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Resumo 
 

 

  

 Este trabalho tem como propósito apresentar uma metodologia baseada na teoria 

sócio interacionista de Lev Vygotsky, através de atividades investigativas, que integra o 

ensino de Física com a robótica, direcionadas para alunos do curso de licenciatura em 

Física, na busca de fornecer mais uma capacitação para os futuros professores. 

Organizada por meio de oficinas de robótica pedagógicas que abordam conceitos de 

física através da utilização do kit didático de robótica livre proposto juntamente com 

atividades produzidas, a metodologia foi apresenta e discutida, e posteriormente, 

colocada em prática nas oficinas para que esses futuros professores possam levar a 

robótica para sua sala de aula. Participaram alunos do último e do penúltimo período da 

Licenciatura em Física do Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte, câmpus Caicó.  

 

 Palavras-chaves: Metodologia de ensino, Robótica Educacional, Vygotsky. 

 

 



 

Abstract 
 

 

  

 This paper presents methodology based on Lev Vigotsky's social interactionist 

theory through investigative activities, which integrates the teaching of physics to 

robotics, directed to students of the Physics degree course, seeking to provide further 

training for future teachers. The method is organized through educational robotics 

workshops that addresses concepts of physics through the use of low-cost educational 

robots along with several activities. The methodology has been presented and discussed 

and put into practice afterwards in workshops so that these future teachers may be able 

to take robotics to their classroom. Students from the last and penultimate semester of 

the Physics degree course of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio 

Grande do Norte, Caicó campus participated in this project. 

 

 Keywords: Teaching Methodology, Educational Robotics, Vygotsky. 
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Capítulo 1 

Introdução 
 

 

 

1.1 Motivação e Contextualização 

 

 Cada vez mais, é perceptível a presença de robótica em ambientes 

educacionais, principalmente, no ensino técnico e infantil, como constatado em 

[Fernandes, 2010, Santos, 2010, Silva, 2012, Silva, 2010]. Diversos autores 

demonstram que o uso de robótica na educação proporciona uma nova experiência de 

ensino-aprendizagem, gerando ambientes estimulantes e motivadores [Alves, 2011b, 

Aroca, 2012a, Hamblem, 2004, Howard, 2007, Soto, 2006, Weinberg, 2003]. O trabalho 

[Rawat, 2004] traz como resultado um retorno positivo dos alunos que tiveram aulas 

envolvendo robótica. 

Em franca expansão no mundo e uma das áreas mais representativas das novas 

tecnologias, a robótica tem um grande potencial para se fixar como um elemento 

mediador, por apresentar-se de maneira versátil e possibilitando a sua utilização em uma 

vasta área do conhecimento.  Sendo ainda conhecida, como uma solução para a 

integração curricular, que permite relacionar conceitos aprendidos em várias disciplinas, 

e naturalmente promove a interação entre os indivíduos [Alves, 2011a, Manseur, 1997, 

Martins, 2012, Mirats  Tue & Pfeiffer, 2006]. 

   Vários autores [Galvan, 2006, Pink, 2009, Mok, 2011, Filho, 2008, Rouxinol, 

2011] acreditam que os estudantes ficam mais motivados e interessados quando se 

utiliza robótica nas aulas. Assim, a robótica é considerada um elemento motivador 

[Alves, 2011b], que apresenta resultados positivos [Rawat & Massiha, 2004, Galvan, 

2006, Alves, 2011b]. 

Os ganhos que a robótica traz ao ensino-aprendizagem já são vislumbrados por 

muitos países, como: na Alemanha e Holanda, que conta com robôs em 100% das 

escolas públicas; Inglaterra, Itália, Espanha, Estados Unidos, Canadá e Peru estão 

implementando projetos similares. No Brasil ainda é pouco comum, sendo encontrado 
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mais em escolas particulares como um diferencial no ensino [Bieniek, 2012, Gonçalves, 

2012].  

Com todo reconhecimento e vantagens já conhecidas com a utilização da 

robótica para o ensino, o alto custo dos robôs e a precariedade de kits robóticos 

flexíveis, muitas vezes, impedem a utilização da robótica em sala de aula [Alves, 2011b, 

Aroca, 2012c, Galvan, 2006, Chella, 2012]. Essa dificuldade serviu de motivação, para 

que pesquisadores e educadores busquem e desenvolvam soluções de baixo custo para 

contornar essa dificuldade [Aroca, 2012c, Silva, 2012, Cesár, 2007, Cruz, 2007, Galvan, 

2006, Hamblem & Hall, 2004, Kozen, 2007, Santos, 2010, Saura & Gómez, 2012].  

Atuando como professor das disciplinas de Mídias Educacionais e Informática 

Aplicada ao Ensino de Física no curso de licenciatura em Física, formado em 

Tecnologia da Automação Industrial percebi uma lacuna ainda não explorada no curso 

de licenciatura em Física. A utilização de um sistema que permita o professor 

desenvolver uma atividade prática em suas aulas. Então, a robótica surge como esse 

sistema capaz de fornecer mais uma ferramenta de ensino, ferramenta está com uma 

grande capacidade ainda pouco explorada.  Através de experiências nas disciplinas de 

Mídias Educacionais e Informática Aplicada ao Ensino da Física no curso de 

licenciatura em Física, tornou-se evidente a existência de uma lacuna ainda não 

explorada no curso de licenciatura em Física, a utilização de um sistema que permita o 

professor desenvolver uma atividade prática em suas aulas. Então, a robótica surge 

como esse sistema capaz de fornecer mais uma ferramenta de ensino, ferramenta está 

com uma grande capacidade ainda pouco explorada. 

 

1.2 Definição do problema 

 

A precariedade do ensino no Brasil, juntamente com a falta de uma política que 

incentive e forneça formação continuada para professores, acaba limitando o surgimento 

e a utilização de diferentes metodologias de ensino por parte desses profissionais. 

Baseado nessa constatação, a falta de capacitação e de uma metodologia 

adequada limita a utilização da robótica nas aulas de Física. Ferramenta essa, que 

utilizada como elemento mediador do ensino-aprendizagem apresenta grande 

capacidade de interação. 
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1.3 Apresentação da proposta 

 

Mesmo com a franca expansão, a robótica esbarra em dois grandes entraves: 

altos custos e as dificuldades de uso. No Brasil, Kits educacionais de robótica não 

possuem preços acessíveis, o que é um problema maior devido às dificuldades 

econômicas enfrentadas pelas escolas, dificultando, ainda mais, a utilização de robótica 

em sala de aula [Alves, 2001, Galvan 2006]. A dificuldade ou a facilidade de utilização 

influência diretamente no sucesso e na escolha de um kit, devendo não apenas ser fácil 

para o aluno, mas também para o professor que será o mediador. 

Com o circuito sugerido por Aroca [Aroca, 2012c], é possível a criação de um 

robô de baixo custo e de fácil utilização para utilização educacional, permitindo aos 

alunos criarem e controlarem seu próprio robô. Dessa forma, o aluno fará parte da 

construção de seus conhecimentos, por meio de observações e da própria prática, de 

maneira colaborativa, na qual parceiros, professores e alunos, construam coletivamente 

o conhecimento. Contudo, criar um ambiente que possibilite um aprendizado 

colaborativo não é uma tarefa fácil, mas, com um planejamento e colaboração dos 

profissionais envolvidos, é possível buscar elementos mediadores que possibilitem o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas superiores, dentro da perspectiva da 

psicologia sócio interacionista [Vygotsky, 1993]. 

