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RESUMO 
 

A inserção da plataforma Arduino para o ensino de disciplinas extracurriculares, 

demonstrando conceitos básicos de hardware e software, no aprendizado de 

ondas e medidas de distâncias, utilizando menor quantidades de recursos 

possíveis. Essa experiência de aprendizado de natureza básica, mostra a aplicação 

do Arduino como uma ferramenta didática, com resultados positivos em relação 

as aulas tradicionais, a metodologia utilizada foi acompanhada de uma breve 

história do início da robótica e apresentação de conceitos básicos, utilizando uma 

placa Arduino UNU, um sensor ultrassónico e um notebook, esse protótipo com 

o auxílio de outros periféricos proporcionou de forma clara e objetiva a relação 

teoria e prática, na construção do conhecimento, aos alunos do ensino 

fundamental, em especial oitavo e nono ano. O levantamento dos dados foi 

realizado de forma semi estruturado, onde o professor respondeu uma pesquisa 

relacionada ao experimento os alunos apresentaram os seus conhecimentos em 

um evento anual, demonstrando para um público local, na feira de ciência da 

escola Miguel Calado Borba, onde os mesmos apresentaram as experiências 

vivenciadas em sala de aula, e posteriormente no grupo escolar Pedro Alves da 

rocha. Arduino como uma ferramenta para auxiliar o ensino e aprendizagem, 

mostra uma forma realista ilustrando os conteúdos ministrados nas disciplinas 

de ciências e tecnologias em nosso cotidiano, tornando o aprendizado prático e 

rápido na construção do conhecimento. 

 

Palavras-chave: Ensino, Arduino, Fuzzy, Sensor Ultrassônico HC-SR04, 

Computação. 

  



      

 
 

ABSTRACT 

 

The insertion of the Arduino platform for the teaching of extracurricular subjects, 

demonstrating basic concepts of hardware and software, learning waves and 

distances, using fewer resources. This basic learning experience shows the 

application of the Arduino as a didactic tool, with positive results in relation to 

traditional classes, the methodology used was accompanied by a brief history of 

the beginning of robotics and presentation of basic concepts using an Arduino 

board UNU, an ultrasonic sensor and a notebook, this prototype with the help of 

other peripherals provided in a clear and objective way the relationship theory 

and practice, in the construction of knowledge, to elementary school students, 

especially eighth and ninth grade. The data was collected in a semi-structured 

way, where the teacher answered a research related to the experiment, the 

students presented their knowledge in an annual event, showing to a local 

audience, in the science fair of the school Miguel Calado Borba, where they 

presented the experiences lived in the classroom, and later in the school group 

Pedro Alves da Rocha. Arduino as a tool to aid teaching and learning, shows a 

realistic way to illustrate the contents taught in the science and technology 

disciplines in our daily life, making learning fast and practical in the construction 

of knowledge. 

Keywords: Teaching, Arduino, Fuzzy, Ultrasonic Sensor HC-SR04, Computing 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMÁTICA 

A necessidade de integrar o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (T.I.C.) como 

ferramentas facilitadoras do ensino, além de potencializar o aprendizado, mantendo o 

interesse dos alunos é uma busca que se mantém presente nas salas de aula. O Arduino 

surgiu na Itália no ano de 2005 em uma universidade para alunos de Design que queriam 

utilizar micro controladores em alguns projetos, mas queriam uma placa simples e barata 

para a construção de projetos que exigiam circuitos eletrônicos e programação (AGUIAR et 

al., 2017).  Neste contexto, uma abordagem viável é a utilização de placas de Arduino como 

ferramenta didática, as quais podem auxiliar o aprendizado nas disciplinas de Física, 

Matemática, dentre outras.  

São muitas as facilidades de se utilizar a plataforma Arduino, entre elas está a fácil 

acessibilidade, o baixo custo, além de exigir poucos conhecimentos básicos para elaboração 

de pequenos e grandes projetos no ambiente escolar. Isto facilita sua utilização ao 

proporcionar atividades práticas e experimentais, ajudando o aluno a compreender melhor 

o conteúdo ministrado em sala de aula. 

Para Freire (1983), a unidade teoria e prática são práxis, isto é, são a ação e a reflexão 

dos homens sobre o mundo para transformá-lo. E é nesse sentido, que teoria e prática são 

indissociáveis. (FREIRE, 1983, p.24). Desta forma, explorar a placa Arduino aplicada ao 

ensino das matérias de Ciências e suas tecnologias, envolvendo conhecimentos introdutórios 

da Ciências da Computação possibilitam um maior entendimento e abstração dos conceitos 

envolvidos, além de despertar um maior interesse por parte dos alunos.  

Em relação à estrutura física escolar, Moran (2005) afirma que a sala de aula pode 

ser o espaço de múltiplas formas de aprender. O espaço para informar, pesquisar e divulgar 

atividades de aprendizagem que possam construir com mais rapidez o conhecimento, além 

do quadro e pincel, precisa ser confortável, com boa acústica e tecnologias, das simples até 

as sofisticadas. 

Dito isso, a problemática deste trabalho investiga o uso da plataforma Arduino, como 

uma ferramenta didática que possa auxiliar no aprendizado dos alunos e na criação de novos 

projetos educacionais, que integre melhor as tecnologias em sala de aula. 
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1.2. JUSTIFICATIVA 

Por meio das TICs é possível interagir e estimular o discente a buscar aprender de uma forma 

mais eficiente, despertando e instigando sua curiosidade. No atual cenário tecnológico em 

que a educação e o mundo se encontram, é de fundamental importância que os alunos 

tenham noções básicas do uso da tecnologia, não somente em sua usabilidade, mas em 

conceitos básicos da sua origem. 

Em particular, o Arduino tem sido um facilitador de acesso e melhorias em diversos 

campos do saber, como no trabalho Aplicação da Lógica Fuzzy no Controle da Velocidade 

de um Protótipo Móvel (MARQUES, 2015). Este estudo utiliza a lógica Fuzzy para a 

orientação de um robô, que recebe os dados da navegação através de um sensor ultrassônico. 

Com essas informações, o robô sabe a distância, que é passada para uma placa Arduino 

baseado em lógica Fuzzy, a qual fornece a velocidade e orientação necessárias para se 

locomover em ambientes desconhecidos. Desta forma, poupa a vida dos profissionais de 

busca e salvamento em situações perigosas. 

O trabalho Desenvolvimento de uma Biblioteca Fuzzy para o Controle Autômato de 

um Robô Móvel em Ambiente Desconhecido (ZEROKOL, 2012) utiliza-se de uma biblioteca 

Fuzzy eFLL (Embedded Fuzzy Logic Library) para demonstração do processo de decisão do 

robô. Também são apresentados conceitos básicos da lógica Fuzzy com ilustrações gráficas, 

promovendo uma melhor compreensão da sua utilização. 

