoviária, distância entre as cidades, 

dentre outros; tudo isto auxilia a compreensão do aluno.  

Outros recursos educacionais são os laboratórios virtuais de Física. Existem alguns 

deles gratuitos como o Modellus, PhET (Physics Education Technology) e os applets que são 

aplicativos computacionais que tem como objetivo mostrar algumas simulações de fenômenos 

Físicos feitos em Java. Embora possuam características limitadas requerem poucos recursos 

de memória para serem executados e, normalmente, são portáveis entre sistemas operacionais. 

Os applets escritos (codificados) em linguagem computacional Java são os mais populares. 

Um exemplo de animação é o applet que trabalha o Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e 

o Movimento Retilíneo Uniformemente Variado ou Acelerado (MRUV), mostrado na figura 

2.2. 

 

Figura 2. 2 - Applet MRU e MRUV. 

Fonte: (FENDT, 2012). 

 

O applet da figura 2.2 é um aplicativo com animação que possui limitações nos 

valores a serem preenchidos para a aceleração a qual é constante no tempo, pois caso a 

aceleração seja zero o movimento é retilíneo uniforme, caso seja diferente de zero e constante, 

o movimento será retilíneo uniformemente acelerado. Os campos em branco do applet da 
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figura 2.2, quando preenchidos adequadamente com uma posição, velocidade inicial e 

aceleração movimenta o carrinho e os gráficos são construídos automaticamente. Essa 

animação pode ser executada na sala de aula e envolver situações problemas, soluções do dia 

a dia, nos conteúdos de cinemática, dinâmica e energia ampliando consideravelmente a 

compreensão dos alunos, tornando-o responsável por sua própria aprendizagem. Nesta visão, 

as animações interativas seriam capazes de facilitar a aprendizagem significativa e de exercer 

a principal função dos organizadores prévios. 

E o que são organizadores prévios? São informações e recursos introdutórios que 

devem ser apresentados antes dos conteúdos da matriz curricular, uma vez que tem a função 

de servir de ponte entre o que o aluno já sabe e o que ele deve saber para que o conteúdo 

possa ser realmente aprendido de forma significativa. É uma ancoragem seletiva entre ideias 

já existentes e as ideias novas no processo de aquisição de conhecimentos. A eficiência desse 

processo depende, entre outros fatores, da presença de subsunçores. Na falta deles, podem-se 

incluir organizadores prévios, mecanismos didáticos que auxiliam a preparação de ideias 

âncoras.  

Os organizadores se tornarão mais eficazes se forem apresentados no início das tarefas 

de aprendizagem para que suas propriedades possam integrar-se como elemento atrativo para 

o aluno, visando provocar o interesse e desejo de aprender. Sua formulação deve contar com 

uma linguagem bastante familiar ao aluno, de modo que, sua organização, bem como a 

aprendizagem seja considerada como material de valor pedagógico. A animação pode ter a 

função de organizador prévio, caso seja envolvido um determinado conceito ou princípio a ser 

estudado e o apresente de maneira significativa para o aprendiz. A palavra “significativa” é 

empregada aqui para se referir a um processo de ancoragem seletiva, não arbitrária e não 

literal, dependente da disponibilidade de subsunçores relevantes (RIBEIRO; SILVA; 

KOSCIANSKI, 2012).  

Ainda falando sobre animação, de acordo com Tavares (2004, p. 58), 

 

Uma animação se caracteriza por mostrar a evolução temporal de um dado evento e 
se presta de maneira exuberante para a exposição de fenômenos que se apresentam 

intrincada para aqueles alunos que não têm uma percepção visual aguçada ou uma 

capacidade de abstração sofisticada. 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Matriz_curricular&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
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A animação possibilita ao aluno observar simultaneamente o movimento de um 

carrinho para frente ou para trás e os respectivos gráficos de posição e de velocidade, que 

representam o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. 

2.2 A TEORIA DA APRENDIZAGEM DE AUSUBEL 

Há uma aceitação crescente pelos professores que o aluno é agente ativo de seu 

próprio conhecimento, isto é, ele constrói significados a partir de conhecimentos prévios, 

porque já traz consigo uma bagagem de conhecimentos acerca do mundo em que vive, define 

o seu próprio sentido e representação da realidade de acordo com suas experiências e interage 

com os recursos tecnológicos da atualidade em diferentes contextos como meio facilitador da 

aprendizagem. 

A Física trabalhada no ensino médio é uma ciência muito presente no cotidiano do 

aluno. A transformação desse ensino na resolução de problemas que envolvem aspectos 

meramente quantitativos das grandezas físicas leva os alunos simplesmente a memorizar 

fórmulas, sem qualquer ligação com os aspectos conceituais envolvidos, ocasionando 

desinteresse destes pelo estudo de Física, portanto é imprescindível fazer uma aplicação 

prática sobre os assuntos que lhes é ensinado. De acordo com Tavares (2010, p. 3). 

 

A aprendizagem significativa envolve a construção de novos significados, e na 
concepção de Ausubel para que ela aconteça em relação a um determinado assunto 

são necessárias três condições: o material instrucional com conteúdo estruturado de 
maneira lógica; a existência na estrutura cognitiva do aprendiz de conhecimento 
organizado e relacionável com o novo conteúdo; e a vontade e disposição do 
aprendiz de relacionar a nova informação com o conhecimento já existente. Esses 
conceitos estáveis e relacionáveis já existentes são chamados de subsunçores; ou 

conceitos âncora ou ainda conceitos de esteio. 

 

A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel é um processo que envolve a 

interação da nova informação abordada com a estrutura cognitiva do aluno, sendo o 

conhecimento claro, estável e organizado que o sujeito já possui em certa área, deve-se 

considerar o conhecimento prévio que o indivíduo possui como ponto de partida para um 

novo conhecimento. Numa visão geral sobre aprendizagem significativa,  

 

é aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva 
e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. Substantiva quer dizer não-
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literal, não ao pé-da-letra; e não-arbitrária significa que a interação não é com 
qualquer ideia prévia, mas sim com algum conhecimento especificamente relevante 

já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende.(MOREIRA, 2012, p. 2). 

 

Desta forma Ausubel tem foco na aprendizagem escolar do dia a dia, em sala de aula. 

Este conhecimento relevante à nova aprendizagem tem como exemplo, um símbolo já 

significativo, um conceito, uma proposição, um modelo mental, uma imagem, que David 

Ausubel considerou como subsunçor ou ideia-âncora (AUSUBEL,1918 apud MOREIRA, 

2012). 

2.2.1 A importância do subsunçor na aprendizagem significativa 

O subsunçor é o nome que se dá a um conhecimento prévio e específico, existente na 

estrutura de conhecimentos do aluno que permite dar significado a um novo conhecimento 

que lhe é apresentado ou por ele descoberto, sendo a essência do processo de ensino 

aprendizagem significativa (MOREIRA, 2012). 

Tanto por recepção como por descobrimento, a atribuição de significados a novos 

conhecimentos depende da existência de conhecimentos prévios especificamente relevantes e 

da interação com eles. Para Ausubel o aspecto mais relevante para que ocorra a aprendizagem 

significativa é este conhecimento prévio. Estes conhecimentos prévios seriam uma espécie de 

banco de dados onde os novos conhecimentos encontrariam significados. 

O aluno de Física traz para sala de aula os conhecimentos prévios em sua estrutura 

cognitiva na compreensão dos conceitos iniciais, com pelo menos alguma clareza, 

estabilidade e diferenciação, logo estes subsunçores poderão servir como âncoras para o 

aprofundamento de novos conceitos. A interação é importante entre os alunos nas atividades 

colaborativas quando ocorre a negociação dos significados. Assim, a estratégia de ensino 

ganha um novo sentido porque viabilizam a interação social e a negociação de significados. 

Não porque seja novidade, mas finalmente alguns educadores, estão encontrando novos 

caminhos, abandonando práticas tradicionais que não destacam a negociação de significados e 

que promovem a aprendizagem mecânica.  

Para Ausubel (1973, p. 25) apud (SILVA; SCHIRLO, 2014, p. 38), 
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O subsunçor é uma estrutura específica na qual uma nova informação pode se 
agregar ao cérebro humano, que é altamente organizado e detentor de uma 
hierarquia conceitual, que armazena experiências prévias do sujeito. Em Física, por 
exemplo, se os conceitos de unidades de medida já existirem na estrutura cognitiva 
do estudante, esses conceitos servirão de subsunçores para novas informações 

referentes aos conceitos de velocidade e aceleração. 

 

Outra importância relevante acontece, quando ficar evidenciado que os subsunçores 

existentes em sua estrutura cognitiva não são satisfatórios e estáveis para desempenhar as 

funções de ancoragem do novo conhecimento. Nesse caso, os organizadores prévios também 

podem atuar como ativadores de subsunçores que não estavam sendo usados pelo aluno, 

porém se faz presente na sua estrutura cognitiva.  

Conforme Silva e Schirlo (2014, p. 38) “os organizadores prévios podem se apresentar 

sob a forma de textos, filmes, esquemas, desenhos, fotos, perguntas e mapas conceituais", os 

quais são apresentados ao aluno, primeiramente, em nível de maior abrangência, devem estar 

em um grau de abstração ou de generalidade capaz de facilitar a integração da nova ideia, 

atuando como ligação entre a estrutura hierárquica de conhecimento e o conhecimento que já 

existe. 

De acordo com (PELIZZARI et al., 2002) a teoria da aprendizagem de Ausubel tem 

fundamento na proposta de que os conhecimentos prévios dos alunos sejam valorizados para 

que possam construir estruturas mentais utilizando, meios que permitem descobrir 

conhecimentos, caracterizando, assim, uma aprendizagem prazerosa e eficaz. 

2.2.2 Aprendizagem mecânica versus aprendizagem significativa 

Aprendizagem mecânica, segundo Moreira (2010), poderia ocorrer quando as novas 

informações não interagem com os conceitos da estrutura cognitiva. Então as novas 

informações seriam armazenadas de maneira arbitrária, sem ter um relacionamento prévio 

com algum subsunçor. Essa aprendizagem também é necessária e ocorre quando a pessoa 

recebe informações em uma nova área do conhecimento, em que ainda não existem 

subsunçores. É simples memorização, sem compreensão. A aprendizagem mecânica é 

importante para se adquirir conhecimento sobre novos temas, e poderá acontecer que se forme 

uma estrutura simples de subsunçor para as novas informações. À medida que os subsunçores 

vão se tornando mais elaborados podem receber novas informações. 
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A aprendizagem mecânica não promove a interação entre o que já está armazenado e 

as novas informações. Assim, as novas informações são aprendidas sem interagir com 

conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. “Em Física, a simples memorização das 

fórmulas para calcular a velocidade média é um exemplo de aprendizagem mecânica, embora 

se possa argumentar que algum tipo de associação ocorrerá nesse caso” (SILVA; SCHIRLO, 

2014, p. 38). A aprendizagem significativa e a mecânica estão em extremos opostos de um 

mesmo contínuo. Isto significa que não se deve pensar que a aprendizagem é significativa ou 

mecânica (MOREIRA, 2009). Há situações intermediárias. É possível que uma aprendizagem 

inicialmente mecânica possa tornar-se, progressivamente, significativa. 

De acordo com Moreira (2009, p. 35) para promover a diferenciação progressiva.  

 

O ensino deve ser organizado de modo que as ideias e conceitos-chaves da matéria 
de ensino sejam introduzidos nas primeiras aulas e progressivamente diferenciados 

ao longo das demais. Para facilitar a reconciliação integrativa o ensino deve apontar 
diferenças reais ou aparentes, estabelecer semelhanças e distinções, fazer sempre 
referências às proposições e conceitos centrais do conteúdo curricular. Deve 
igualmente insistir na consolidação dos conhecimentos adquiridos, pois a 

aprendizagem significativa requer também prática, exercício. 

 

A prática experimental, segundo (FERREIRA GOMES; PINHEIRO PINTO; 

DUARTE DA FONSECA FILHO, 2017), busca-se fazer com que o aluno desperte o interesse 

e o prazer pela Física, desenvolvendo ensaios que comprovam que o conhecimento físico está 

presente em diversas tecnologias, enfatizando a importância da ciência Física para o nosso 

cotidiano. Além disso, pretende-se mostrar que as aulas com auxílio de experimentos 

melhoram o aprendizado 

2.2.3 Material de ensino potencialmente significativo  

As condições para ocorrer uma aprendizagem são basicamente duas, sendo: 

organização de um material de ensino potencialmente significativo, devendo ser levado em 

consideração à natureza da estrutura cognitiva do aluno e o conhecimento a ser ensinado e 

aprendido; e a intencionalidade do aluno para aprender de forma significativa, é o aluno que 

deverá se relacionar de forma substantiva e não arbitrária a nova informação com as ideias 

relevantes que já existem na sua estrutura cognitiva. As duas condições, segundo Lemos 

(2011, p. 6) não são excludentes.  



30 

 

 

 

 

Elas devem acontecer simultaneamente visto que é possível aprender sem ensino e, 
do mesmo modo, se o aluno não decidir aprender de forma significativa, não haverá 

ensino ou material potencialmente significativo que garanta a aprendizagem do 
aluno. Do mesmo modo, se o aluno tiver intencionalidade para aprender de forma 
mecânica, como comumente ocorre atualmente, não haverá ensino potencialmente 

significativo que garanta aprendizagem significativa. 

 

Em resumo, o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo e o 

aluno deve apresentar uma predisposição em aprender. 

De acordo com Guimarães (2015) os conceitos chave da sequência cinemática, 

dinâmica e energia (trabalho e energia cinética) são: velocidade, aceleração e massa inercial. 

Em uma organização sequencial, os conceitos de velocidade e aceleração são ancorados em 

conceitos tais como: espaço ou distância, posição, deslocamento, referencial, sistema de 

coordenadas cartesianas ou plano cartesiano, tempo e intervalo de tempo, trajetória, ponto 

material ou partícula, massa, inércia, direção, sentido, posição e movimento relativo. 

Enquanto o conceito força, nesse processo de ancoragem, segundo a Teoria da Assimilação de 

David Ausubel (2002), caracteriza-se como um processo de aprendizagem superordenada 

segundo o qual os novos conceitos (no caso, velocidade e aceleração) são ancorados em 

conceitos subjacentes (no caso, posição, distância, deslocamento, tempo, etc.) e 

hierarquicamente mais inclusos, ou mais gerais, na estrutura conceitual do aprendiz. Nesse 

mesmo sentido o conceito força que é regido pela lei fundamental, tem significados do tipo 

puxão, empurrão, esforço físico, "fazer força", "não ter força" (MOREIRA, 2012). 

Silva e Schirlo (2014), exemplifica que o professor ao introduzir um novo conteúdo, 

velocidade, por exemplo, deve fazer uso do subsunçor conceitos de medida, unidades de 

medida. Caso o aluno possua esse subsunçor, mas não apresenta ativo em sua estrutura 

cognitiva, o professor deve trabalhar o conteúdo velocidade numa segunda etapa, trabalhando 

inicialmente os conceitos de medida, unidades de medida para ativá-lo. 

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA FÍSICA 

Esta seção traz uma revisão sobre os conceitos da Física Clássica referente aos 

conteúdos de cinemática, dinâmica e energia que foram abordados nesta pesquisa. Um dos 

problemas enfrentados pelo professor na preparação de suas aulas é saber por onde começar 
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os estudos de tais assuntos. Logo, no início do trabalho, foi aplicado um questionário com os 

professores de Física do ensino médio, no intuito de averiguar a sequência didática trabalhada 

por eles, em sala de aula, para a partir disto propor uma distribuição dos temas. 

Sendo assim, de acordo com a pesquisa realizada com os professores de Física, 

Apêndice B, estabeleceu-se a proposta de sequência didática sugerida no produto educacional, 

sendo que grandezas físicas, movimento uniforme e movimento uniforme variado foram os 

primeiros, enquanto energia ficou por último. Portanto, na sequência segue uma revisão 

referente a estes temas debatidos. 

2.3.1 Grandezas físicas 

Em muitas situações cotidianas temos contato ou noção de uma grandeza física, 

mesmo sem conhecê-la. Como exemplo podemos mencionar a velocidade de um carro que 

passa pela rua de nossa casa, ou ainda ao empurrar um objeto qualquer é feito um esforço 

físico que provoca neste objeto um deslocamento, isto é, uma mudança de lugar. Esse esforço 

constitui uma das mais importantes ideias desenvolvidas pela Física e que hoje se constitui no 

conceito de força. Assim, medir uma grandeza física significa compará-la com um padrão de 

medida cuja escala é pré-determinada. As três primeiras grandezas físicas estabelecidas 

foram: comprimento, massa e tempo, as quais são as unidades fundamentais do estudo do 

movimento na Mecânica (OLIVEIRA, 2012). Todas as outras podem ser expressas por meio 

das três (JEWETT; SERWAY, 2014). Segue abaixo um breve resumo das três primeiras 

grandezas físicas: 

Comprimento: A unidade de medida de comprimento é o metro, derivado da palavra 

grega metron que significa medida, cujo símbolo é m. Foi definido como o comprimento do 

trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1/299.792.458 de 

segundo. Assim, a velocidade da luz no vácuo, é igual a 299 792 758 m/s. 

Massa: O quilograma, símbolo kg, é a unidade do padrão de massa igual à massa do 

protótipo internacional do quilograma. Esse protótipo é um cilindro composto platina-irídio 

que se encontra guardado no Escritório Internacional de Pesos e Medidas em Sèvres, França 

desde 1889, ao qual foi atribuída, por acordo internacional, a massa de 1 kg, de acordo com 

(HALLIDAY; RESNICK;  WALKER, 2013). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Platina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%ADdio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escrit%C3%B3rio_Internacional_de_Pesos_e_Medidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8vres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/1889
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Tempo: O padrão de medição do tempo é o segundo, que equivale à duração exata de 

9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do 

estado fundamental do átomo de césio 133. 

O sistema de unidades é um conjunto de unidades que permite a medida das grandezas 

em determinado setor da Física. Os sistemas usuais na mecânica têm como grandezas 

fundamentais o comprimento, a massa e o tempo. Temos o Sistema Internacional de Unidades 

(SI), cujas unidades fundamentais são o metro, o quilograma e o segundo. Há também o 

Sistema MKS cujas unidades fundamentais são o metro, o quilograma-força e o segundo 

(INMETRO, 2012). 

O Sistema Internacional de Unidades (SI) é constituído por sete grandezas físicas 

fundamentais, popularmente conhecidas como sistema métrico. O acordo foi realizado em 

1971, na 14ª Conferência Geral de Pesos e Medidas - CGPM. Nessa conferência foram 

selecionadas as unidades básicas do SI: metro, quilograma, segundo, ampère, kelvin, mol e 

candela, correspondentes, respectivamente, às grandezas fundamentais comprimento, massa, 

tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade 

luminosa (INMETRO, 2012). 

As grandezas físicas são divididas em escalares e vetoriais: 

Grandeza escalar: Grandeza que para o seu completo entendimento basta o seu módulo 

(valor numérico) acompanhado de uma unidade de medida. Podemos citar como exemplo: a 

massa, a temperatura, o comprimento, o tempo, etc.  

Grandeza vetorial: Para sua completa descrição é necessário além do módulo uma 

orientação, ou seja, direção, por exemplo, no eixo x, y ou z; e sentido, positivo ou negativo. 

Logo, um vetor possui um módulo e uma orientação, de acordo com (HALLIDAY; 

RESNICK;  WALKER, 2013). São exemplos de grandezas vetoriais: a força, a velocidade, a 

aceleração, quantidade de movimento dentre outras.  

2.3.2 Partícula, corpo extenso e referencial 

Um corpo é considerado uma partícula (ou ponto material) em Física quando suas 

dimensões são desprezíveis na situação considerada. Por exemplo, um carro se movimentando 

na BR 364, neste caso pode considerar este carro como sendo uma partícula, já que sua 

dimensão quando comparada com a extensão da rodovia é totalmente desprezível. Já um 

http://brasilescola.uol.com.br/fisica/corrente-eletrica.htm
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/temperatura-calor.htm
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corpo extenso é aquele que não possui dimensões desprezíveis na situação considerada. O 

mesmo carro que na BR 364 pode ser descrito como partícula, levando em consideração o 

comprimento da BR, mas dentro de uma garagem não será mais desprezível, pois ocupará 

praticamente toda a garagem, neste caso ele passa a ser considerado um corpo extenso. Para 

um corpo ser considerado partícula ou corpo extenso depende do referencial ao qual foi 

comparado, no primeiro caso a BR 364 e no segundo a garagem. 

O conceito de referencial é muito importante inclusive no que diz respeito à trajetória 

de um movimento. Conforme ilustração da figura 2.3, se duas pessoas observarem um mesmo 

fenômeno em pontos diferentes cada uma delas assistirá uma trajetória distinta. Este é o caso 

do piloto que está no avião deixando um corpo cair. Considerando nula a resistência do ar, um 

observador fora do avião, no chão, verá o corpo caindo de forma curva (parabólica), contudo 

o piloto assiste o corpo caindo sempre abaixo de seu avião e, portanto, assiste uma trajetória 

retilínea (TORRES et al., 2013). 

 

Figura 2. 3 - Trajetória de um objeto ao cair de um avião, com observador no ponto O, diagrama xy. 

Fonte: Portal do professor, 2010.  

 

Existe um conjunto de sistemas de referência, chamados inerciais, nos quais o objeto 

permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme (tem aceleração nula). Ao falar 

em repouso ou em movimento, é preciso especificar em relação a quê. A Terra, sem levar em 

consideração os movimentos de rotação e translação, pode ser usada, na grande maioria das 

situações, como um referencial inercial. O referencial inercial pode ser explicado através da 

primeira lei de Newton: a somatória das forças que atua sobre uma partícula é nula. Por 
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exemplo, uma estação em relação à qual se movimentam os trens está imóvel em relação a 

Terra, portanto é um referencial inercial. Uma composição que esteja em repouso na estação, 

ou trafegando em MRU, é um referencial inercial. Se um referencial é inercial, qualquer outro 

referencial que se mova com velocidade constante em relação a ele é também inercial. Por 

exemplo, dois veículos em movimento retilíneo uniforme com mesma direção e sentido 

(CORRADI et al., 2010). 

2.3.3 Movimento retilíneo uniforme 

Um movimento é denominado retilíneo uniforme quando se dá ao longo de uma linha 

reta e com uma velocidade escalar que não se modifica com o passar do tempo. A velocidade 

instantânea é constante e diferente de zero, de modo que o móvel percorre variações de 

espaços iguais com mesmo intervalo de tempo. 

2.3.3.1 Velocidade  

Segundo Nussenzveig (2002) para descrever um movimento precisamos em primeiro 

lugar de um referencial, que no caso unidimensional é simplesmente uma linha reta orientada, 

em que se escolhe a origem O; a posição de uma partícula em movimento no instante t é 

descrita pela abcissa correspondente s(t) que significa espaço ou posição em função do tempo. 

A velocidade é uma grandeza vetorial, portanto possui módulo, direção e sentido, e 

mede a rapidez das coisas. Com ela podemos, entre outras coisas, comparar quais corpos são 

mais rápidos que outros. Informalmente, o termo velocidade pode ser usado como sinônimo 

de pressa ou rapidez. Algumas vezes trabalha-se somente com o módulo da velocidade sem 

levar em conta sua direção e sentido, neste caso temos a velocidade escalar, sendo constante 

em qualquer intervalo de tempo no movimento uniforme. A velocidade escalar média é dada 

pela equação 2.1, de acordo (JEWETT; SERWAY, 2014). 

   

 
𝑉 = 𝑉𝑚 =

∆𝑆

∆𝑡
 (2.1) 
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Onde V velocidade escalar, Vm é a velocidade média, ΔS o deslocamento e Δt o intervalo de 

tempo. A velocidade instantânea, Vinst, é obtida a partir da velocidade média reduzindo o 

intervalo de tempo até torná-lo próximo de zero. Quando Δt diminui, a velocidade média se 

aproxima cada vez mais de um valor limite, que é a velocidade instantânea, dada equação 2.2 

(JEWETT; SERWAY, 2011). 

   

 
𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 = lim

∆𝑡→0

∆𝑆

∆𝑡
=

𝑑𝑆

𝑑𝑡
 (2.2) 

   

A equação horária do movimento retilíneo uniforme mostra como o espaço varia com 

o tempo: S = f(t), diz-se espaço em função do tempo. Onde S é o espaço final, S0 espaço 

inicial, t o tempo final e to o tempo inicial.  

   

 
𝑉 = 𝑉𝑚 =

∆𝑺

∆𝑡
=

𝑆 − 𝑆0

𝑡 − 𝑡0
 (2.3) 

   

Assim, obtemos: 

   

 𝑆 − 𝑆0 = 𝑉 ∗ (𝑡 − 𝑡0) (2.4) 

   

Fazendo o tempo inicial t0 = 0 na equação 2.4, então teremos S - S0 = V*t. Resolvendo 

a equação em função do espaço S, encontra-se a equação horária da posição:  

   

 𝑆 = 𝑆0 + 𝑉 ∗ 𝑡 (2.5) 

   

O gráfico S×t (espaço versus tempo) é uma reta que pode passar ou não pela origem, 

figura 2.4. Na equação 2.5, S0 é o coeficiente linear da reta e V o coeficiente angular ou 

inclinação da reta. 
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Figura 2. 4 – Gráfico = S(t) Movimento Uniforme. 

 

Fonte própria. 

 

A velocidade escalar é obtida a partir do gráfico S×t, calculando a inclinação da reta 

que recai na equação 2.5. O gráfico V×t (velocidade versus tempo) do movimento uniforme 

está representado na figura 2.5. A função V = f(t), velocidade em função do tempo, é 

constante, logo o gráfico é uma reta paralela ao eixo do tempo em qualquer instante e 

intervalo. 

 

Figura 2. 5 -  Gráfico V×t – Movimento Uniforme. 

 

Fonte própria. 
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É possível calcular a variação de espaço percorrido ou deslocamento (∆S) em um 

intervalo de tempo (∆t), considerando a área abaixo da reta obtida (área hachurada na figura 

2.5) que é igual a área de um retângulo, conforme equação 2.6. 

   

 ∆𝑆 = 𝐴𝑟𝑒𝑡â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 =base*altura=∆𝑡 ∗ 𝑉 (2.6) 

   

Onde ∆t é igual a base e V altura do retângulo. 

2.3.4 Movimento Retilíneo Uniformemente Variado – MRUV 

O movimento de uma partícula é dito variado quando sua velocidade escalar 

instantânea varia no decorrer do tempo. Caso o módulo da velocidade aumente o movimento 

chama-se acelerado, porém se o módulo da velocidade diminui recebe o nome de movimento 

retardado. O Movimento Retilíneo Uniformemente Variado - MRUV pode ser definido 

dizendo que a partícula se move em linha reta, com o módulo da sua velocidade instantânea 

tendo variações iguais em intervalos de tempo iguais. Por isso, o correspondente gráfico do 

módulo da velocidade instantânea em função do tempo é uma reta. O módulo da aceleração 

pode ser escrito:  

onde am é a aceleração média, ΔV a variação da velocidade e Δt o intervalo de tempo. 