 

1.4 Objetivo 

 

O trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia que promova a 

integração entre Física e robótica de baixíssimo custo, que possibilite uma nova 

ferramenta para o ensino de Física, auxiliando o professor no ensino-aprendizagem, e 

permitindo que sejam levadas atividades práticas para sala de aula tradicional de 

maneira que o aluno participe ativamente da construção do seu conhecimento. 
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1.5 Hipótese 

 

A utilização de robótica de baixíssimo custo com componentes facilmente 

encontrados, associados a materiais recicláveis, controlado por celulares define uma 

metodologia que integre robótica educacional com ensino de Física investigadora.  

 

1.6 Metodologia do trabalho 

 

A escolha de uma metodologia é escolher como será o caminho do 

desenvolvimento da pesquisa. Caminho este escolhido tem o enfoque na pesquisa 

qualitativa, do tipo pesquisa-ação, que supõe um contato maior e duradouro entre o 

pesquisador, o ambiente e a situação a serem estudados. E a partir dessa inter-relação, 

que prioriza os interesses a as falas dos envolvido, ocorre a produção do conhecimento.  

Thiollent afirma que a pesquisa-ação é definida como um tipo de pesquisa 

social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma 

ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo [Thiollent, 2005].  

Para o autor [Thiollent, 2005] isso ocorre porque nesse tipo de pesquisa o 

pesquisador observa, mas também atua no objeto de estudo, tendo um papel ativo: 

entendendo, planejando e implementando mudanças.  

Segundo Tripp, (2005) essa proposta tem sido aplicada nas mais diversas áreas, 

tais como ensino e tecnologia. Dessa forma, a utilização da pesquisa-ação se faz 

adequada ao tema da dissertação, que trata da integração entre robótica e o ensino de 

Física, concordando ainda com a teoria interacionista de Vygotsky, que se baseia na 

mediação e na interação dos indivíduos, como podemos constara em [Fontana, 1997] 

Para a coleta de dados necessários, com intuito de consolidar a proposta de 

trabalho, fez-se uso de alguns instrumentos de coleta de dados, como: fotografias, 

gravações, questionários e notas de campo. Além do contato direto com os alunos 

participantes em momentos anteriores e durante a capacitação. Proporcionando assim, 

momentos de observação do universo de pesquisa, que conforme Akynara "o processo 

de observação age como instrumento hábil para constatação de fatos" [Silva, 2010].  
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Para um maior embasamento teórico na pesquisa, recorreu-se à leitura de texto, 

livros e trabalhos sobre as temáticas abordadas neste trabalho. Temáticas relacionadas a 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e educação [Pinto, 1997, Altoé, 2005, 

Faria, 2004, Marques, 2011, Moran, 2008, Pinto, 1997, Lévy, 1999], aprendizagem 

[Fontana, 1993, Oliveira, 2009, Martins, 1997], robótica educacional [Maliuk, 2009, 

Castro, 2008, Ribeiro, 2006, Bacaroglo, 2005, Sá, 2011, Gonçalves, 2007, Andrade, 

2011, Alzira, 2009, Pinto, 2011, Aroca, 2012c]. 

Dentro dos relacionados anteriormente podemos destacar a tese de doutorado 

de Alzira “RoboEduc: uma metodologia de aprendizado com robótica educacional" 

[Alzira, 2008]. E a tese de doutorado de Aroca “Plataforma robótica de baixíssimo custo 

para robótica educacional” [Aroca, 2012c].  

O trabalho de Alzira apresenta uma metodologia de ensino que utiliza robótica, 

baseado na teoria Sócio Interacionista de Vygotsky, mas que difere deste principalmente 

em três pontos chaves:  

• Público: voltado para o ensino fundamental e de maneira generalista, enquanto 

este trabalho se detém ao ensino de Física no ensino médio e nono ano do 

fundamental; 

• Uso de programação: faz uso de programação, ao contrário deste que optou por 

não utilizá-la, como poderá ser constado mais a frente; 

• Kit comercial: utiliza um kit comercial encontrado facilmente no mercado, 

porém de custo elevado. E o presente trabalho optou por utilizar kit de robótica 

livre, por apresentar um baixíssimo custo, neste caso, aproximadamente 

quarenta vezes mais barato.  

Já o trabalho de Aroca é marcado por propor uma arquitetura de controle e técnicas 

que possibilitam a construção de robôs de baixíssimo custo, que utiliza interfaces de 

áudio para controlar atuadores e ler sensores. Além disso, foi desenvolvida uma 

ferramenta de programação baseada em ambientes web que permitem controlar o robô 

via celular ou computador. O presente trabalho adotou a arquitetura do robô sugerido 

por Aroca como referência para o desenvolvimento, como é constado no capítulo 

quatro. 

A partir da definição dos autores centrais, que constitui o primeiro momento 

desta pesquisa, tem-se subsídio para a fundamentação deste trabalho.  

O segundo momento consistiu no desenvolvimento das atividades 

desenvolvidas e da escolha do modelo robótico que seria utilizado nas atividades. 
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A terceira etapa compreendeu a construção do robô escolhido, juntamente com 

o estudo de caso, robótica no ensino de Física, e as oficinas de robótica educacional 

realizadas com alunos de licenciatura em Física. 

A última etapa constituiu da análise dos dados coletados a partir dos registros 

feitos, através das fotografias, gravações, questionários e notas de campo. E pelo 

desenvolvimento da escrita desta dissertação. 

  

1.7 Organização do trabalho 

 

O trabalho se encontra estruturado de forma a permitir que interessados em 

robótica voltada para educação possam de forma fácil, entender uma abordagem de uma 

metodologia de utilização de robótica para o ensino, no caso de Física, e que permita 

sua utilização caso desejem. Assim, este trabalho está composto por sete capítulos 

organizados de maneira que contribua para o encadeamento das ideias. Neste primeiro 

capítulo é apresentada a contextualização e a motivação, a definição do problema e a 

proposta de solução, assim como, o que se espera alcançar e a metodologia do trabalho. 

Nos capítulos seguintes temos: 

• O segundo capítulo apresenta a teoria sócio interacionista de Vygotsky, 

destacando conceitos como mediação, internalização e zona de 

desenvolvimento proximal; 

• No terceiro capítulo abordamos a aplicação da robótica na educação, 

conhecido como robótica educacional, apresentando suas principais 

características.; 

• No quarto capítulo definimos o kit didático que será utilizado, apresentando 

sua composição e características, juntamente do motivo de sua escolha; 

• A metodologia proposta é descrita no quinto capítulo, com sua organização 

e utilização; 

• Os resultados obtidos com a metodologia proposta encontram-se no sexto 

capítulo; 

• Finalmente, no sétimo capítulo, são apresentadas as conclusões. 



 

Capítulo 2 

Teoria Sócio interacionista 
 

 

 

O interesse de explicar o desenvolvimento da mente humana, ao longo da 

história do homem, constitui a base da abordagem histórico-cultural, também chamado 

de sócio histórico ou sócio interacionista, desenvolvida por um grupo de psicólogos 

liderado por L. S. Vygotsky.  

O princípio orientador da abordagem de Vygotsky é que tudo o que é, 

especificamente, humano e distingue o homem de outras espécies origina-se da vida em 

sociedade. Os modos de agir, perceber, atuar, falar, representar, pensar, enfim, o 

funcionamento psicológico vai se constituindo das relações sociais. 

Conforme encontrado em Oliveira, (2009) "um conceito central para a 

compreensão das concepções vygotskianas sobre o funcionamento psicológico é o 

conceito de mediação". Em termos genéricos, mediação, consiste do processo de 

intervenção de um elemento intermediário em uma relação, de modo que, a relação 

deixa de ser direta e passa a ser medida por esse elemento. Por exemplo, quando se 

aproxima a mão de uma chama e a retira rapidamente após sentir dor, está estabelecido 

uma relação direta entre o calor da chama e a retirada da mão. Mas ao aproximar a mão 

de uma chama e ao sentir apenas o calor fizer a retida, ao lembrar da dor sentida em 

outra ocasião, a relação entre o calor da chama e a retirada da mão é medida pela 

lembrança da experiência anterior. Em outra situação em que a retirada da mão venha a 

ocorre quando alguém disser que pode se queimar, também haverá uma relação 

mediada, dessa vez por outra pessoa [Oliveira, 2009] (ver Figura 1 e 2). 