Através de um sensor ultrassônico junto com a plataforma Arduino é possível 

melhorar o entendimento de conceitos de ondas e suas características, em especial, as ondas 

sonoras. Logo, é possível realizar inúmeros projetos sociais  e educacionais potencializando 

e se adequando a metodologias inovadoras no ensino e aprendizagem, pois a plataforma traz 

grandes vantagens para o ensino, principalmente porque possibilita que os alunos vejam e 

aprendam os conteúdos das matérias consideradas de maior complexidade. 

 Por ser parte integrante da computação física de fonte aberta, o Arduino facilita 

diretamente a interação do software com o hardware. Sendo de pequeno porte, a sua 

utilização se amplia em muitos casos além do computador. Mesmo com o poder de 

processamento menor em relação ao computador padrão, os seus dispositivos de entrada e 

saída são diferentes. Enquanto os computadores usam teclado e mouse para entrada, e 

monitores para saída, no Arduino seus dispositivos de entrada e saída são circuitos elétricos 

e eletrônicos, ficando mais perto do meio físico no qual estamos envolvidos.  
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O uso de sensores para o recebimento de informações é uma forma que se pode usar 

diretamente com Arduino para processar esses dados. Os sensores ultrassónicos neste 

estudo foram utilizados acoplados a uma placa Arduino, para que, através deles, possamos 

analisar o Efeito Doppler 

Efeito Doppler é um fenômeno físico observado nas ondas quando emitidas ou 
refletidas por um objeto que está em movimento com relação ao observador. Foi-lhe 
atribuído este nome em homenagem a Johann Christian Doppler, que o descreveu 
teoricamente pela primeira vez em 1842. A primeira comprovação experimental foi 
obtida por Buys Ballot, em 1845, numa experiência em que uma locomotiva puxava 
um vagão com vários trompetistas. (WIKIMEDIA, 2019) 

Face às facilidades da Placa Arduíno, esta pesquisa se justifica pela aplicação da 

plataforma Arduino na aprendizagem em relação ao ensino tradicional de aprendizado 

teórico, com aplicação práticas e projetos. Neste contexto, tanto as habilidades técnicas 

quanto as não técnicas podem ser ampliadas com os avanços das aulas no decorrer do 

período. 

1.3.  OBJETIVO GERAL 

Esta pesquisa tem como objetivo geral a implementação e configuração de uma placa 

Arduino utilizando um sensor ultrassônico para medir distância, demonstrando para os 

discentes conceitos de som e ondas, para que estes possam utilizar no seu cotidiano 

educacional. Usando um sensor ultrassônico conectado ao uma placa Arduino, os alunos em 

especial do ensino fundamental, terão a possibilidade de entender que tudo é uma onda, ou 

seja tudo que está ao nosso redor vibrar e tem uma frequência.  

1.4.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

● Utilizar a Plataforma Arduino como suporte de estratégias de ensino-aprendizagem; 

● Promover a socialização dos alunos, com atividades em grupos; 

● Promover aprendizagem de conceitos de Física, Matemática, tais como, (ondas, leds, 

sensores ultrassónicos, luz, temperatura e projetos de circuitos simples com a 

protoboard). 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B4meno_f%C3%ADsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Onda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reflex%C3%A3o_(f%C3%ADsica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Christian_Doppler
https://pt.wikipedia.org/wiki/1842
https://pt.wikipedia.org/wiki/Christoph_Buys-Ballot
https://pt.wikipedia.org/wiki/1845
https://pt.wikipedia.org/wiki/Locomotiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vag%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trompete
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1.5. ESTRUTURA DA TESE 

Esta monografia está organizada da seguinte forma. Na Seção 2 será apresentada a revisão 

de literatura, onde é discutida a plataforma Arduino e seus sensores, fomentando o 

aprendizado de conceitos de ondas. Além disso, na Seção 2 discutimos sobre a lógica Fuzzy 

e Booleana. A Seção 3 trata da metodologia utilizada neste trabalho, enquanto que na Seção 

4 apresentamos de forma sucinta os resultados e discussão. A seção 5 discute as 

considerações finais e, na Seção 6, sugestões para trabalhos futuros. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Aprender o conceito de ondas e suas aplicações envolve cálculos matemáticos que, por sua 

vez, abordam conceitos como velocidade e distância. Particularmente, compreender como 

os robôs móveis se deslocam e se orientam em ambientes desconhecidos, se norteando 

através de sensores, também abrange o entendimento de quando aumentar ou diminuir a 

velocidade, ao percorrer determinadas distâncias. Sugere-se, portanto, que essa base de 

conhecimento possa ser aplicada aos alunos do ensino fundamental, utilizando uma placa 

Arduino e um sensor ultrassônico. 

Ausubel (1988) destaca que é indispensável para existir uma aprendizagem 

significativa, que os alunos se predisponham a aprender significativamente. Segundo 

Moreira (1997), a “aprendizagem significativa é o processo através do qual uma nova 

informação (um novo conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva 

(não-literal) à estrutura cognitiva do aprendiz”. 

Aprender com um objetivo, de forma prática, torna o aluno capaz de desenvolver o conteúdo 

ministrado em sala de aula, sendo possível alcançar melhores notas nas avaliações dos 

assuntos apresentados. 

Nesta perspectiva, as plataformas de desenvolvimento baseadas em micro 

controladores podem ser utilizadas em projetos de diversas áreas de conhecimento 

(FONSECA & VEGA, 2011; ARDUINO, 2012), aprendendo e praticando o conhecimento 

desenvolvido de forma objetiva, permanecendo e aumentando o interesse dos assuntos 

estudados. 

O micro controlador, que pode ser entendido como a incorporação de um 

microprocessador, e de sistemas de temporização, de aquisição e de comunicação em um 

mesmo circuito integrado, é um exemplo de plataforma de desenvolvimento (ARAUJO, 

2012). 
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Nesta Seção, destacamos a fundamentação teórica que serviu de embasamento para 

esta pesquisa. Portanto, tanto os conceitos relativos à Placa Arduino, quanto os conceitos 

que envolvem dimensões físicas, além da lógica de programação necessária para programar 

a plataforma Arduino são apresentados. 

2.1 O SISTEMA ARDUINO 

A evolução tecnológica tem avançado cada vez mais, e o processo de ensino-aprendizagem 

não tem acompanhado de forma significativa, permanecendo ainda em muitos casos o 

modelo conhecido por séculos. 

Sendo assim, vale a pena pesquisar e experimentar para descobrir de que maneiras a 
tecnologia pode ser empregada para melhorar efetivamente o aprendizado dos alunos 

e o dia a dia dos professores (FRANÇA, 2018). 