Fazendo a aceleração média (am) igual a aceleração escalar (a), entre os tempos t1 e t2 

temos a equação 2.8, conforme (NUSSENZVEIG, 2002), 

onde: V(t2) é a velocidade no tempo t2, V(t1) velocidade no tempo t1, sendo t2> t1. 

Estabelecendo na equação 2.8, t1 = 0, ou seja, considerar que o intervalo de tempo é 

marcado a partir do instante inicial de observação do movimento; e o instante final do 

   

 
𝑎𝑚 =

∆𝑉

∆𝑡
 (2.7) 

   

   

 
𝑎 = 𝑎𝑚 =

∆𝑉

∆𝑡
=

𝑉(𝑡2) − 𝑉(𝑡1)

𝑡2 − 𝑡1
 (2.8) 
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intervalo considerado tomado como um instante genérico, t2 = t, e resolvendo a equação para 

V(t), encontraremos a equação 2.9, que ficou conhecida como a equação horária da 

velocidade. 

Sendo V(t) a velocidade no tempo t qualquer, V(0) a velocidade inicial em t=0 e a é a 

aceleração. 

A área sobre o gráfico da figura 2.6 é a área de um trapézio, entre os instantes t1 e t2, 

dividindo a mesma em duas áreas menores encontra-se A1 a área do retângulo, e A2 sendo a 

área do triângulo. No MRUV, assim como no MRU, a área da figura representa o módulo do 

deslocamento no intervalo de tempo definido entre t1 e t2. Então examinando o gráfico da 

figura 2.6 é possível ver que o deslocamento entre os instantes é ΔS=A, onde A=A1+A2, 

conforme equação 2.10 (NUSSENZVEIG, 2002). 

 

Figura 2. 6– Gráfico V×t – Movimento uniformemente variado. 

 
Fonte própria. 

 

   

 V(𝑡) = 𝑉(0) + 𝑎. 𝑡 (2.9) 

   

   

 𝛥𝑆 = 𝑆(𝑡2) − 𝑆(𝑡1) = 𝐴1 + 𝐴2 (2.10) 
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Onde S(t2) é a posição no instante t2 e S(t1) a posição no instante t1. A área do retângulo A1 é 

dada pela área da base multiplicada pela altura, de acordo com equação 2.11, 

Considerando V(t1) a velocidade no instante t1 correspondendo a altura, e (t2 − t1) a diferença 

de tempo que corresponde a base. Enquanto que a área do triângulo, A2, é encontrada por 

meio do produto da base pela altura dividido por dois, equação 2.12 (NUSSENZVEIG, 2002). 

Desta forma a equação 2.10 pode ser expressa considerando as equações 2.11 e 2.12, 

na forma da equação 2.13: 

E considerando como no movimento uniforme, t1 = 0 e t2 = t, obtêm-se:  

Esta é a expressão matemática para o módulo do deslocamento no MRUV chamada 

equação horária da posição. Tal equação da posição em função do tempo pode ser reescrita 

segunda a 2.15 (NUSSENZVEIG, 2002). 

Onde S(t) representa o espaço ou posição que a partícula ocupa no tempo t, S(0) espaço ou 

posição inicial e V(0) a velocidade inicial. 

   

 𝐴1 = (𝑡2 − 𝑡1) ∗ 𝑉(𝑡1) (2.11) 

   

   

 𝐴2 = (1
2⁄ )(𝑡2 − 𝑡1) ∗ [𝑉(𝑡2) − 𝑉(𝑡1)] = (1

2⁄ ) ∗ 𝑎 ∗ (𝑡2 − 𝑡1)2 (2.12) 

   

   

 
𝑆(𝑡2) − 𝑆(𝑡1) = (𝑡2 − 𝑡1) ∗ 𝑉(𝑡1) + (

1

2
) ∗ 𝑎 ∗ (𝑡2 − 𝑡1)2 (2.13) 

   

   

 
𝑆(𝑡) − 𝑆(0) = 𝑉(0) ∗ 𝑡 + (

1

2
) ∗ 𝛼 ∗ 𝑡2  (2.14) 

   

   

 
𝑆(𝑡) = 𝑆(0) + 𝑉(0) ∗ 𝑡 + (

1

2
) 𝛼 ∗ 𝑡2 (2.15) 
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A equação da posição do movimento uniformemente variado é uma expressão que 

fornece a velocidade escalar V de uma partícula em função do espaço S. Considere uma 

partícula que tenha, em t=0, espaço S0 e velocidade escalar V0 e que em um instante posterior 

tenha velocidade escalar V e espaço S. Seja a aceleração escalar (a), constante e diferente de 

zero. Logo, efetuando tais considerações na equação 2.15 encontra-se a equação 2.16 para o 

movimento uniformemente variado, segundo (NUSSENZVEIG, 2002). 

Considerando a equação 2.9 e fazendo V(t) = V e V(0) = V0 é possível reescrevê-la de 

acordo com a expressão 2.17: 

Resolvendo a equação 2.17 em t, fica: 

Substituindo a equação 2.18, na equação da posição 2.16, tem-se a equação 2.19: 

Explicitando S - S0 igual a ΔS na equação 2.19, e após alguns cálculos matemáticos o 

resultado será a equação 2.20, 

   

 
𝑆 = 𝑆0 + 𝑉0 ∗ 𝑡 + (

1

2
) 𝛼 ∗ 𝑡2  (2.16) 

   

   

 V= 𝑉0 + 𝑎. 𝑡 (2.17) 

   

   

 
𝑡 =

𝑉 − 𝑉0

𝑎
 (2.18) 

   

   

 
𝑆 = 𝑆0 + 𝑉0 ∗ (

𝑉 − 𝑉0

𝑎
) + (

1

2
) 𝛼 ∗ (

𝑉 − 𝑉0

𝑎
)

2

 (2.19) 

   

   

 
∆𝑆 =

𝑉2 − 𝑉0
2

2 ∗ 𝑎
 (2.20) 
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Esta equação é conhecida como equação de Torricelli e pode ser reescrita como, 

equação 2.21, conforme (HALLIDAY; RESNICK;  WALKER, 2013). 

2.3.4.1 Força - conceito de força  

A Física por estudar a natureza, estuda o movimento dos objetos, incluindo a 

aceleração, que é uma variação da velocidade. A causa da aceleração é sempre uma força que 

pode ser definida em termos coloquiais como um empurrão ou um puxão exercido sobre um 

objeto (HALLIDAY; RESNICK;  WALKER, 2013). Para Newton, a grandeza força está 

associada à mudança de velocidade. Uma característica importante desta é ser uma grandeza 

vetorial, isto é, para sua perfeita caracterização é necessário fornecer o módulo, direção e 

sentido. 

As leis de Newton constituem os três pilares fundamentais do que chamamos 

Mecânica Clássica, que justamente por isso também é conhecida por Mecânica Newtoniana. 

Na sequência encontra-se uma descrição das três leis de Newton. A primeira delas é a 

primeira lei, também conhecida como lei da inércia. 

Num período anterior a Galileu a maioria dos filósofos pensava que fosse necessária 

alguma influência ou força para manter um corpo em movimento. Supunham que um corpo 

em repouso estivesse em seu estado natural. Acreditavam que para um corpo se mover em 

linha reta com velocidade constante fosse necessário algum agente externo empurrando-o 

continuamente, caso contrário ele iria parar.  

Estudando o movimento de corpos em superfícies cada vez mais planas e lisas, Galileu 

chegou à conclusão que uma força deve ser necessária para modificar a velocidade de um 

corpo, porém não é preciso força alguma para manter essa velocidade constante, a figura 2.7 

ilustra essa situação (HALLIDAY; RESNICK;  WALKER, 2013). 

 

 

 

 

   

 𝑉2 = 𝑉0
2 + 2 ∗ 𝑎 ∗ ∆𝑆. (2.21) 
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Figura 2. 7 - Nenhuma força é exigida para manter a velocidade constante. 

Fonte: Portal São Francisco, 2017. 

 

Newton enunciou que "Na ausência de forças externas e quando visualizado a partir de 

um referencial inercial, um corpo em repouso permanece em repouso e um corpo em 

movimento continua em movimento com uma velocidade constante." (JEWETT; SERWAY, 

2014, p. 132). Ou seja, quando a força resultante for nula o corpo permanecerá em repouso ou 

se deslocará com movimento retilíneo e uniforme. 

A lei fundamental, ou segunda lei de Newton, nos mostra como fazer para tirar um 

corpo do estado de equilíbrio. Em outras palavras a segunda lei estabelece que se houver uma 

força resultante atuando sobre o corpo, a velocidade vetorial desse corpo sofrerá alterações, 

ou seja, a força resultante atuando sobre o corpo fará surgir nele uma aceleração, figura 2.8. 

 

Figura 2. 8 – Carrinho com movimento uniformente variado, aceleração contante. 

Fonte: Portal São Francisco, 2017.  

 

A segunda Lei de Newton estabelece a relação entre força e aceleração "A aceleração 

adquirida por uma partícula sob ação de uma força é diretamente proporcional à força e 

inversamente proporcional à massa da partícula."(CORRADI et al., 2010, p. 299). Na largada 

de uma prova de fórmula 1, a força exercida pela pista sobre os pneus traseiros provoca uma 
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aceleração dos veículos. A equação fundamental da dinâmica, ou do movimento, pode ser 

resumida na segunda Lei de Newton, definida como, 

:   

 𝑭 = 𝑚 ∗ 𝒂 (2.22) 

   

onde F significa força, m a massa e a é a aceleração. 

Ao estudar cinemática, vimos que no MRUV existe uma aceleração capaz de variar o 

módulo da velocidade. Contudo, não falamos do essencial: de onde veio essa aceleração? Ela 

veio de uma força aplicada sobre o corpo. É somente sob a ação de uma força que um objeto 

pode experimentar uma aceleração, isto é, uma variação na velocidade. Diz-se, então que a 

força é o agente físico cujo efeito dinâmico é a aceleração.  

Uma força é apenas um aspecto da interação mútua entre dois corpos. Assim sendo, na 

terceira lei de Newton, verifica-se experimentalmente que quando um corpo exerce uma força 

sobre outro, o segundo sempre exerce uma força no primeiro, conforme figura 2.9. Logo, a 

terceira Lei de Newton enunciou que "o foguete empurra os gases para trás, resultando em 

gases que empurram o foguete para a frente." Conforme citado por (JEWETT; SERWAY, 

2014). 

 

Figura 2.9 – Os jatos de gases são jogados no ar. 

 

Fonte: Wordpress, 2016. 

 

O princípio de ação e reação mostra que cada vez que se aplica uma força haverá uma 

reação de mesmo valor, mesma direção, mas de sentido contrário. Essas forças, ação e reação, 

ocorrem sempre em corpos diferentes. 
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2.3.5 Energia 

A energia de um sistema é uma medida de sua habilidade em transformar em trabalho, 

sendo a mesma conservada, quando desaparece em uma forma reaparece em outra. Dentre as 

diversas energias conhecidas, neste estudo da dinâmica tem-se energia cinética, energia 

potencial gravitacional e energia potencial elástica. 

A palavra trabalho (T) do qual se fala neste capítulo difere da noção de ocupação, 

ofício ou profissão. Neste caso significa transferir energia de um sistema para outro, através 

do produto escalar de um vetor força F pelo vetor deslocamento d, descrito pela equação 2.23 

segundo (HALLIDAY; RESNICK;  WALKER, 2013).  

   

 𝑇 = 𝑭 ∗ 𝒅 (2.23) 

   

 

Conforme a figura 2.10, o trabalho realizado pela força F, decomposta na horizontal, 

F*cosθ, é o produto dessa Força pelo deslocamento do bloco através uma distância d. Assim o 

trabalho é definido matematicamente como a força paralela ao plano pelo deslocamento ou 

distância. 

 

Figura 2. 10 – Bloco puxado por uma força F, formando um ângulo θ com a horizontal 

Fonte própria. 

 

Embora calculado a partir de duas grandezas vetoriais, o trabalho é uma grandeza 

escalar. Entretanto, ele é uma grandeza algébrica que pode ser positiva ou negativa. Quando a 

componente da força tiver a mesma direção que o deslocamento, o trabalho será positivo. Se 

oposto, o trabalho será negativo. Se a força for perpendicular ao deslocamento, ela não terá 

componente na direção do movimento e o trabalho será nulo. Desta forma, o módulo do 
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trabalho calculado a partir da força resultante F, pelo deslocamento ΔS igual a d, é dado pela 

expressão 2.24. 

   

 𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑑*cosθ (2.24) 

   

Logo, se a força e o deslocamento tiverem a mesma direção e sentido, cos 00=1, então 

o trabalho fica conforme a equação 2.25. 

   

 𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑑 (2.25) 

   

Existem várias formas de energia, contudo a nossa atenção será concentrada em um 

único tipo de energia, a energia cinética. Pela lei da conservação da energia o trabalho é igual 

à variação de energia cinética (TIPLER; MOSCA, 2013, p. 160). 

Uma boa forma de ilustrar esse tipo de energia é observando a imagem da figura 2.11. 

Desse modo, a energia cinética do carrinho é a capacidade que ele tem de realizar trabalho 

devido ao seu movimento, a partir do repouso, onde V0=0, até o carrinho chegar uma 

velocidade final V, impulsionado por uma força resultante constante F, na direção do 

deslocamento d. 

 

Figura 2. 11 – Carrinho partindo do repouso imulsionado por uma força F contante e não nula. 

Fonte: Física vestibular, 2010. 

 

Substituindo o módulo da força da equação 2.22 na equação 2.25, obtém-se como 

resultado uma expressão, que rearranjando a equação de Torricelli 2.21 para a*d e 

substituindo neste resultado, chega-se a equação 2.26. 
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𝑇 = 𝑚 ∗ (

𝑉2 − 𝑉0
2

2
) (2.26) 

   

onde T é o trabalho, m massa, Vo velocidade inicial e V a velocidade final do carrinho. 

Multiplicando as parcelas da equação 2.26, pela massa encontra-se a expressão 2.27: 

   

 
𝑇 =

𝑚 ∗ 𝑉2

2
−

𝑚 ∗ 𝑉0
2

2
 (2.27) 

   

Onde se verifica, portanto, que o trabalho é dado pela variação da energia cinética, 

equivalente à equação 2.28. 

   

 𝑇 = (𝐸𝑐 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −  𝐸𝑐 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎 ) = ∆𝐸 (2.28) 

   

onde Ec final é a energia cinética final, Ec inicial a energia cinética inicial e ΔE a variação 

de energia do carrinho. Considerando que o carrinho partiu do repouso a energia cinética pode 

ser escrita como a equação 2.29. 

   

 
𝐸𝑐 =

𝑚 ∗ 𝑉2

2
 (2.29) 

   

   

2.4 AQUISIÇÃO DE DADOS NO ENSINO DE FÍSICA  

Os equipamentos laboratoriais de Física são importantes nas suas aplicações porque 

possibilitam estudar os fenômenos físicos, fazendo a ligação da teoria com a prática. A 

aquisição automática de dados via computador e periféricos programáveis faz uma ponte entre 

o experimento e os dados fornecidos, o que possibilita trabalhar situações do dia a dia. 
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2.4.1 Aquisição automática de dados: ferramenta Arduino 

A maior vantagem da plataforma Arduino sobre outras plataformas de 

desenvolvimento de microcontroladores (pequeno computador SoC1 em um único circuito 

integrado, o qual contém um núcleo de processador, memória e periféricos programáveis de 

entrada e saída) é a facilidade de sua utilização; pessoas que não são da área técnica podem, 

rapidamente, aprender o básico e criar seus próprios projetos em um intervalo de tempo 

relativamente curto. Artistas, mais especificamente, parecem considerá-lo a forma perfeita de 

criar obras de arte interativas rapidamente, e sem conhecimento especializado em eletrônica. 

Há uma grande comunidade de pessoas utilizando Arduinos, compartilhando seus códigos e 

diagramas de circuito para que outros os copiem e modifiquem. A maioria dessa comunidade 

também estão dispostos a auxiliar outros desenvolvedores. O fórum do Arduino é o melhor 

local para buscar por respostas rápidas (MCROBERTS, 2011). 

De acordo com Martinazzo et al., (2014), abordando de maneira mais simples, o 

sistema Arduino é um conjunto de ferramentas que permite a leitura simultânea em dezenas 

de sensores, tanto digitais quanto analógicos e, dependendo do conhecimento em eletrônica e 

programação, tem aplicações em diversos campos tecnológicos, particularmente na 

comprovação experimental da Física. Utiliza uma linguagem de programação C++ e pode ser 

associado ao software Processing2 para apresentação de resultados na forma gráfica e em 

tempo real.  

O sistema Arduino, sozinho, não permite o processamento de dados para apresentação 

gráfica. Os dados lidos pelos sensores e, conforme programação do software podem ser 

tratados em planilhas ou tabelas eletrônicas, a partir das quais podem ser realizadas as análises 

das informações. A sua aplicação vai desde a segurança até a automação de processos 

eletromecânicos. No que diz respeito ao ensino de Física, tem grande aplicabilidade, pois é 

possível ler dados de qualquer fenômeno físico detectável por sensores, ou seja, basicamente é 

um sistema que lê sinais elétricos em sensores expostos ao ambiente a partir de suas portas 

digitais e analógicas. Entre os fenômenos estudados até o momento estão: velocidade, 

                                                 

1 System-on-a-chip (SOC), ou, em português, sistema-em-um-chip, se refere a todos os componentes de 
um computador, ou qualquer outro sistema eletrônico, em um circuito integrado (chip). Mais detalhes em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/System-on-a-chip. 

2 Processing é uma linguagem de programação de código aberto e ambiente de desenvolvimento 

integrado (IDE), construído para as artes eletrônicas e comunidades de projetos visuais com o objetivo de ensinar 
noções básicas de programação de computador em um contexto visual e para servir como base para cadernos 
eletrônicos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/System-on-a-chip
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_central_de_processamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_(computador)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Entrada/sa%C3%ADda
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletr%C3%B4nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_aberto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_de_desenvolvimento_integrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_de_desenvolvimento_integrado


48 

 

 

 

aceleração, movimento uniforme e uniformemente variado. É possível estudar muitos 

fenômenos físicos reais, ou seja, “sentir” a natureza como ela é. 

2.4.1.1 Breve histórico do Arduino 

O Arduino foi criado em 2005 por um grupo de cinco pesquisadores: Massimo Banzi, 

David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis (ADILSON THOMSEN, 

2014). O objetivo era elaborar um dispositivo que fosse ao mesmo tempo barato, funcional e 

fácil de programar, sendo dessa forma acessível a estudantes e projetistas amadores. Além 

disso, foi adotado o conceito de hardware livre, o que significa que qualquer um pode montar, 

modificar, melhorar e personalizar o Arduino, partindo do mesmo hardware básico.  

Assim, foi criada uma placa composta por um microcontrolador Atmel 3, circuitos de 

entrada/saída e que pode ser facilmente conectada à um computador e programada via 

Integrated Development Environment (IDE), ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado, em 

português, utilizando uma linguagem baseada em C/C++, sem a necessidade de equipamentos 

extras. 

2.4.2 A linguagem Python  

Segundo Souza, Nascimento e Filho (2011), a linguagem Python é considerada de 

altíssimo nível, pois sua sintaxe é simples e sua tipagem dinâmica, além de ser interpretada 

por outras linguagens, o que a torna excelente para scripting e robusta para os mais variados 

paradigmas entre eles a orientação a objetos. Com todos esses benefícios a linguagem Python 

ainda surpreende por ser um software de código aberto estando disponível para a maioria dos 

sistemas operacionais. Pelo fato de ser de alta produtividade e ter inúmeras bibliotecas para 

trabalhar em cima de diversos tipos de problemas, o Python se torna uma linguagem ideal 

para se utilizar na interface entre o computador e o microcontrolador. Essa interface pode se 

caracterizar por diversas formas, como um sistema web que armazena dados de um sensor e 

gera gráficos de acordo com a oscilação dos valores, uma pequena aplicação para controlar os 

                                                 

3 Os microcontroladores Atmel também possuem suporte para integração contínua de tecnologia de 
toque capacitivo e para a implantação de botões, controles deslizantes e rodas. Além disso, o Atmel oferecem 
suporte wireless e para segurança. 
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movimentos de um robô, entre muitos outros, se limitando apenas à capacidade intelectual de 

quem está projetando (SOUZA; NASCIMENTO; FILHO, 2011). 

A linguagem foi projetada com a filosofia de enfatizar a importância do trabalho do 

programador sobre o esforço computacional. Prioriza a legibilidade do código sobre a 

velocidade ou expressividade. Combina uma sintaxe concisa e clara com os recursos 

poderosos de sua biblioteca padrão. 

2.4.3 Como o Python e Arduino se relacionam nesse projeto 

A linguagem Python funciona em conjunto com o Arduino. Esta linguagem foi 

escolhida por ser suportada em todos os sistemas operacionais da atualidade, garantindo que 

este programa seja executado em qualquer computador.  

Tal junção foi utilizada na implementação do produto educacional deste trabalho. O 

carrinho que está descrito no apêndice F se constitui por meio de programação elaborada no 

Arduino para executar movimento uniforme e movimento uniformemente variado, e o Python 

se relaciona com o Arduino gerando as telas no computador e posteriormente dá o comando 

ao Arduino para o carrinho executar o movimento.  

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_rotinas
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3 METODOLOGIA  

 

Neste capítulo será descrita a metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa 

aplicada, ou seja, do produto educacional: experiência de baixo custo em cinemática e 

dinâmica utilizando um carrinho robô Arduino no plano. Tal produto foi elaborado para ser 

utilizado como proposta didática que proporcione uma mudança significativa na qualidade do 

ensino de Física, pois é o professor quem deve buscar uma forma de pesquisa aplicada em 

ensino que melhor se ajusta a necessidade de aprendizagem dos alunos.  

3.1 PASSO A PASSO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS AULAS COM O 

PRODUTO EDUCACIONAL 

Segue na figura 3.1 o fluxograma sobre o planejamento da sequência didática, 

execução das atividades e aplicação do produto educacional.  

 

Figura 3. 1 - Fluxograma do planejamento e aplicação do produto educacional. 

 

Fonte própria. 
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Inicialmente foi realizada uma pesquisa junto aos professores de ensino médio, que 

responderam um questionário sobre experiências de baixo custo e sequência dos conteúdos de 

Física. A partir da pesquisa realizada com professores de Física, (ver apêndice B), foi 

planejada a sequência das aulas para aplicação do produto. 

O segundo passo foi a preparação das aulas teóricas de acordo com a sequência teórica 

elencada pelos professores.  Elaborou-se um conjunto de exercícios, chamados atividades de 

aprendizagem teórica, que tinham o objetivo de assegurar um conteúdo estruturado, com a 

finalidade de promover uma introdução aos conteúdos de Física: Cinemática, Dinâmica e 

Energia, priorizando por exercícios que façam a ligação entre estes conteúdos.  

O terceiro passo foi a preparação das aulas práticas utilizando o carrinho robô. 

Montou-se o carrinho cuja descrição é feita na seção 3.4, e para maiores detalhes, ver 

apêndice F. Para operar o carrinho montou-se um passo a passo, o qual está descrito na seção 

4.1.2.2. 

Na quarta etapa foi elaborado o passo a passo do relatório pós-experimento a ser 

seguido pelos alunos. O objetivo do relatório é que o aluno relacione teoria com a prática, 

estude sobre velocidade média e aceleração média, que são obtidas através de retas tangentes 

nos respectivos gráficos (S×t) e (V×t), e aprendam a fazer. As perguntas seguem essa mesma 

linha de raciocínio, interpretar as informações dos gráficos.  

O quinto passo foi a realização das aulas teóricas. Foram escolhidas duas turmas de 2º 

Ano do Ensino Médio do Curso Técnico em Agropecuária do Instituto Federal de Rondônia 

(IFRO), campus de Ariquemes, para o desenvolvimento do projeto, cujas turmas serão 

denominadas de turma A e B. As aulas teóricas eram de curta duração, utilizando recursos 

como os applets de Física para ampliar a compreensão dos alunos, logo em seguida formavam 

os grupos de estudantes para resolver os exercícios de aprendizagem, promovendo maior 

interação, compartilhando experiência, e aqueles que tinham maior facilidade ajudava os 

demais. Os experimentos sobre movimento uniforme e movimento uniformemente variado, 

realizados com o carrinho, ratificaram os conhecimentos previamente estudados nos 

exercícios de aprendizagem.  

O passo seguinte ou sexto momento foi da aplicação das aulas práticas com o carrinho 

robô sobre movimento uniforme e movimento uniformemente variado. As aulas práticas 

foram preparadas no intuito de interação do conhecimento prévio desenvolvido nas aulas com 

os exercícios de aprendizagem, com um novo recurso didático para proporcionar uma 

aprendizagem significativa. A realização se dava com o grupo de 04 (quatro) alunos, cada um 
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com uma função definida, sendo: colocar o carrinho na posição inicial; operar o programa 

Federal Institute Robot Cart - IFRC, em português, Instituto Federal Carrinho robô, digitando 

os dados de entrada: velocidade e tempo de duração do experimento para o movimento 

uniforme, e velocidade, tempo e aceleração para movimento uniformemente variado; medir 

com uma trena a distância percorrida pelo carrinho; após realizar o experimento, anotar os 

dados experimentais que estavam na tela do computador nos quadros do respectivo relatório, 

quadro 4.1, para movimento uniforme, quadro 4.2 e quadro 4.3, para movimento 

uniformemente variado.  

Dentro dos quadros, no relatório, tinham as tabelas: programa 1, programa 2 e 

programa 3 que produziam os dados na tela do computador, que era anotado nos respectivos 

quadros do relatório conforme mencionado anteriormente. A tabela comparação media a 

posição final em cada tempo e fazia um estudo comparativo com a tabela programa 1. 

Maiores detalhes estão colocados na seção 4.1.2.2, sobre procedimento experimental com 

movimento uniforme; e seção 4.1.2.3, procedimento experimental com movimento 

uniformemente variado. 

As atividades de aprendizagem e pós-experimentos sobre dinâmica e energia foram 

trabalhadas a parte, não houve experimentos específico para estes conteúdos, apenas foram 

aproveitadas as tabelas já montadas pelos alunos no experimento sobre movimento uniforme e 

movimento uniformemente variado. O uso da massa do carrinho contribuiu para trabalhar o 

conteúdo das Leis de Newton, considerando a força aplicada pelos pneus ao chão que 

impulsionava o carrinho para frente. Também se faz importante falar sobre a inércia, uma vez 

que o carrinho para entrar em movimento precisa que aplique uma velocidade mínima, para 

vencer a inércia dos motores. Da mesma forma a energia foi trabalhada nas atividades teórica 

de aprendizagem pós-experimento, utilizando informações como massa do carrinho e 

aceleração dos experimentos feitos anteriormente. 