 
Figura 1: Relação direta. 
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Figura 2: Relação mediada. 

 

Como no exemplo da vela e na figura 2 percebemos a presença de um elemento 

mediador que introduz um elo a mais nas relações, deixando-as mais complexas. E 

como observado por Oliveira [Oliveira, 2009] "ao longo do desenvolvimento do 

indivíduo, as relações mediadas passam a predominar sobre as relações diretas". 

Vygotsky trabalha com a noção de que no mundo as relações são predominantemente 

mediadas, e distingui dois tipos de elementos mediadores: os instrumentos e os signos. 

No presente trabalho o elemento mediador se encontra através da robótica 

inserida pelo professor, ensino, para que a partir desse conjunto o aluno possa 

desenvolver o conhecimento, aprendizado. 

 

2.1 Internalização 

 

Alguns estudiosos acreditam que, desde a fase embrionária, exercitamos nossa 

capacidade em aprender. Como afirma Fontana:  

 
“a criança está em constante interação com os adultos, que compartilham 
com ela seus modos de viver, de fazer as coisas, de dizer e pensar, 
integrando-a aos significados que foram sendo produzidos e acumulados 
historicamente”. [Fontana, 1997]  

 

Assim, as atividades realizadas pelas crianças, a partir de interpretações dos 

adultos, fazem sentido no seu meio social. Com isso, pode-se afirmar que o 

conhecimento é construído pelas interações com outros indivíduos, que a origem da 

inteligência se dá em dois momentos: primeiro, no coletivo e depois no próprio 

indivíduo [Vygotsky, 1993]. Isso ocorre devido ao processo de mediação criado quando 
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duas ou mais pessoas cooperam numa atividade (interpessoal), favorecendo a 

reconstrução do conhecimento (intrapessoal). Nessa interação com o outro é que ocorre 

apropriação dos instrumentos e dos signos pelos participantes, o que para Vygotsky 

permite estruturar a realidade e o próprio pensamento. 

 

2.2 Zona de Desenvolvimento Proximal 

 

Vygotsky [Vygotsky, 1993] identificou dois níveis de desenvolvimento, um 

real, processos de desenvolvimentos já concluídos ou capacidade de uma pessoa fazer 

algo sozinha, e um potencial, desenvolvimento proximal, ou seja, a capacidade de 

aprender com outra pessoa. Assim, Vygotsky afirma "o que é o desenvolvimento 

proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã - ou seja, aquilo que a 

criança é capaz de fazer com assistência hoje ela será capaz de fazer sozinha amanhã" 

[Vygotsky, 1985] apud [Fontana, 1993].  

A partir da definição por Vygotsky, que existe dois níveis de desenvolvimento, 

é que ele define zona de desenvolvimento proximal (ZDP) como: 

 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar por meio da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado por meio da solução de problemas 

sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 

capazes. [Vygotsky, 1984, p. 97] apud [Oliveira, 2009] 

 

Assim a ZDP refere-se ao caminho que o indivíduo irá percorrer para tornar 

funções que estão em desenvolvimento - desenvolvimento potencial - consolidadas, 

alcançando um nível superior do desenvolvimento real. 

A proposta é de que, também trabalhasse os indicadores de desenvolvimento 

proximal, criando zonas de desenvolvimento proximal (ZDP) - que é a distância entre o 

nível de desenvolvimento real e o potencial (ver Figura 3) - nas quais as interações 

sociais são centrais, estando então, ambos os processos, aprendizagem e 

desenvolvimento, inter-relacionados [Fontana, 1993, Silva, 2008]. 
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Figura 3: Zona de Desenvolvimento Proximal. 

 

 O desenvolvimento potencial do aluno será estimulado através das aulas de 

robótica educacional ministradas pelos professores de Física e, através dessas aulas, os 

alunos terão os indicadores de desenvolvimento proximal trabalhados, criando zonas de 

desenvolvimento proximal (ZDP). Com isso passaram a ter um desenvolvimento 

proximal mais elevado, possibilitando uma maior evolução em seu nível de 

desenvolvimento real. 

 



 

Capítulo 3 

Robótica aplicada à educação 

 

 

No mundo atual, encontra-se facilmente a robótica nos mais variados 

ambientes, e certamente muitas pessoas conseguem identificar, mas terão alguma 

dificuldade em construir uma definição abrangente sobre a mesma.  

Em geral, assim, como encontrado nos dicionários, encontra-se que um robô é 

definido como um aparelho automático, geralmente em forma de boneco, que é capaz 

de cumprir determinadas tarefas. Uma definição aceita por muitos estudiosos da área 

identifica um robô como sendo um corpo capaz de efetuar movimentos que é 

comandado por uma unidade programável capaz de controlá-lo (ver Figura 4). 

 

 
Figura 4: Exemplo de um robô, neste caso para uso industrial. Fonte: NEPAM. Disponível em: 

http://www.nepam.com.br 

 

Destas definições retira-se a ideia básica de que quando existem tarefas que 

implicam movimento ou trabalho mecânico, e há a possibilidade de controlar estes 

movimentos, estas envolvem um processo de programação por parte do utilizador que 

caracteriza um robô.  

A palavra robótica, por sua vez, refere-se ao estudo e à utilização de robôs, 

sendo uma área multidisciplinar, que integra disciplinas como a Matemática, a Física, 

Engenharias, a Programação, entre outras, fazendo a interação com o mundo real. 
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Com essa definição para robótica é possível enxergá-la em alguns 

eletrodomésticos, nos aparelhos eletrônicos, nos elevadores, nos caixas eletrônicos, 

enfim, em uma infinidade de sistemas.  Pois são responsáveis pela execução de tarefas 

por meio do controle humano, facilitando assim, o trabalho árduo para a maioria das 

pessoas.  

 

3.1 Robótica educacional 

 

Diante do dinamismo presenciado no mundo, fomentado por constantes 

inovações tecnológicas em diversas áreas do conhecimento, encontra-se diariamente 

artefatos tecnológicos que possibilitam comunicação, trabalho, diversão. A todo o 

momento se está aprendendo e reaprendendo a operar estes artefatos, em um 

interminável processo de ensino-aprendizagem. Neste contexto, é importante se ter uma 

escola contemporânea, atuando como um elo entre seus alunos e o conhecimento. A 

aplicação da robótica na educação, conhecida como robótica educacional ou robótica 

pedagógica, é um elo que colabora em muito para uma prática pedagógica instigadora, 

motivadora da aprendizagem. Encontra-se no Dicionário Interativo Brasileiro de 

Educação: 

 

Termo utilizado para caracterizar ambientes de aprendizagem que reúnem 

materiais de sucata ou kits de montagem compostos por peças diversas, 

motores e sensores controláveis por computador e softwares que permitam 

programar de alguma forma o funcionamento dos modelos montados 

[Menezes e Santos, 2002]. 

  

De acordo com a definição formal, acima, um aspecto importante é que ela não 

restringe sua utilização apenas ao ensino de robótica em si, mas sim a introduz como 

um elemento mediador proporcionando novos caminhos para um processo de ensino-

aprendizagem mais participativo, menos excludente quanto à ação do aluno na 

construção do conhecimento, como constado em diversos trabalhos [Alves, 2011, 

Aroca, 2012a, Aroca, 2012c, Hamblem, 2004, Howard, 2007, Rawat, 2004, Soto, 2006, 

Weinberg, 2003].  Dessa forma, desponta-se a aplicação da robótica no ensino como um 

grande recurso para que o aluno atue na construção do próprio conhecimento, 

aumentando as possibilidades de aprendizagem.   