Logo, surgem iniciativas de professores e alunos que fomentam o pensamento 

computacional BRACKMANN1,(2019). Introduzindo de forma sucinta, outras formas de 

abordagem para o aprendizado, o ACM Model Curriculum for K-12 Computer Science 

(CSTA, 2011) defende que é necessário o desenvolvimento de habilidades computacionais 

na Educação Básica. Neste sentido, a Ciência da Computação é importante para promover 

múltiplos caminhos profissionais futuros, desenvolver a capacidade de resolver problemas, 

além de apoiar e relacionar-se com outras ciências. 

Neste sentido explorar novas tecnologias aplicadas ao ensino introdutório da ciência 

da computação, mais especificamente nos conhecimentos de hardware e software, 

possibilita um maior entendimento e abstração dos conceitos envolvidos, além de despertar 

um maior interesse por parte dos alunos. Isto é de   

grande importância para formação de futuros profissionais, no sentido de desenvolver novas 

capacidades e despertar o pensamento computacional. 

Um método de estimular os alunos nascidos na era digital é a utilização das TICs 

como instrumento de ensino e aprendizagem. Neste perceptiva, Viegas (2016) afirma que 

“Sendo assim, vale a pena pesquisar e experimentar para descobrir de que maneiras a 

tecnologia pode ser empregada para melhorar efetivamente o aprendizado dos alunos e o 

dia a dia dos professores”.  

A plataforma Arduino (Figura 1) quando utilizada como auxílio pedagógico, 

possibilita o aumento do interesse dos alunos em assuntos considerados incompreensíveis 

                                                   
1 http://www.computacional.com.br 
      

https://conteudos.somospar.com.br/lp-ebook-guia-para-desenvolver-os-alunos-incentivando-forcas-e-superando-dificuldades/?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=tecnologia-na-educacao
https://conteudos.somospar.com.br/lp-ebook-guia-para-desenvolver-os-alunos-incentivando-forcas-e-superando-dificuldades/?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=tecnologia-na-educacao
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(por exemplo, na área de matemática e física), resultando em uma inovação no processo do 

aprendizado. 

Figura 1: Placa Arduino UNO 

 

Fonte: (ARDUINO, 2017) 

O investimento do setor público na melhoria tecnológica da educação básica é muito baixo 

ou inexistente2, o laboratório das escolas públicas3 não tem suporte governamental. Desta 

forma, logo mesmo antes da implantação, entram em desuso. Assim, um espaço onde 

deveria ser utilizado por esses instrumentos tecnológicos servem apenas de depósito de lixo 

eletrônico. 

o Arduino é uma plataforma de computação física de fonte aberta para a criação de 
objetos interativos independentes ou em colaboração com softwares do computador. 
Ele foi projetado para artistas, designers e outros profissionais que queiram 
incorporar a computação física a seus projetos sem que para isso precisem ter se 
formado em Engenharia Elétrica.Banzi e Shiloh (2017, p.17). 

Usar a plataforma Arduino 4(Figura 1) como mecanismo para facilitar o ensino-

aprendizagem nas disciplinas que envolvem o cotidiano tecnológico, é uma maneira de 

baixar o custo e de melhorar a integração das TIC's em sala de aula. Isto porque os alunos 

obtêm o acesso de forma direta, e  à medida que a execução do projeto da plataforma  avança, 

mostra a importância da disciplina, gerando um interesse maior por parte dos discentes. 

 

                                                   
2 Apenas 4,5% das escolas públicas do país têm todos os itens de infraestrutura previstos em lei, no Plano 
Nacional de Educação (PNE), de acordo com levantamento feito pelo movimento Todos pela Educação. As 
condições de infraestrutura são mais críticas no ensino fundamental, etapa que vai do 1º ao 9º ano: 4,8% das 
escolas possuem todos os itens. No ensino médio, a porcentagem sobe para 22,6%. 
 
3 http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-06/apenas-45-das-escolas-tem-infraestrutura-
completa-prevista-em-lei-diz 
 
 
4 https://www.arduino.cc/ 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-06/apenas-45-das-escolas-tem-infraestrutura-completa-prevista-em-lei-diz
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-06/apenas-45-das-escolas-tem-infraestrutura-completa-prevista-em-lei-diz
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O Quadro 1 destaca as principais características da placa Arduino utilizada neste 

projeto. Vale à pena destacar que essas características são exclusivas apenas de um modelo 

de placa Arduino, sendo possível verificar outros modelos e kitz iniciantes, para aprendizado 

e desenvolvimento no site oficial do fabricante. 

Microcontroller ATmega328p 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limit) 6-20V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) 

PWM Digital I/O Pins 6 

Analog Input Pins 6 

DC Current per I/O Pin 20mA 

DC Current for 3.3V Pin 50mA 

Flash Memory 32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by 

bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328P) 

EEPROM 1 KB (ATmega328P) 

Clock Speed 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Length 68.6 mm 

Width 53.4 mm 

Weight 25 g 

    Fonte: (FILIPEFLOP, 2019)  
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2.1.1. OBTENDO DADOS EXTERNOS COM SENSORES 

Segundo Marchesan et al. (2012), sensores são dispositivos que mudam o estado conforme 

a interação com o ambiente, ou seja, são transdutores que convertem uma forma de energia 

em outra, mais facilmente mensurável. Existem diversos tipos de sensores. No Quadro 2, 

são apresentados tipos de detecção e suas diferenças de sinais que podem ser gerados. 

Quadro 2 Tipos de Detecção 

Figura Estímulo Sinal 

 

Acústico Onda (Amplitude, fase, polarização), espectro, 
velocidade de onda. 

 

Elétrico Carregamento, corrente, tensão, permissividade 
e condutividade 

 

Magnético Campo magnético, fluxo magnético 
permeabilidade 

 

Óptico Onda (Amplitude, fase, polarização), velocidade 
de onda, índice de refração, emissividade, 
absorção, refletividade 

 

Térmico Temperatura, fluxo, calor específico, 
condutividade térmica 

 

Mecânico Posição(linear, angular), aceleração, força, 
massa, densidade, momento, torque, orientação 

Fonte: (CITISYSTEM, 2019) 

Existem sensores de presença, que podem funcionar convertendo radiação 

eletromagnética ou sinais mecânicos, como o som, em pulsos elétricos analisáveis. Também 

temos sensores de pressão, que convertem alguma forma de energia, geralmente sinais 
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elétricos que podem ser utilizados em sistema computacional para gerar informações úteis. 

É comum encontrarmos na indústria, por exemplo, sensores, que utilizam tal efeito para 

contagem de material, verificando o material dentro do recipiente, controle de velocidade 

nas rodovias. 