O sétimo passo foi a elaboração pelos alunos do relatório do experimento realizado em 

sala. O pós-experimento, um espécime de relatório, tinha início logo após a prática 

experimental com a construção dos gráficos em papel milimetrado, o professor como 

mediador tirava dúvidas dos grupos, posteriormente os alunos respondiam as perguntas que 

estavam no relatório, com o auxílio dos gráficos construídos. 

O oitavo passo foi a elaboração do questionário de avaliação do produto a ser aplicado 

com os alunos. A elaboração deste questionário teve por objetivo verificar como foi a 

aprendizagem dos alunos, fazendo um paralelo entre o antes, do projeto ser aplicado, e o 
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depois que o projeto foi aplicado. Nada melhor que os próprios alunos para dizer se a 

aprendizagem foi significativa ou não. Também tinha perguntas de interpretação para 

investigar se houve aprendizagem significativa. A segunda parte do questionário queria saber 

quanto à implementação da proposta didática, ver apêndice C.  

O nono passo foi a aplicação do questionário de avaliação do produto com os alunos. 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um formulário do Google Drive. Após a 

realização dos exercícios de aprendizagem e das aulas práticas utilizando o carrinho robô os 

alunos responderam um questionário de avaliação do produto o qual foi dividido em duas 

partes: a primeira parte avaliou a aprendizagem dos alunos; e a segunda parte como foi a 

implementação da proposta didática, experiência de baixo custo utilizando um carrinho robô 

no plano.  

O décimo e último passo foi à análise dos resultados do questionário de avaliação e 

dos relatos de experiência. As respostas do questionário de avaliação foram analisadas e as 

informações tabuladas em gráficos com comentários cujos resultados estão apresentados no 

capítulo 5, de resultados e discussão. Priorizou uma análise qualitativa da pesquisa aplicada. 

Também é apresentada uma breve discussão sobre o local da pesquisa, abordagens 

qualitativa e quantitativa da pesquisa, instrumentos de coleta dos dados, descrição da 

montagem do carrinho robô, aplicação da proposta didática, e os relatos de experiência da 

aplicação do produto. 

3.2 METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DO PRODUTO EM SALA DE AULA 

Em relação ao desenvolvimento do produto, inicialmente, os professores de Física do 

ensino médio responderam um questionário sobre experiências de baixo custo e sequência dos 

conteúdos de Física. O planejamento das aulas teóricas teve como base as respostas do 

questionário com os professores, ver apêndice B. Um conjunto de exercícios chamados, 

atividades de aprendizagem teórica, foram elaborados com o objetivo de assegurar um 

conteúdo estruturado para introduzir os conteúdos de Física: cinemática, dinâmica e energia, 

primando por exercícios que façam a ligação entre estes assuntos.  

Para as aulas práticas ministradas utilizando o carrinho robô procedeu-se primeiro com 

movimento uniforme, em seguida com o movimento uniformemente variado. A fim de operar 

o carrinho montou-se um passo a passo o qual está descrito na seção 4.1.2.2, movimento 
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uniforme, e seção 4.1.2.3 referente ao movimento retilíneo uniformemente variado. A 

montagem do carrinho está detalhada no apêndice F. 

Após os alunos realizarem os experimentos anotavam os dados referentes ao 

movimento uniforme no quadro 4.1, e movimento uniformemente variado no quadro 4.2. O 

relatório tinha início logo após o experimento por meio da construção de gráficos, que era 

primordial para responder o relatório, onde o professor como mediador tirava as dúvidas dos 

grupos. 

3.3 LOCAL DA PESQUISA  

A pesquisa aplicada do projeto experiência de baixo custo utilizando carrinho robô 

Arduino no plano foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia - IFRO, campus de Ariquemes. 

O IFRO, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), foi 

criado através da Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que reorganizou a rede federal 

de educação profissional, científica e tecnológica composta pelas escolas técnicas, 

agrotécnicas e Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), transformando-os em 

38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, distribuídos em todo o território 

nacional. O IFRO surgiu como resultado da integração da Escola Técnica Federal de 

Rondônia (na época em processo de implantação, tendo unidades em Porto Velho, Ji-Paraná, 

Ariquemes e Vilhena), com a Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste, esta 

possuindo então 15 anos de existência. 

O campus do IFRO de Ariquemes foi criado em 2009, mediante a transferência, ao 

IFRO, da Escola Média de Agropecuária da Região Cacaueira (EMARC), subsidiada pela 

Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira (CEPLAC). O ambiente é 

apropriado à produção agropecuária e à instalação do agronegócio, haja vista a qualidade do 

solo, os índices de precipitação pluviométrica e as reservas naturais existentes. A sede do 

campus localiza-se na Rodovia RO 257, km 13, sentido Ariquemes a Machadinho do Oeste. 

As aulas no IFRO, campus de Ariquemes, foram iniciadas em março de 2010, com 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio sendo: Agropecuária, Alimentos e Informática, 

sendo os dois primeiros em turno integral; no segundo semestre do ano, foram iniciadas as 

aulas do Curso Técnico em Aquicultura subsequente ao Ensino Médio. A partir do segundo 
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semestre de 2011 teve início o Curso de Licenciatura em Biologia. Ao fim de 2012, teve 

início o curso de Pós-Graduação Lato sensu em Informática na Educação. No primeiro 

semestre de 2014 teve início o Curso Técnico Integrado em Suporte e Manutenção em 

Informática. Em 2015, começou o curso de Pós-Graduação Lato sensu em Educação de 

Jovens e Adultos na Diversidade e Inclusão Social. 

O campus está em fase de expansão de sua infraestrutura, de modo a atender a uma 

demanda crescente de alunos e a uma maior diversificação de seus cursos, inclusive na 

modalidade à distância.  

3.4  AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DA PESQUISA 

A abordagem principal numa pesquisa aplicada é o desenvolvimento de produtos e 

estratégias de ensino, visando à melhoria na sala de aula. Para tal pode-se avaliar a ocorrência 

da aprendizagem, utilizando recursos sob a forma de questionário ou teste de aprendizagem. 

Para avaliar a aplicação do projeto experiência de baixo custo utilizando o carrinho 

robô Arduino, foi aplicado nas turmas A e B do 2º Ano do Ensino Médio do Curso Técnico 

em Agropecuária do IFRO, campus de Ariquemes, um questionário de avaliação do produto o 

qual foi dividido em duas partes (apêndice C). A primeira parte do questionário objetivou 

pesquisar como tinha sido a aprendizagem dos alunos antes da realização do projeto e depois 

da implantação do mesmo. A segunda parte da pesquisa utilizando o questionário queria saber 

como foi pedagogicamente a implementação do projeto. 

Os conteúdos trabalhados antes do projeto, cinemática (MRU e MRUV), dinâmica e 

energia foram os mesmos, ensinados durante a efetivação do projeto, porém a abordagem de 

ensino na implantação do projeto priorizou alguns detalhes como elaboração de exercícios 

que antecedia o experimento com atividades de aprendizagem teórica, para ampliar a 

compreensão utilizou-se recursos como os applets de Física, aula prática utilizando recursos 

experimentais como o carrinho Arduino e as atividades de pós-experimentos da aprendizagem 

prática (Apêndice E).  

As perguntas elaboradas no questionário do Apêndice C foram direcionadas para 

respostas da pesquisa. O instrumento utilizado foi um questionário com perguntas abertas e 

fechadas. As perguntas abertas são qualitativas, não sugerem qualquer tipo de resposta e são 

dadas pelas palavras do respondente, principalmente quando solicitado a fazer um comentário. 
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As perguntas fechadas são oferecidas ao respondente algum tipo de resposta e ele deve optar 

por apenas uma das respostas que lhe foram apresentadas e a partir delas quantificar. As 

perguntas fechadas são do tipo: binárias, a qual permite apenas dois tipos de resposta, sim ou 

não; múltipla escolha, que permite várias opções de resposta; escalonadas, são aquelas 

alternativas organizadas em escala ou níveis, de maneira que o respondente indique o seu 

posicionamento ou preferência diante da pergunta. 

3.5 INSTRUMENTOS DA COLETA DE DADOS 

Antes de iniciar a coleta de dados entrou-se em contato com a direção do IFRO, 

campus de Ariquemes, para explicar o objetivo desta pesquisa didática, o qual era desenvolver 

um carrinho robô Arduino para ser utilizado nas aulas práticas que seria realizada a partir dos 

conteúdos de cinemática (MRU e MRUV), para verificar o processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Mathias e Sakai, (2010), levando em consideração o número de alunos e às 

vantagens funcionais do Google Drive, as quais se destacam: o tempo no processo de coleta, 

análise de dados e a manipulação da grande quantidade de documentos, optou por utilizar tal 

recurso. O que pode facilitar muito tal tarefa é a substituição dos instrumentos em papel por 

um formulário ou questionário online que permite a coleta organizada das respostas, 

poupando tempo e dando melhores condições para fazer as análises comparativas. Outra 

possibilidade interessante ao pacote do Google Drive é que seus arquivos podem ser 

acessados de qualquer local ou horário, não ocupando espaço no computador do usuário, uma 

vez que está armazenado no servidor da Google, sendo gratuito e não requer conhecimentos 

de programação. 

O questionário é um instrumento de pesquisa, constituído por uma série ordenada de 

perguntas referentes ao tema da pesquisa. Quando o questionário é enviado para os 

pesquisados responderem diretamente, o formulário online precisa ser acompanhado com 

explicações para tornar a pergunta mais clara para seu preenchimento correto. Quando o 

próprio pesquisador aplica pessoalmente o instrumento aos pesquisados, este é denominado 

de formulário. Os questionários e formulários apresentam perguntas objetivas, muitas vezes 

com alternativas de respostas já codificadas, mas podem conter também algumas perguntas 

abertas (MARSIGLIA; GIFFONI, 2007). 
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A sequência dos conteúdos a serem trabalhados no produto educacional desta 

Dissertação de Mestrado teve como base a análise do questionário feito com os docentes 

sobre experiência de baixo custo e sequência dos conteúdos para o ensino de Física (as 

perguntas e respostas deste questionário estão apresentadas na íntegra no apêndice B), quando 

foram unânimes em dizer que o conteúdo de cinemática deveria iniciar com grandezas físicas 

(comprimento, massa e tempo), depois para a maioria a sequência deveria ser movimento 

uniforme, movimento uniformemente variado, força e energia. Com base nesta sequência, o 

conhecimento prévio captado pelo aluno provavelmente terá melhores condições de ancorar 

os novos conteúdos.  

Para coletar os dados do questionário dos alunos utilizou-se um formulário Google 

Forms que faz parte do pacote do Google Drive, e para a coleta dos dados com os professores 

o formulário Google Docs. O questionário dos alunos foi aplicado a 65 alunos do 2º Ano do 

Ensino Médio do Curso Técnico em Agropecuária, turmas A e B, que estudam a disciplina de 

Física no IFRO, e o detalhamento das respostas encontram-se no apêndice C. Já o 

questionário com os professores foi respondido por 10 professores que trabalham a disciplina 

de Física no Ensino Médio. 

3.6 DESCRIÇÃO DA MONTAGEM DO CARRINHO ROBÔ ARDUINO 

A montagem do carrinho está descrita com detalhes no apêndice F, a qual segue uma 

sequência de fotos: motor, rodas acopladas ao motor, chassi parte de baixo: rodas montadas 

no chassi, ponte H; chassi parte de cima: placa Arduino, sensor Shield, Bluetooth, base para 

02 (duas) pilhas. Para operar o carrinho montou-se um passo a passo, para movimento 

uniforme (ver seção 4.1.2.1), para o movimento uniformemente variado existe uma 

complementação na seção 4.1.2.3. 

Caso esteja usando Windows 7, deverá instalar um Bluetooth na porta universal do 

computador (Universal Serial Bus – USB), “porta universal” em português.  

Na figura 3.2, abaixo o conjunto de peças que compõem a estrutura básica do carrinho, 

02 (dois) chassis inferior e superior, quatro motores DC, quatro carcaças de motores, 

parafusos e suporte metálicos, nesta figura também tem 04 (quatro) enconder, pecinhas 

redondas com furos pretos, porém não foi usado. 
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Figura 3. 2 - Chassis, motores, rodas, suporte para as rodas e parafusos. 

 
Fonte: Filipeflop, 2015. 

 

Observe na figura 3.3, o chassi inferior com as rodas montadas, o suporte metálico fica 

para o lado de dentro e 06 (seis) colunas metálicas devem sustentar o chassi superior.  

 

Figura 3. 3 - Chassi inferior com os 03 (três) motores montados. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Adicionar dois fios externos, ENA e ENB, a ligação anterior na ponte H, figura 3.3 

acima, ficando a montagem conforme figura 3.4, abaixo. Os fios que saem da ponte H 
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deverão ser ligados ao Shieldv5.0 (placa adicionada ao Arduino com tensão 5 volts, parte 

superior do chassi). A nova sequência de ligações na Ponte H, figura 3.4, ficou: ENA – fio 

azul, IN1 – fio cinza, IN2 – fio roxo, IN3 – fio azul, IN4 – fio verde, ENB – fio verde, GND – 

não liga, + 5V - não liga. ENB fio verde também ligado Ponte H. 

 

Figura 3. 4 – Ligação dos ENA, IN1, IN2, IN3, IN4 e ENB  

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A frente do carrinho foi escolhida pela rotação dos motores que devem girar apenas 

num sentido. Então os motores de cima da figura 3.5 ficariam na frente do carrinho, enquanto 

os motores de baixo estariam na parte traseira, caso isso não ocorra é só inverter a polaridade 

dos motores. Lembrando que o carrinho foi programado para se movimentar em apenas um 

sentido, para frente. Acompanhe na figura 3.5 essa ilustração, para ligação dos motores.  
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Ligar os dois motores da esquerda figura 3.5, fio preto motor de cima com fio preto 

motor de baixo, fio vermelho motor de cima com fio vermelho motor de baixo. Ver “Motor 

B” figura 3.5. Ligar os dois motores da direita, fio preto motor de cima com fio preto motor 

de baixo, fio vermelho motor de cima com fio vermelho motor de baixo. Ver “Motor A” 

figura 3.5. 

 

Figura 3. 5 – Ligar os motores da esquerda e da direita na ponte H. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Veja nesta figura 3.6 o carrinho montado com o Arduino UNO Funduino que foi 

comprado da China, ele tem a mesma função que o Arduino UNO comprado no Brasil. Para 

maiores detalhes de montagem consultar o apêndice F. 
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Figura 3. 6 – Carrinho Arduino montado. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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4 O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O produto educacional é formado pelos exercícios de aprendizagem teórica, pelos 

experimentos: movimento uniforme e movimento uniformemente variado utilizando o 

carrinho robô Arduino, e pelos pós- experimentos. 

Um componente importante deste produto educacional é o carrinho robô Arduino de 

baixo custo que se movimenta no plano e contempla uma relação de experimentos de fácil 

execução em cinemática e dinâmica. Sendo previamente programado para realizar movimento 

uniforme e uniformemente variado. O carrinho é acionado através do computador, controlado 

via Bluetooth, reproduz dados em forma de tabela e reproduz gráfico automaticamente. Os 

códigos utilizados no carrinho robô, tanto Arduino como Python, são de softwares livres e 

abertos, e estão disponíveis para o desenvolvimento de práticas educacionais no ensino de 

Física. 

4.1 APLICAÇÃO DA PROPOSTA DIDÁTICA 

A proposta didática deste produto educacional foi desenvolvida no IFRO, campus 

Ariquemes, consiste em um carrinho motor Arduino programado para executar dois 

movimentos: uniforme, com velocidade constante; e uniformemente variado, com aceleração 

constante. 

O primeiro experimento foi de movimento uniforme, e o segundo experimento 

realizado foi de movimento uniformemente variado, (MUV), o carrinho se movimenta 

somente num sentido, aumentando a velocidade. 

Nesta seção também é apresentada uma descrição detalhada do procedimento 

pedagógico de como operar o software utilizado no desenvolvimento das atividades práticas, 

seguindo a mesma sequência dos conteúdos trabalhados em sala de aula neste projeto; e 

relatos de experiência de cada uma das aulas, descrevendo a participação dos alunos em cada 

uma das atividades práticas proposta, e mostrando como o material instrucional desenvolvido 

foi aplicado. 

A realização dos experimentos, geralmente em grupos com 04 (quatro) alunos, é 

descrito a seguir com o auxílio de algumas figuras. Um dos alunos colocava o carrinho na 

posição inicial, marca branca da figura 4.1; um segundo operava o programa IFRC digitando 
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os dados de entrada como: velocidade e tempo de duração do experimento para o movimento 

uniforme; e velocidade, tempo e aceleração para o movimento uniformemente variado. A 

terceira tarefa era auxiliada por dois ou até três dos alunos, conforme figura 4.2, que consiste 

em medir com a trena a distância percorrida pelo carrinho a partir da marca branca. O quarto 

aluno lia os dados experimentais em forma de tabela no computador e anotava no quadro do 

relatório de pós-experimento, figura 4.3. 

 

Figura 4. 1- A marca branca é o referencial adotado. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 4. 2 – Equipe medindo com a trena distância percorrida pelo carrinho. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 4. 3 – Um aluno anota os dados experimentais.  

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Após a realização do experimento a equipe se reúne para responder o pós-experimento 

ou relatório, por meio das perguntas que se inicia com a construção de gráficos, figura 4.4. 

 

Figura 4. 4 – Aluno em grupo plotando os gráficos em papael milimetrado. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4.1.1 Descrição da aplicação da proposta didática teórica e sua relação com as aulas 

práticas 

A aplicação do produto educacional ocorreu a cada encontro de duas aulas de 50 

minutos. No primeiro momento os alunos foram divididos em grupos, para responder a 

atividade teórica, que antecedia a experiência sobre movimento uniforme e movimento 

uniforme variado, então receberam uma atividade de aprendizagem com livre consulta, para 

respondê-las, onde o professor atuou como mediador.  

 

As atividades colaborativas, presenciais, ou virtuais, em pequenos grupos têm 
grande potencial para facilitar a aprendizagem significativa porque viabilizam o 
intercâmbio, a negociação de significados, e colocam o professor na posição de 

mediador (MOREIRA, 2010, p. 23). 

 

Estas atividades teóricas de aprendizagem eram questões contextualizadas sobre 

referencial, unidades de medidas, movimento uniforme, etc., para detalhes das atividades 

teóricas, ver apêndice D. Elas foram elaboradas com perguntas abertas, de múltipla escolha e 

também objetiva para o grupo escolher a melhor resposta. O desenvolvimento da questão 

também foi levado em consideração. Estas atividades teóricas, respondidas em grupo, sob a 

orientação do professor, eram entregues ao mesmo, o qual fazia uma averiguação das 

respostas e na aula seguinte, antes de iniciar o experimento, fazia a correção das questões que 

estavam incorretas. 

Nas aulas com as atividades de aprendizagem teórica: movimento uniforme e 

movimento uniforme variado era feita uma introdução dos conteúdos com os applets de 

Física, e orientado aos alunos que para o movimento uniforme fosse preenchida a aceleração 

com o valor zero. 

Os alunos tiveram 05 (cinco) atividades que eram testes de aprendizagem teórica, 

sendo elas: Atividade 01 - Grandezas e Unidades de Medidas; Atividade 02 - Movimento 

Uniforme - MU (Cinemática parte 1); Atividade 03 - Movimento uniformemente variado - 

MUV (Cinemática parte 2); Atividade 04 - Dinâmica Leis de Newton; e Atividade 05 - 

Trabalho, Energia Cinética e Potência, tais atividades estão apresentadas no apêndice D. 

As atividades teóricas 01 e 02 precedem o experimento com o carrinho motor Arduino, 

onde o aluno vai fazer o primeiro experimento sobre movimento uniforme. A atividade 03 

fornecerá um embasamento teórico ao aluno para realizar o segundo experimento, sobre 
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movimento uniformemente variado. Nas atividades 04 e 05 será apresentado o conceito de 

força, pois o esforço do motor do carrinho impulsiona as rodas aumentando a velocidade 

uniformemente, sendo necessário conhecer a massa do carrinho. Poderemos usar o mesmo 

experimento para evidenciarmos as leis de Newton associado à cinemática de Galileu.  

Finalmente, será tratada a energia mecânica envolvida no movimento do carrinho: 

medindo a distância, as velocidades, a aceleração, o tempo e a massa. Focando nas grandezas 

físicas, trabalho mecânico, energia cinética e potência dos motores do carrinho. As atividades 

teóricas estão apresentadas no apêndice D. 

4.1.2 Procedimento experimental  

O procedimento experimental teve início na adequação da sala para realizar os 

experimentos, as carteiras foram afastadas para reservar um espaço livre para o carrinho se 

movimentar. Depois seguia um roteiro, o procedimento operacional com o carrinho motor, 

apresentado na televisão ou datashow. Os alunos realizaram os experimentos geralmente em 

grupos com 04 (quatro) pessoas cada um com uma função definida: o primeiro colocava o 

carrinho na posição inicial, marca branca; o segundo operava o programa IFRC digitando os 

dados de entrada como: velocidade e tempo de duração do experimento, para o movimento 

uniforme, e velocidade, tempo e aceleração para movimento uniformemente variado; o 

terceiro media com a trena ou fita métrica a distância percorrida pelo carrinho; e o quarto lia 

os dados experimentais em forma de tabela no computador e anotava no quadro do relatório 

de pós-experimento.  

Durante o experimento os dados experimentais eram anotados nas tabelas do relatório 

de pós-experimento apresentados nas seções abaixo, para maiores detalhes ver Apêndice E. 

4.1.2.1 Procedimento operacional com o carrinho motor Arduino 

O nome do arquivo instalador de programa automático IFRC tem essa sigla porque a 

pessoa que o programou tinha em mente Federal Institute Robot Cart (IFRC), em português 

significa, Instituto Federal Carrinho Robô. Este, faz a instalação do software que controla o 

carrinho. O programa de computador que faz comunicação com o carro foi escrito utilizando a 
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linguagem Python, usando as dependências PySerial, Curses-Menu e Plotly. Esta linguagem 

foi escolhida por ser suportada em todos os sistemas operacionais da atualidade garantindo 

que este programa seja executado em qualquer computador. Junto com o código da aplicação, 

disponibilizamos o executável compilado para Windows 7 ou superior, a fim de não requerer 

do usuário um conhecimento prévio em desenvolvimento Python e pode ser baixado em: 

https://github.com/ifroariquemes/IFRC/releases. 

Já o carro tem como parte principal uma placa Arduino UNO, responsável por 

controlar a comunicação com o programa de computador, funcionamento dos motores e 

prover os dados do percurso realizado. Neste produto foi embutido um software escrito em 

C++, a única linguagem orientada a objetos disponíveis para a plataforma, também sob 

licença MIT4 no mesmo repositório supracitado. Para embutir o software do carro no Arduino 

é necessário utilizar o ambiente de desenvolvimento oficial chamado Arduino IDE onde 

também podem ser realizadas modificações no código original do carro. 

Será preciso ter o programa Arduino instalado na máquina de preferência a edição 

mais atual desta. Para quem está iniciando no Arduino será preciso baixá-lo: Baixar e instalar 

a IDE (Programa) instalando o driver do Arduino, consulte o seguinte link do YouTube e siga 

os passos: https://www.youtube.com/watch?v=gxu7KXTO4a4. 

Para executar a atividade experimental de movimento uniforme com o carrinho robô 

siga o passo a passo dos procedimentos descritos abaixo: 

1) Fazer uma marca onde o carrinho iniciará o movimento ou usar alguma já existente, 

ver figura 4.11 abaixo, seção 4.1.2.2.1, em seguida ligar o carrinho. 

2) Verificar se o computador tem Bluetooth. Senão, colocar o Bluetooth na porta USB do 

computador. 

3) Clique no logo do programa IFRC Carro Robô para ensino de Física. Abrirá uma 

janela menu em alguns segundos com a mensagem "Selecionar porta de comunicação", 

conforme mostrado na figura 4.5. Dê um clique sobre ela, ou digite 1. 

 

                                                 

4 A licença criada pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), também chamada de licença X 

ou de licença X11, é uma licença de programas de computadores (software). Ela é uma licença 

não copyleft utilizada em software livre, isto é, ela permite a reutilização de software licenciado 

em programas livres ou proprietários.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_propriet%C3%A1rio


68 

 

 

 

Figura 4. 5 - Selecionar porta de comunicação. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

4) O Bluetooth do computador vai ser emparelhado com o do Arduino. Então se 

estabelece uma conexão entre o carrinho e o Bluetooth, um indicativo é a luz do Bluetooth 

piscando, ela deixa de piscar. Selecione umas das portas COM conforme figura 4.6, e 

pressione Enter, nesse caso, foi COM9 ou COM8, mas pode ser outros nomes de porta. 

 

Figura 4. 6 - Escolher uma das portas. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

5) Se ao escolher uma das portas aparecer a mensagem "Carro conectado!", como mostra 

a 4.7, pressione Enter para continuar. Caso contrário reinicia o procedimento. Pode acontecer 

de as pilhas do carrinho estarem com pouca carga.  

 

Figura 4. 7 - Tela mostrando carro conectado. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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6) O menu ficará sinalizado conforme figura 4.5 deste procedimento, e o prompt fica na 

opção: 1 - Selecionar porta de comunicação, carro já conectado. Ainda na figura 4.5, clique na 

seta para baixo do computador ou digite o número desejado do menu, nesse caso 2 

(Movimento Retilíneo Uniforme). Caso queira a opção movimento retilíneo uniformemente 

variado, digite 3, seguido de Enter. 

7) Caso digite 2 (Movimento Retilíneo Uniforme), ao abrir a tela digite a velocidade e o 

tempo. Não use vírgula use ponto, por exemplo, 20.5. Digite a velocidade desejada entre 17 e 

71 (cm/s), seguido de Enter. Digite o tempo desejado entre 01 e 99 (segundos), seguido de 

Enter, como exemplificado na figura 4.8, abaixo. 

 

Figura 4. 8 - Tela mostrando como preencher velocidade e tempo. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

8) Caso digite 3 (Movimento Retilíneo Uniformemente Variado), quando estiver na tela 

da figura 4.5, ao abrir a tela digite velocidade desejada entre 17 e 71 (cm/s), seguido de Enter. 

Digite a aceleração (lembrando que o valor da aceleração vezes o tempo mais a velocidade 

inicial deve ser menor ou igual a 71 cm/s, caso contrário o carrinho não se movimenta, devido 

a limitação dos motores). Digite o tempo desejado entre 01 e 99 (segundos), seguido de Enter. 