13 

 

 

Através da manipulação de diversos tipos de materiais para a montagem de 

robôs, a robótica educacional possibilita trabalhar de forma interativa os diversos tipos 

de conteúdo, desde os tradicionais componentes curriculares - português, biologia, 

física, matemática - até questões sobre de inclusões, além de disciplinas técnicas 

[Fernandes, 2010, Santos, 2010, Silva, 2012, Silva, 2010]. 

Diferentemente de outras áreas de aplicação - indústria, médica, vigilância - 

onde o produto final é o foco principal, a robótica educacional visa mais o processo que 

o fim, ou seja, o caminho percorrido pelo aluno até o produto final.  

 

3.2 Componentes de um robô 

 

Após serem abordados alguns dos conceitos básicos da robótica, e se ter uma 

visão mais geral desta área, falta saber identificar componentes que compõem um robô. 

Esses componentes são: 

• Controlador  – parte central do robô, dotado de uma unidade de 

processamento e memória para execução de seu(s) programa(s).  

• Sensores – componentes responsáveis por detectar estímulos do 

ambiente, tais como: imagens, sons, rotação, cor, luz, etc.  

• Atuadores – motores de diversos tipos, como mecânicos, elétricos, 

hidráulicos ou pneumáticos; servem para mover o robô e seus manipuladores. 

• Manipuladores – membros como braços e garras, a variedade de 

movimentos que um manipulador pode realizar é medida em graus de 

liberdade. Normalmente possuem um ou mais atuadores em sua estrutura. 

• Engrenagens – elementos mecânicos compostos de rodas dentadas.  

• Eixo – peça que liga um motor a engrenagens ou rodas.  

• Fonte de energia – dispositivo que fornecer energia para o 

funcionamento do robô. 

• Fiação – meio para a transmissão dos sinais entre os componentes. 

• Estrutura  – conjunto de peças que defina o formato do robô. 
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3.3 Kits robóticos 

 

No mercado existem diversos kits de robótica que são usados no âmbito 

educacional, que se enquadra em três categorias dependendo da construção do robô: uso 

de kit comercial, de material de montagem e de material alternativo (sucata). 

• Kit comercial - Essa categoria refere-se a kits prontos, comercial, que são 

encontrados nas prateleiras das lojas (ver Figura 5). Alguns já voltados para 

o uso educacional. As vantagens desses kits é que em geral fornecem junto 

das peças de montagem um material de apoio para a montagem e em alguns 

casos um material didático de apoio ao professor. Porém, esses kits são 

caros, com custos que vão de centenas a milhares de reais. 

 

 
Figura 5: Kit LEGO Mindstorms NXT. Fonte: Educação Tecnológica. Disponível em: 

http://edutecmodulo.blogspot.com.br/ 
 

• Uso de material de montagem - Essa categoria é caracterizada por não vir 

com manuais e guias de montagens. Ficando a cargo do usuário construir o  

robô a sua maneira, livremente, com peças mecânicas e eletrônicas 

adquiridas separadamente. E em geral, a unidade de controle costuma ser 

um microcontrolador (ver Figura 6). 

 

 
Figura 6: N-bot, exemplo de robô com material de montagem. Fonte: Aroca, ( 2012b). 
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• Uso de sucata - Este tipo de material abrange brinquedos velhos, caixas de 

papelão, plástico, pedaços de madeira, dispositivos eletrônicos e muitos 

outros materiais (ver Figura 7).  A grande vantagem do seu uso é o baixo 

custo e algumas das desvantagens são a ausência de material didático pronto 

e a dificuldade de integração dos componentes, principalmente por parte das 

crianças.   

 

 
Figura 7: Exemplo de robótica com material reciclado. 

 



 

Capítulo 4 

Metodologia Proposta 

 

 

A utilização de robôs na educação pode se destacar como uma ferramenta para 

auxiliar o ensino-aprendizagem na medida em que torna a aula mais atrativa, 

despertando a curiosidade e voltando, assim, a atenção dos alunos para o robô, além de 

proporcionar um contato mais próximo com esses sistemas, fazendo com que haja uma 

maior aproximação dos alunos com a sua realidade que, a cada dia, torna-se mais 

computadorizada, favorecendo assim uma construção do conhecimento de forma mais 

significativa.  

Um mero contato com a robótica não implica em ambientes informadores e 

estimuladores que garantam a aprendizagem e nem promova, necessariamente, o 

desenvolvimento intelectual. Contudo, se o aluno for estimulado a pensar, estruturar 

suas ideias, elaborar hipóteses, por meio da reflexão individual e da interação em grupo 

(alunos, professor e robô), chegará ao objetivo pretendido. Destacando que o importante 

é o processo, o desenrolar dos trabalhos, e não o resultado por si só. 

Nesse ambiente, cabe ao professor ser o mediador, propondo alternativas para a 

solução de situações problemas por meio do aprimoramento de montagens, ideias e 

abordagens. Dessa forma, possibilitando uma abertura na zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP), que, por consequência, aumenta a capacidade real do aluno, ou seja, 

possibilitará que o aluno seja capaz de fazer por si próprio algo que anteriormente não 

faria sozinho.  

Dentro dessa perspectiva, a metodologia proposta pauta-se na aprendizagem 

interacionista, colaborativa e pela observação. Nesse sentido, as investigações tomam 

por base as teorias de Lev S. Vygotsky, como descrito no capítulo 2. Tendo como 

conceito central a mediação, conforme podemos constatar na Figura 8, que apresenta o 

robô construído como elemento medidor. 
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Figura 8: Atividade mediada pela robótica. 

 

Com a robótica como elemento mediador, composto no caso por um kit 

didático de baixíssimo custo sugerido, espera-se promover a interação social e 

desenvolvimento da ZDP dos envolvidos, ambos, interação social e ZPD são conceitos 

chaves da teoria de Vygostsky, que foi tomado como base e apresentado no Capítulo 2. 

Além de promover inclusão digital, propicia aos envolvidos um contato com o meio 

tecnológico. Assim, a interação social, o desenvolvimento da ZDP e a inclusão digital 

contribuem para a construção do conhecimento de forma significativa. Pode-se 

constatar essa interligação de maneira mais clara na Figura 9. 

Ainda destacando, que neste caso, a presença da robótica não se limitará 

apenas a utilização de robô, mas sim na construção de um, que poderá vir a ter as mais 

diversificadas formas. Desta maneira, estimulando a criatividade e a interação dos 

alunos. Interação esta defendida por Vygotsky como uma das fases para o 

desenvolvimento do conhecimento. Outro fator importante que a robótica possibilita é a 

interdisciplinaridade, como forma de desenvolver um trabalho de integração dos 

conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento contribuindo para o 

aprendizado do aluno. Vale ressaltar que se optou por não utilizar programação, para 

muitos pode ser estranho, mas isso se justifica, tem objetivo de deixar a utilização do 

robô mais simples e acessível, tornando-se mais atrativo aos professores. 

A metodologia proposta foi organizada por meio de oficinas pedagógicas de 

robótica, onde participam licenciandos do curso de Física. 

Aos licenciandos devem ser apresentados os conhecimentos relacionados à 

robótica, capacitando-os, tendo como objetivo que este futuro professor venha construir, 

com seus alunos, robôs com a utilização do kit sugerido, e, em um segundo momento, 

um conjunto de atividades que compõem o kit didático com robótica de baixíssimo 
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custo voltado para o ensino de Física, discutindo e realizando essas atividades junto ao 

professor ministrante da capacitação.  

As oficinas são realizadas em encontros semanais, com uma hora e trinta 

minutos de duração, podendo ser readequado com conforme a necessidade do grupo ou 

disponibilidade do ministrante. E realizados na sala habitual de suas aulas, em grupos 

estabelecidos pelo ministrante.  