Sensores de presença infravermelho detectam o movimento de objetos em seu raio de 

atuação através do calor emitido, fornecendo um sinal detectado pela placa Arduino, o que 

gera uma informação que pode ser utilizada dentro de um código. Existem sensores de 

infravermelho ativos e passivos5, cada tipo com sua aplicação adequada. 

Particularmente, sensores ultrassônicos trabalham baseados no fenômeno chamado de 

efeito Doppler. Neste trabalho o modelo de emissão de ondas utilizado foi o Sensor 

Ultrassônico HC SR 046, acoplado ao Arduino UNO, para a coleta de dados, como ilustrado 

na Figura 2.7  

Figura 2   Sensor Ultrassônico HC SR 04 

 
Fonte: : (FILIPEFLOP, 2019) 

 

O princípio de funcionamento do Sensor HC SR 04  (Figura 2) consiste na emissão de 

sinais ultrassônicos. Ao encontrar um obstáculo dentro de uma distância de até 4 metros, 

esse sinal retorna (reflexo/eco desse mesmo sinal). A distância entre a emissão do sinal e o 

obstáculo é calculado com base no tempo de envio e seu retorno.  O Sensor de Distância 

Ultrassônico HC-SR04 é capaz de medir distâncias de 2cm a 4m com ótima precisão e 

baixo preço. 

                                                   
5 Os sensores passivos, são aqueles que medir a energia disponível naturalmente, já os sensores ativos tem sua 
própria fonte de iluminação. 

 
6 O Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04 é capaz de medir distâncias de 2cm a 4m com ótima precisão 
e baixo preço.  
7 https://www.filipeflop.com/produto/sensor-de-distancia-ultrassonico-hc-sr04 

https://www.filipeflop.com/produto/sensor-de-distancia-ultrassonico-hc-sr04/
https://www.filipeflop.com/produto/sensor-de-distancia-ultrassonico-hc-sr04/
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A Figura 3 ilustra8 as ondas sonoras atingindo um obstáculo e refletindo o sinal em 

forma de eco top: sinal/eco9. Para isto, o sensor possui um transmissor e um receptor que 

emite um pulso elétrico e10 receber o sinal de retorno. 

Figura 3 Transmissões sensor HC-SR04 

 

Fonte:  (COMO, 2017) 

2.1.2. ONDAS 

Uma onda é um movimento causado por uma perturbação, e está se propaga através de um 

meio Só Física, (2008-2019).  Um exemplo de onda é observado quando se joga uma pedra 

em um lago de águas calmas, onde o impacto causará uma perturbação na água, fazendo 

com que ondas circulares se propagarem pela superfície das águas de um meio, como 

ilustrado na Figura 4. 

Figura 4 Ondas na Água 

 

Fonte:  SÓ FÍSICA, (2008-2019) 

                                                   
8 Este módulo possui um circuito pronto com emissor e receptor acoplados e 4 pinos (VCC, Trigger, ECHO, GND) para medição. 
9 https://portal.vidadesilicio.com.br/hc-sr04-sensor-ultrassonico 
 

 
10 http://osfundamentosdafisica.blogspot.com/2011/02/cursos-do-blog_08.htm 

 

https://portal.vidadesilicio.com.br/hc-sr04-sensor-ultrassonico
https://portal.vidadesilicio.com.br/hc-sr04-sensor-ultrassonico
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Boa parte das ondas não são visíveis ao olho nu, necessitando de equipamentos especiais 

para poder observá-las como, por exemplo, ondas de rádio, ondas de celulares, ondas 

ultravioletas, e micro-ondas. Já para outras podemos observar e ouvir, porém nem sempre 

identificamos, como ondas no caso da luz e do som. 

Apesar da variedade de ondas, existe algo em comum entre elas: todas são energias 

propagadas através de um meio, e este meio não acompanha a propagação. 

Figura 5     Ondas Gravitacionais  

   

  Fonte: (BARRY, 2007)   

Ondas gravitacionais11, como destacadas na Figura 5, são formadas pela colisão de 

dois buracos negros localizados a 1,8 bilhão de anos-luz da Via-Láctea. Com cerca de 25 e 31 

vezes a massa do Sol, ao se fundirem, os corpos formaram um novo buraco negro com cerca 

de 53 vezes a massa do nosso astro. A Figura 6 mostra a propagação das ondas em diferentes 

meios e frequência. 

Figura 6   FREQUÊNCIA DE ONDAS 

 

Fonte: (PETRIN, 2016) 

 

 

                                                   
11 https://svs.gsfc.nasa.gov/search/Animator/DanaBerry.html 

https://svs.gsfc.nasa.gov/search/Animator/DanaBerry.html
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2.1.3. PROPAGAÇÃO DAS ONDAS 

As ondas são movimentos oscilatórios, que têm como umas de suas características a 

frequência. A unidade de frequência do Sistema Internacional (SI), é o hertz (Hz), que 

equivale a 1 segundo, e é representada pela letra (f). Então, quando dizemos que uma onda 

vibra a 60Hz, significa que ela oscila 60 vezes por segundo (INFORESCOLA, 2019). 

As ondas se propagam de acordo com o meio, e podem ser classificadas com as seguintes 

características: 

● Amplitude: Que equivale a altura da onda, que é medida entre o ponto máximo e o 

ponto mínimo. 

● Comprimento de Onda: É a distância da onda entre dois pontos mínimos ou dois 

pontos máximos, representados pela a letra (λ). 

● Velocidade: Pode mudar de acordo o meio de propagação é representada pela letra 

(v).  

●  Frequência: É o número de oscilações da onda em um determinado intervalo de 

tempo, representado pela letra (f). 

● Período: É o tempo do comprimento da onda, representado pela letra T. 

Diante dessas características das ondas e suas informações, podemos utiliza-las na 

equação fundamental ondulatória que é válida para todos os tipos de ondas. Supondo que: 

∆S=λ e que ∆t=T, temos que: 

V= velocidade 

λ= comprimento da onda 

f= frequência 

λ=v.T 

T=1/f 

λ=v.1/f 

V=λ.f 

2.1.4. FAIXAS AUDÍVEIS 

Faixas audíveis são sons (ou ruídos) que estão dentro de uma frequência (em decibéis, 

db) que pode ser captada pelos nossos ouvidos (ESCOLA, 2019). A faixa média de 

frequências audíveis para um ouvido humano perfeito varia de 20Hz até 20.000Hz. Porém 
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os animais possuem faixas audíveis diferentes da audição humana, como pode ser visto na 

Tabela 1: 

Tabela 1: Infrassom e Ultrassom 

Animais Mínimo (hz) Máximo(Hz) 
Elefante 20 10000 
Passáro 100 15000 
Gato 30 45000 
Cachorro 20 30000 
Baleia 40 80000 
Aranha 20 45000 
Morcego 20 160000 
 
 

  

FONTE: (ESCOLA, 2019) 

2.1.5. EFEITO DOPPLER 

O efeito Doppler (NUNES, 2016) está em praticamente tudo em nosso cotidiano e pode 

ser observado em diversas ondas. Ele pode ser observado em vários campos do nosso dia-a-

dia. Na medicina é responsável por medir a velocidade e direção do fluxo de sangue do 

indivíduo, no tecido cardíaco, com exames de eco cardiograma, entre outras aplicações nesta 

área. 