A figura 4.9 ilustra um exemplo com velocidade, aceleração e tempo. 
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Figura 4. 9 - Dados velocidade inicial, aceleração e tempo da tabela programa 1 para MUV. 

 
Fonte: Autoria própria. 

4.1.2.2 Procedimento experimental para cada grupo que vai realizar o experimento: 

movimento retilíneo uniforme 

Após chegar até o passo 7 (sete) da seção anterior 4.1.2.1, escolhido a velocidade e o 

tempo que o carrinho deve se movimentar, ao clicar no logotipo IFRC, o programa abre 

automaticamente na tela do computador uma tela com os dados fornecidos em forma de 

tabela, como mostrado na figura 4.9. Anotar estes dados numa tabela chamada tabela 

programa 1, do quadro 4.1. A tabela programa 1 é aquela que ao inserir a velocidade e o 

tempo o programa mostra automaticamente os dados: velocidade, tempo e distância 

percorrida (posição) na forma de tabela do computador, ver figura 4.10, nessa tabela temos 05 

(cinco) distâncias percorridas a cada 1s.  

 

Figura 4. 10 - Dados obtidos para V = 40 cm/s e t = 5s. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 



71 

 

 

 

Com a mesma velocidade que foi escolhida anteriormente reproduzir o experimento 

05 (cinco) vezes. Medir com uma trena as posições ocupadas (S), em centímetros, pelo 

carrinho e o tempo (t) em segundos e anotar os dados em outra tabela, chamada tabela 

comparação, ver quadro 4.1. O comportamento desse gráfico é uma reta, então cinco 

experimentos são suficientes. Se no experimento anterior foi escolhido a velocidade de 40 

cm/s e o tempo de 5 s, deve ser feito cinco experimentos com tempos de 1, 2, 3, 4 e 5 

segundos e anotar os dados na tabela comparação. Por exemplo, com a velocidade de 40 cm/s 

e tempo de 1s mede-se com a trena a posição ocupada pelo carrinho, em 2 s mede-se 

novamente a posição ocupada, em 3 s repete pela terceira vez a medida da posição ocupada, 

até completar os 5 s, completando cinco experimentos. Apenas os dados para a tabela 

comparação devem ser medidos com a trena.  

Fazer mais 02 (duas) operações conforme tabela programa 1 deste procedimento 

experimental, alterando a velocidade, mas mantendo o tempo de 5 s, anotar estes dados nas 

tabelas programa 2 e programa 3, conforme mostradas no quadro 4.1.  

 

Quadro 4. 1 - Tabelas programa 1, 2 e 3 e tabela comparação. 

Tabela Programa 1 

t (s) S (cm) 

0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

 Velocidade cm/s 
 

Tabela Comparação 

t (s) S (cm) 

0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

 Velocidade cm/s 
 

Tabela Programa 2 

t (s) S (cm) 

0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

 Velocidade cm/s 
 

Tabela Programa 3 

t (s) S (cm) 

0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

 Velocidade cm/s 
 

 

4.1.2.2.1 Primeiro experimento: Movimento Retilíneo Uniforme - MRU 

O objetivo deste primeiro experimento é observar o carrinho motor Arduino se 

deslocar com velocidade constante e estudar o movimento retilíneo uniforme e suas 

características. 
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Neste experimento o carrinho motor Arduino foi programado para se mover com 

velocidade constante, onde a distância percorrida em diferentes intervalos de tempo 

sucessivos é sempre a mesma, porém quando fazemos os testes na prática os resultados 

obtidos às vezes podem variar. 

Para realizar este primeiro experimento, primeiramente foi estabelecida a conexão 

entre o computador e o carrinho motor Arduino. Posteriormente foi digitado a velocidade 

média e o tempo para o carrinho se movimentar. A sequência do passo a passo deste 

procedimento operacional com o carrinho motor Arduino está descrito na seção 4.1.2.1. A 

figura 4.11, ilustra o carrinho posicionado para realizar o MRU ou MRUV, o referencial 

adotado para fazer as medições é a linha branca demarcatória mostrada na parte inferior da 

figura 4.11.  

 

Figura 4. 11 - Posição do carrinho robô no MRU ou MUV. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para a realização deste experimento os alunos se organizaram em grupos de no 

máximo 04 (quatro) pessoas, sendo livre a escolha dos componentes do grupo. Para executar 

o experimento é preciso executar os passos da seção 4.1.2.1, sendo resumidamente: colocar o 

carrinho no referencial adotado, o carrinho já deve estar conectado com o Bluetooth, 

aparecendo a mensagem conforme figura 4.1 digita 2, ou movimento retilíneo uniforme, na 

sequência digita o valor da velocidade e o tempo. Ao preencher os dados seguido de Enter, 

abre uma tela em forma de tabela conforme, figura 4.5, acima, estes são os dados para 
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preencher a tabela programa 1. Para preencher a tabela comparação o procedimento é o 

mesmo, só que a posição ocupada pelo carrinho deverá ser medida em cada tempo de 1, 2, 3, 

4 e 5 segundos utilizando a trena. Repetir o experimento por mais duas vezes alterando a 

velocidade e conservando o tempo de 5 s, anota os dados nas tabelas programa 2 e programa 

3. Esse carrinho só produz trajetória progressiva, ou seja, anda para frente, logo ele não anda 

de marcha a ré (trajetória retrógrada). 

4.1.2.2.2 Relatos do experimento Movimento Retilíneo Uniforme  

O local dos experimentos foi a sala de aula. Os testes iniciais realizados com o 

carrinho foram um tanto engraçados, os alunos apreensivos pelo movimento deste riram 

bastante porque o carrinho inicialmente não se movimentava em linha reta, devido às rodas do 

carrinho não estarem alinhadas, e às vezes o carrinho se dirigia aos pés deles que pulavam 

saindo da frente para não impedir o movimento do mesmo. Depois de algumas tentativas para 

correção, na própria aula, as rodas do carrinho foram ajustadas e ele melhorou 

consideravelmente o desempenho do movimento retilíneo uniforme. Então os testes seguiram. 

Os alunos tinham muito cuidado ao se movimentar em sala para não pisar no carrinho 

e cuidavam dos demais colegas com relação a isto. Não se conformavam inicialmente com a 

velocidade baixa do carrinho, falavam expressões como "bota pocando ai professor" (Aluno 

A10), o professor explicava que a velocidade deveria ser baixa devido às condições do motor 

do carrinho, além disso, era preciso que o aluno acompanhasse esse movimento. Os primeiros 

testes são importantes, para o professor ter uma noção qual a velocidade mínima e máxima 

deve colocar no programa para que o carrinho possa executar o movimento livre de obstáculo. 

A preparação da sala aula se dava com as cadeiras afastadas ao fundo da sala, para dar 

espaço ao movimento do carrinho, assim todos percebiam o experimento de cada grupo. Era 

escolhida uma posição inicial, geralmente uma marca branca do piso da sala conforme 

mostrado na parte inferior da figura 4.11, da seção 4.1.2.2.1. 

O primeiro grupo a realizar o experimento precisou de mais instrução, do segundo 

grupo em diante quase não precisou de orientação. Para a realização desse experimento cada 

grupo, geralmente formado por quatro integrantes, se levantava e fazia o experimento, cada 

um dos alunos tinha uma tarefa entre eles já definida: o primeiro colocava o carrinho na 

posição inicial, marca branca; o segundo operava o programa IFRC, digitando os dados de 

entrada como velocidade e tempo de duração do experimento, para o movimento uniforme, e 
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velocidade, tempo e aceleração para movimento uniformemente variado; o terceiro media 

com a trena ou fita métrica a distância percorrida pelo carrinho; e o quarto lia os dados 

experimentais em forma de tabela no computador e anotava no quadro do relatório de pós-

experimento (folha de relatório).  

O próximo passo a ser seguido pelos alunos era fazer os gráficos, mas primeiro eles 

observaram uma demonstração do professor ao construir um gráfico como exemplo, o 

professor projetou no quadro branco um papel milimetrado, utilizando o datashow, e em cima 

deste papel construiu um gráfico, depois era vez dos alunos construir os gráficos utilizando 

folha impressa de papel milimetrado com os dados do experimento realizado por eles. O 

professor tirava dúvidas dos alunos e aqueles alunos que primeiro aprendia ensinava aos 

colegas do grupo. 

Na construção dos gráficos muitos alunos diziam que sabia fazer gráfico, mas daquele 

jeito nunca tinha feito, era muito diferente. Depois de elaborado os gráficos a próxima tarefa 

era elaborar o relatório sendo que o roteiro deste está descrito na próxima seção. 

Um fato interessante foi na aula de demonstração sobre gráfico, o professor tinha feito 

os gráficos sobre papel milimetrado projetado pelo datashow no quadro branco, foi tirar uma 

dúvida de um aluno, alguém bateu na mesa ou datashow deslocando o papel milimetrado no 

quadro branco, quando o professor voltou a explicar os pontos marcados estavam errados. O 

professor ficou meio confuso, sem compreender o que tinha acontecido, então um aluno 

estava acompanhando a explicação, veio e mexeu no datashow, reposicionando-o. Isso 

demonstra que os alunos estavam focados na aula e compreendendo com desenvoltura. 

4.1.2.2.3 Os exercícios do pós-experimento MRU: Relatório  

A elaboração do relatório consiste em responder as perguntas do pós-experimento, 

fazer os gráficos espaço versus tempo (S×t) com os dados anotados nas tabelas e calcular a 

tangente de cada gráfico, pois o movimento uniforme produz uma reta a qual deve ser traçada 

com o maior número de pontos possíveis. Colocar os gráficos S×t em um só diagrama; para 

cada reta traçada, o aluno calcula a coeficiente angular dessa reta, ver apêndice E. Calcular a 

velocidade média de cada gráfico utilizando a equação 4.1, 

  

𝑉𝑚 =
∆𝑆

∆𝑡
   4.1 
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onde Vm é velocidade média, ΔS é o deslocamento e Δt o intervalo de tempo. Anotar a 

velocidade média em cada gráfico, ou seja, em cada reta obtida. Veja na figura 4.12, logo 

abaixo, um gráfico feito por um aluno (aluno A29), utilizando os dados da tabela programa 1, 

marcado no gráfico da figura como P1; e os dados da tabela comparação, grafado no gráfico 

como C e suas respectivas velocidades média. 

 
 Figura 4. 12 - Exemplo de gráfico feito pelo aluno. 

 
 

Os alunos deverão seguir o roteiro a seguir para elaboração do relatório que consiste 

em: 

1) Fazer os gráficos com os dados da tabela comparação, tabela programa 1, tabela 

programa 2 e tabela programa 3 em um só diagrama. 

2) A tabela comparação tem a mesma velocidade que a tabela do programa 1? 

3) Caso a resposta seja não porque aconteceu essa diferença? 

4) O que acontece com a inclinação da reta nas tabelas programa 1, programa 2 e 

programa 3. 

5) Esse movimento é progressivo ou retrógrado? 

6) Diga como transformar 40 cm/s em m/s e km/h. 

7) Qual o significado de uma velocidade de 40 cm/s? 

8) O que caracteriza o movimento uniforme? 
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9) Dê exemplos de movimento uniforme. 

Com a construção dos gráficos, o cálculo das velocidades médias, a construção das 

funções horárias e elaboração do relatório, espera-se que os alunos possam perceber os 

conceitos de movimento uniforme e as inclinações das retas, quem tem maior velocidade.  

4.1.2.3 Procedimento experimental para cada grupo que vai realizar o experimento: 

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado - MUV  

Após seguir os procedimentos passo a passo da seção 4.1.2.1, e chegar no passo 5 e 

aparecer a mensagem carro conectado, conforme figura 4.3, pressione Enter para continuar e 

o menu ficará sinalizado conforme figura 4.5, digitar três ou Movimento Retilíneo 

Uniformemente Variado, e abrirá uma tela conforme figura 4.13. O grupo digita a velocidade 

inicial, a aceleração (lembrando que o valor da aceleração vezes o tempo mais a velocidade 

inicial deve ser menor ou igual a 71 cm/s), e o tempo que o carrinho deve se locomover, 

conforme mostrado na figura 4.13. 

 

Figura 4. 13 - Dados de entrada do carrinho motor Arduino no experimento MUV. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Após digitar os dados nessa sequência: velocidade inicial, aceleração e tempo, seguido 

de Enter, logo após o programa fornece um gráfico V×t. Clique no logotipo IFRC e obtenha 

uma tabela chamada programa 1, conforme figura 4.14. 
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Figura 4. 14 - Dados velocidade inicial, aceleração e tempo da tabela programa 1 para MUV. 

 
Fonte: Autoria própria.  

 

Suponha que na tabela programa 1 o valor da aceleração seja 2 cm/s2, a velocidade 

inicial 20 cm/s, e a distância percorrida foi obtida conforme os tempos, ver figura 4.14. Logo, 

a tabela programa 1, está montada e os gráficos S×t (espaço em função do tempo), V×t 

(velocidade em função do tempo) e a×t (aceleração em função tempo) podem ser construídos.  

Para montar a tabela comparação o princípio é mesmo se no experimento anterior foi 

escolhido velocidade inicial de 20 cm/s, aceleração de 2 cm/s2 e o tempo de 5 s, então deve-se 

fazer 05 (cinco) experimentos com velocidade inicial de 20 cm/s, aceleração de 2 cm/s2, e a 

cada 1 s medir a distância percorrida pelo carrinho, ou seja, nos tempos 1, 2, 3, 4 e 5 

segundos, utilizando a trena para efetuar a medida da posição final, anotando os dados na 

tabela comparação, quadro 4.2. Lembrando, faça pelo menos 05 (cinco) experimentos com o 

tempo variando de 1 a 5 segundos e considerando em todos eles a aceleração de 2 m/s2 e 

velocidade 20 m/s, para construir a tabela comparação.  

 

Quadro 4. 2 – Tabelas programa 1 e tabela programação.  

Tabela 

Programa 1 

 Tabela 

Comparação 

t(s) V (cm/s) S(cm)  t (s) V (cm/s) S (cm) 

0    0   

1    1   

2    2   

3    3   

4    4   

5    5   

Aceleração cm/s2  Aceleração m/s2 
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Realizar mais duas operações semelhantes ao programa 1, para preencher as tabelas do 

programa 2 e 3. A velocidade deve ser escolhida entre 17 e 71 cm/s, e a aceleração que seja 

possível de forma que a velocidade inicial escolhida mais aceleração vezes o tempo final não 

ultrapasse os 71 cm/s (acima disso o software Python não executa), e considere o tempo de 5 

segundos. Uma sugestão é mudar apenas a aceleração e considerar a mesma velocidade inicial 

e o mesmo tempo considerado para a tabela programa 1, para os gráficos terem uma mesma 

velocidade inicial. Anotar estes dados no quadro 4.3, nas tabelas programa 2 e programa 3.  

 

Quadro 4. 3 – Tabelas programa 1, 2 e 3.  

Tabela Programa 1 Tabela Programa 2 Tabela Programa 3 

t(s) V (cm/s) S(cm) t (s) V (cm/s) S (cm) t (s) V (cm/s) S (cm) 

0   0   0   

1   1   1   

2   2   2   

3   3   3   

4   4   4   

5   5   5   

     

Aceleração cm/s2 Aceleração m/s2 Aceleração m/s2 

 

4.1.2.3.1 Os exercícios do pós-experimento MUV e elaboração do relatório 

A elaboração do relatório consiste em analisar os dados obtidos nos experimentos, 

fazer os gráficos S×t, V×t e a×t de cada tabela conforme pedido no roteiro de pós-experimento 

cujo passo a passo está descrito abaixo. Adotar o espaço inicial como sendo zero. Calcular a 

aceleração média de cada gráfico V×t. No movimento uniformemente variado existem 

equações que traduzem as situações problemas e através delas, determinam-se respostas 

conclusivas no que se refere a tais situações.  

A expressão da velocidade em função do tempo no movimento retilíneo acelerado 

pode ser expressa conforme a equação 4.2, 
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onde: 𝑎 = aceleração média, V = velocidade, V0 = velocidade inicial e o t = tempo final.A 

equação da posição em função do tempo no MUV pode ser escrita como, equação 4.3. Para a 

posição inicial é adotada a marca branca (ver figura 4.11), e o tempo inicial zero, a partir do 

momento que se inicia o movimento o tempo passa a ser cronometrado pelo carrinho Arduino. 

Onde: S = espaço ou posição, S0 = espaço ou posição inicial, t0 = tempo inicial e t= tempo 

final.  

Segue o passo a passo do pós-experimentos para elaboração do relatório no 

movimento uniforme variado. Os alunos deverão seguir o roteiro abaixo que consiste em:  

1) Fazer os gráficos com os dados espaço versus tempo (S×t), da tabela programa 1 e da 

tabela comparação em um só diagrama (papel milimetrado). 

2) Fazer os gráficos velocidade versus tempo (V×t) em um só diagrama: tabela programa 

1, tabela programa 2 e tabela programa 3 (papel milimetrado). 

3) Fazer os gráficos em um só diagrama aceleração versus tempo (a×t): tabela programa 

1, tabela programa 2 e tabela programa 3 (papel milimetrado). 

4) A tabela comparação tem a mesma aceleração que a tabela programa 1? Caso a 

resposta seja não porque aconteceu essa diferença? 

5) Quais dos gráficos V×t tem maior inclinação da reta nas tabelas do programa 1, 

programa 2 e programa 3. Por quê? 

6) O movimento do carrinho motor Arduino é progressivo ou retrógrado? Acelerado ou 

retardado? 

7) Qual o significado de uma aceleração de 4 (cm/s)/s ou seja 4 cm/s2? O que significa 

quando se diz a aceleração é 3,6 (km/h)/s?  

8) O que caracteriza o movimento uniformemente variado?  

9) Dê exemplos de movimento uniformemente variado, acelerado e retardado.  

10) Qual a diferença entre velocidade e espaço (posição)? No MRU e MRUV?  

 

  

𝑽 = 𝑉0 + 𝒂 ∗ 𝑡 .   4.2 

  

  

𝑆 = 𝑆0 + 𝑉0 ∗ 𝑡 +
𝑎

2
∗ 𝑡2   4.3 
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4.1.2.3.2 Relatos do experimento Movimento Uniformemente Variado 

Nesta fase foi possível perceber que os alunos já tinham mais entendimento sobre o 

movimento descrito pelo carrinho, porém ainda apresentavam certa dificuldade para descrever 

graficamente esse movimento, pensavam que no movimento uniformemente variado o gráfico 

espaço função tempo era uma reta. No gráfico da tabela programa 1 e tabela comparação 

alguns alunos não perceberam que esses gráficos se aproximavam de uma parábola com 

concavidade voltada para cima. O professor na aula seguinte, que era para entregar o relatório, 

trouxe mais explicação sobre o assunto, como por exemplo, no MUV a distância percorrida 

aumenta com o quadrado do tempo, enquanto que no MU é diretamente proporcional ao 

tempo, então o espaço percorrido no MUV é maior que no MU. Esta pergunta também vai 

aparecer no questionário de avaliação aplicado aos alunos para verificar como ficou essa 

aprendizagem. 

Ao examinar os conteúdos de força e movimento como experiência prática deve 

ressaltar que foi usado apenas a massa do carrinho e para os cálculos pegou-se uma tabela do 

movimento uniforme variado - MUV que os alunos já tinham trabalhado e aplicamos como 

exercício de aprendizagem teórico, ver apêndice D. De maneira semelhante foi trabalhado o 

conceito de energia, principalmente energia cinética e trabalho mecânico, sendo aplicado 

apenas nos exercícios de atividade teórico, ver apêndice D. 

Outros relatos dos alunos sobre as aulas com carrinho foram destacados, justificando 

que maioria dos alunos ficaram satisfeito pelas novas descobertas que tiveram ao realizar 

estes experimentos com o auxílio deste recurso didático.  

“Foi uma excelente ideia pois de certa forma despertou-me uma vontade de aprender 

Física. As aulas se tornaram mais atrativas tornando mais fácil aprender e me interessar pelo 

conteúdo. Aprendi bastante” (Aluno A22). Esse mesmo aluno A22, segue ainda dizendo que 

nesta aprendizagem está incluído fazer gráficos Sxt, Vxt e axt, calcular velocidade e 

aceleração média, compreender as características do movimento retilíneo uniforme e 

movimento retilíneo uniformemente variado. 

Esse outro aluno relata “Achei interessante esta experiência, pelo fato de nunca ter 

visto um movimento uniforme” (Aluno A29). O aluno quis dizer que agora ele compreende o 

movimento uniforme e é muito raro ver um movimento uniforme na natureza. 

“Achei uma experiência aproveitável, aprendi a montar gráficos, as diferenças entre os 

tipos de movimentos estudados pela física, além de saber que a teoria quando aplicada na 
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prática, os resultados não são iguais, mas semelhante” (Aluno B6). Esse comentário é porque 

os valores teóricos de velocidade e aceleração eram ligeiramente diferentes quando calculados 

através dos gráficos. 

“Aprendi na prática tudo aquilo que era passado na sala de aula ampliando meu 

conhecimento” (Aluno B23) 

Esses relatos e mais outros se encontram no apêndice C, respostas dos alunos quanto a 

aprendizagem. Algumas frases são meio truncadas porque foi escrito através do celular, numa 

pesquisa Google Drive. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O questionário aplicado aos professores de Física norteou esta dissertação na 

sequência de conteúdo e nos principais assuntos que foram trabalhados em sala de aula, 

apêndice B. A avaliação da aprendizagem e da proposta didática foi realizada pelos alunos na 

conclusão das aulas práticas por meio do questionário de avaliação, (ver apêndice C), com 

perguntas abertas e fechadas.  

O pós-experimento era composto do relatório com a construção de gráficos e 

perguntas sobre a aula prática. Estas atividades iniciavam em sala de aula e eram concluídos 

em casa. Na aula seguinte, os relatórios eram entregues pelos alunos ao professor. A nota foi 

atribuída ao grupo conforme o desempenho na construção dos gráficos e respostas das 

perguntas que constavam no roteiro do pós-experimentos, as quais se encontram detalhadas 

no apêndice E. Quando o trabalho não estava satisfatório quanto à construção dos gráficos ou 

as respostas as perguntas do roteiro experimental, o grupo se reunia novamente para refazer o 

trabalho e entregava depois ao professor. 

O questionário de avaliação da aprendizagem didática, aplicado aos alunos, foi 

trabalhado apenas uma vez, no final das atividades. Neste questionário é feito a pergunta na 

forma positiva em seguida a pergunta é repetida, mas de forma contrária para verificar se o 

aluno respondeu de forma ciente ao questionamento. 

5.1 ANÁLISES DOS RELATÓRIOS DO PRIMEIRO EXPERIMENTO: MRU 

Ao analisar os relatórios referentes ao primeiro experimento apresentado pelos grupos, 

foi verificado que os alunos não conseguiram fazer os gráficos corretamente, muito menos 

determinar corretamente o valor das velocidades médias em cada gráfico. Alguns gráficos que 

eram retas ficaram curvos, o que também pode ser devido ao fato de terem sido traçados a 

mão livre, outros usavam folha de caderno somente com as linhas. Assim, a primeira aula 

pós-experimento foi utilizada para reorientar os alunos na construção dos gráficos em papel 

milimetrado, calcular a velocidade média e responder o roteiro do relatório, pós-experimento, 

(ver Apêndice E). 
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Este auxílio na montagem dos gráficos em papel milimetrado, no cálculo da tangente 

para encontrar a velocidade média e em algumas perguntas do relatório, serviu de preparação 

para o segundo experimento, movimento uniformemente variado. 

5.2 ANÁLISES DOS RELATÓRIOS DO SEGUNDO EXPERIMENTO: MUV 

Neste segundo experimento alguns grupos conseguiram fazer o relatório, porém outros 

grupos ainda tiveram dificuldade para fazer principalmente os gráficos. Houve alunos que 

construíram os gráficos S×t, como retas ao invés de parábolas, essa confusão de conceito se 

deu porque quando fizeram os gráficos S×t, no MRU, o gráfico era uma reta. Isso foi 

diagnosticado em boa parte dos relatórios. Sendo assim, a aula seguinte foi destinada para 

explicar como fazer os gráficos S×t, no movimento uniformemente variado. 

5.3 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Como já mencionado os alunos que participaram da pesquisa são das turmas A e B do 

2º Ano do Ensino Médio do Curso Técnico em Agropecuária do IFRO, campus de 

Ariquemes. Participaram do questionário: Turma A, 34 alunos; e Turma B, 31 alunos, sendo 

que as duas turmas totalizaram 65 alunos. Dos alunos pesquisados a maioria tinha 16 anos 

completo e pertence ao sexo feminino. 

Conforme o gráfico 5.1, comparando com a turma B, a turma A tem o maior número 

de alunos com idade menor ou igual a 15 anos e o maior número de alunos com idade maior 

que 16 anos. Já a turma B apresenta maior número de alunos com 16 anos completo. Na 

totalidade as turmas A e B, mostram que existe um número expressivo de alunos com 16 

anos, pois mais da metade dos alunos tem 16 anos completo.  

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD (2011) mostram 

que os adolescentes entre 15 e 17 anos que frequentavam a educação básica na idade 

recomendada, corresponde a 61,6% do total. A região com maior número de adolescentes de 

15 a 17 anos no ensino médio é a Sudeste, seguida pela Nordeste. Então o IFRO, campus 

Ariquemes, está acima da média nacional comparando com os dados da PNAD (2011). 
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Gráfico 5. 1 - Faixa etária dos alunos por turma. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com o gráfico 5.2, a turma A tem uma equiparidade na quantidade de 

alunos de sexo masculino e feminino, enquanto que a turma B apresentou maior número de 

alunas do sexo feminino. As duas turmas juntas A e B prevalece o porcentual de alunos do 

sexo feminino, contudo a diferença é pequena, para o curso de agropecuária isso é uma 

mudança significativa nos tempos atuais. 

 

Gráfico 5. 2 - Comparativo de sexo dos alunos pesquisados. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.4 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO  

A primeira parte do questionário de avaliação faz uma avaliação da aprendizagem dos 

alunos através dos conhecimentos prévios que o aluno tinha e do conhecimento adquirido 

após a aplicação do produto educacional, ou seja, como o aluno se relacionava e como passou 

a se relacionar com a disciplina de Física. A segunda parte deste questionário é referente à 

avaliação pelos alunos da proposta didática utilizando um carrinho robô no plano e a 

realização de aula com a prática da utilização do carro robô para as medidas de posição, 

velocidade e aceleração, ou seja, como o aluno percebeu a implementação da proposta 

didática, deste projeto, experiência de baixo custo em cinemática e dinâmica utilizando 

carrinho robô Arduino. O questionário e as respostas na íntegra encontram-se no apêndice C. 