As atividades por sua vez são o elemento principal dessa metodologia, que tem 

o objetivo de proporcionar a interação aluno-robô-professor, que possibilitam um 

aumento na ZPD dos alunos e fornecem um suporte ao professor de Física, para que 

este tenha condições de trabalhar a robótica em suas aulas. Atividades, estas, centradas 

na investigação e em acontecimentos do dia a dia, possibilitando que os alunos 

participem da construção do seu conhecimento. 
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Figura 9: Diagrama de interligação de conceitos. 

4.1 Kit didático com robótica de baixíssimo custo 

 

O primeiro momento da definição do kit didático, assim chamado, constituiu 

da escolha de qual robô deveria ser utilizado. Assim, dentro de uma vasta quantidade de 

possíveis robôs, foram analisados alguns trabalhos [Aroca, 2012c, Silva, 2012, Cesár, 

2007, Cruz, 2007, Galvan, 2006, Hamblem & Hall, 2004, Kozen, 2007, Santos, 2010, 

Saura & Gómez, 2012, Carter, 2011, CellBots, 2011, Cho, 2008, Silva, 2012], 

decidindo-se pelos CellBots, que consiste na utilização de celulares como unidade de 

controle para um robô.  
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Essa escolha se deu por alguns motivos, tais como: o uso de celulares para 

controle de robôs, que se mostra uma tendência promissora, como sinalizada pela 

Associação Internacional dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) [Guizzo & 

Deyle, 2012]; o celular ser um dispositivo bastante comum no Brasil, que, segundo a 

Agência Nacional de Telecomunicações brasileira (ANATEL), existia, em abril de 

2013, mais 264 milhões de linhas cadastradas no Brasil [ANATEL, 2013]; facilidade de 

utilização como visto nos trabalhos estudados [Aroca, 2012b, Santos, 2010]; e por 

apresentar um baixíssimo custo como se pode constatar em [Aroca, 2012c], com isso 

fica mais próximo da realidade das escolas brasileiras. 

Dentro do CellBots, escolheu-se o N-Bot, assim intitulado por Aroca [Aroca, 

2012c], como referência. Nas palavras de Aroca temos a definição do N-Bot como 

sendo: 

"[...] robô de baixíssimo custo que foi desenvolvido especialmente para o 

AFRON [...]. O N-Bot pode ser controlado por um telefone ou por um PC 

com Linux, Windows ou MAC, ligando diretamente cabos de áudio entre o 

robô e o PC." [Aroca, 2013c] 

  

Ao invés de utilizar um microcontrolador como componente principal da 

plataforma, como de costume em robôs de baixo, o N-Bot usa uma interface de 

comunicação que utiliza tons de áudio para o controle. Isso permite que ele tenha um 

menor custo de fabricação. 

Além do N-Bot apresentar os motivos atentados, o N-bot foi atestado 

internacionalmente ao ter sido um dos vencedores do prêmio "10-dollar robot desing 

challenge" da associação "African Robotics Network" em 2012, ficando em segundo 

lugar na categoria All-in-One, que agrupa robôs polivalentes que podem atuar estando 

conectados ou não a um computador.  

Desta forma, o circuito adotado é baseado no trabalho de Aroca [Aroca, 

2012b], com pequenas modificações (ver figura 10), que possibilita a redução do custo e 

da montagem, pois apresenta um custo de fabricação de $10.71 (ver tabela 1 e 2) e, 

ainda dentro das comparações apresentadas por Aroca [Aroca, 2012c], apresenta-se 

como a melhor escolha para aplicação no trabalho em questão.  

 



 

 

Figura 10: Esquema elétrico do circuito. Adaptado de 

Tabela 1: Lista de componentes do circuito e valores para uma unidade.

Componente

Decodificador DTMF 
(MT8870 ou HT9170)
Temporizador NE555
CD4066 chave analógica
Resistor 15K Ω
Resistor 4K7 Ω
Resistor 100K Ω
Resistor 10 Ω 
Resistor 10K Ω
Resistor 330K Ω
1N4148 diodo Ω
0.10uF (100nF) 
Capacitor de cerâmica
1uF capacitor eletrolítico
Placa de circuito 
Universal 
Micro RC servo
3.579545MHZ Cristal

 

Tabela 2: Valor para construção de uma placa de acordo com a quantidade.

 

O circuito, basicamente, funciona recebendo

escolhido um celular, como dispositivo gerador de tom DTMF, 

: Esquema elétrico do circuito. Adaptado de Aroca [Aroca, 2012b]

 

: Lista de componentes do circuito e valores para uma unidade.

Componente QTD 
Valor unit. R$ 

(Brasil) 
Valor unit. $

(China) 
Decodificador DTMF 
(MT8870 ou HT9170) 

1 4,00 0.5

Temporizador NE555 2 0,56 0.25
CD4066 chave analógica 1 0,89 0.3

Ω 2 0,10 0.01
Ω 1 0,10 0.01

Ω 1 0,10 0.01
 2 0,10 0.01
Ω 6 0,10 0.01

Ω 1 0,10 0.01
Ω 2 0,11 0.2

0.10uF (100nF) 
Capacitor de cerâmica 

2 0,09 0.06

1uF capacitor eletrolítico 3 0,15 0.05
Placa de circuito 1 2,57 0.41

Micro RC servo-motor 2 24,00 3.94
3.579545MHZ Cristal 1 0,69 0.30

TOTAL  R$ 59,42 $ 10.77

: Valor para construção de uma placa de acordo com a quantidade.

Quantidade 
Valor R$ 
(Brasil) 

Valor $ 
(China) 

1-9 59,42 10,77 
10-24 50,56 10,77 
25-49 59,89 10,43 
50-100 41,30 10,43 
+100 40,64 10,11 

O circuito, basicamente, funciona recebendo um tom DTMF, no caso foi 

um celular, como dispositivo gerador de tom DTMF, pois como já dito 
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[Aroca, 2012b]. 

: Lista de componentes do circuito e valores para uma unidade. 
Valor unit. $ 

 
0.5 

0.25 
0.3 

0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.2 

0.06 

0.05 
0.41 

3.94 
0.30 

$ 10.77 

: Valor para construção de uma placa de acordo com a quantidade. 

um tom DTMF, no caso foi 

pois como já dito trata-
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se de um dispositivo bastante comum no Brasil. O circuito utiliza um decodificador 

DTMF para gerar um conjunto de 4 bits, que codificam um valor binário equivalente ao 

tom DTMF. Esses quatro bits são utilizados para controlar um circuito integrado de 

chaves analógicas que, por sua vez, irá atuar no gerador de sinal PWM para realizar o 

controle dos servos motores (ver figura 11).  

 

 
Figura 11: Diagrama de funcionamento do circuito. Adaptado de Aroca [Aroca, 2012c]. 

 

Vale ressaltar que se optou por não utilizar programação, limitando seu 

controle apenas às teclas do celular. Cada tecla irá resultar em um comando conforme a 

tabela 3. Esta opção de não utilizar programação, para muitos pode ser estranho, mas 

isso se justifica, tem objetivo de deixar a utilização do robô mais simples e acessível. 