Na astronomia, ele calcula a provável velocidade de corpos celestes em relação ao 

observador, ou seja, o planeta terra, dando-nos informações necessária12 para maiores 

avanços tecnológicos, como ilustrado na Figura 7. Outro tipo de aplicação são os radares 

espalhados nas rodovias e avenidas; seu princípio de funcionamento é baseado em ondas, 

com aplicação direta do fenômeno mencionado (Figura 8). 

Figura 7 Refração terra 

 

Fonte:(NUNES, 2016) 

                                                   
12 http://osfundamentosdafisica.blogspot.com/2011/02/cursos-do-blog_08.htm 
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Figura 8    Sirene Ambulância  

 

Fonte: (FERRARO, 2018) 

Considerando as diferentes formas de propagação das ondas em relação ao 

observador, caso ele esteja em movimento ou parado em relação a fonte (ou até mesmo nos 

casos em que o observador esteja parado e o emissor de ondas esteja em movimento) 

podemos calcular a frequência aparente (ou seja, a percebida pelo observador). Um exemplo 

clássico em nosso cotidiano é percebido quando ouvimos o som da sirene da ambulância, 

que aproximar-se do ponto onde estamos, o som aumenta e ao afastar-se, o som diminui. 

Para o caso onde a fonte se aproxima do observador, a velocidade da fonte é subtraída da 

velocidade da onda sonora. Assim, dados: 

ƒ◦ = frequência aparente percebida pelo observador  

ƒƒ = frequência real emitida 

V◦= velocidade do observador 

Vƒ = velocidade da fonte 

V= velocidade da onda sonora 

Temos a Equação 01:  

f0 =( 
𝑣

𝑣 − 𝑣𝑓
) . ff    (eq. 01) 

Para o caso onde a fonte se afasta do observador, a velocidade da fonte é somada com 

a velocidade da onda sonora, como na Equação 02: 

F0 =( 
𝒗

𝒗 + 𝒗𝒇
) . FF    (EQ. 02) 
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2.1.6. SOM E ULTRASSOM 

A importância do Som se releva na necessidade de comunicação. É através do som, que 

utilizamos a voz como um poderoso instrumento de comunicação, para transmitir os 

pensamentos e sentimentos interagindo com outros indivíduos. 

Mas o som não é apenas falar e ouvir. Para entendemos como se dá a emissão do som em 

diversos sistemas, é necessário fazer um levantamento do que vem a ser o som e de suas 

características principais. Podemos dizer que o som é uma onda.  

2.1.7. LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

A lógica de programação é a técnica de como escrever um programa de computador, isto é, 

é a capacidade que todo programador precisa para resolver os problemas que surgem no dia-

a-dia. Um algoritmo é uma sequência de passos para definir uma função, um passo a passo 

sequencial, tipo uma receita de bolo. 

À princípio, as linguagens de programação eram somente códigos, diferentes dos que 
são utilizados nos computadores atuais. A sua história está intimamente ligada a 
história dos computadores, pois as linguagens foram criadas justamente para que o 
homem pudesse através das máquinas, usar sequências lógicas para resolver um 
problema. Ao longo dos tempos, diversas foram criadas para um propósito 
específico. Por isso, pode-se dizer que este é o motivo de existir várias delas 
(COPYRIGHT, 2013). 

A grande maioria dos códigos, ou seja, dos algoritmos é evidentemente mais 

complexo do que simplesmente uma receita de bolo. No entanto, programar na plataforma 

Arduino lhe dá a oportunidade de desenvolver um maior entendimento e facilidade em 

escrever o código, já que a programação com Arduino lhe possibilita a realização de diversas 

tarefas práticas. A linguagem de programação utilizada no Arduino é a linguagem C++ (com 

pequenas modificações). Um algoritmo escrito para Arduino também é conhecido como 

‘sketch. 

2.1.8. LOGICA FUZZY 

Diferente da lógica clássica, desenvolvida por Aristóteles, a Lógica Fuzzy é estabelecida 

através de um conjunto de regras sólidas, baseadas em premissas e conclusões. A lógica 

binária, amplamente usada desde o início da ciência da computação, foi desenvolvida por 

Boole (lógica booleana). Na lógica clássica utilizando dois valores que definimos como 

axiomas: 

A v ¬ A =VERDADEIRO 

A Λ ¬ A = FALSO 
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Porém na lógica Fuzzy (ou nebulosa), esse conceito não é válido e parte do princípio da 

incerteza, que algo pode ser verdadeiro ou falso até certo ponto, sendo assim a lei do terceiro 

não prevalecendo. 

Na Lógica Fuzzy, uma variável pode assumir outros valores, diferentes do falso e do 

verdadeiro. A Lógica nebulosa13 é usada para raciocinar sobre conjuntos nebulosos (isto é, 

incertos). Baseando-se no pensamento humano, usamos outras expressões além de números 

como, por exemplo, classes de objetos, cujo a mudança entre um estado e outro não é 

definida por certo ou errado, falso ou verdadeiro. O raciocínio humano não aceita apenas 

definições binárias, mas sim, uma linguagem natural, na grande maioria das vezes com mais 

de um sentido, sugerindo um aspecto de incertezas. 

2.1.9. Sistema fuzzy 

Segundo (Zadeh 1965), conforme citado por Douglas et al. (2018) “Sistemas de inferência 

Fuzzy são capazes de tratar processos bastante complexos, onde existem informações 

incertas ou imprecisas. Para tanto os sistemas de inferência Fuzzy utilizam regras 

linguísticas do tipo “se.…então”, isto é: 

Se <antecedente (s) > então <consequentes (s) >  

As variáveis linguísticas contendo as proposições antecedente e consequente fazem 

parte de uma regra fuzzy. 

Se a é A e b é B então C é c 

O sistema de raciocínio Fuzzy14 é formado por componentes os quais, além da base 

de regras, são destinados especificamente a realização de uma tarefa. Em geral, o raciocínio 

Fuzzy pode ser descrito como ilustrado na Figura 9.  

