
 

 

 

                                                                

 
 

PROTOTIPAGEM E O USO DE SENSORES NO ENSINO DE FÍSICA: 

UMA ABORDAGEM DE APRENDIZAGEM POTENCIALMENTE 

 

RESUMO 

Dentre as dificuldades relacionadas ao ensino de Física na educação básica a falta de 
motivação é uma dentre várias reclamações dos estudantes, assim como, a dinâmica das 
aulas de Física, ministradas por meio das tradicionais aulas expositivas, que na maio
vezes se restringe em apresentar o conteúdo programático por meio de resoluções de 
problemas propostos visando a memorização de equações matemáticas que podem não ter 
significado para o educando. O jovem atual faz parte da “Geração Zapping” (expres
origem inglesa que se refere ao ato de mudar constantemente de canal), uma geração que 
vive submersa em um mundo repleto de novidades, novas tecnologias, novos programas e 
atrações. Um dos maiores desafios do professor contemporâneo é buscar meios d
os estudantes da “Geração Zapping”, propondo sempre que possível, métodos que 
diversifiquem sua aula.  Tendo em vista esse contexto, surge a questão norteadora dessa 
pesquisa: Como a prototipagem e o uso de sensores podem desenvolver nos estudant
física do ensino médio competências fundamentais para resolver problemas da realidade 
envolvendo robótica e automação? Toda essa tecnologia presente no cotidiano dos 
estudantes está repleta de conceitos e aplicações da física. Pensando nisso, a prese
pesquisa tem como objetivo principal analisar a prototipagem e o uso de sensores como 
promotores de competências essenciais para a resolução de problemas envolvendo robótica 
e automação em estudantes do ensino médio. Para alcançar tal objetivo iniciou
pesquisa de campo com estudantes do ensino médio de uma escola pública do município de 
Monte Alegre, Pa. Os procedimentos metodológicos foram divididos em quatro etapas 
descritas a seguir: Avaliação diagnóstica; Oficina de prototipagem usando plataf
Arduíno e o simulador Tinkercad; Desenvolvimento de protótipos: (subdividida em quatro 
fases – o projeto, o protótipo, Questionamento e investigação, Programação); Registro e 
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Dentre as dificuldades relacionadas ao ensino de Física na educação básica a falta de 
motivação é uma dentre várias reclamações dos estudantes, assim como, a dinâmica das 
aulas de Física, ministradas por meio das tradicionais aulas expositivas, que na maio

se restringe em apresentar o conteúdo programático por meio de resoluções de 
problemas propostos visando a memorização de equações matemáticas que podem não ter 
significado para o educando. O jovem atual faz parte da “Geração Zapping” (expres
origem inglesa que se refere ao ato de mudar constantemente de canal), uma geração que 
vive submersa em um mundo repleto de novidades, novas tecnologias, novos programas e 
atrações. Um dos maiores desafios do professor contemporâneo é buscar meios d
os estudantes da “Geração Zapping”, propondo sempre que possível, métodos que 
diversifiquem sua aula.  Tendo em vista esse contexto, surge a questão norteadora dessa 
pesquisa: Como a prototipagem e o uso de sensores podem desenvolver nos estudant
física do ensino médio competências fundamentais para resolver problemas da realidade 
envolvendo robótica e automação? Toda essa tecnologia presente no cotidiano dos 
estudantes está repleta de conceitos e aplicações da física. Pensando nisso, a prese
pesquisa tem como objetivo principal analisar a prototipagem e o uso de sensores como 
promotores de competências essenciais para a resolução de problemas envolvendo robótica 
e automação em estudantes do ensino médio. Para alcançar tal objetivo iniciou
pesquisa de campo com estudantes do ensino médio de uma escola pública do município de 
Monte Alegre, Pa. Os procedimentos metodológicos foram divididos em quatro etapas 
descritas a seguir: Avaliação diagnóstica; Oficina de prototipagem usando plataf
Arduíno e o simulador Tinkercad; Desenvolvimento de protótipos: (subdividida em quatro 
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Dentre as dificuldades relacionadas ao ensino de Física na educação básica a falta de 
motivação é uma dentre várias reclamações dos estudantes, assim como, a dinâmica das 
aulas de Física, ministradas por meio das tradicionais aulas expositivas, que na maioria das 