Isto devido grande parte dos professores nunca terem tido contato com programação, 

assim a programação se apresenta como um elemento bloqueador da utilização da 

robótica. Como pode ser constatado em dois momentos, primeiro ao ministrar a 

disciplina de Informática Aplicada ao Ensino de Física, os mesmos alunos que 

participaram da capacitação em robótica, tentou-se ensinar a programar no Scilab e, em 

uma reunião a turma foi unânime em pedir para que esse conteúdo fosse retirado da 

ementa após a segunda semana de aula. Em um segundo momento, no início da 

capacitação os alunos questionaram se precisariam saber programar, já se mostrando 

contrários à ideia de terem que programar e alívio ao saberem que não precisariam.  
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Tabela 3: Comando correspondente a cada tecla. 
Tecla 

(Dígito DTMF) 
Binário 

Sentido de Giro 
do Motor I 

Sentido de Giro 
do Motor II 

1 0001 Parado Direita 
2 0010 Parado Esquerda 
3 0011 Parado Esquerda 
4 0100 Parado Parado 
5 0101 Esquerda Direita 
6 0110 Esquerda Esquerda 
7 0111 Parado Direita 
8 1000 Esquerda Parado 
9 1001 Direita Direita 
0 1010 Direita Esquerda 
* 1011 Direita Direita 
# 1100 Direita Parado 

 

A esse circuito, foram adicionados materiais comuns do dia a dia de uma 

escola e de baixo custo, como: tesoura, estilete, cola, caneta, régua, além de materiais 

reciclados, como palito de picolé, papelão, tampas de recipientes. E com isso montou-se 

o kit visto na Figura 12. 

 

 
Figura 12: Kit didático a ser utilizado. 

  

Este kit foi pensado e elaborado de maneira a ser utilizado nas atividades 

desenvolvidas (Apêndice A), para que seja o elemento medidor, permitindo integração 

da robótica com o ensino de Física.  

 O kit também tem o objetivo de ser facilmente adquirido e atrativo, tanto por 

apresentar um baixo custo, basicamente o custo do circuito, e ser compostos por 

materiais simples, encontrado no dia a dia. Além do baixo custo, podemos dizer que 

este kit é atrativo por apresentar:  
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• Versatilidade: constada nas diversas possibilidades de utilização do 

circuito adotado, como podemos constatar nas Figuras 13, 14, e 15, onde 

com o mesmo circuito construiu-se um barco (CellBoat), um elevador 

(CellElevator) e um carrinho (CellCar). 

• Fácil utilização: com a escolha de materiais simples e de um circuito 

controlado de maneira simples via celular, permite que o kit seja 

facilmente utilizado. 

• Não ser programado: a escolha de não usar programação permite que todos 

venham a utilizar, não restringindo seu uso apenas por indivíduos que 

saibam programar. 

 

 
Figura 13: CellBoat, um barco controlado via celular 
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Figura 14: CellElevator, um elevador controlado via celular. 

 

 
Figura 15: CellCar, um carrinho controlado via celular. 

 

4.2 Atividades sugeridas 

 

As atividades foram desenvolvidas de modo que os professores possam 

integrar a robótica, ou seja, o kit didático sugerido, ao ensino de Física, trabalhando os 

conceitos de forma investigativa, aproximando a Física ao dia a dia do aluno. 
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Ao total foram desenvolvidas cinco atividades, intituladas como: 

• Distância e Deslocamento 

• Velocidade Escalar e Velocidade Vetorial 

• Força e Atrito 

• Terceira Lei de Newton 

• Eletricidade 

Todas as atividades (ver figura 16) apresentam escopo similar, buscando em 

todas uma abordagem não tradicional do ensino de Física, como visto atualmente nas 

escolas brasileiras, distanciando do formalismo matemático, mas não esquecendo a 

Matemática envolvida e aproximando o aluno do entendimento teórico e da aplicação 

no dia a dia. 

 
Figura 16: Escopo geral das atividades em ordem. 

 

As atividades encontram-se estruturadas apresentando os tópicos apontados na 

Figura 16: 

• Conceitos chaves: aponta os conceitos que devem ser abordados na aula; 

• Indagações iniciais: sugerem-se questionamentos que o professor deve 

fazer ao iniciar a aula, para que, ao final, seja feito o mesmo questionamento 

aos alunos, com o objetivo de verificar a evolução dos alunos comparando 

as respostas. 

• Conteúdo contextualizado: todas as atividades apresentam o conteúdo que 

dever ser trabalhado na aula de maneira contextualizada, com a utilização 
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dos robôs desenvolvidos com o kit proposto e fatos do dia a dia, sempre 

com observações e questionamentos direcionados ao conteúdo de cada aula. 

• Atividade prática: todas as atividades contêm uma prática relacionada com 

conteúdo abordado, sempre com exemplos que envolvam o robô 

desenvolvido e exemplos do dia a dia. A prática está composta por três 

etapas: o procedimento a ser utilizado, com descrições passo a passo; 

análise e conclusões, para discutir o que foi observado, fazer uma avaliação 

e uma revisão do conteúdo, e inferir a respeito do conteúdo; e conceitos que 

devem ser trabalhos na prática. 

• Avaliação: ao final de cada atividade encontra-se um tópico avaliação, que 

aborda questões conceituais e pensamento crítico. Nesse último, através do 

uso de analogias, julgamentos, resolução de problemas do dia a dia e 

inferindo sobre situações específicas. 



 

Capítulo 5 

Estudo de Caso e Resultados 

 

 

A metodologia para análise do projeto baseia-se na observação e coleta de 

dados, por meio de questionários e observação participante. Portanto, a pesquisa pode 

ser classificada de cunho qualitativo, preocupada mais com processo do que 

simplesmente com os resultados. 

Com intuito de gerar dados o estudo de caso foi realizado com alunos do 

último e penúltimo período do curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Participaram toda a 

turma do sétimo período, treze alunos, e dois alunos do ultimo período. Esses alunos 

foram divididos em três grupos, com cinco alunos cada, e cada grupo recebeu um kit 

como o da figura 12.  

Não podendo englobar todos os alunos, esses foram, então, escolhidos porque 

serão as primeiras turmas a concluírem o curso, e a intenção é que esta capacitação seja 

repetida anualmente, possibilitando que todos os alunos, ao concluírem o curso, tenham 

tido a oportunidade de participar desta capacitação. 

Antes de iniciar a capacitação foi aplicado com os alunos um questionário (ver 

Apêndice B2), que aborda suas expectativas com a capacitação e se eles visualizam a 

robótica como uma ferramenta que possa contribuir para o ensino de Física. Em todos 

os questionários, obtive-se um bom retorno quanto à utilização da robótica para o 

ensino (ver Figura 17), assim como foi um consenso que a utilização da robótica pode 

vir a contribuir para melhoria do ensino de Física, conforme constado nesta resposta 

"Sem dúvida! Como já comentado anteriormente, é algo que fascina e, independente do 

nível de ensino, essa curiosidade despertará maior interesse pela disciplina, refletindo 

diretamente na aprendizagem dos alunos". 
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Figura 17: Análise quantitativa das repostas dos alunos ao questionário do Apêndice B2. 

 

A capacitação seguiu conforme os passos estabelecidos pela metodologia 

propostas. A primeira etapa com a formação inicial por meio de referenciais teóricos, 

capacitando os licenciandos para a utilização da robótica. A segunda etapa com o uso da 

tecnologia educacional, a robótica, dentro de sala de aula pelos futuros professores.  

Nas observações feitas durante o primeiro encontro, constatou-se que os alunos 

se mostraram bastante entusiasmados, inclusive, com alguns já desejando adquirir um 

kit, indagando "quanto custa?", "como faço para comprar?" "qual o nome dessa placa?", 

deixando a sala de aula, no primeiro encontro, muito ansiosos. 

No dia da montagem (ver figura 18 e 19), ficou mais visível o quanto alguns 

alunos estavam empolgados e animados, chegando a lembrar da felicidade de uma 

criança quando recebe um brinquedo novo. Ao final da atividade, os grupos 

demonstravam empolgação, felicidade e sensação de dever cumprido, robô montado e 

funcionando (ver figura 20), com as expectativas de como seriam as atividades e de 

como iria utilizar os robôs nos encontros seguintes. 
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Figura 18: Alunos separados em grupos montando seus CellBots. 