 

 

 

 

 

 

                                                   
13 http://www.inf.ufsc.br/~j.barreto/trabaluno/IANebulosos.pdf 
14 https://blog.zerokol.com/2012/09/arduinofuzzy-fuzzy-library-for-arduino.html 

http://www.inf.ufsc.br/~j.barreto/trabaluno/IANebulosos.pdf
https://blog.zerokol.com/2012/09/arduinofuzzy-fuzzy-library-for-arduino.html
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Figura 9     Raciocínio fuzzy 

 

Fonte:  (SAMPAIO, 2007) 

A Fuzzificação é a forma de converter um valor numérico em um conjunto nebuloso. Uma 

tomada de decisão descrita em DEVMEDIA (2015) mostra uma aplicação que envolve um 

certo grau de incerteza e interpretação15. 

 [...] imagine que uma pessoa esteja dentro de sua casa. Em um dado 
momento, ela começa a caminhar e se afasta de casa, um único passo de cada 
vez. A cada passo, ela analisa se a distância para retornar para casa é 
considerada como perto ou longe  

Os valores de entrada de um sistema fuzzy são precisos ou seja,não Fuzzy. Baseados nas 

funções de pertinências16 da fuzzificação, que fornece ao uma máquina de inferência com 

regras do tipo SE ENTÃO, e ao final do processamento dessas regras o seu resultado é 

defuzzificação. 

3. METODOLOGIA 

Este trabalho apresenta uma proposta do uso do micro controlador Arduino UNO em 

sala de aula, com uma metodologia que envolve o pensamento computacional no processo 

de ensino e aprendizagem, proporcionando aos alunos aplicarem seus conhecimentos 

teóricos da matéria de ciências e suas tecnologias de forma prática. 

Com relação à abordagem do problema, foi visto através de artigos publicados e 

experimentos comprovados a necessidade de realizar novas abordagens práticas no 

aprendizado do pensamento computacional, onde os laboratórios das escolas que a 

abordagem foi realizada não tem usabilidade por falta de manutenção equipamentos 

obsoletos. 

 

                                                   
15 IV a.C.  filósofo Eubulides de Mileto, quando um monte de areia deixa de ser um monte de areia, caso 
retiremos um grão de cada vez? 
16 https://emgotas.com/2016/11/14/o-que-e-fuzificacao-e-defuzificacao-de-um-valor-numerico/ 

https://emgotas.com/2016/11/14/o-que-e-fuzificacao-e-defuzificacao-de-um-valor-numerico/
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3.1. IMPLEMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO  

Nesta Seção, explicaremos sobre o Protótipo construído na placa Arduíno,  com uma breve 

documentação da biblioteca fuzzy arduino 17e  do código. No momento  da elaboração deste 

trabalho, foi utilizada a IDE18 mais recente 1.8.9  OFF LINE, a qual também é disponibilizada 

no site oficial do projeto Arduino uma versão ON LINE. Um trecho do código é apresentado 

no Quadro 3. Este é formado por: 

● Objeto Fuzzy: Este objeto engloba todo o Sistema Fuzzy, através dele, é 

possível manipular os Conjuntos Fuzzy, as Regras Linguísticas, entradas e 

saídas. 

● Objeto FuzzyInput: Este objeto literalmente agrupa todos os Conjuntos 

Fuzzy de entradas que pertencem ao mesmo domínio. 

● Objeto FuzzyOutput: Este objeto é semelhante ao FuzzyInput, é usado para 

agrupa todos os Conjuntos Fuzzy de saída que pertencem ao mesmo domínio. 

● Objeto FuzzySet: Este é um dos principais objetos da Biblioteca Fuzzy, com 

é possível modelar cada conjunto do sistema em questão. 

● FuzzyRule: Responsável por montar a expressão condicional do antecedente. 

"SE distancia = perto ENTAO buzzer = alto" 

 FuzzyRuleAntecedent* ifDistancePerto = new FuzzyRuleAntecedent(); 

ifDistancePerto->joinSingle(perto); 

 

Quadro 3 Biblioteca Fuzzy e Código 

#include <Fuzzy.h> 

#include <FuzzyInput.h> 

#include <FuzzyOutput.h> 

#include <FuzzyRule.h> 

#include <FuzzyRuleAntecedent.h> 

#include <FuzzyRuleConsequent.h> 

#include <FuzzySet.h> 

#include <Ultrasonic.h> 

 

                                                   
17 https://blog.zerokol.com/2012/09/arduinofuzzy-uma-biblioteca-fuzzy-para.html 
18 https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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//Define os pinos para o trigger e echo 

#define pino_trigger 13 

#define pino_echo 12 

#define ledred 5 

#define ledgreen 6 

#define  buzina 2 

//Inicializa o sensor nos pinos definidos acima 

Ultrasonic ultrasonic(pino_trigger, pino_echo); 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("Lendo dados do sensor..."); 

  pinMode (ledred, OUTPUT); 

  pinMode (ledgreen, OUTPUT); 

  pinMode (buzina, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

 //Leitura de informações do sensor em cm// 

  float cmMsec; 

  long microsec = ultrasonic.timing(); 

  cmMsec = ultrasonic.convert(microsec, Ultrasonic::CM); 

  Serial.println("Distância em cm: "); 

  Serial.println(cmMsec); 

  delay(1000); 

//Definindo o número de entradas// 

Fuzzy fuzzy(0); 

//Nomes e pontos para a entrada// 

FuzzySet perto(0, 0, 2, 9); 

 FuzzySet medio(2, 5, 5, 33); 

 FuzzySet longe(5, 8, 10, 90); 

//Nomes e pontos para a saída// 

 FuzzySet alto(0, 0, 5, 10); 

 FuzzySet baixo(5, 10, 10, 33); 

 FuzzySet deslig(10, 15, 31, 91); 
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//Criando as regras do sistema// 

//Se Distancia=&perto Então Buzzer=&alto// 

FuzzyRule rule1(&ledred,&alto); 

 FuzzyRule rule2(&ledgreen,&normal); 

 FuzzyRule rule3(&deslig,&deslig); 

//Entrada 0 – Distancia// 

 fuzzy.addFuzzySet(0,0, &perto); 

 fuzzy.addFuzzySet(0,1, &medio); 

 fuzzy.addFuzzySet(0,2, &longe); 

//Saida – Led// 

 fuzzy.addFuzzySet(1,0, &red); 

fuzzy.addFuzzySet(1,1, &green); 

 fuzzy.addFuzzySet(1,2, &deslig); 

//Saida – Buzzer// 

fuzzy.addFuzzySet(1,0, &alto); 

 fuzzy.addFuzzySet(1,1, &baixo); 

fuzzy.addFuzzySet(1,2, &deslig); 

//Adicionando as regras// 

fuzzy.addRule(rule1); 

 fuzzy.addRule(rule2); 

 fuzzy.addRule(rule3); 

 //setando a(s) entrada(s)// 

fuzzy.setInputs(0,dist); 

//Fuzzificando a entrada// 

fuzzy.fuzzify(0); 

//Avaliando as pertinências// 

fuzzy.evaluate(); 

//Defuzzificação// 

46. float velAjuste= fuzzy.desfuzzify(); 
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3.1.1. PROCESSO DE FUZZIFICAÇÃO 

A fuzzificação19o é usada convertendo um valor numérico em um conjunto fuzzy. 