5.4.1 Primeira parte da avaliação da proposta didática 

Os conteúdos de Física estudados nas aulas foram: movimento retilíneo uniforme, 

movimento retilíneo uniformemente variado, leis de Newton e energia (trabalho, energia 

cinética e energia potencial). Os assuntos foram ministrados com auxílio dos experimentos 

com um carrinho robô Arduino, com velocidade constante e velocidade variando 

uniformemente, como subsídio a aula. A aplicação dos conteúdos de leis de Newton (força) e 

energia foi uma extrapolação dos experimentos realizados sobre movimento retilíneo 

uniformemente variado, onde se acrescentou apenas a massa do carrinho, no Pós-Experimento 

Força e Dinâmica faz uma aplicação prática, utilizando tabelas do MUV, já trabalhado 

anteriormente pelos alunos, ver apêndice E.  

Segue abaixo o resultado da primeira parte do questionário referente à aplicação do 

produto educacional experiência de baixo custo utilizando um carrinho robô no plano. Para 

maiores detalhes ver apêndice C. 

A primeira pergunta questionava se o aluno sabia quais as características do MRU 

(movimento retilíneo uniforme). Os resultados a pergunta estão apresentados no gráfico 5.3. 

Das respostas obtidas 94,12% da turma A responderam que sim, e o porcentual da turma B 

para a mesma resposta foi de 87,10%. Consequentemente a porcentagem de não para a turma 

B foi ligeiramente maior, sendo de 12,90%. No geral, considerando as duas turmas juntas, 

90,77% dos alunos disseram que sim sabiam as características do MRU. 
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De acordo com Mosquim (2013), com o conhecimento transmitido de forma oral é 

esperado que aquele que está aprendendo consiga reter em torno de 5% da informação 

transmitida, portanto a pessoa ao ensinar, este ato, faz com que a mesma retenha 90% do que 

está sendo ensinado, por isso se diz que a melhor forma de aprender é ensinar. Então os 

alunos das turmas A e B, a medida que compreendiam o conteúdo iam repassando um para o 

outro e ensinando um ao outro através do grupo chegaram a esta condição, apresentando uma 

melhora significativa na aprendizagem. 

 

Gráfico 5. 3 - Características do MRU. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na segunda pergunta foi questionado ao aluno se ele sabia fazer gráfico antes desse 

projeto. Os resultados a pergunta estão mostrados no gráfico 5.4. A maioria das respostas 

dadas foi não, sendo de 73,53% na turma A, e 80,65% na turma B. A média de não para as 

turmas A e B juntas foi de 76,92%.  
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Gráfico 5. 4 - O aluno sabia fazer gráfico antes desse projeto? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A terceira pergunta era se o aluno aprendeu a fazer gráfico depois do projeto. Os 

resultados a pergunta estão apresentados no gráfico 5.5. A maior parte das respostas dadas foi 

sim, sendo 97,06% na turma A, e 87,10% na turma B. A média das duas turmas juntas, A e B, 

foi de 92,31%. Alguns alunos achavam que sabiam fazer gráficos, contudo ao fazer os 

gráficos na aula em papel milimetrado com escala e o cálculo da inclinação na reta para 

encontrar a velocidade média e aceleração média, três quartos (¾) dos alunos chegaram à 

conclusão que aprenderam a fazer gráfico com o projeto.  

 

Gráfico 5. 5 - Você aprendeu fazer gráfico depois desse projeto? 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Em um gráfico pode ser resumida uma grande quantidade de informação (ARAÚJO; 

VEIT; MOREIRA, 2004). Ser capaz de extrair informações de um gráfico é uma habilidade 

que o aluno deve adquirir, porém muitas vezes tal habilidade é pouco compreendida pelos 

estudantes. Também uma das capacidades requeridas para a compreensão de conteúdos de 

Física é a construção e interpretação de gráficos. Aprender a construir gráficos da cinemática: 

posição e velocidade em função do tempo, e extrair respectivamente grandezas físicas desses 

gráficos como velocidade média e aceleração média, são geralmente, um dos primeiros 

conteúdos trabalhados em um curso de Física. Propiciar condições para que os alunos 

aprendam a interpretá-los e utilizá-los como uma das possíveis representações de fenômenos 

físicos, contribui para uma aprendizagem significativa. 

Na quarta pergunta foi questionado ao aluno se as características do gráfico espaço em 

função do tempo (S×t) do MRU, ele ficou sabendo antes ou depois do projeto. Grande parte 

das respostas dadas foi depois desse projeto, sendo 91,18%, na turma A e 90,32% na turma B, 

e a média das duas turmas juntas, A e B, foi de 90,77%. A porcentagem dos alunos que 

aprenderam fazer gráfico, antes desse projeto foi inferior a 10% em ambas as turmas. Dados 

apresentados no gráfico 5.6, abaixo. 

 

Gráfico 5. 6 - Características do gráfico S×t do MRU o aluno ficou sabendo antes ou depois do projeto? 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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afirmado por 88,24% dos alunos da turma A, e por 74,19% da turma B, considerando a média 

das turmas juntas à porcentagem é de 81,54%, dados apresentados no gráfico 5.7. Essa 

pergunta contrariou de certa forma a resposta da primeira pergunta sobre as características do 

MRU, onde maior porcentagem de alunos disse que sabiam as características do MRU.  

 

Gráfico 5. 7 - Em relação ao MRU a velocidade: varia, não varia, varia uniformemente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Este projeto iniciou os experimentos priorizando o conhecimento das características do 

movimento retilíneo uniforme. De acordo com Tavares (2010), considerando que o aprendiz 

utiliza conceitos pré-existentes na sua estrutura cognitiva, o conceito do movimento retilíneo 

uniforme caracterizado pelo vetor velocidade constante, vai se tornando cada vez mais 

diferenciado, isto é, com o potencial maior para servir de ideia âncora para novos 

conhecimentos, por exemplo para o movimento uniformemente variado, devido a uma 

variação do vetor velocidade e reorganiza seus significados através do conceito de aceleração, 

um conceito mais abrangente.  

A sexta pergunta queria saber se as características do MRUV (movimento retilíneo 

uniformemente variado) o aluno ficou sabendo: antes ou depois do projeto. O gráfico 5.8 

mostra os resultados. A maior parte dos alunos disse que foi depois desse projeto, tanto na 

turma A para 70,59%, e na turma B para 87,10%. Para as turmas juntas a média foi de 

78,46%. 
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Gráfico 5. 8 - O aluno ficou sabendo as características do MRUV antes ou depois do projeto? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A sétima pergunta indagava o aluno a respeito das características da velocidade no 

MRUV se varia, não varia ou varia uniformemente. A resposta correta é a letra (c) no gráfico 

5.9, portanto, grande maioria dos alunos acertou, sendo 88,24% na turma A e 80,65% na 

turma B. Ao considerar as turmas A e B, juntas tem-se uma média de 84,62%. Uma pequena 

parte dos alunos, 13,85%, escolheu a letra B, talvez por engano. 

 

Gráfico 5. 9 - Em relação ao MRUV a velocidade varia, não varia ou varia uniformemente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na pergunta de número oito o aluno respondia se o gráfico espaço em função do 

tempo (S×t) obtido no MRUV (movimento retilíneo uniformemente variado) se comportava 

como: uma parábola com concavidade voltada para baixo, parábola com concavidade voltada 

para cima, potencial gravitacional, reta decrescente ou reta horizontal ao eixo dos tempos. A 

resposta correta é parábola com concavidade voltada para cima, letra (b) no gráfico 5.10, 

portanto grande maioria dos alunos acertou, sendo 96,77% na turma A e 91,30% na turma B, 

e considerando a média das turmas juntas, A e B, tem-se 94,44%. Uma pequena parte dos 

alunos, 5,56%, escolheu a parábola com concavidade voltada para baixo, letra (a) no gráfico 

5.10, talvez porque ao construir o gráfico a parábola não ficou acentuada. Mas o importante é 

que a grande maioria dos alunos tenham compreendido que no MRUV o gráfico Sxt é uma 

parábola com concavidade voltada para cima e não uma reta.  

 

Gráfico 5. 10 - Comportamento dos pontos no gráfico S×t do MRUV  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A pergunta de número nove era durante o experimento, quando o carrinho está em 

repouso no chão, qual das leis de Newton é mais aplicável. As opções de resposta eram 1ª lei 

da inércia, 2ª lei de Newton - lei fundamental e 3ª lei - lei da ação e reação. A resposta correta 

é a primeira opção, 1ª lei da inércia, letra (a) no gráfico 5.11. Ponto importante a destacar é 

que 100,00% dos alunos da turma A acertaram. A porcentagem de acertos das turmas juntas 

foi de 95,38%. Os alunos fizeram uma atividade teórica de aprendizagem em dinâmica e 

abordou-se o assunto das leis de Newton, não houve uma prática experimental para trabalhar 

este conteúdo, apenas utilizou os dados da prática MRUV, mediu-se a massa do carrinho e 

aplicou estas grandezas físicas as atividades do pós-experimento: Movimento Uniforme 

Variado – Força em Dinâmica, (ver apêndice E). 
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Gráfico 5. 11 - Com o carrinho em repouso no chão qual das leis de Newton é mais aplicável? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A próxima pergunta dizia que o carrinho robô no experimento ao se deslocar no plano 

convertia energia química das baterias em outra forma de energia, e perguntava qual era a 

forma mais provável dessa energia no movimento. As opções de resposta eram energia: 

cinética, potencial elástico, potencial gravitacional, elétrica e sonora. A resposta correta é 

energia cinética, opção (a) no gráfico 5.12, portanto boa parte dos alunos acertou. Na turma A 

foram 85,29%; na turma B, 83,78%; e a média das duas turmas juntas foi de 84,62%. A outra 

opção que os alunos marcaram foi energia elétrica, onde os alunos da turma A cometeram 

maior número de erro.  

 

Gráfico 5. 12 - Qual é a forma mais provável da energia no movimento do carrinho? 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.4.2 Segunda parte avaliação da proposta didática 

Na segunda parte da avaliação da proposta didática deste projeto o aluno respondeu 

um questionário, chamado parte II, sobre o produto educacional experiência de baixo custo 

utilizando um carrinho robô no plano, na intenção de verificar, na avaliação do aluno, se a 

proposta didática do produto educacional atendeu suas expectativas. Na discussão dos 

resultados abaixo será considerada na maioria das repostas a média das duas turmas, A e B. 

As perguntas e respostas na íntegra encontram-se no apêndice C. 

A primeira pergunta do questionário parte II foi subdivida em três perguntas para ter 

uma melhor compreensão das respostas dos alunos, pois a respostas seriam discursivas. A 

primeira pergunta da subdivisão era "como você avalia as atividades com aquisição 

automática de dados que você participou com o carrinho motor Arduino?" A resposta, foi boa, 

ficou registrada por 97,06% dos alunos da turma A, e por 96,77% dos alunos da turma B, 

sendo que a média das duas turmas juntas, A e B, foi de 96,92%, dados apresentados no 

gráfico 5.13. Logo, pode-se concluir que a aquisição automática de dados facilitou a 

utilização do equipamento em sala de aula. 

 

Gráfico 5. 13 - Avaliação da aquisição automática de dados. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A segunda pergunta da subdivisão foi "você considera ter aprendido alguma coisa". Na 

turma A, 97,06% responderam sim; na turma B a resposta sim foi registrada por 96,77%; e as 

turmas juntas, A e B, têm-se uma média de 96,92%, dados apresentados no gráfico 5.14, 

abaixo. Então pode-se concluir que a aquisição automática de dados facilitou a utilização do 

equipamento em sala de aula, consequentemente o aluno conseguiu aprender o assunto 

relacionado ao tema despertando no mesmo o interesse em estudar Física. Na experimentação 

associada de uma estratégia de ensino mais abrangente, é primordial que o aluno reproduza 

experimentos de laboratório, vivenciando seu dia a dia. Justifica-se a experimentação no 

ensino de Física como ferramenta auxiliar ao processo ensino-aprendizagem, podendo ser 

realizado na própria sala de aula, associada a uma metodologia de ensino e uma boa didática 

(CAMARINI; STACHAK, 2005).  

 

Gráfico 5. 14 - Você considera ter aprendido alguma coisa? 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A terceira pergunta da subdivisão era com relação ao que o aluno aprendeu do 

conteúdo de física trabalhado na proposta didática. Examinado o quadro 5.1, verifica-se que 

surgiram várias respostas, sendo que a maioria dos alunos consideraram que o maior 

aprendizado foi aprender a fazer gráficos, desde montar gráfico em papel milimetrado, utilizar 

escalas e interpretá-los, resposta dada por 43,08 % dos alunos. O segundo conteúdo que os 

alunos consideraram que mais aprenderam foi sobre MRU e MRUV, com relação à definição, 

quando acontece cada movimento específico, dentre outros assuntos, sendo resposta dada por 

27,69 % dos alunos. 

 

Quadro 5. 1 - O que o aluno mais aprendeu com a proposta didática. 

O que aprendeu? 

Alunos 

turma 

A 

Alunos 

turma 

B 

Alunos 

turma 

A e B 

% alunos 

turma A e 

B 

Gráfico: montar gráfico no papel milimetrado, 

escalas, interpretar gráficos. 
18 14 32 43,08 

Os movimentos MRU e MRUV: definição, 

quando acontece, etc. 
8 11 19 27,69 

Definição de deslocamento, tempo e velocidade. 1 7 8 6,15 

Sobre Energia. 4 3 7 9,23 

Sobre Força. 4 1 5 13,85 

Total de conteúdos que aprendeu. 35 36 71 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A segunda pergunta do questionário parte II era a respeito da importância dos temas 

estudados. Foi perguntado aos alunos se havia algum tópico abordado no projeto que ele 

desconhecia e ficou com vontade de saber mais, e que comentasse a respeito. Sobre se havia 

algum tópico abordado que o aluno ficou com vontade de conhecer mais, considerando a 

média das duas turmas tem-se que 49,23% dos alunos disseram sim, outros 50,77% disseram 

não, sendo que a maioria não fez comentário, apenas respondeu sim ou não, gráfico 5.15. 

Alguns comentários dos alunos foram “Já estou satisfeito com a ótima explicação do  

professor” (Aluno A34). 
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Gráfico 5. 15 - Houve algum tópico abordado que ficou com vontade de saber mais? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Já a terceira pergunta do questionário parte II indagava os alunos se o tempo destinado 

às atividades do projeto foi suficiente. Considerando a média das duas turmas, para 69,23% 

dos alunos sim, foi suficiente, enquanto que para 30,77% consideraram que não, dados 

apresentados no gráfico 5.16. Dentre vários comentários destaca-se, “Sim. Porque a turma 

cooperou para o aprendizado trabalhando em grupo” (Aluno A11), e “Não, eu esperava que 

tivesse mais, pois quanto mais tempo mais eu aprendo” (Aluno B27). 

 

Gráfico 5. 16 - O tempo destinado às atividades do projeto foi suficiente? 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A quarta pergunta era sobre o carrinho robô Arduino, sendo esta pergunta também 

subdividida em 4a, 4b, 4c e 4d. A pergunta 4a questionava, o carrinho robô Arduino é fácil de 

ser utilizado em sala de aula, sendo que a pergunta apresentava as seguintes opções de 

resposta: concordo fortemente, concordo, indeciso, discordo, e discordo fortemente. 

Novamente analisando a média das turmas A e B juntas, a resposta concordo fortemente foi 

marcada por 35,38% dos alunos, e concordo por 61,54%, os outros 2,92% somam os 

indecisos e discordo fortemente. Desta forma, pode-se considerar que a grande maioria dos 

alunos considera que o carrinho Arduino é fácil de ser utilizado nos experimentos, pois os que 

concordam e concordam fortemente somam-se 96,92%. Dados apresentados no gráfico 5.17. 

 

Gráfico 5. 17 - O carrinho robô Arduino é fácil de ser utilizado em sala de aula? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A pergunta 4b indagava se o carrinho robô Arduino é complicado de ser utilizado em 

sala de aula, sendo que a pergunta apresentava as seguintes opções de resposta: concordo 

fortemente, concordo, indeciso, discordo, e discordo fortemente. Novamente analisando a 

média das turmas A e B juntas, a resposta discordo fortemente foi dada por 35,38% e discordo 

por 53,85%, ver gráfico 5.18. Logo, os alunos não veem dificuldade em utilizar o carrinho 

Arduino e discordam que ele seja complicado de ser utilizado nos experimentos em sala de 

aula. 
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Gráfico 5. 18 - O carrinho robô Arduino é complicado de ser utilizado em sala de aula. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A pergunta 4c era se o carrinho robô Arduino utilizado em sala de aula para fazer a 

aquisição de dados despertou o interesse do aluno em aprender Física. Da mesma forma que 

as outras questões, as opções de resposta eram: concordo fortemente, concordo, indeciso, 

discordo, e discordo fortemente. O resultado está apresentado no gráfico 5.19, abaixo, sendo 

que as médias das turmas juntas foi 41,94% para concordo fortemente e 48,39% concordo. 

Somando estas duas opiniões positivas chega-se ao valor de 90,33% de alunos que concordam 

que o carrinho robô Arduino despertou o interesse em aprender física ao realizar os 

experimentos. 
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Gráfico 5. 19 - O carrinho robô Arduino despertou meu interesse em aprender Física? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De um modo geral, os autores são unânimes em defender o uso de atividades 

experimentais, destacando-se dois aspectos fundamentais pelos quais eles acreditam na 

eficiência desta estratégia: capacidade de estimular a participação ativa dos alunos, 

despertando sua curiosidade e interesse, favorecendo um efetivo envolvimento com sua 

aprendizagem; e tendência em propiciar a construção de um ambiente motivador, agradável, 

estimulante e rico em situações novas e desafiadoras que aumentam a probabilidade de que 

sejam elaborados conhecimentos e sejam desenvolvidas habilidades, atitudes e competências 

relacionadas ao fazer e entender a Física (ARAÚJO; ABIB, 2003). À vista disso observou-se 

com a pesquisa que as atividades experimentais são capazes de reportar aprendizagem 

significativa transformando o aluno em sujeito da ação de aprender. 

A pergunta 4d era se o carrinho robô Arduino utilizado em sala de aula para fazer a 

aquisição de dados despertou o interesse do aluno em construir o próprio carrinho. Da mesma 

forma que as outras questões as opções de resposta eram: concordo fortemente, concordo, 

indeciso, discordo, e discordo fortemente. O resultado está apresentado no gráfico 5.20, 

abaixo, sendo que as médias das turmas juntas foi 26,15% para concordo fortemente e 21,54% 

concordo. Somando estas duas opiniões positivas chega-se ao valor de 47,96% de alunos que 

concordam que o carrinho Arduino despertou o interesse dele em construir o próprio carrinho. 

Na média a quantidade de indeciso foi 35,38%, já os que discordam não tendo interesse de 

construir seu próprio carrinho foram apenas 13,85%. 

 

29,41% 29,03%

41,94%

61,76%

51,61% 48,39%

2,94%
6,45% 3,23%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Turma A Turma B Turma A e B

O carrinho despertou meu interesse em aprender física?  

Concordo
fortemente

Concordo

Indeciso

Discordo

Discordo
fortemente



100 

 

 

 

Gráfico 5. 20 - O carrinho robô Arduino despertou meu o interesse em construir o próprio carrinho? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na quinta pergunta do questionário parte II, o tema central foi sobre as aulas que 

foram ministradas utilizando o carrinho robô. Como na questão anterior tal pergunta foi 

subdividida em 5a, 5b, 5c e 5d. A pergunta 5a era se as aulas com o carrinho ajudaram o 

aluno a compreender a física no dia a dia. As alternativas de resposta a pergunta eram: 

concordo fortemente, concordo, indeciso, discordo, e discordo fortemente. E de acordo com 

os dados apresentados no gráfico 5.21, analisando a médias das turmas, 41,54% responderam 

concordo fortemente e 53,85% concordo. Somando estas duas respostas favoráveis tem-se 

95,39% dos e alunos que afirmaram que o carrinho motor Arduino os ajudou a compreender 

melhor a física no dia a dia.  
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Gráfico 5. 21 - As aulas com o carrinho ajudaram os alunos a compreenderem a física no dia a dia. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com o desenvolvimento do projeto, a aproximação do aluno e professor proporcionou 

um ambiente de cooperação, participação e de aprendizagem para todos, inclui-se o professor 

que também aprende com os alunos e encontra a melhor maneira de mantê-los ligados a aula, 

passou a ter maior interação com o grupo. Até os próprios alunos passaram a cooperar mais, 

pois alguns corrigiam o uso do celular na aula pelos demais colegas, diziam aos menos 

comprometidos para não usar naquele momento. No que diz respeito à aprendizagem dos 

conteúdos, mesmo com certo grau de dificuldades, os alunos demonstraram um avanço, não 

somente no conhecimento, mas também no comportamento em sala de aula e o sucesso do 

projeto ficou comprovado pelas avaliações. O recurso de ensino pautado na prática 

experimental e relacionando com o cotidiano dos alunos incentiva-os a participarem das 

atividades propostas proporcionando uma maior aprendizagem (VICENTE, 2014).  

Ao inquirir os alunos se as aulas com o carrinho não colaboraram com o aprendizado 

deles, pergunta 5b, observando a média das turmas, a maioria das respostas foi discordo 

fortemente com 43,08%, e discordo com 46,15%, resultado apresentado no gráfico 5.22. 

Assim, aproximadamente 90% dos alunos não concordam que o carrinho Arduino não 

colabora com o aprendizado, ao contrário, contribui significativamente.  
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 Gráfico 5. 22 - A aula com o carrinho não colaborou com o aprendizado do aluno? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao questionar os alunos se as aulas ministradas utilizando o carrinho pouco 

contribuíram para o aprendizado deles, observando a média das turmas A e B, obteve-se 

29,23% para a resposta discordo fortemente, e 61,54% para discordo (gráfico 5.23). Logo, 

mais de 90% dos alunos consideram que as aulas ministradas com carrinho contribuem para o 

aprendizado. 

 

Gráfico 5. 23 - As aulas com o carrinho pouco contribuíram para o meu aprendizado. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A construção de experimentos de baixo custo aproxima os alunos dos temas que serão 

discutidos, eliminando a barreira, intransponível para muitas escolas, imposta pelos preços 

dos equipamentos didáticos para laboratórios disponíveis no mercado, isso não quer dizer que 

vai substituir o laboratório de bancada. O uso do computador através de software educativo 

auxilia o processo de ensino-aprendizagem, aproximando-se dos temas ou conteúdos 

estudados.  
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A grande maioria dos estudantes não consegue assimilar de forma satisfatória as 

relações existentes entre o modelo matemático aplicado e o fenômeno observado. Com isso, o 

aprendizado do conceito envolvido acaba acontecendo de forma incompleta e a relação do 

aluno com o conteúdo apresentado tem grande chance de se reduzir àquela velha conhecida 

situação em que dois mundos permanecem isolados: de um lado, os conceitos físicos; de 

outro, os exercícios quase matemáticos que normalmente são resolvidos de forma mecânica 

(DUARTE, 2012). 

Nesse ponto é que entram produtos como o desta dissertação. Após construir um 

carrinho motor Arduino, com material de baixo custo para realizar experiências no plano e 

observar fenômenos relacionados à cinemática, utilizando um software que reproduz: 

movimento uniforme e movimento uniformemente variado, e na sequência impulsiona estudo 

de dinâmica e energia, a ideia foi criar uma ponte para que a passagem do real para o abstrato 

seja facilitada. 

Na pergunta 5d, sobre se as aulas ministradas com o carrinho os ajudaram a entender 

os conceitos físicos estudados, gráfico 5.24, abaixo, considerando a média com as duas turmas 

juntas, 30,77% dos alunos responderam concordo fortemente, e outros 63,08% concordo. Em 

vista disso, mais de 93% dos alunos concordam que as aulas ministradas com o carrinho os 

ajudaram a entender os conceitos físicos estudados e acrescenta-se a tal resultado os 

comentários de alguns alunos ao dizer que tal instrumento foi decisivo para o aprendizado. 

 

Gráfico 5. 24 - As aulas com o carrinho ajudaram os alunos a entenderem os conceitos físicos 
estudados? 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na sexta pergunta do questionário parte II o foco foi sobre a proposta de trabalho 

apresentada. Da mesma forma que nas situações anteriores esta questão foi subdividida em 6a 

e 6b. A 6a questionava os alunos se a proposta de trabalho apresentada foi adequada buscando 

soluções em grupo, 29,23% deles responderam concordo fortemente e 61,54% concordo, 

dados apresentados no gráfico 5.25, abaixo. Portanto, os alunos aprovaram a proposta de 

trabalhar em grupo buscando soluções para as questões. 

 

Gráfico 5. 25 - A proposta de trabalho foi adequada buscando soluções em grupo. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A concepção de ensino tradicional vai aos poucos cedendo lugar para novas propostas 

didáticas. Na concepção tradicional, o saber era apenas do professor, uma vez que esse era o 

detentor do conhecimento; o aluno, um mero e passivo receptor das informações repassadas. 

Nas novas concepções de ensino, o trabalho em grupo vem sendo um recurso muito utilizado 

por professores para dinamizar e para estimular a participação ativa dos alunos no processo de 

aprendizagem, com o intuito de promover a interação social entre os membros. Ainda traz 

outras benesses como elaborar melhor o pensamento, confrontando opiniões e desenvolvendo 

a habilidade de coordenar um trabalho em grupo; sintetizando a ideia de diversos membros do 

grupo, propiciando momento de reflexão, de construção do conhecimento; relacionando teoria 

e prática (SILVA; LEAL, 2003).  
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Ao questionar os alunos se na proposta de trabalho as atividades para o próximo ano 

deveriam ser propostas individualmente a cada aluno, totalizando a média das duas turmas, 

27,69% discordaram fortemente, outros 41,54% discordaram e 20% ficaram indecisos, 

resultados apresentados no gráfico 5.26. Os alunos tiveram opiniões divididas quanto à 

proposta de trabalhar individualmente, contudo a maioria, aproximadamente 70% dos alunos, 

optam por trabalhar conforme a proposta, em forma de grupo. 

 

Gráfico 5. 26 - Proposta: atividades no próximo ano ser individual. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A sétima pergunta era se o aluno já conhecia a placa Arduino, em caso positivo, era 

para mencionar o contato prévio dele com esta placa. Pode-se observar no gráfico 5.27, 

abaixo, que 98,46% dos alunos não conheciam a placa Arduino. Um único aluno comentou já 

ter contato prévio com a placa, pois disse “Sim, já vi em automação" (Aluno B20). 
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Gráfico 5. 27 - Você já conhecia a placa Arduino? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A oitava pergunta foi colocada pensando no que poderia ser melhorado em uma 

aplicação futura das atividades de aquisição automática de dados com os alunos e por que. Os 

comentários a pergunta estão dispostos no quadro 5.2. Observou-se que 47,69% dos alunos 

disseram “Nada: assim está bom, o jeito abordado é suficiente”, enquanto que 30,77% dos 

alunos pediram para aperfeiçoar o carrinho: colocar controle remoto, fazer curvas e frear. Já 

outros 21,54% pediram mais explicações sobre a tecnologia Arduino, aumentar o tempo de 

aplicação do produto e mais colaboração dos colegas.  