 

 
Figura 19: Um grupo realizando a montagem do seu CellBot. 

 

 
Figura 20: Montagem realizada pelos alunos. 

 

Nos encontros seguintes deu-se continuidade com a análise e discussão das 

atividades, para posteriormente realizar as atividades. As atividades ocorreram com 
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tranquilidade, e sempre com empolgação pelos alunos. Chegando a alguns momentos a 

ser percebida uma disputa entre os grupos para ver quem conseguiria concluir primeiro 

as atividades. Apenas um grupo apresentou problema com a montagem, as rodas não 

ficaram bem fixadas, que resultou em um funcionamento não tão bom quanto aos dos 

demais grupos, mas que não impediu a realização das atividades.  

Um ponto a ser salientado, foi a análise das atividades por parte dos alunos, 

onde em suas falas ficou claro, que de maneira geral classificaram as atividades como 

muito boas, principalmente pela maneira que o conteúdo é abordado e como permite a 

interação robô-aluno-professor, focando a atenção do aluno na atividade. Isso também 

pode ser observado nas repostas do questionário do Apêndice B3 (ver Tabela 4).  

 

Tabela 4: Respostas de alunos com relação à questão 7 do questionário do Apêndice B3. 
7 - Com certeza houve diferença, as aulas utilizando robótica fazem com que prestemos mais atenção e 

nos envolva na construção dos conceitos, fundamental para um efetivo aprendizado. 

7- Sim, principalmente por as aulas de robótica parecerem com aulas construtivista onde o professor era 

um mediador do processo de ensino 

7 - Sim! A aula de robótica "prende" mais a atenção dos alunos, a metodologia foi bastante diferente, 

isso ajudou a compreender melhor o funcionamento dos robôs. 

 

Negativamente alguns alunos apontaram que poderia haver uma melhora na 

locomoção do robô, isso tanto pode ser observados nas falas, como nas respostas do 

questionário B3 (ver Tabela 5). 

 

Tabela 5: Resposta de aluno com relação à questão 8 do questionário do Apêndice B3 

8 - Sim. Acho que pode melhorar nos movimentos realizados pelo robô, poderiam se 

executados de uma forma mais atrativa nas curvas. 

 

Também foi aplicado um questionário (ver Apêndice B1) com os professos que 

ministram aulas de Física na licenciatura, com questionamentos sobre sua capacitação 

na área de robótica, qual o seu interesse e se acreditam que a robótica possa vir a 

contribuir com o ensino de Física (ver Figura 21).  
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Figura 21: Análise quantitativa das repostas dos professores. 

 

As respostas foram bastante animadoras quanto à contribuição da robótica ao 

ensino de Física, obtendo resposta como: "podemos aplicar, demonstrar, analisar sobre 

conceitos e leis dos diversos ramos da Física como: Dinâmica, Estática, Hidroestática, 

Eletromagnetismo, Ondas e Física Moderna" (ver Tabela 6). Porém nenhum respondeu 

positivamente quando questionado se tem alguma capacitação na área (ver Tabela 7). 

 

Tabela 6: Resposta de professor com relação à questão 5 do questionário do Apêndice B1 
5 - Sim, pois podemos aplicar, demonstrar e analisar sobre conceitos e leis dos diversos ramos da Física 

como: Dinâmica, Estática, hidrostática, eletromagnetismo, ondas e física moderna 

 
Tabela 7: Resposta de professor com relação à questão 4 do questionário do Apêndice B1 
4 - Não, apenas nas disciplinas experimentais tive algo mais próximo disso. 
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Ao comparar as respostas obtidas nos questionários aplicados antes e depois do 

curso é possível perceber que houve uma evolução na ideia que os alunos tinham do é 

um robô e de como se constrói um (ver Tabelas 8 e 9).  

 

Tabela 8: Comparação das respostas dos alunos da questão 2 dos questionários do Apêndice B2 e B3. 
ANTES 

2 - 1º um motor 

     2º fios 

     3º uma placa mãe p/ substituir os comandos 

     4º em alguns caso roda 

2 - Não sei ao certo, acredito que seja por meio de uma programação computacional. 

2 - Primeiramente com um objetivo para esse robô e em seguida com muito conhecimento sobre 

tecnologia (mecânica, elétrica etc.) e recursos para isso 

2 - Com sistema computacional, noções de física (ênfase na eletricidade e engenharia). 

DEPOIS 

2 - Estrutura, fios, placa receptora de comando, controladores e em alguns casos rodas. 

2 - Com componentes eletrônicos, podendo-se utilizar também sucata e materiais que não são mais 

utilizados. 

2 - Um robô se constrói de acordo com a função que ele vai desenvolver, envolvendo partes: mecânicas, 

elétricas, de sensores e processamento de dados. Com isso para construção d um robô requer bastante 

conhecimento de diversas áreas. 

2 - Para a construção é preciso de diversos materiais como: alicates, motores, sensores, algum sistema 

para enviar os comandos, entre outros. 

 

Tabela 9: Comparação das respostas de um aluno da questão 1 dos questionários do Apêndice B2 e B3. 
ANTES 

1 - Um sistema organizado para realizar um trabalho mecânico. 

DEPOIS 

É um dispositivo mecânico o qual realiza uma atividade programada ou controlada por alguém. 

 
Ainda pode-se constatar nas respostas do questionário aplicado após a 

capacitação que suas expectativas foram atendidas (ver Tabela 10), assim como foi 

possível constatar novamente um consenso que a utilização da robótica pode vir a 

contribuir para melhoria do ensino de Física, conforme constatado nas respostas que 

enfatizam que essa metodologia pode melhorar o ensino de Física (ver Tabela 11). 
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Tabela 10: Respostas de alunos com relação à questão 3 do questionário do Apêndice B3. 
3 - Minhas expectativas foram atendidas, aprendi como fazer um robô e utilizá-lo didaticamente em sala 

de aula. 

3 - Sim, a robótica era, ou melhor é uma área que me interessa bastante, principalmente relacionando-a 

com a Física aplicada ao ensino. 

3 - Na verdade foram até superadas. 

3 - Sem dúvida! Com o curso foi possível perceber de forma mais clara como ser aplicado a robótica no 

ensino de Física, nos dando mais uma opção interessante e didática de se trabalhar essa disciplina. 

3 - Sim! Achei o curso bastante proveitoso pois alguns conteúdos poderei levar para sala de aula! 

3 - Sim, pois acredito que o curso foi bastante produtivo. 

 

Tabela 11: Respostas de alunos com relação à questão 4 do questionário do Apêndice B3. 
4 - Continuo acreditando que essa metodologia pode sim ajudar no aprendizado na medida em que 

tornam mais atraentes as aulas. 

4 - Acredito que esta metodologia possa levar a melhoria no ensino de Física, na medida em que leva a 

um aumento do interesse dos alunos, já que robôs é algo bastante "chamativo". 

4 - Sim, além de incentivar, essa metodologia também pode motivar e envolver os alunos no momento 

da atividade. 

4 - Sim, já que as aulas seriam mais dinâmicas, proporcionando um melhor aprendizado à todos os 

envolvidos no processo. 

 

Quando questionando se a robótica educacional seria uma maneira de trabalhar 
a parte experimental do ensino Física todos acreditam que sim, porém a vêem com um 
pouco mais de dificuldade, exigindo um melhor planejamento. Como constatado em 
suas falas e também nas repostas da questão 5 do Apêndice B3, que podem se vistas na 
Tabela 12. 

 
Tabela 12: Respostas de alunos com relação à questão 5 do questionário do Apêndice B3. 
5 - A utilização da robótica educacional é uma boa opção de se trabalhar a parte experimental do ensino 

de Física uma vez que envolve mais os alunos e ao participarem ativamente nas atividades promove ou 

pode promover um efetivo ensino-aprendizagem. 