Temos três variáveis linguísticas, uma de entrada, chamada Distância e duas de saída, 

Buzzer e Led. Essas variáveis assumem um conjunto de valor, que pode ser representado 

como Perto, Médio e Longe. Para a variável distância, em relação às duas variáveis de saída, 

Buzzer é definida como Alto, Baixo e Muito baixo e a variável Led aceso, Led verde ou 

vermelho ou ambos apagados.  

A inferência tem como entrada valores precisos, esse valor resultante de leituras 

externas, que são mapeados pela função de pertinência, definida na construção do sistema, 

processa uma série de regras do tipo SE ENTÃO que foram modeladas previamente, no final 

do processamento dessas regras é obtida a resposta de DEFUZIFICAÇÃO. 

Os valores obtidos com a DEFUZZIFICAÇÃO é resultado de uma série de funções de 

pertinências, resultando em um valor clássico originando uma saída precisar. 

Por exemplo a distância de obstáculos em relação a emissão de ondas de um sensor 

ultrassônico qualquer, pode ser uma variável linguística considerando20 os valores perto, 

médio e longe. Sendo descrito como valores do conjunto fuzzy, presumidos por funções de 

pertinência de acordo com a (Figura-10). 

Figura 10   Pertinência 

 

Imagem adaptada de Fonte: (DOUGLAS, 2018) 

Um exemplo do cotidiano que, assim como uma variação de distância pode ser representada 

por um intervalo de vários espaços como longe, perto, muito longe e muito perto, podemos 

                                                   
19 https://emgotas.com/2016/11/14/o-que-e-fuzificacao-e-defuzificacao-de-um-valor-numerico/ 
20 https://forum.arduino.cc/index.php?topic=124827.15 

https://emgotas.com/2016/11/14/o-que-e-fuzificacao-e-defuzificacao-de-um-valor-numerico/
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=124827.15
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considerar um conjunto de pessoas altas, Otávio tem 2,05 metros de altura, podemos 

afirmar de forma clara que ele pertence ao grupo de pessoas altas. Isaque tem apenas 1.3 

metros de altura então ele não pertence a um conjunto da maioria local. Maria tem 1,7 

metros de altura, pode-se dizer que algumas pessoas dirão que Maria é alta e logo ela estará 

no conjunto das pessoas altas, porém outras podem não concordar e falar que ela não é tão 

alta assim. 

O conjunto nebuloso de pessoas altas incluir Otávio, Maria e até mesmo Isaque, pois 

cada um pertence a um conjunto, de funções de pertinências, que cada um pode pertencer a 

mais de um conjunto até certo ponto, podendo ser visualizado na (Figura 11). 

 

Figura 11  Pessoas Altura 

 

Fonte: (DOUGLAS, 2018) 

 

A modelagem do sistema Fuzzy proposto neste trabalho foi, inicialmente, definida 

através das seguintes regras: 

 Se Distância é Perto, então Led Vermelho buzzer Alto. 

 Se Distância é Médio, então Led Verde buzzer Baixo. 

 Se Distância é Longe, então Led apagado muito Baixo. 

 

Foi utilizado uma biblioteca eFLL21 (Embedded Fuzzy Logic Library) 

desenvolvida pelo Robotic Research Group (RRG) na Universidade Estadual 

do Piaui (UESPI- Teresina) escrita em C++ para facilitar a implementação de 

                                                   
21 https://blog.zerokol.com/2012/09/arduinofuzzy-uma-biblioteca-fuzzy-para.html 
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controladores fuzzy22  e mostrar o desempenho da biblioteca23 nas plataformas 

embarcadas  

3.1.2. CONSTRUÇÃO DA PLACA DE ARDUINO 

Os equipamentos utilizados neste trabalho foram (Figura-12), uma Placa Arduino UNO, 

sensor de ultrasonico HC S04, um buzzer de 5v, Leds de cores vermelha e verde jumps e um 

notebook com um cabo USB, a montagem desses itens foi em uma Protoboard de 400 

pontos, por ser uma excelente ferramenta para montagem de circuitos eletrônicos. A placa 

é alimentada com um cabo USB ligada ao notebook, que por sua vez faz a alimentação de 

energia necessária para o sensor figura-2 e demais periféricos, com os Leds e Buzzer. 

 Figura 12 Protótipo 

 

Figura 12 Fonte: Própria  

 

3.1.3. APLICAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 

AULA 01 

A fim de promover a disseminação do pensamento computacional na educação básica, 

realizou-se atividades lúdicas por meio de atividades (Figura 13) Robô Car da Arduino.  

Figura 13  Robô Car 

                                                   
22 https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_Doppler 
23 https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3 

https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3
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Fonte: própria 

 

Inicialmente discutiu-se sobre a história da computação e a evolução dos 

computadores, esta primeira atividade nomeada de Atividade história da computação, foi 

possível falar das primeiras máquinas criadas pelo homem para calcular, como o ábaco ou 

régua de cálculo. Foi falado sobre Alan turing e de sua importante contribuição para 

computação a Máquina de Turing. 

AULA 02 

Dando sequência atividade o que é robótica? Como pode contribuir com a escola? e 

porque estudar robótica? Depois que os alunos apresentarão suas opiniões e o que entendem 

por robótica foi apresentado de forma clara e objetiva a história do surgimento da palavra 

robótica e por quem foi utilizada pela primeira vez. 

AULA 03 

Seguiu-se no encontro posterior, os aspectos sobre Hardware e Software, sendo 

discutido com os alunos e apresentado fisicamente com o uso de uma Computador da década 

de 90 modelo K6, para demonstração (Figura 14). 

Figura 14   Aula Inicial 

 

Fonte: Própria 

 Ainda foi proposto uma pesquisa a fim de que eles melhorassem os conceitos que foi 

passado no encontro, sendo mostrado fontes nas quais eles poderiam pesquisar, mostrando 

a robótica como um ramo da informática que engloba computadores, robôs e computação e 
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trata de sistemas compostos por partes mecânicas automáticas e controladas por circuitos 

integrados.  