 

Quadro 5. 2 - O que poderia ser melhorado na aquisição automática de dados para aplicação futura. 

Comentários Turma A Turma B Turma A e B 

Nada: Assim está bom, o jeito abordado é 

suficiente. 
55,88% 38,71% 47,69% 

Aperfeiçoar o carrinho: controle remoto, 

fazer curvas, frear. 
14,71% 48,39% 30,77% 

Outros: mais explicação sobre a tecnologia 

Arduino e suas aplicações, aumentar o tempo 

de aplicação, colaboração dos colegas. 

29,41% 12,90% 21,54% 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Ao questionar os alunos se gostava de estudar Física antes das aulas com o carrinho 

Arduino, apenas 43,08% disseram sim, outros 56,92% responderam não, gráfico 5.28, ou seja, 
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feita a pergunta se agora, a partir do projeto "experiência de baixo custo" utilizando um 

carrinho motor Arduino, o aluno passou a gostar de estudar física, e as respostas mudaram 

significativamente, sendo que agora 93,85% dos alunos responderam sim, enquanto que 

apenas 6,15% disseram não, dados apresentados no gráfico 5.29. Portanto, a proposta, 

experiência de baixo custo utilizando um carrinho motor Arduino, foi bem aceita pelos alunos. 

 

Gráfico 5. 28 - Você gostava de estudar Física antes das aulas com o carrinho motor Arduino? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gráfico 5. 29 - Agora você gosta de estudar Física utilizando o carrinho Arduino? 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os recursos didáticos são importantes para o desenvolvimento cognitivo do aluno e 

ainda, trazem a oportunidade de aprender o conteúdo de determinada disciplina de forma 

efetiva, sendo lembrado por toda vida. O recurso didático é todo o tipo de material que possa 

facilitar a absorção, ou seja, a fixação do conteúdo pelo aluno cabe ao professor escolher o 

material adequado para se trabalhar da melhor maneira possível para que o aluno o aceite 

como instrumento efetivo do aprendizado (NETO et al., 2014). Já existe uma gama de 

aplicativos: applets, jogos interativos e simuladores computacionais com este propósito de 

fixar o conteúdo da disciplina de Física. Neste contexto os recursos didáticos são elementos 

fundamentais na aprendizagem dos conteúdos escolares pelos alunos, pois têm a função de 

mediar às relações didáticas que ocorrem na sala de aula. Portanto, o carrinho motor Arduino 

deste projeto cumpre esta ação pedagógica, porque através da aceitação pelos alunos, a Física 

rompeu aquele mito de matéria difícil para muitos alunos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aprovação pelos alunos da metodologia de trabalho (aplicação do produto) é algo a 

considerar para uma replicação dessa proposta em sala de aula. Após a aplicação do produto 

educacional experiência de baixo custo em cinemática percebeu-se que os alunos são capazes 

de se motivar em função de temas que lhes despertem interesse, o carrinho Arduino trouxe 

esse novo olhar, além de fortalecer a importância do ensino dentro de um contexto conhecido 

do aluno e compor uma aprendizagem significativa. Há necessidade de reconhecer o senso 

comum presente no conhecimento prévio do aluno, pois se revela como uma ferramenta 

importante para a compreensão do fenômeno.  

A prática em sala de aula utilizando o carrinho robô permitiu ao aluno uma condição 

de compreender novos saberes, bem como: utilizar e compreender tabelas; fazer e interpretar 

gráficos; elaborar relatórios e resolver desafios, se surpreendendo com os resultados obtidos, 

verificando assim, a importância das aulas práticas no processo de ensino - aprendizagem para 

promoção de uma aprendizagem significativa. 

Com base nos relatórios elaborados pelos alunos no pós-experimento, e no 

questionário de avaliação dividido em duas partes, a primeira voltada para o aprendizado dos 

conteúdos de Física em cinemática e dinâmica, e a segunda quanto a implementação 

pedagógica do projeto. 

Verificou-se que houve um aprendizado efetivo dos mesmos acerca dos conteúdos 

trabalhados, ou seja, do movimento uniforme e o do movimento uniformemente variado. 

No desenvolvimento desse projeto, houve uma melhor aproximação entre professor e 

aluno, proporcionando um ambiente de cooperação, participação e de aprendizagem para 

todos, inclui-se o professor que também aprende com os alunos qual a melhor maneira de 

mantê-los ligados a aula, passando a ter maior interação com o grupo. Até os próprios alunos 

passaram a cooperar mais, pois alguns alunos corrigiam o uso do celular pelos demais colegas 

na aula, diziam aos menos comprometidos para não usar naquele momento. No que diz 

respeito à aprendizagem dos conteúdos, mesmo com certo grau de dificuldades, os alunos 

demonstraram um avanço, não somente no conhecimento, mas também no comportamento em 

sala de aula e o sucesso do projeto ficou comprovado pelas avaliações. O recurso de ensino 

pautado na prática experimental e relacionando com o cotidiano dos alunos incentiva-os a 

participarem das atividades com maior sucesso. 
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O Arduino como plataforma se mostrou uma boa alternativa na aquisição automática 

de dados em experimentos didáticos de Física via porta USB do computador. A plataforma 

Arduino é muito versátil, tem grande utilidade no desenvolvimento de experimentos didáticos 

que permitam um ensino e uma aprendizagem de Física mais significativa. Nesta pesquisa 

dissertativa foi trabalhado com um carrinho motor Arduino que enviou informações de seu 

funcionamento como tempo, distância percorrida, velocidade e aceleração para o computador 

via Bluetooth, em outros trabalhos tais informações poderão ser enviadas também por wifi. 

A linguagem Python foi escolhida por ser suportada em todos os sistemas operacionais 

da atualidade garantindo que este programa seja executado em qualquer computador, 

atendendo as expectativas do projeto que foi de reproduzir o movimento uniforme e 

uniformemente variado por meio do carrinho no plano, porém melhorias serão bem-vindas, 

através de novos projetos no aperfeiçoamento deste aparato experimental envolvendo a 

construção do carrinho e na aplicação a Física. 

Percebeu-se com o projeto que os alunos demonstraram se apropriar adequadamente 

dos conceitos de velocidade, aceleração e força, de forma mais concreta quando comparados 

com os outros anos de prática em sala de aula como professor de Física ministrando aulas 

expositivas.  
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APÊNDICE A - O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Link do produto educacional copie e cole no URL  

https://drive.google.com/drive/folders/0BynClyXxj1Z6YllZYl9oNVJ1blU?usp=sharing 
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APÊNDICE B - AVALIAÇÃO DOCENTE E SEQUÊNCIA DE CONTEÚDOS  

MNPEF  Mestrado  Nacional Profissional em Ensino Física 

 

Questionário dirigido aos docentes sobre experiências de baixo custo e sequência 

dos conteúdos para o ensino de Física. 

 

*Obrigatório 

 

1. Endereço de  e mail * 

_______________________________ 

 

2. Qual o seu nome?   

________________________________ 

 

3. Qual a escola que você trabalha? * 

________________________________ 

 

4.Você realiza alguma experiência de Física (aula prática) em suas aulas nas 

turmas de primeiro ano? * 

Marcar apenas uma oval. 

       Sim 

       Não 

       Raramente 

 

5. Você acha que os alunos aprendem melhor o conteúdo quando participam de 

aulas práticas? * Marcar apenas uma oval. 

       Sim 

       Não 

 

6. Se houver experiências de laboratório de baixo custo em cinemática e 

dinâmica você gostari a de aplicálo em sua escola? * Marcar apenas uma oval. 

       Sim 

       Não 
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7. Você conhece o programa Arduino? * Marcar apenas uma oval. 

       Sim 

       Não 

       Apenas ouvi falar 

 

8. Quais assuntos de Física você trabalha mais no primeiro ano em 

cinemática e dinâmica? * Marque todas que se aplicam. 

       Grandezas físicas e suas medidas 

       Movimento uniforme 

       Movimento uniforme Movimento uniforme variado 

       Queda livre 

       Inércia 

       Atrito 

       Plano inclinado Força e Movimento Energia 

       Força e movimento 

       Energia  

       Outro ___________________ 

 

9. Quais experiências de Física gostariam de trabalhar com  os alunos no 

primei ro ano? Enumere  em ordem  de preferência. 

Marcar apenas uma oval por linha. 

 
Velocidade 

média 

Aceleração 

média plano 

horizontal 

Aceleração 

média plano 

Inclinado 

Queda 

Livre 
Inercia Atrito 

Primeiro        

Segundo        

Terceiro        

Quarto        

Quinto        

Sexto       
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Resultado da análise do questionário realizados com os professores quanto a 

sequência dos conteúdos. 

 

Resultado pergunta 4 (pergunta de múltipla escolha): 60% dos professores 

disseram que sim, 20% disseram que não e 20% disseram que raramente fazem 

experiências de Física no primeiro ano do ensino médio.  

 

Resultado pergunta 5 (pergunta de múltipla escolha): 90% dos professores 

disseram que sim, 10% disseram que não.  

 

Resultado pergunta 6 (pergunta de múltipla escolha): 90% dos professores 

disseram que sim, 10% disseram que não.  

 

Resultado pergunta 7 (pergunta de múltipla escolha): 60% dos professores 

disseram que sim, 10% disseram que não e 30% disseram apenas ouvi falar.  

 

Resultado pergunta 8, a sequência dos conteúdos ficou assim: 90% dos 

professores iniciam os conteúdos de Física com grandezas físicas, 100% ministram 

movimento uniforme em segundo lugar, 100% trabalham movimento uniformemente 

variado em terceiro lugar, 100% trabalham queda livre em quarto lugar, 60% trabalham 

inércia em quinto lugar, 40% trabalham atrito em sexto lugar, 40% trabalham plano 

inclinado em sétimo lugar, 90% trabalham força e movimento em oitavo lugar, 90% 

trabalham energia em nono lugar, e 40% trabalham outros conteúdos de Física no 

décimo lugar.  

 

Resultado pergunta 9, conforme resposta dos professores: primeiro velocidade 

média, segundo aceleração média, terceiro aceleração média no plano inclinado, quarto 

queda livre, quinto inércia e sexto atrito. 

 

Análise dos resultados 

Participaram dessa pesquisa 10 (dez) professores, onde 60% disseram que 

realizam alguma experiência durante suas aulas, 90% afirmaram que os alunos 

aprendem melhor o conteúdo quando participam de aulas práticas. Coerentemente 90% 
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dos professores gostariam de realizar experimentos em cinemática e dinâmica com 

laboratório de baixo custo. Poucos professores conhecem o programa Arduino 

correspondendo a 20%. A sequência de conteúdo a serem trabalhados em sala de aula 

com os alunos do primeiro ano ficou semelhante para quase todos dessa pesquisa sendo 

que grandezas físicas, movimento uniforme e movimento uniforme variado foram os 

primeiros, enquanto energia ficou por último. Caso haja experimentos a sequência foi: 

velocidade média, aceleração média no plano e inclinado, queda livre, inércia e atrito.  
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APÊNDICE C - AVALIAÇÃO QUANTO A APRENDIZAGEM E DIDÁTICA 

Questionário sobre o produto educacional experiência de baixo custo utilizando 

um carrinho robô no plano. 

 

Qual a idade? __________________________________________________________ 

Qual sexo? ____________________________________________________________ 

 

Parte I– Quanto à aprendizagem dos alunos. 

1) Você sabe quais as características do MRU (movimento retilíneo uniforme)? 

a) Sim 

b) Não 

 

2) Você sabia fazer gráfico antes desse projeto? 

a) Sim 

b) Não 

 

3) Você aprendeu fazer gráfico depois desse projeto? 

a) Sim 

b) Não 

 

4) Quanto às características do gráfico espaço em função do tempo do MRU, você 

ficou sabendo:  

a) Antes desse projeto 

b) Depois desse projeto 

 

5) Em relação ao MRU (movimento retilíneo uniforme), a velocidade: 

a) Varia        

b) Não Varia          

c) Varia uniformemente 

 

6) Quanto às características do MRUV (movimento retilíneo uniformemente variado) 

você ficou sabendo? 

a) Antes desse projeto 

b) Depois desse projeto 

 

7) Em relação ao MRUV (movimento retilíneo uniformemente variado) a velocidade? 

a) Varia        

b) Não varia          

c) Varia uniformemente 

 

8) De acordo com os gráficos obtidos no segundo experimento MUV (movimento 

uniformemente variado) o gráfico S×t obtido foi uma. 

a) Parábola com concavidade voltada para baixo 

b) Parábola com concavidade voltada para cima 

c) Reta crescente 

d) Reta decrescente 

e) Reta horizontal ao eixo dos tempos 
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9) Durante o experimento, quando o carrinho estava em repouso qual das leis de 

Newton é mais aplicável? 

a) 1ª lei – Inercia 

b) 2ª lei – lei fundamental 

c) 3ª lei – lei da ação e da reação 

 

10) O carrinho robô nos experimentos ao se deslocar no plano converteu energia 

química das baterias em outra forma de energia. Qual é a forma mais provável dessa 

energia ao movimento? 

a) Cinética 

b) Potencial elástico 

c) Potencial gravitacional 

d) Elétrica 

e) Sonora 

 

 

Parte II – Avaliação pelos alunos da proposta didática experiência de baixo custo 

utilizando um carrinho robô no plano. 

1) (1.1) Como você avalia as atividades com aquisição automática de dados que você 

participou com o carrinho motor Arduino? (1.2) Você considera ter aprendido 

alguma coisa? O quê? (1.3) Comente sua resposta. 

_____________________________________________ 

 

2) Importância dos temas estudados: Houve algum tópico abordado no projeto que 

você desconhecia e ficou com vontade de saber mais? Comente. 

_________________________________________________________ 

 

3) Tempo de aplicação: Você considera que o tempo destinado às atividades do projeto 

foi suficiente? Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________ 

 

4.a) O carrinho robô Arduino utilizado em sala de aula para fazer a aquisição de dados, 

é fácil de ser utilizado em sala de aula: 

(   ) Concordo fortemente 

(   ) Concordo   

(   ) Indeciso      

(   ) Discordo      

(   ) Discordo fortemente 

 

4.b) O carrinho robô Arduino utilizado em sala de aula para fazer a aquisição de dados, 

é complicado e pouco atrativo: 

(   ) Concordo fortemente 

(   ) Concordo   

(   ) Indeciso      

(   ) Discordo      

(   ) Discordo fortemente 
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4.c) O carrinho robô Arduino utilizado em sala de aula para fazer a aquisição de dados, 

despertou meu interesse em aprender física: 

(   ) Concordo fortemente 

(   ) Concordo 

(   ) Indeciso   

(   ) Discordo     

(   ) Discordo fortemente 

 

4.d) O carrinho robô Arduino utilizado em sala de aula para fazer a aquisição de dados, 

despertou meu interesse de construir meu próprio carrinho: 

(   ) Concordo fortemente 

(   ) Concordo 

(   ) Indeciso      

(   ) Discordo      

(   ) Discordo fortemente 

 

5.a) Em relação às aulas que foram ministradas utilizando o carrinho robô, você acredita 

que: ajudaram a compreender melhor a física presente no dia a dia. 

(   ) Concordo fortemente  

(   ) Concordo 

(   ) Indeciso     

(   ) Discordo      

(   ) Discordo fortemente 

 

5.b) Em relação às aulas que você acredita que: foram ministradas utilizando o carrinho 

robô, não colaboram em nada para meu aprendizado. 

(   ) Concordo fortemente 

(   ) Concordo   

(   ) Indeciso      

(   ) Discordo      

(   ) Discordo fortemente 

 

5.c) Em relação às aulas que foram ministradas utilizando o carrinho robô, você acredita 

que: pouco contribuíram para o meu aprendizado. 

(   ) Concordo fortemente 

(   ) Concordo    

(   ) Indeciso      

(   ) Discordo      

(   ) Discordo fortemente 

 

5.d) Em relação às aulas que foram ministradas utilizando o carrinho robô, você acredita 

que: ajudaram a entender os conceitos físicos estudados. 

(   ) Concordo fortemente 

(   ) Concordo     

(   ) Indeciso     

(   ) Discordo 

(   ) Discordo fortemente 

 

6.a) A PROPOSTA DE TRABALHO. 
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Foi adequada apresentada buscando soluções em grupo para as questões. 

(   ) Concordo fortemente  

(   ) Concordo     

(   ) Indeciso      

(   ) Discordo      

(   ) Discordo fortemente 

 

6.b) A PROPOSTA DE TRABALHO. 

As atividades deveriam ser propostas individualmente a cada aluno para o próximo 

ano. 

(   ) Concordo fortemente  

(   ) Concordo    

(   ) Indeciso      

(   ) Discordo      

(   ) Discordo fortemente 

 

7) Você já conhecia a placa Arduino? Em caso positivo, mencione seu contato prévio 

com ele. 

 

8) Pensando em uma aplicação futura das atividades de aquisição automática de dados 

com seus colegas, o que poderia ser melhorado? Por quê? 

 

9) Você gostava de estudar Física antes das aulas com o carrinho Arduino?  

a) Sim 

b) Não 

 

10) Agora você gosta de estudar Física com as aulas utilizando o carrinho Arduino? 

a) Sim 

b) Não 
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Respostas dos alunos turmas A e B ao questionário exposto acima sobre a 

proposta didática, aplicação do produto educacional experiência de baixo custo 

utilizando um carrinho robô no plano. 

 

Qual a idade?  

Idade Comparativo: Turma versus faixa etária 

 
Menor/Igual 15 Igual 16 Maior 16 

Turma A 7 19 8 

Turma B 2 23 6 

Turma A e B 9 42 14 

 Em porcentagem 

Turma A 20,59% 55,88% 23,53% 

Turma B 6,45% 74,19% 19,35% 

Turma A e B 13,85% 64,62% 21,54% 

 

Qual o sexo? 

Sexo Quantidade - Comparação de sexo dos alunos da pesquisa 

  Masc. Fem. Total 

Turma A  17 17 34 

Turma B 13 18 31 

Turma A e B 30 35 65 

 Em porcentagem 

Turma A  50,00% 50,00% 52,31% 

Turma B 41,94% 58,06% 32,29% 

Turma A e B 46,15% 53,85% 100,00% 

 

Sexo/Idade 

Sexo 
Comparativo: Menor 

ou igual a 15 anos 

Comparativo: 

igual a 16 anos 

Comparativo: 

Maior que 16 anos 
TOTAL 

 
Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

 
Turma A 3 4 10 9 4 4 34 

Turma B 0 2 8 15 5 1 31 

Turma A e B 3 6 18 24 9 5 65 
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Parte I – Quanto à aprendizagem dos alunos. 

 

1) Você sabe quais as características do MRU (movimento retilíneo uniforme)? 

 

Sim Não Total Sim Não Total 

Turma A 32 2 34 94,12% 5,88% 100,00% 

Turma B 27 4 31 87,10% 12,90% 100,00% 

Turma A e B 59 6 65 90,77% 9,23% 100,00% 

 

 

2) Você sabia fazer gráfico antes desse projeto? 

  Sim Não Total Sim Não Total 

Turma A 9 25 34 26,47% 73,53% 100,00% 

Turma B 6 25 31 19,35% 80,65% 100,00% 

Turma A e B 15 50 65 23,08% 76,92% 100,00% 

 

3) Você aprendeu fazer gráfico depois desse projeto? 

 

Sim Não Total Sim Não Total 

Turma A 33 1 34 97,06% 2,94% 100,00% 

Turma B 27 4 31 87,10% 12,90% 100,00% 

Turma A e B 60 5 65 92,31% 7,69% 100,00% 

 



127 

Apêndice C - Avaliação Discente aprendizagem e didática Respostas 

 

 

 

4) Quanto às características do gráfico espaço em função do tempo do MRU, você ficou sabendo: 

 
a) antes desse projeto b) depois desse projeto Total a) antes desse projeto b) depois desse projeto Total 

Turma A 3 31 34 8,82% 91,18% 100,00% 

Turma B 3 28 31 9,68% 90,32% 100,00% 

Turma A e B 6 59 65 9,23% 90,77% 100,00% 

 

 

5) Em relação ao MRU (movimento retilíneo uniforme), a velocidade: 

 
a) varia b) Não Varia c) varia uniformemente Total a) varia b) Não Varia c) varia uniformemente 

Turma A 2 30 2 34 5,88% 88,24% 5,88% 

Turma B 2 23 6 31 6,45% 74,19% 19,35% 

Turma A e B 4 53 8 65 6,15% 81,54% 12,31% 

 

 

6) Quanto às características do MRUV (movimento retilíneo uniformemente variado) você ficou sabendo? 

 
a) antes desse projeto b) depois desse projeto Total a) antes desse projeto b) depois desse projeto Total 

Turma A 10 24 34 29,41% 70,59% 100,00% 

Turma B 4 27 31 12,90% 87,10% 100,00% 

Turma A e B 14 51 65 21,54% 78,46% 100,00% 
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7) Em relação ao MRUV (movimento retilíneo uniformemente variado) a velocidade? 

 a) varia b) não varia c) varia uniformemente Total a) varia b) Não Varia c) varia uniformemente 

Turma A 3 1 30 34 8,82% 2,94% 88,24% 

Turma B 6 0 25 31 19,35% 0,00% 80,65% 

Turma A e B 9 1 55 65 13,85% 1,54% 84,62% 

 

 

8) De acordo com os gráficos obtidos no segundo experimento MRUV (movimento uniformemente variado) o gráfico S×t obtido foi uma. 

Contando quantas respostas teve cada alternativa 

 

a) Parábola com concavidade 

voltada para baixo 

b) Parábola com concavidade 

voltada para cima 

c) Potencial 

gravitacional 

d) Reta 

decrescente 

e) Reta horizontal ao 

eixo dos tempos 
Total 

Turma A 1 30 0 0 0 31 

Turma B 2 21 0 0 0 23 

Turma A e B 3 51 0 0 0 54 

Em porcentual 

Turma A 3,23% 96,77% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Turma B 8,70% 91,30% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Turma A e B 5,56% 94,44% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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9) Durante o experimento, quando o carrinho estava em repouso qual das leis de Newton é mais aplicável? 

 

a) 1ª lei – 

Inércia 

b) 2ª lei – lei 

Fundamental 

c) 3ª lei – lei da ação 

e da reação 

Total a) 1ª lei – 

Inércia 

b) 2ª lei – lei 

Fundamental 

c) 3ª lei – lei da ação 

e da reação 

Turma A 34 0 0 34 100,00% 0,00% 0,00% 

Turma B 28 0 3 31 90,32% 0,00% 9,68% 

Turma A e B 62 0 3 65 95,38% 0,00% 4,62% 

 

 

10) O carrinho robô nos experimentos ao se deslocar no plano converteu energia química das baterias em outra forma de energia . Qual é a forma 

mais provável dessa energia ao movimento? 

 
a) Cinética b) potencial elástico c) Potencial gravitacional d) elétrica e) sonora Total 

Turma A 29 1 0 4 0 34 

Turma B 26 0 0 5 0 31 

Turma A e B 55 1 0 9 0 65 

Em porcentual por alternativa 

Turma A 85,29% 2,94% 0,00% 11,76% 0,00% 100,00% 

Turma B 83,87% 0,00% 0,00% 16,13% 0,00% 100,00% 

Turma A e B 84,62% 1,54% 0,00% 13,85% 0,00% 100,00% 
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Parte II – Avaliação quanto do projeto didático experiência de baixo custo 

utilizando um carrinho robô no plano. 

 

A questão 1 foi dividida em três partes. 

1. 1. Como você avalia as 

atividades com aquisição 

automática de dados que você 

participou com o carrinho motor 

Arduino? 

Foi Boa 

aquisição 

automática 

de dados 

Não Foi 

Boa 

aquisição 

automática 

de dados 

Foi Boa 

aquisição 

automática 

de dados 

(%) 

Não Foi Boa 

aquisição 

automática de 

dados (%) 

Turma A 33 1 97,06% 2,94% 

Turma B 30 1 96,77% 3,23% 

Turma A e B 63 2 96,92% 3,08% 

 

1.2. Você considera ter aprendido 

alguma coisa? 
Sim Não Sim % Não (%) 

Turma A 32 2 94,12% 5,88% 

Turma B 30 1 96,77% 3,23% 

Turma A e B 62 3 95,38% 4,62% 

 

1.3. O que 

Aprendeu? 

Sobre os 

movi-

mentos 

MRU e 

MRUV 

Desloca-

mento 

ou 

tempo 

Sobre gráfico: 

Montar gráfico no 

papel 

milimetrado, 

escalas, 

interpretar 

gráficos, etc. 

Sobre 

força 

Sobre 

Energia 

Total de 

conteúdos 

que 

aprendeu 

Turma A 7 1 17 4 4 33 

Turma B 10 4 14 1 2 31 

Turma A e B 19 8 32 5 7 65 

Obs.: O que Aprendeu? Um aluno disse que já sabia do conteúdo. 
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2. Importância dos temas estudados: Houve algum tópico abordado no projeto que 

você desconhecia e ficou com vontade de saber mais? Comente. 

 
Sim Não Total Sim Não Total 

Turma A 22 12 34 64,71% 35,29% 100,00% 

Turma B 10 21 31 32,26% 67,74% 100,00% 

Turma A e B 32 33 65 49,23% 50,77% 100,00% 

 

Respostas dos alunos na íntegra referente a pergunta 2.  

Os alunos foram chamados, por exemplo, de A1 ou B1, conforme pertencente 

respectivamente a turma A ou B, e nomeados de um ao número máximo de 

participantes da turma, para garantir o sigilo e a confidencialidade na preservação de 

qualquer informação obtida dos colaboradores. 

 

Aluno Turma Respostas com comentários 

A 1 A Não. 

A 2 A Sim Energia potencial e cinética. 

A 3 A Não. 

A 4 A Fazer gráfico eu não sabia fazer. 

A 5 A Sobre os escalas usadas nos gráficos. 

A 6 A Sim sobre os gráficos S×t. 

A 8 A Dinâmica. Gostei e queria ter  aprendido mas sobre esse conteúdo. 

A 9 A Sim. A diferença em os tipos de gráfico. 

A10 A Não. 

A11 A O MUV (movimento uniformemente variado). 

A12 A Saber interpretar gráficos. 

A13 A Sim. basicamente tudo que eu aprendi nesse bimestre. 

A14 A Sobre os gráficos, por que acho que eles são muito úteis. 

A15 A Sim, o do carrinho. 

A16 A A forma que o carrinho foi construído. 

A17 A O projeto do carrinho. 

A18 A Os gráficos, pois eu consegui aprender. 