se restringe em apresentar o conteúdo programático por meio de resoluções de 
problemas propostos visando a memorização de equações matemáticas que podem não ter 
significado para o educando. O jovem atual faz parte da “Geração Zapping” (expressão de 
origem inglesa que se refere ao ato de mudar constantemente de canal), uma geração que 
vive submersa em um mundo repleto de novidades, novas tecnologias, novos programas e 
atrações. Um dos maiores desafios do professor contemporâneo é buscar meios de motivar 
os estudantes da “Geração Zapping”, propondo sempre que possível, métodos que 
diversifiquem sua aula.  Tendo em vista esse contexto, surge a questão norteadora dessa 
pesquisa: Como a prototipagem e o uso de sensores podem desenvolver nos estudantes de 
física do ensino médio competências fundamentais para resolver problemas da realidade 
envolvendo robótica e automação? Toda essa tecnologia presente no cotidiano dos 
estudantes está repleta de conceitos e aplicações da física. Pensando nisso, a presente 
pesquisa tem como objetivo principal analisar a prototipagem e o uso de sensores como 
promotores de competências essenciais para a resolução de problemas envolvendo robótica 
e automação em estudantes do ensino médio. Para alcançar tal objetivo iniciou-se uma 
pesquisa de campo com estudantes do ensino médio de uma escola pública do município de 
Monte Alegre, Pa. Os procedimentos metodológicos foram divididos em quatro etapas 
descritas a seguir: Avaliação diagnóstica; Oficina de prototipagem usando plataforma 
Arduíno e o simulador Tinkercad; Desenvolvimento de protótipos: (subdividida em quatro 

o projeto, o protótipo, Questionamento e investigação, Programação); Registro e 
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avaliação da aprendizagem. A pesquisa se apoia na Teoria de Aprendizagem sig
de David Ausubel com enfoque no ensino por investigação, proposto por Ana Maria de 
Carvalho. Até a produção deste resumo foram desenvolvidas apenas as etapas um, dois e 
três. Na Avaliação diagnóstica buscou
relação aos conteúdos de Física, bem como a motivação destes para compreendê
possível notar a fragilidade em relação ao domínio sobre os conceitos básicos de Física. 
Durante a oficina os estudantes mostraram
sobre o funcionamento da tecnologia e sua relação com a física, comportamento que era 
esperado apenas para a etapa seguinte. Durante o desenvolvimento dos protótipos os 
estudantes puderam investigar e buscar soluções para seus projetos o que fom
inúmeras discussões. Acredita
física, seja aguçada a curiosidade e o caráter investigativo necessários ao estudo da Física, 
ao mesmo tempo em que os alunos lidam com os elementos tecnológicos
tão familiarizados. A proposta estimula a atividade colaborativa, possibilita a investigação e 
permite ao estudante uma participação mais ativa no seu processo de aprendizagem.
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relação aos conteúdos de Física, bem como a motivação destes para compreendê
possível notar a fragilidade em relação ao domínio sobre os conceitos básicos de Física. 
Durante a oficina os estudantes mostraram-se engajados e levantaram quest
sobre o funcionamento da tecnologia e sua relação com a física, comportamento que era 
esperado apenas para a etapa seguinte. Durante o desenvolvimento dos protótipos os 
estudantes puderam investigar e buscar soluções para seus projetos o que fom
inúmeras discussões. Acredita-se que, ao introduzir prototipagem e sensores nas aulas de 
física, seja aguçada a curiosidade e o caráter investigativo necessários ao estudo da Física, 
ao mesmo tempo em que os alunos lidam com os elementos tecnológicos
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