AULA 04 

Conhecendo de perto o sensor ultrassônico e placa Arduino, UNO é a melhor placa para 

começar com eletrônica e codificação. Após ter conhecido a história da computação, as 

primeiras automações robóticas e terem sido apresentado conceitos de hardware e software, 

chegar o momento de ser apresentado o sensor HCS04 e sua funcionalidade, através de 

ondas, ultrassónica e seu tamanho e velocidade no ar.  

 

 

 

Quadro 4 - Dados do sensor Ultrassônico HC SR 04 

 

Tensão de Alimentação: 5VDC 

Corrente quiescente: < 2mA  

Corrente em funcionamento: 15mA 

Ângulo de medida: < 15° 

Distância de detecção: de 2cm a 400cm 

Resolução: 3mm 

Dimensões: 45mm x 20mm x 15mm 

Frequência ultrassônica: 40kHz 

 

Se tratando de ondas e som, o buzzer para soar bips longos, curtos e médios sendo cada 

tom relacionando a uma determinada distância utilizando a função Tone() do Arduino  

(Figura 14). 

 

Figura 15    Buzzer 
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   Fonte: (TINKERSPHERE, 2018) 

 

 Usando o sensor ultrassônico, após a calibração, o sistema foi utilizado em uma 

escola pública no município de Angelim, no Agreste Pernambucano, localizado a 220 km 

da capital. 

O sistema foi utilizado em uma intervenção didática com duração de um mês, no qual 

se teve uma parte teórica, um prévio treinamento dos alunos e, por último, culminando 

com uma apresentação em evento anual realizado pela instituição de ensino, 

denominado Escola Miguel Calado Borba, Feira de Ciências, no qual os alunos tiveram a 

oportunidade de demonstrar os conhecimentos adquiridos sobre o aprendizado dos 

conteúdos de ondas, velocidade, posição e deslocamento (Figuras-16,17,18 e 19). 

 

Figura 16     Feira de ciências EMCB                           Figura 17         Fórmula de distância 

   

                         Fonte: própria                                                                                 Fonte: própria  

 

Figura 18       Feira de Ciências-2                                               Figura 19      Classificação de Ondas                       
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                          Fonte: própria                                                                             Fonte: própria 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O procedimento da coleta de informações referente ao sucesso da aplicação do projeto, foi 

através de uma pesquisa semiestruturada, onde o professor discente da disciplina de 

ciências e suas tecnologias relatou que a participação dos alunos na intervenção didática da 

plataforma Arduino influenciou positivamente nas atividade escolares exercidas pelos 

alunos e professores e na construção do pensamento computacional, foi encontrado também 

mas respostas obtidas no questionário que os docentes não sabem a diferença entre 

computação e informática. No que refere ao progresso dos alunos nas matérias de ciências 

e matemática ao longo da participação das aulas foi constatado um interesse por 

continuidade das aula e aplicação de novas abordagens educacionais com Arduino. 

Como resultado final, foi possível observar que abordagem alcançou objetivos esperados, 

aprendendo conceitos básicos de física e matemática e aumentando o interesse de todos os 

alunos que participaram da prática com o Arduino.e. Por motivos diversos outros alunos, 

não era possível frequentar aulas, como se tratar de horário contra turno das suas aulas 

tradicionais e por ser uma região de predominância Rural. Os alunos dependem de horários 

específicos para ir e vir para aulas, porém, com a aplicação das TICs, os discentes poderão 

conhecer outras formas de aprendizado e construir conceitos antes complexos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Logo após realizar o projeto em sala de aula com alunos de escola pública do interior do 

agreste nordestino, constatou-se a carência tecnológica na escola, onde a abordagem com a 

plataforma Arduino foi realizada.  A curiosidade dos alunos em aprender é motivo suficiente 

para buscar novas abordagens. 

O olhar para o assunto de ondas e velocidade não é mais sobrinho pois agora os alunos 

já conhece os princípios de suas utilizações. Porém mesmo com o sucesso no aprendizado e 
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de forma tão rápida como o uso da tecnologia o crescimento do uso das TICs em sala de aula 

ainda é pequeno no brasil ficando condicionado a pequenas iniciativas que por sua vez 

modificam de forma permanente a forma de aprender novos conteúdos. 

6. TRABALHOS FUTUROS 

Adicionar diferentes tipos de sensores a placa Arduino, trabalhar com o software Scratch 

ligado aos simuladores do Arduino possibilitando um maior número de participantes nos 

trabalhos apresentados, possibilitando estudar fenômenos matemáticos e físicos que estão 

em nosso dia a dia e grande maioria das vezes não vemos. 

Levar conceitos de lógica e seus operadores com a placa Arduino deve ser uma realidade 

imediata pois possibilita que o estudante comece desde as séries iniciais ou intermediárias 

o aprendizado de forma rápida e prática, para se tornar futuros profissionais de sucesso. 

Foi sugerido projetos adaptáveis aos assuntos ministrados em sala de aula, que envolvessem 

tecnologia. Também foi cogitado entre os alunos a possibilidade de comprarem kits 

iniciantes do Arduino, já que os presos desses conjuntos de pequenos componentes 

eletrônicos são de baixo custo. 
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8. APÊNDICE 

Este é um questionário destinado aos docentes das disciplinas de ciências e suas tecnologias 

e matemática, que participaram das aulas com a plataforma Arduino. Portanto, peço 

encarecidamente que responda ao questionário com total atenção e sem pressa, uma vez que 

por meio dele constatara, momentos vivenciados nas aulas e sobre os conhecimentos antes 

e depois. 

1.Você já tinha ouvido falar da plataforma Arduino ? 

(  ) -  Sim 

(  ) -  Não 

 

2. Com que frequência você utiliza a tecnologia em sala de aula?  
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(  ) - Nenhuma  

(  )- De uma à três vezes por semana 

(  ) - De quatro à seis vezes por semana  

 

3. Você acredita que o aprendizado de ondas e velocidade média, foi melhor 

compreendido com o grupo de alunos que participaram do projeto? 

 

(  ) -  Sim 

(  ) -  Não 

Justifique sua resposta : 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 

 

4.   Você conhecia aplicações plataforma Arduino em sala de aula? 

(  ) -  Sim 

(  ) -  Não 

Justifique sua resposta : 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 

5. Na sua opinião, você acha que a utilização plataforma Arduino pode ajudar nas 

atividades e trabalhos escolares? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Justifique sua resposta : 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 
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6. O laboratório da sua escola está em funcionamento? 

(  ) -  Sim 

(  ) -  Não 

 

7. Com que frequência você utiliza o computador na escola? 

(  ) - Nenhuma  

(  )- De uma à três vezes por semana 

(  ) - De quatro à seis vezes por semana  

 

 

8.  O que você entende sobre informática?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 

 

 

9.  O que você entende sobre Computação?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 

 

 

 

 

 