A19 A Não. 
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Aluno Turma Respostas com comentários 

A20 A Sim a energia cinética. 

A21 A Não. 

A22 A As escalas usadas nos gráficos. 

A23 A A forma que o carrinho executa seu trabalho. 

A24 A Muitas coisas não conhecia por isso o projeto ajudou bastante. 

A25 A As escalas.  Pode ser apresentado de uma forma mais clara. 

A26 A 
Na verdade desconhecia quase tudo minha escola antes era muito 

fraca. gostaria que estudar mais sobre energia.  

A27 A Não. 

A28 A 
Creio que não, já sabia sobre o conteúdo só não tinha um exemplo 

como o carrinho  

A29 A 
MRUV porque ele varia uniformemente achei interessante, e tenho 

interesse em conhecer mais. 

A30 A 
Sim a conexão entre o carrinho Arduino com o notebook. Muito 

interessante. 

A31 A Sim.Achei muito interessante sobre as escala.  

A32 A Não. 

A33 A Sim. 

A34 A 
Desconhecia alguns, mais já estou satisfeito com a ótima 

explicação do professor. 

A35 A Não. 

B 2 B Não. 

B 3 B Gráficos. 

B 4 B Não.  

B 5 B Sim sobre a energia.  

B 6 B 
Não, os temas abordados foram simples e de fácil entendimento, 

não deixando nada explicito.  

B 7 B Não. 

B 8 B Não. 

B 9 B Movimento uniformemente variado. 

B10 B MRUV porque ele varia uniformemente achei interessante, e tenho 
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Aluno Turma Respostas com comentários 

interesse de saber mais. 

B11 B Não  

B12 B Nao  

B13 B Sim, sobre S×t. 

B14 B Não. 

B15 B Não. 

B16 B Nenhum. 

B17 B Não. 

B18 B Não. 

B19 B Não. 

B20 B Sim, cinemática. 

B21 B 
Não especificamente, mais os tema utilizados tão ajudando muito 

nas aulas. 

B22 B Os gráficos. 

B23 B 
Acho que não, pois o experimento foi feito de uma forma bem clara 

e com isso deu para entender de uma forma explícita. 

B24 B Não. 

B25 B Não. 

B26 B A cinemática, foi ai que melhorou meu conhecimento. 

B27 B Sim, dinâmica gostei do conteúdo é interessante  

B28 B Não. 

B29 B Não porque tudo abordado foi bem explicado. 

B30 B Entender como funciona o motor do carrinho. 

B31 B Não 

B32 B Não. 
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3. Tempo de aplicação: Você considera que o tempo destinado às atividades do projeto 

foi suficiente? Justifique sua resposta. 

 
Sim Não Total Sim Não Total 

Turma A 24 10 34 70,59% 29,41% 100,00% 

Turma B 21 10 31 67,74% 32,26% 100,00% 

Turma A e B 45 20 65 69,23% 30,77% 100,00% 

 

Respostas dos alunos na íntegra referente a pergunta 3. 

 

Aluno Turma Respostas com comentários 

A 1 A 
Acho que o tempo gasto com esses experimentos foi muito, e nós 

poderíamos ter aprendido outras coisas. 

A 2 A Sim. 

A 3 A Não, pois são apenas duas aulas e o tempo não é suficiente. 

A 4 A Sim foi suficiente. 

A 5 A Sim. 

A 6 A Sim. 

A 8 A 
Sim. Não achei que ficou sobrecarregado, e muito tempo acaba 

tornando a aula chata, na minha opinião o tempo foi excelente. 

A 9 A 
Sim, pois acredito que todos os alunos tiveram maior 

conhecimento sobre o assunto. 

A10 A Sim, por que o tempo foi bem aproveitado 

A11 A 
Sim. Porque a turma cooperou para o aprendizado trabalhando em 

grupo. 

A12 A Sim, a maioria conseguiu aprender. 

A13 A Sim. Tivemos muitas aulas pra aprender. 

A14 A 

Sim, o tempo foi bem distribuído, nas primeiras aulas o professor 

explicava o conteúdo e na segunda era a nossa vez de demonstrar 

o que aprendemos.  

A15 A Sim. Pois aprendi bastante. 
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Aluno Turma Respostas com comentários 

A16 A 
Não, pois foi muito curto e assim não conseguimos entender 

completamente sobre a energia.  

A17 A Não. 

A18 A Sim, pois consegui aprender. 

A19 A Precisamos de mais tempo.  

A20 A Não, pois faltou explicação. 

A21 A Sim, achei que foi boa a sua explicação. 

A22 A Sim. 

A23 A 
Não, pois acho que foi pouco tempo, pois as vezes tivemos que 

parar a explicação por que o tempo de aula tinha sido esgotado 

A24 A 
Foi sim bastante aproveitante mais se tivesse mais aulas era 

melhor. 

A25 A 
Não. Tem muita gente (eu), que ainda tem dificuldades no 

assunto. 

A26 A Não. Tinha que ter mais tempo por que muita coisa. 

A27 A Não, pois poderia ter mais experimentos. 

A28 A Sim. 

A29 A Não, o tempo foi bom. 

A30 A Sim pude fazer as atividade antes do tempo. 

A31 A 
Sim, porque deu pra apreendermos sobre os gráficos, escalas e foi 

muito interessante ainda mais utilizando o carrinho. 

A32 A Sim por que o tempo foi bem aproveitado. 

A33 A Sim. 

A34 A Sim, pois ouve uma ótima explicação sobre o conteúdo. 

A35 A Sim foi, pois não fica cansativo. 

B 2 B Não. 

B 3 B Sim, tive um bom aproveitamento. 

B 4 B Sim. 

B 5 B Sim foi deu para aprender. 

B 6 B 
Sim, como eram temas simples, o tempo foi mais do que 

necessário para se obter uma boa aprendizagem.  
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Aluno Turma Respostas com comentários 

B 7 B Precisaria de mais tempo. 

B 8 B Sim, foi tudo ótimo. 

B 9 B Sim. 

B10 B 

Não, se houvesse mais tempo para experiência e mais tempo de 

explicação e também da gente tirar nossas duvidas, teria sido 

muito mais melhor. 

B11 B Sim. Por que tivemos tempos para estudar todos os temas. 

B12 B Sim.  

B13 B Sim, pois deu pra ter uma base  das suas aplicações. 

B14 B Sim. 

B15 B Acho que não porque queria mais aulas práticas. 

B16 B Foi muito pouco tempo, misturando desorganização e bagunça. 

B17 B Não, deveria ter mais. 

B18 B 
Não, ainda pode ter mais tempo, pois tenho ainda algumas 

dificuldades. 

B19 B Sim, foi suficiente. 

B20 B Sim, pois todos podemos realizar os experimentos. 

B21 B 
Não por que temos que termos mais conhecimento ao que vamos 

fazer ou elaborar. 

B22 B Sim foi fácil pra fazer os gráficos e cálculos. 

B23 B Sim, pois deu para todos participarem e entenderem. 

B24 B Sim. 

B25 B Sim foi suficiente. 

B26 B 

Bom, poderia ter tipo mais tempo, para pesquisarmos mais sobre, 

e ate mesmo tirar mais duvidas.Porem o tempo foi suficiente para 

conseguirmos realizar o projeto. 

B27 B 
Não, eu esperava que tivesse mais pois quanto mais tempo mais 

eu aprendo. 

B28 B Sim aprendi o suficiente. 

B29 B Sim.  

B30 B Sim. 
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Aluno Turma Respostas com comentários 

B31 B Não foi, acho que poderia ter mais aulas sobre isso. 

B32 B Sim, consegui aprender de tudo um pouco. 
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4.a) O carrinho robô Arduino utilizado em sala de aula para fazer a aquisição de dados: é fácil de ser utilizado em sala de aula:  

 

Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 
Total 

Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 

Turma A 15 18 0 0 1 34 44,12% 52,94% 0,00% 0,00% 2,94% 

Turma B 8 22 1 0 0 31 25,81% 70,97% 3,23% 0,00% 0,00% 

Turma A e B 23 40 1 0 1 65 35,38% 61,54% 1,54% 0,00% 1,54% 

 

4.b) O carrinho robô Arduino utilizado em sala de aula para fazer a aquisição de dados: é complicado e pouco atrativo:  

  
Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 
Total 

Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 

Turma A 0 0 1 19 14 34 0,00% 0,00% 2,94% 55,88% 41,18% 

Turma B 0 2 4 16 9 31 0,00% 6,45% 12,90% 51,61% 29,03% 

Turma A e B 0 2 5 35 23 65 0,00% 3,08% 7,69% 53,85% 35,38% 

 

4.c) O carrinho robô Arduino utilizado em sala de aula para fazer a aquisição de dados: despertou meu interesse em aprender física:  

  
Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 
Total 

Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 

Turma A 10 21 2 1 0 34 29,41% 61,76% 5,88% 2,94% 0,00% 

Turma B 9 16 4 2 0 31 29,03% 51,61% 12,90% 6,45% 0,00% 

Turma A e B 13 15 2 1 0 65 41,94% 48,39% 6,45% 3,23% 0,00% 
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4.d) O carrinho robô Arduino utilizado em sala de aula para fazer a aquisição de dados: despertou meu interesse de construir meu próprio 

carrinho 

  
Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 
Total 

Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 

Turma A 5 9 14 5 1 34 14,71% 26,47% 41,18% 14,71% 2,94% 

Turma B 9 8 9 4 1 31 29,03% 25,81% 29,03% 12,90% 3,23% 

Turma A e B 14 17 23 9 2 65 21,54% 26,15% 35,38% 13,85% 3,08% 

 

5.a) Em relação às aulas que foram ministradas utilizando o carrinho robô, você acredita que: ajudaram a compreender melhor a Física 

presente no dia a dia. 

  
Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 
Total 

Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 

Turma A 14 20 0 0 0 34 41,18% 58,82% 0,00% 0,00% 0,00% 

Turma B 13 15 2 1 0 31 41,94% 48,39% 6,45% 3,23% 0,00% 

Turma A e B 27 35 2 1 0 65 41,54% 53,85% 3,08% 1,54% 0,00% 
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5.b) Em relação às aulas foram ministradas utilizando o carrinho robô, você acredita que: não colaboram em nada para meu aprendizado. 

  
Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 
Total 

Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 

Turma A 0 0 2 15 17 34 0,00% 0,00% 5,88% 44,12% 50,00% 

Turma B 1 2 2 15 11 31 3,23% 6,45% 6,45% 48,39% 35,48% 

Turma A e B 1 2 4 30 28 65 1,54% 3,08% 6,15% 46,15% 43,08% 

 

 

5.c) Em relação às aulas que foram ministradas utilizando o carrinho robô, você acredita que: pouco contribuíram para o meu aprendizado. 

  
Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 
Total 

Concordo 

fortemente 
Concordo  Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 

Turma A 0 1 1 22 10 34 0,00% 2,94% 2,94% 64,71% 29,41% 

Turma B 1 2 1 18 9 31 3,23% 6,45% 3,23% 58,06% 29,03% 

Turma A e B 1 3 2 40 19 65 1,54% 4,62% 3,08% 61,54% 29,23% 
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5.d) Em relação às aulas que foram ministradas utilizando o carrinho robô, você acredita que: ajudaram a entender os conceitos físicos 

estudados. 

 

Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 
Total 

Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 

Turma A 11 21 1 1 0 34 32,35% 61,76% 2,94% 2,94% 0,00% 

Turma B 9 20 2 0 0 31 29,03% 64,52% 6,45% 0,00% 0,00% 

Turma A e B 20 41 3 1 0 65 30,77% 63,08% 4,62% 1,54% 0,00% 

 

 

6.a) A PROPOSTA DE TRABALHO. Foi adequada buscando soluções em grupo para as questões. 

  
Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 
Total 

Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 

Turma A 14 18 2 0 0 34 41,18% 52,94% 5,88% 0,00% 0,00% 

Turma B 5 22 4 0 0 31 16,13% 70,97% 12,90% 0,00% 0,00% 

Turma A e B 19 40 6 0 0 65 29,23% 61,54% 9,23% 0,00% 0,00% 
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6.b) A PROPOSTA DE TRABALHO. As atividades deveriam ser propostas individualmente a cada aluno para o próximo ano. 

  
Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 
Total 

Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

fortemente 

Turma A 1 1 6 14 12 34 2,94% 2,94% 17,65% 41,18% 35,29% 

Turma B 2 3 7 13 6 31 6,45% 9,68% 22,58% 41,94% 19,35% 

Turma A e B 3 4 13 27 18 65 4,62% 6,15% 20,00% 41,54% 27,69% 

 

 

7. Você já conhecia a placa Arduino? Em caso positivo, mencione seu contato prévio com ele. 

 
Sim Não Total Sim Não Total 

Turma A 0 34 34 0,00% 100,00% 100,00% 

Turma B 1 30 31 3,23% 96,77% 100,00% 

Turma A e B 1 64 65 1,54% 98,46% 100,00% 

Comentários Aluno B20 Já vi em automação.  
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8. Pensando em uma aplicação futura das atividades de aquisição automática de 

dados com seus colegas, o que poderia ser melhorado? Por quê? 

Total 

Turmas Nada: Assim 

está bom, o 

jeito abordado 

está suficiente. 

Aperfeiçoar o 

carrinho: 

controle remoto, 

fazer curvas, 

frear 

Outros: mais explicação 

sobre a tecnologia Arduino e 

suas aplicações. Tempo de 

aplicação. Colaboração dos 

colegas. 

Turma A 19 5 10 34 

Turma B 12 15 4 31 

Turma A e B 31 20 14 65 

Em porcentagem (%) 

Turma A 55,88% 14,71% 29,41%  

Turma B 38,71% 48,39% 12,90%  

Turma A e B 47,69% 30,77% 21,54%  

 

 

9. Você gostava de estudar Física antes das aulas com o carrinho Arduino? 

Turmas Sim Não Total Sim Não Total 

Turma A 15 19 34 44,12% 55,88% 100,00% 

Turma B 13 18 31 41,94% 58,06% 100,00% 

Turma A e B 28 37 65 43,08% 56,92% 100,00% 

 

 

10. Agora você gosta de estudar física com as aulas utilizando o carrinho 

Arduino? 

  Sim Não Total Sim Não Total 

Turma A 33 1 34 97,06% 2,94% 100,00% 

Turma B 28 3 31 90,32% 9,68% 100,00% 

Turma A e B 61 4 65 93,85% 6,15% 100,00% 
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Teste de aprendizagem teórica 

Teste de Aprendizagem 

Nome: ________________________________________ 

Título: Atividade 01 - Grandezas e Unidades de Medidas  

Turma: _______ 

Data: __/__/2017 

 

1) Durante determinada leitura de um livro de aventuras, um jovem leu que o personagem 

principal havia percorrido 20 quilômetros em 5 dias. Com alternativas abaixo, qual aquela que 

contém as duas grandezas expressas nas informações acima? 

a) Tamanho e tempo.  

b) Comprimento e calendário.  

c) Tempo e comprimento.  

d) Distância e tempo.  

e) Massa e temperatura.  

 

2) Complete as comparações abaixo com (>, <, =) de acordo com as unidades utilizadas. 

Dados: 1km=1000m; 1metro=1000mm; 1kg=1000g; 1Litro= 1000 ml = 1000 cm3. 

a) 10 kg ___ 200 g               b) 0,371 dl ___ 37,1 ml              c) 5000 ml ___ 0,92 cm3  

d) 45,3 km ___ 7890 m                        e) 50,43 g ___ 0,05043 kg 

 

3) Realize as seguintes transformações de unidades:  

a) 50 km = ________ metro (m) 

b) 90,3 ml = ________ litro (l)  

c) 50 cm = __________m  

d) 6,4 kg = _________ g  

e) 640 mg = ________ g  

 

4) Quais as grandezas abordadas no texto abaixo? “Hoje levei 4 hs para chegar à casa de 

minha avó que fica a 10 km da minha casa. No meio do caminho eu olhei para o marcador da 

praça de minha cidade e percebi que estava marcando 39 °C. O calor estava insuportável,  

devo ter perdido 10 kg durante o percurso. ” 
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Teste de Aprendizagem 

Nome: ________________________________________________ 

Título: Atividade 02 - Movimento Uniforme – (Cinemática parte 1)  

Turma: _______ 

Data: __/__/2017 

 

1) Relacione a segunda coluna da unidade do sistema internacional de acordo com a primeira 

coluna de grandezas físicas. 

Posição ou Espaço (    ) Metros (m) 

Velocidade; (    ) Metro/segundo2 (m/s2) 

Aceleração; (    ) Segundo (s) 

Deslocamento (    ) Metro/segundo (m/s) 

Tempo (    ) Metros (m) 

 

2) A respeito dos conceitos de movimento e repouso a alternativa FALSA é: 

a) O Sol está em movimento em relação à Terra. 

b) É possível que um móvel esteja em movimento em relação a um referencial e em repouso 

em relação a outro referencial. 

c) Se um móvel está em movimento em relação a um sistema de referência, então ele estará 

em movimento em relação a qualquer outro referencial. 

d) Se um corpo A está em repouso em relação a outro B, então o corpo B estará em repouso 

em relação a A. 

e) É possível um corpo A está em movimento em relação a outros dois corpos B e C e termos 

o corpo B em repouso em relação a C. 

 

3) Chamamos de referencial à região do espaço onde se encontra um observador para estudar 

o fenômeno. Usando essa noção, NÃO podemos afirmar que: 

a) Quando a posição de um móvel varia com o tempo, em relação a um sistema de referência, 

dizemos que o móvel está em movimento em relação ao sistema. 

b) É possível que um mesmo móvel possa simultaneamente estar em movimento para um 

referencial e estar em repouso para outro. 

c) A forma da trajetória depende de um referencial. 

d) Na definição de ponto material e corpo extenso não se leva em conta o referencial. 

e) Todo corpo em repouso em relação a um referencial estará em repouso em relação a 

qualquer outro referencial que não se movimente em relação ao primeiro. 
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4) Dizemos que uma partícula está em repouso quando sua posição não varia com o tempo. 

Como a posição é dada em relação a um referencial, só faz sentido movimento e repouso 

quando se especifica o referencial adotado. Usando essa noção, podemos afirmar que:  

a) A terra está em movimento. 

b) Um pássaro em voo está em repouso. 

c) O Navio está em movimento. 

d) Um móvel em movimento em relação a um referencial estará em movimento em relação a 

qualquer outro referencial. 

e) Todo corpo em repouso em relação a um referencial estará em repouso em relação a 

qualquer outro referencial que não se movimente em relação ao primeiro. 

 

5) Diga com suas palavras quando é que um corpo está em:  

Repouso: ___________________________________________________________________ 

Movimento: _________________________________________________________________ 

 

6) A respeito do conceito de ponto material, é correto afirmar que: 

a) Uma formiga é certamente, um ponto material. 

b) Um elefante não é, certamente, um ponto material. 

c) Um carro manobrando numa garagem é um ponto material. 

d) Um carro numa estrada, fazendo uma viagem, pode ser considerado um ponto material. 

e) A Terra é um ponto material em seu movimento de rotação. 

 

6) Um parafuso se desprende do teto de um ônibus que está em movimento, com velocidade 

constante em relação à Terra. Desprezando a resistência do ar, a trajetória do parafuso, em 

relação ao ônibus, é: 

a) parabólica. 

b) retilínea e vertical. 

c) um ponto geométrico. 

d) retilínea e horizontal. 

e) inclinada. 
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7) Diga com suas palavras o que é: 

Ponto material: ______________________________________________________________ 

Referencial: _________________________________________________________________ 

 

8) Assinale a proposição correta: 

a) A Terra é um corpo em repouso. 

b) Uma pessoa sentada num banco de jardim está em repouso. 

c) Se um corpo estiver em repouso em relação a um dado referencial, então estará em d) 

movimento em relação a qualquer outro referencial. 

d) Os conceitos de repouso e movimento não dependem do referencial adotado. 

e) Um corpo pode estar em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação 

a outro. 

 

9) A rodovia BR 364 é uma importante artéria que integra o Estado de Rondônia ao Brasil, 

além de escoar as riquezas do agronegócio. Aqui podemos ver representadas algumas cidades 

existentes ao longo dessa rodovia. 

I_________II_________III_________IV____ _____V______ ____VI 

I = Vilhena km zero. 

II = Cacoal km 228. 

III = Ji-Paraná km 332. 

IV = Jaru km 415. 

V = Ariquemes km 510. 

VI = Porto velho km 705. 

Com base nessas informações, responda aos exercícios. Qual é o deslocamento de cada cidade 

mostrada na figura acima?  

 So (km) S (km) ΔS (km) 

a) Vilhena a Cacoal?     

b) De Jaru a Ji-Paraná?     

c) De Ji-Paraná a Porto velho?     

d) De Ariquemes a Porto velho?     

e) De Porto Velho a Ariquemes?    
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10) Qual é a distância percorrida em cada um dos trajetos indicados no exercício anterior?  

 Distância (km) 

a) Vilhena a Cacoal?   

b) De Jaru a Ji-Paraná?   

c) De Ji-paraná a Porto velho?   

d) De Ariquemes a Porto velho?   

e) De Porto velho a Ariquemes?  

 

11) Uma pessoa caminha numa pista de Cooper de 300 m de comprimento, com velocidade 

média de 1,5 m/s (5,4 km/h). Quantas voltas ela completará em 40 minutos?  

a) 5 voltas  

b) 7,5 voltas  

c) 12 voltas  

d) 15 voltas          

e) 20 voltas 

 

12) Um carro parte da posição 10 m, no instante zero e após 3s passa pelo marco 25 m. 

Pergunta-se:  

a) Qual a velocidade média desse veículo?  

b) Qual a equação que descreve esse movimento?  

c) Qual a posição ocupada pelo veículo em 8s?  

d) Faça o gráfico S×t. 

 

Sugestão: Usar o Fendt http://www.walter-fendt.de/ph14pt/acceleration_pt.htm 

Para ilustrar este exercício aplicando o aplet Fendt, preencha a posição inicial com 10 (dez), a 

velocidade com 5 m/s e a aceleração zero.  

 

 

 

 

  

http://www.walter-fendt.de/ph14pt/acceleration_pt.htm
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Teste de Aprendizagem 

Nome: _____________________________________________________ 

Título: Atividade 03 - Movimento Uniformemente Variado - (Cinemática 

parte 2). 

Turma: _______ 

Data: __/__/2017 

 

1) No jogo do Brasil contra a Noruega, o tira-teima mostrou que o atacante brasileiro Roberto 

Carlos chutou a bola diretamente contra o goleiro com velocidade de 108 km/h e este 

conseguiu imobiliza-la em 0,1 s, com um movimento de recuo dos braços. O módulo da 

aceleração média da bola durante a ação do goleiro foi, em m/s², igual a: 

a) 3000             

b) 1080              

c) 300                

d) 108                

e) 30                  

 

2) Um carrinho motor aumenta sua velocidade de 17 cm/s para 67 cm/s num período de 

tempo de 10s. Qual foi distância percorrida nesse intervalo de tempo em centímetros? Dica: 

Primeiro ache a aceleração. 

a) 335         

b) 170         

c) 250         

d) 420       

e)  5   

 

3) O gráfico a seguir representa a posição S em metros de um corpo em função do tempo t. O 

movimento representado no gráfico pode ser o de um:  

 

a) Carrinho se aproximando do referencial. 

b) Carrinho se afastando do referencial. 

c) Corpo em queda livre.  

d) Garoto escorregando em um tobogã.  

e) Corredor numa prova de 100 metros. 
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4) Utilizando os parênteses, estabeleça a correta correspondência entre a primeira coluna e a 

segunda coluna, considerando um movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV). 

Aceleração (     ) Varia igualmente em intervalos de tempo iguais. 

Velocidade (     ) É independente de qualquer tipo de movimento. 

Tempo    (     ) É constante neste tipo de movimento. 

 

 

 

5) O diagrama da velocidade V de um móvel é dado pelo esquema abaixo. Explique o 

movimento no (s) trecho (s) em progressivo ou retrógrado, acelerado ou retardado:  

 

a) OA__________________________ 

b) AB__________________________ 

c) BC__________________________ 

d) CD__________________________ 

.  

 

 

 

6) Relacione a segunda coluna de unidades do sistema internacional de acordo com a primeira 

coluna de grandezas físicas. 

Posição ou Espaço (    ) Metros (m) 

Velocidade; (    ) Metro/segundo2 (m/s2) 

Aceleração; (    ) Segundo (s) 

Deslocamento (    ) Metro/segundo (m/s) 

Tempo (    ) Metros (m) 

 

 

 

 

 

 

7) Classifique cada gráfico abaixo em:  
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I - Movimento uniforme (MU) 

II - Movimento uniformemente variado (MUV) 

III - Movimento progressivo 

IV - Movimento retrógrado 

V - Movimento acelerado  

VI - Movimento retardado 

 

Onde S = Espaço, V = velocidade, T = tempo  

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 

 

8) Um automóvel em MRUV parte do repouso da origem da posição com aceleração 

constante de 2m/s2. Se quiser usar o applet para melhorar a compreensão dos alunos use o 

seguinte applet: URL: http://www.walter-fendt.de/html5/phpt/acceleration_pt.htm 

11) Substitua os dados do problema nas equações abaixo, onde V0 (velocidade inicial), a 

(aceleração), S0 (posição inicial): 

 𝑉 = 𝑉0 + 𝑎 ∗ 𝑡                                                        𝑆 = 𝑆0 + 𝑉0 ∗ 𝑡 +
𝑎∗𝑡2

2
 

 

http://www.walter-fendt.de/html5/phpt/acceleration_pt.htm
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9) Construa os gráficos S×t, V×t  e  a×t 
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10) Determine o instante em que o móvel passa pela posição 50 m. 

 

 

 

11) Classifique esse movimento progressivo ou retrógrado acelerado ou retardado. 
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Teste de Aprendizagem 

Nome: __________________________________ 

Título: Atividade 04 - Dinâmica Leis de Newton. 

Turma: _______ 

Data: __/__/2017 

 

1) Um corpo com massa de 0,74 kg foi empurrado por uma força que lhe comunicou uma 

aceleração de 2 m/s². Qual o valor da força? Dados:1 kg = 1000 g. 

 

2) Sobre um corpo de 2 kg atua uma força horizontal de 8 N. Qual a aceleração que ele 

adquire? 

 

3) Partindo do repouso, o carrinho de massa 740 g atinge a velocidade de 20 m/s em 5s. 

Descubra a força que agiu sobre ele nesse tempo. Dados: 1 kg = 1000 g. 

 

4) A velocidade de um corpo de massa 740 g aumentou de 20 m/s para 40 m/s em 5s. Qual a 

força que atuou sobre esse corpo? Dados: 1 kg = 1000 g. 

 

5) Uma força de 12 N é aplicada em um corpo de massa 2 kg. a) Qual é a aceleração 

produzida por essa força? b) Se a velocidade do corpo era 3 m/s quando se iniciou a ação da 

força, qual será o seu valor 5 s depois? 

 

6) Sobre um plano horizontal perfeitamente polido está apoiado, em repouso, um corpo de 

massa m = 2 kg. Uma força horizontal de 20 N passa a agir sobre o corpo. Qual a velocidade 

dele após 10 s? 

 

7) Um corpo de massa 700 g passa da velocidade de 7 m/s à velocidade de 13 m/s em 3 s. 

Calcule a força que foi aplicada sobre o corpo neste percurso. 

 

8) Um automóvel a 20 m/s, percorre 50 m até parar, quando freado. Qual a força que age no 

automóvel durante a frenagem? Considere a massa do automóvel igual a 1000 kg. 

 

9) Sobre a 1ª e 3ª Lei de Newton interprete as questões abaixo: 

a) Por que uma pessoa, ao descer de um ônibus em movimento, precisa acompanhar o 

movimento do ônibus para não cair? 

 

b) Explique a função do cinto de segurança de um carro, utilizando o conceito de inércia. 
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c) Coloca-se uma folha de papel sobre um copo de vidro. Em seguida se coloca uma moeda 

sobre a folha e puxamos rapidamente a folha que apoia a moeda, então a moeda cai dentro do 

copo de vidro. Por que a moeda não é levada pela folha? 

 

d) De que modo você explica o movimento de um barco a remo, utilizando a terceira lei de 

Newton? 
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Teste de Aprendizagem 

Nome: _____________________________________________________ 

Título: Atividade 05 – Trabalho, Energia Cinética e Potência – Energia 

Mecânica. 

Turma: _______ 

Data: __/__/2017 

 

1. Em uma pista horizontal e retilínea de provas, um veículo, partindo do repouso, atingiu a 

velocidade de 144 km/h em 20 s. Sabendo que a massa do carro é de 1000 kg pede-se: dica: 

3,6 km/h=1 m/s.  

a) A aceleração desse veículo em 20 s. R: 2m/s2 

b) O deslocamento percorrido pelo veículo em 20 s. R: 400m 

c) A força aplicada pelo motor às rodas desse veículo em 20 s. R: 2000N 

d) O Trabalho (energia) envolvido nesses 20 s. R: 800 000J 

e) A energia cinética em 20 s. R: 800 000J. 

f) A potência do motor desse veículo. R: 40 000J/s 

g) A montadora desse veículo informou a potência do motor é de 100 HP (1 HP =~750 W). 

Qual o rendimento desse motor? R: 53% 

Exercício modificado de stoodi (FGV 2013): 

<https://www.stoodi.com.br/exercicios/fisica/trabalho-e-energia/fgv> 

 

2. CEFET-MG 2013. Um motor é capaz de desenvolver uma potência de 500 W. Se toda essa 

potência for usada na realização do trabalho para a aceleração de um objeto, ao final de 2,0 

minutos sua energia cinética terá, em joules, um aumento igual a: R: letra b 

a) 30.000 J              b) 60.000               c) 20.0000              d) 2.000                e) 1.000 

 

3. MACKENZIE 1997. Um corpo de massa 1000 kg sofreu, num intervalo de 10 s, um 

deslocamento de 200 m devido à ação exclusiva de uma força constante, "aplicada" 

paralelamente à trajetória, por um motor de potência nominal 100 HP. Se nesse deslocamento 

o módulo da aceleração do corpo foi de 3,00 m/s2, então o rendimento do motor nessa 

operação foi: Dado 1 HP ≈ 750 W. R: letra d 

a) 33%                   

b) 40%                      

c) 66,7%                  

d) 80%                

e) 83,3% 
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4. Um carrinho é deslocado 50 cm num plano horizontal sob a ação de uma força horizontal 

de 0,2 N. Qual aceleração adquirida por esse carrinho em m/s2 e cm/s2, sendo sua massa de 02 

kg. Dica 1 metro = 100 cm. R: 0,1 m/s2 e 10 cm/s2. 

 

 

5. (UEM 2012) Sobre a energia mecânica e a conservação de energia, assinale o que for 

correto. R: (01, 02, 03, 04 e 05)  

(01) Denomina-se energia cinética a energia que um corpo possui, por este estar em 

movimento.  

(02) Pode-se denominar de energia potencial gravitacional a energia que um corpo possui por 

se situar a uma certa altura acima da superfície terrestre.  

(03) A energia mecânica total de um corpo é conservada, mesmo com a ocorrência de atrito. 

(04) A energia total do universo é sempre constante, podendo ser transformada de uma forma 

para outra; entretanto, não pode ser criada e nem destruída.  

(05) Quando um corpo possui energia cinética, ele é capaz de realizar trabalho. 

 

6.  (UFSM 2013) Um ônibus de massa m anda por uma estrada de montanha e desce uma 

altura h. O motorista mantém os freios acionados, de modo que a velocidade é mantida 

constante em módulo durante todo o trajeto. Considerando as afirmativas a seguir, assinale se 

são verdadeiras (V) ou falsas (F).  

(  ) A variação da energia cinética do ônibus é nula.  

( ) A energia mecânica do sistema ônibus-Terra se conserva, pois a velocidade do ônibus é 

constante.  

( ) A energia total do sistema ônibus-Terra se conserva, embora parte da energia mecânica se 

transforme em energia interna. A sequência correta é: R: letra B  

a) V, V, F          

b) V, F, V              

c) F, F, V            

d) V, V, V            

e) F, F, V 
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7. (G1 - IFCE 2012) Uma pessoa sobe um lance de escada, com velocidade constante, em 1,0 

min. Se a mesma pessoa subisse o mesmo lance, também com velocidade constante em 2,0 

min, ela realizaria um trabalho. R: letra E 

a) duas vezes maior que o primeiro.  

b) duas vezes menor que o primeiro.  

c) quatro vezes maior que o primeiro.  

d) quatro vezes menor que o primeiro.  

e) igual ao primeiro. 

 

8. (ENEM 2012) Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os 

movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o 

carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a mola volta à sua 

forma inicial. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é 

verificado em: R: letra A. 

a) uma atiradeira (estilingue). 

b) um freio de automóvel.  

c) um motor a combustão.  

d) uma usina hidroelétrica.  

e) um dínamo. 

 

9. (UFRGS) Á medida que uma bola cai livremente no campo gravitacional terrestre, diminui: 

R: letra E. 

a) o módulo da velocidade. 

b) o módulo da aceleração 

c) o módulo da quantidade de movimento linear. 

d) a energia cinética. 

e) a energia potencial gravitacional. 

 

10. (PUC-RIO 2008). Um halterofilista levanta um peso a partir do solo até uma altura h, 

mantendo a velocidade do peso constante durante todo o movimento. Considerando o sistema 

peso e Terra, e que a energia potencial pode ser considerada zero na superfície da Terra, 

podemos afirmar que: R: letra B. 

a) o halterofilista realizou trabalho, diminuindo a energia cinética do sistema; 

b) o halterofilista realizou trabalho, aumentando a energia potencial do sistema; 
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c) o halterofilista realizou trabalho, diminuindo a energia potencial do sistema; 

d) o halterofilista realizou trabalho, diminuindo a energia potencial do sistema; 

e) o halterofilista não realizou trabalho. 
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APÊNDICE E - PÓS-EXPERIMENTOS DE APRENDIZAGEM PRÁTICA 

 

Professor: Heleno Soares de Oliveira 

Nome: _____________________________________________ 

Pós-Experimento: Movimento Uniforme 

Turma: _______ 

Data: __/__/2017 

 

Tabelas a preencher: 

Tabela 

Programa 1 

 Tabela 

Comparação 

 Tabela 

Programa 2 

 Tabela 

Programa 3 

t (s) S (cm)  t (s) S (cm)  t (s) S (cm)  t (s) S (cm) 

0 0  0   0   0  

1 40  1   1   1  

2 80  2   2   2  

3 120  3   3   3  

4 160  4   4   4  

5 200  5   5   5  

       

Velocidade cm/s  Velocidade cm/s  Velocidade cm/s  Velocidade cm/s 

                                           

1) Fazer os gráficos com os dados da tabela comparação, tabela programa 1, tabela programa 

2 e tabela programa 3 em um só diagrama. 

 

2) A tabela comparação tem a mesma velocidade que a tabela programa 1? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) Caso a resposta seja não porque aconteceu essa diferença? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) O que acontece com a inclinação da reta nas tabelas programa 1, programa 2 e programa3?. 

___________________________________________________________________________ 
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5) Esse movimento é progressivo ou retrógrado? Qual a diferença entre deslocamento e 

distância? 

___________________________________________________________________________ 

 

6) Diga como transformo 40 cm/s em m/s e km/h. 

___________________________________________________________________________ 

 

7) Qual o significado de uma velocidade de 40 cm/s? 

___________________________________________________________________________ 

 

8) O que caracteriza o movimento uniforme? 

___________________________________________________________________________ 

 

9) Dê exemplos de movimento uniforme. 

___________________________________________________________________________ 
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Professor: Heleno Soares de Oliveira - Pós-experimento aprendizagem prática  

Nome: _____________________________________________ 

Pós-Experimento: Movimento Uniformemente Variado (MUV) 

Turma: _______ 

Data: __/__/2017 

 

Tabela Programa 1  Tabela Comparação 

t (s) V (cm/s) S(cm)  t (s) V (cm/s) S (cm) 

0    0   

1    1   

2    2   

3    3   

4    4   

5    5   

   

Aceleração cm/s2  Aceleração m/s2 

 

Tabelas programação MUV 

Tabela Programa 1 Tabela Programa 2 Tabela Programa 3 

t (s) V (cm/s) S (cm) t (s) V (cm/s) S (cm) t (s) V (cm/s) S (cm) 

0   0   0   

1   1   1   

2   2   2   

3   3   3   

4   4   4   

5   5   5   

   

Aceleração cm/s2 Aceleração cm/s2 Aceleração cm/s2 

 

A tabela programa 1 e a tabela comparação deverão ser feitas por todos os grupos, 

enquanto que a tabela programa 2 e programa 3, cada grupo pode fazer com valores 

diferentes. Anotar os dados nas tabelas conforme o experimento realizado pelo grupo. 

Construir gráficos: espaço versus tempo (S×t), velocidade versus tempo (V×t) e aceleração 

versus tempo (a×t) para fazer uma análise desse movimento. Adotar o espaço inicial como 
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sendo zero em todos os gráficos. Fazer os gráficos, (V×t) e a×t em seus respectivos 

diagramas.  

Calcular a aceleração média de cada gráfico (V×t). Chamar a atenção dos alunos que a 

inclinação da reta no gráfico V×t é o valor da aceleração, ou seja, a tangente dessa reta a taxa 

(ΔV/Δt).  

Enfatizar aos alunos que o gráfico S×t do movimento retilíneo uniformemente variado 

é uma parábola com concavidade voltada para cima porque a velocidade aumenta com o 

tempo, então a aceleração é maior que zero. 

No movimento uniformemente variado existem equações que traduzem as situações 

problema e através delas, determinam-se respostas conclusivas no que se refere a tais 

situações. Usar as equações:  

O módulo da equação da aceleração média pode ser expresso:  

   

 
𝑎𝑚 =

𝑉 − 𝑉𝑜

𝑡 − 𝑡𝑜
     

(1) 

 

A equação da velocidade do movimento uniformemente variado é definida por: 

 

  𝑉 = 𝑉0 + 𝑎 ∗ 𝑡   (2) 

   

O módulo da equação espaço em função do tempo do movimento uniformemente variado:  

   

 𝑆 = 𝑆0 + 𝑉0 ∗ 𝑡 +
𝑎

2
∗ 𝑡2 (3) 

 

Onde:  

𝑎 = aceleração média S = espaço ou posição 

V = velocidade  S0 = espaço ou posição inicial 

V0 = velocidade inicial t0 = tempo inicial 

t = tempo final  
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1) Fazer os gráficos de tabela programa 1 e tabela comparação espaço versus tempo num 

diagrama (S×t), velocidade versus tempo (Vxt) em outro diagrama usando (papel 

milimetrado).  

 

2) Colocar os gráficos em um só diagrama velocidade versus tempo (V×t): tabela programa 1, 

tabela programa 2 e tabela programa 3. Calcular a partir do gráfico V×t a aceleração. 

Encontrar a equação de velocidade em cada gráfico.  

 

3) Colocar os gráficos em um só diagrama aceleração versus tempo (a×t): tabela programa 1, 

tabela programa 2 e tabela programa 3. 

 

4) A Tabela comparação tem a mesma aceleração que a Tabela programa 1? Caso a resposta 

seja sim porque aconteceu essa diferença? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5) Qual dos gráficos v×t tem maior inclinação da reta nas tabelas programa 1, programa 2 e 

programa 3. Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

 

6) O movimento do carrinho motor Arduino é progressivo ou retrógrado? Acelerado ou 

retardado? 

_________________________________________________________________________ 

7) Qual o significado de uma aceleração de 4 (cm/s)/s ou seja 4 cm/s2? O que significa quando 

se diz a aceleração é 3,6 (km/h)/s? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8) O que caracteriza o movimento uniformemente variado?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9) Dê exemplos de movimento uniformemente variado. 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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10) Qual a diferença entre velocidade e espaço (posição)? No MRU e MRUV? 

 

Velocidade: ________________________________________________________________ 

Espaço: ____________________________________________________________________ 

Resposta  

 

Diferença entre 

MRU MRUV 

Posição Varia uniformemente Varia com o quadrado da distância 

Velocidade Constante Varia uniformemente 
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Professor: Heleno Soares de Oliveira            

Nome: _____________________________________________ 

Pós-Experimento: Força - Dinâmica 

Turma: _______ 

Data: __/__/2017 

 

Tabelas MUV – Essa tabela pode ser preenchida por uma das experiências do MUV do grupo, 

ou o professor fornece os dados conforme exemplo na tabela abaixo, dê preferência que tenha 

que tenham velocidades iniciais próximas ou iguais, mas acelerações diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

𝛼𝑚 =
𝑉 − 𝑉0

𝑡 − 𝑡0
 (1) 

 

𝑉 = 𝑉0 + 𝑎 ∗ 𝑡     (2) 

 

𝑆 = 𝑆0 + 𝑉0 ∗ 𝑡 +
𝑎

2
∗ 𝑡2   (3) 

 

  𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎   (4) 

onde:  

a = aceleração média  S = espaço ou posição 

V0=velocidade inicial, V = velocidade S0 = espaço ou posição inicial 

t = tempo final F= força  

t0 = tempo inicial m = massa 

Tabela 1   Tabela 2 

T (s) V (cm/s) S (cm)  T (s) V (cm/s) S (cm) 

0 40 0  0 42 0 

1 44 46  1 48 48 

2 48 104  2 54 110 

3 52 174  3 60 178 

4 56 256  4 66 270 

5 60 350  5 70 361 

   

Aceleração cm/s2  Aceleração m/s2 
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1) Fazer os gráficos de tabela programa 1 e tabela comparação espaço versus tempo (Sxt), 

velocidade versus tempo num só diagrama (papel milimetrado). 

                                           

2) Colocar os gráficos em um só diagrama velocidade versus tempo (Vxt): tabela programa 1, 

tabela comparação Valor da aceleração (tangente) 

Aceleração (programa 1) =__________ 

Aceleração (comparação) =________ 

 

3) Qual a força aplicada em Newton pelos pneus sabendo que a massa do Carrinho Arduino é 

740 gramas? 

 

 

4) Qual a diferença entre espaço (posição), velocidade e aceleração? No MRU e MRUV? 

Resposta  

 

Diferença entre 

MRU MRUV 

Posição Varia uniformemente Varia com o quadrado da distância 

Velocidade  Constante Varia uniformemente 

Aceleração Nula Constante 

 

4) Numa sala de aula num piso horizontal um Carrinho Arduino, partindo do repouso, atinge a 

velocidade de 60 cm/s em 5 s. Sabendo que a massa do carro é de 740 g pede-se: 

a) A aceleração desse veículo em 5s. 

 

b) O deslocamento percorrido pelo veículo em 5 s. 

 

c) A força aplicada pelo motor ás rodas desse veículo em 5 s. 
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APÊNDICE F - MONTAGEM DO CARRINHO SEQUÊNCIA DE FOTOS  

 

Esse é o passo a passo com fotografias para montagem do carrinho robô Arduino 

experiência de baixo custo em cinemática e dinâmica. Siga esta sequência de figuras 

numeradas. Na figura 1 motor DC, corrente contínua, os fios preto e vermelho, com 

aproximadamente 15 cm de comprimento cada, devem ser soldados ao motor. O fio preto 

Graduated Neutral Density filter (GND) em português significa, Filtro de Densidade Neutra, 

ou fio terra. 

 

Figura 1- Motor DC: Corrente Contínua. 

 
Fonte própria  

 

O motor deve ser acoplado à carcaça do motor com suporte, sendo esta pecinha 

metálica com 02 (dois) parafusos, conforme figura 2. 
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Figura 2 - Carcaça do motor com suporte para motor. 

 
Fonte própria. 

 

O motor deve ter dois fios, um vermelho e outro preto, que deve ser acoplado à 

carcaça do motor na cor amarela, de acordo com a figura 3, abaixo: 

 
Figura 3 – Motor com carcaça fios e suporte. 

 
Fonte própria. 
 

 

Na Figura 4, temos a roda em amarelo com pneu já atrelada ao motor, observe que o 

suporte metálico ficou do outro lado da roda. 
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Figura 4 - Roda acoplada à carcaça do motor e suporte metálico. 

 
Fonte própria. 

 

Na figura 5, abaixo o conjunto de peças que compõem a estrutura básica do carrinho, 

02 (dois) chassis inferior e superior, quatro motores DC, quatro carcaças de motores, 

parafusos e suporte metálicos, nesta figura também tem 04 (quatro) enconder, pecinhas 

redondas com furos pretos, porém não foi usado. 

 

Figura 5 - Chassis, motores, rodas, suporte para as rodas e parafusos. 

 
Fonte - http://www.filipeflop.com/pd-6b812-kit-chassi-4wd-robo-para-arduino.html 

 

Observe na figura 6, o chassi inferior com as rodas montadas, o suporte metálico fica 

para o lado de dentro e 06 (seis) colunas metálicas devem sustentar o chassi superior.  

 

http://www.filipeflop.com/pd-6b812-kit-chassi-4wd-robo-para-arduino.html
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Figura 6 - Chassi inferior com os 03 (três) motores montados. 

Fonte própria. 

 

O circuito de ponte H é usado para determinar um sentido de corrente e valor de 

tensão no controle de cada motor DC. Veja abaixo figura 7, Ponte H, vista de frente (Motor A 

e Motor B). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_el%C3%A9trica
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Figura 7 - Circuito de ponte H.  

 
Fonte própria. 
 

 

Na figura 8 abaixo, a Ponte H é vista de costa em relação a figura 7. Observe uma 

sequência de fios do tipo (fêmea nas duas pontas) da esquerda para direita: verde, azul, roxo, 

cinza, respectivamente ligados aos pinos: EN1, EN2, EN3 e EN4, nomes estão grafados na 

placa Ponte H, figura 8 abaixo. 

 

Figura 8 – Ponte H com fios ligados. 

 
Fonte própria. 

 

Adicionar dois fios externos, ENA e ENB, a ligação anterior na ponte H, figura 8 

acima, ficando a montagem conforme figura 9, abaixo. Os fios que saem da ponte H deverão 

ser ligados ao Shieldv5.0 (placa adicionada ao Arduino com tensão 5 volts, parte superior do 

chassi) figura 12 e figura 15.  
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A nova sequência de ligações na Ponte H, figura 9 abaixo ficou: ENA – fio azul, IN1 – 

fio cinza, IN2 – fio roxo, IN3 – fio azul, IN4 – fio verde, ENB – fio verde, GND – não liga, + 

5V - não liga. ENB fio verde também ligado Ponte H. 

 

Figura 9 – Ligação dos ENA, IN1, IN2, IN3, IN4 e ENB  

 
Fonte própria. 

 

 

A frente do carrinho foi escolhida pela rotação dos motores que devem girar apenas 

num sentido. Então os motores de cima da figura 10, ficariam na frente do carrinho, enquanto 

os motores de baixo estariam na parte traseira, caso isso não ocorra é só inverter a polaridade 

dos motores. Lembrando que o carrinho foi programado para se movimentar em apenas um 

sentido, para frente. Acompanhe a figura 10, abaixo essa ilustração, para ligação dos motores.  

Ligar os dois motores da esquerda figura 10, fio preto motor de cima com fio preto 

motor de baixo, fio vermelho motor de cima com fio vermelho motor de baixo. Ver “Motor 
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B” figura 10 o fio está cobrindo a grafia (a figura 7 mostra grafia “Motor B” placa ponte H). 

Ligar os dois motores da direita, fio preto motor de cima com fio preto motor de baixo, fio 

vermelho motor de cima com fio vermelho motor de baixo. Ver “Motor A” figura 10, 

novamente o os fios cobrem a grafia “Motor A” (na figura 7 tem melhor visão da placa ponte 

H). 

 

Figura 10 – Ligar os motores da esquerda e da direita na ponte H. 

 
Fonte própria. 

 

Veja nesta figura 11 o Arduino UNO Funduino que foi comprado da China, ele tem a 

mesma função que o Arduino UNO comprado no Brasil.  
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Figura 11 -  Arduino UNO Funduino . 

 
Fonte própria. 

 

O Shieldv5.0 tem a função de aumentar a funcionalidade da placa Arduino com a 

facilidade de conexão, suporta tensão de 05 (cinco) volts. Acompanhe logo abaixo figura 12, 

o Sensor Shieldv5.0. Ele deve ser colocado sobre o Arduino. 

 

Figura 12 - Sensor Shieldv5.0 

 
Fonte própria. 
 

Na figura 13 tem-se o Arduino e suporte de pilhas (fonte). Observe um conector preto 

que deve ser ligado ao Arduino, desse conector saem dois fios, onde são emendados os fios, 

branco e o azul, os quais deve passar pelo orifício próximo ao suporte de pilha, chegando ao 
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chassi de baixo, e ligá-los no meio da ponte H, bornes azuis. A figura 13, a seguir dar uma 

visão melhor dos fios, enquanto a figura 14, mostra os bornes a ser ligados. 

 

Figura 13 - Arduino e caixa de alimentação das pilhas ligado em baixo Preto Gnd. 

 
Fonte própria. 

  

A figura 14, abaixo, esclarece quais bornes devem ser ligados os fios azul e branco já 

mencionado na figura 13, acima. 

 

Figura 14 – Ligação dos fios Azul e Branco na ponte H. 

 

Fonte própria. 

 

A figura 15 mostra os fios que saíram da ponte H e estão sendo ligados no Arduino 

Sensor Shieldv5.0, que está no chassi superior do carrinho. O Shieldv5.0 está acoplado sobre o 
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Arduino Funduino através de diversos pinos e o conector já mencionado na figura 13, ligado 

ao Arduino, observe também a ponte H embaixo. 

 

Figura 15 -  Shieldv5.0 com os fios. 

 

Fonte própria. 

 

Os dois fios dos bornes externos da ponte H (ENA e ENB) devem ser ligados ao 

Shieldv5.0, figura 16. O fio azul tem origem no pino ENA da Ponte H e é ligado ao pino 6 do 

Shieldv5.0, assim como o fio verde também tem origem no pino ENB da Ponte H é ligado 

entre os pinos 1 e 0 do Shieldv5.0. 

Continuando a ligação de 04 (quatro) pinos intermediários da ponte H (IN1, IN2, IN3 

e IN4) os quais devem ligados através de fios entre o chassi de baixo e o de cima. O pino IN1 

fio cinza, ligar da ponte H ao pino 8 do Shieldv5.0 chassi de cima; o pino IN2 fio roxo, ligar 

da ponte H ao pino 9 do Shieldv5.0 chassi cima; pino IN3 fio azul, ligar da ponte H ao pino 5 

do Shieldv5.0 chassi de cima; o pino IN4 fio verde, ligar da ponte H ao pino 4 do Shieldv5.0 

chassi cima. 
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Figura 16 - Fios da ponte H sendo ligados ao Shieldv5.0. 

 

Fonte própria. 

 

O Bluetooth do carrinho é quem faz a comunicação entre o computador e o Arduino, 

os fios devem ser ligados na sequência: verde, vermelho, laranja e amarelo ao Shieldv5.0, 

conforme figura 17, e figura 18, abaixo.  
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Figura 17 - Fio do Bluetooth ligado ao shieldv5.0 

 

Fonte própria. 

 

Observe que na figura 18, sobra um borne na ligação do Bluetooth, os fios devem ser 

do tipo fêmea, para o encaixe. 

 

Figura 18 – Nova visão Bluetooth e Shieldv5.0 

 

Fonte própria. 
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Nesta figura 19 é possível ver o carrinho montado, podendo ser visto: o Arduino, o 

Shieldv5.0, o Bluetooth e o porta pilhas, 02 (duas pilhas) de 3,7 volts, ligados em série. Dois 

fios alimentam o Arduino e dois fios alimenta os motores, ligados a ponte H.  

 

Figura 19 – Carrinho com Bluetooth, Shieldv5.0, e porta pilhas. 

 

Fonte própria. 

 

 

A figura 20 apresenta o carregador duplo de baterias (pilhas) do carrinho. 

 

Figura 20 - Carregador duplo de baterias 18650 de 3,7 V cada pilha. 

 

Fonte própria. 

 

A Bateria é recarregável e o modelo é o mesmo para lanterna BRC-18650-3500 mAh-

3,7 V-li-ion, geralmente encontra-se nas casas de comércio, supermercado que vende lanterna 

veja figura 21. 
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Figura 21 - Bateria recarregável lanterna-BRC-18650. 

 

Fonte própria. 

 

Segue no quadro 1 a lista de material necessário para montar o carrinho motor 

Arduino, com orçamento cujos respectivos preços são da compra do material para montar o 

carrinho deste projeto, e estão sujeitos estarem defasados. 

 

Quadro 1 - Lista de material que compõe o carrinho. Pesquisa de preço realizada em fevereiro de 2017. 

Produtos podem ser adquiridos no Mercado Livre (internet). 

Material  Qtde Unit (R$) 
Total 

(R$) 

Chassi em MDF, com suportes 4x rodas. Acompanha: 

Base, 4x suportes para motores DC, parafusos e porcas 
01 25,00 25,00 

Motor DC + roda 04 25,00 100,00 

Arduino-uno-r3 01 60,00 60,00 

Módulo Driver Motor - Ponte H L298 01 20,80 20,80 

Sensor Shieldv5.0 para Arduino 01 22,90 22,90 

Módulo Bluetooth-rs232-hc-05 01 36,90 36,90 

Pilha 18650 3,7 V 02 26,00 52,00 

Carregador duplo de baterias 18650 de 3,7 V cada pilha. 01 32,00 32,00 

Total  R$ 349,60 
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