5 - A utilização da robótica é uma boa estratégia para experimentação em Física, pelo fato de envolver 

muitos conteúdos no qual pode ser trabalhado, como vimos no curso. 

5 - Sim, sendo que o professor deve fazer adequações para suas turmas, tendo em vista questões como 

tempo, quantidade de conteúdos, objetivos das aulas de Física e a disponibilidade de materiais para 

construção dos robôs.  

5 - Sim, ainda mais pelo aspecto investigativo que se apresenta a proposta. 

Sim! Acho que vem a ajudar muito o professor em sala, e a partir da robótica se trabalhar diversos 

conceitos. 
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 Ao questionar os licenciandos se a abordagem e as demonstrações utilizadas 
foram adequadas, e se utilizaram algum conhecimento de Física também se obteve 
respostas satisfatórias, tais como as respostas destacadas na Tabela 13. 

Tabela 13: Respostas de alunos com relação às questões 6 e 8 do questionário do Apêndice B3. 
5 - Sim, no momentos da montagem do robô discutimos a respeito do formato dele de preocupando com 

o centro de massa do robô para deixá-lo o mais estável possível, também utilizamos o conhecimento 

sobre deslocamento, velocidade e atrito no momento de escolha das rodas para o robô. 

6 - Utilizei conteúdos de física como deslocamento, distância, soma vetorial, unidade de medida, tensão, 

potência elétrica, montagem de circuitos elétricos. 

6 - Sim. Grande parte da cinemática como deslocamento, distância percorrida, referencial, unidade de 

medida. Ainda foi possível estudar as leis de Newton, força de atrito e na área de eletromagnetismo 

estudamos corrente elétrica, condutores e isolantes, entre outros. 

8 - Gostei muito das atividades planejadas o que poderia melhorar seria apenas o funcionamento do robô. 

8 - Como já foi dito anteriormente, o curso atendeu a todos minhas expectativas. Gostei muito da 

metodologia utilizada e do desenrolar das atividades. Sendo assim, não tenho sugestões a dar já que 

acredito ser viável, da forma como está, sua aplicação. 

 

Com relação às contribuições da robótica na prática docente os alunos se 

mostraram bastantes entusiasmos, demonstrado em falas como: "não imaginava que 

seria tão simples e acessível de utilizar a robótica educacional". Contudo, alguns alunos 

demonstraram que a capacitação contribuiu para sua prática docente, porém ainda não 

se sentem seguros de utilizar robótica em suas aulas (ver Tabela 14). 

 

Tabela 14: Respostas de alunos com relação à questão 9 do questionário do Apêndice B3. 
9 - Trouxe, pois antes eu achava que o trabalho com robótica em sala de aula seria praticamente 

impossível, mas agora vi que o mesmo é possível, e até utilizando materiais de baixo custo. 

9 - Já havia muita curiosidade da minha parte sobre a robótica, mas por falta de conhecimento não tinha 

ainda cogitado a ideia de levar para sala de aula. Com o curso pude ter uma noção inicial e assim 

pretendo utilizar esta prática em minhas aulas. 

9 - Acredito que de alguma forma sim, mas ainda não me sinto segura para aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso, em sala de aula propriamente dita, principalmente no tocante ao fato de 

montagem do projétil. 

9 - Sim, pois não imaginava que seria tão simples e acessível de utilizar a robótica educacional. 

9 - Sim, não imaginava a enorme abrangência da utilização de robôs em conteúdos físicos, nem em como 

trabalhá-los. 

9 - Certamente, aumentou a possibilidade de desenvolver ferramentas de aprendizagem para o ensino de 

Física. 
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Por fim ao questionar se eles participariam novamente da capacitação todos 

foram unânimes em suas respostas "Sim", e sempre com uma boa justificativa, como: 

capacita-se; aperfeiçoar-se na utilização da robótica; contribuição da robótica ao seu 

conhecimento de Física; motivação para trabalhar com robótica educacional (ver Tabela 

15). 

 

Tabela 15: Respostas de alunos com relação à questão 10 do questionário do Apêndice B3. 
10 - Com certeza. considero que toda e qualquer capacitação que tem a preocupação pedagógica que esta 

teve é valida, pois esta foi proposta de forma clara, bem estruturada e com objetivos que são possíveis de 

serem alcançados. 

10 - Sim, acho bastante relevante qualquer nova informação que contribua para a utilização da robótica 

em sala, não só para contribuir com o aprendizado da disciplina Física, mas por ser uma área que me 

chama atenção.  

10 - Sim! Pois a robótica desperta muita curiosidade e sempre é bom buscar capacitação para assim 

melhorar a postura e o trabalho em sala de aula. 

10 - Participaria com certeza, pois sempre é bom um curso de capacitação e o campo da robótica é 

bastante vasto podendo ampliar bem mais meus conhecimentos. 

 

Alguns alunos que participaram das oficinas fazem parte do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) do curso de licenciatura em 

Física do IFRN/Caicó e decidiram implementar essa metodologia como uma das ações a 

serem desenvolvidas em uma das escolas conveniadas. 

A utilização da robótica no ensino de Física, também chamou a atenção do 

professor da disciplina Metodologia do Ensino de Física I do curso de licenciatura do 

curso já citado, o mesmo já apontou que incluirá nas discussões da disciplina. 

Para nós esses resultados são tão relevantes quanto os apresentados nessa 

pesquisa, pois indica um reconhecimento de licenciandos e professores especializados 

na área de ensino de Física.  

 

 

   

 



 

Capítulo 6 

Conclusões 

 

 

Nesta dissertação é proposta uma metodologia para o ensino de Física, que 

integra a Física e a robótica, inspirada na teoria sócio interacionista de Vygotsky, que 

tem como base a mediação e as ZDP. No centro dessa metodologia encontra-se as 

atividades desenvolvidas, que compõe o kit didático sugerido, juntamente, com um robô 

de baixíssimo custo e materiais revelados e reciclados.  

Atividades, estas, que buscam a interação robô-aluno-professor, e serve de 

elemento norteado para o professor, dando suporte para a utilização da robótica em suas 

aulas. Neste caso tem-se a robótica, mais especificamente o robô, como um elemento 

mediador do ensino.  

Conforme mostrado nos resultado, obtidos no estudo de caso, constatou-se que 

este material apresenta um grande potencial de aprendizagem significativa, desde que a 

mediação seja eficiente e própria para o contexto, que não adianta desenvolver um robô 

em sala de aula sem relacionar a este um conhecimento, caso contrário, tem-se apenas 

uma aprendizagem mecânica, não alcançando o objetivo. 

Ensinar Física com robótica é pensar em um ambiente de aprendizagem em que 

o aluno assuma a posição de autor. Com os resultados obtidos no estudo de caso 

comprova-se que o objetivo de fornecer uma metodologia aos professores de Física que 

promova a interação dos indivíduos envolvidos, com robótica de baixíssimo custo vem 

fornecer uma nova ferramenta ao exercício docente, e gerar um aprendizado 

significativo para os alunos de forma pessoal e prazerosa, trazendo a prática para sala de 

aula habitual. Ressaltando que a metodologia de ensino proposta utiliza-se de robótica 

sem programação, por assim acreditar que desta forma irá aproximar os professores 

desta metodologia, principalmente, os professores mais antigos.   

Ainda com base nos resultados o projeto é considerado bastante proveitoso, 

com a convicção de que a formação continuada tem o propósito de apoiar o professor, 

aprimorando sua prática docente, obtendo bons resultados. Acredita-se, por fim, que 

está sendo de suma importância oferecer aos futuros professores de Física uma nova 
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ferramenta de ensino que os permitam melhorar o processo de ensino-aprendizagem de 

maneira inovadora. 

Diante da má condição da educação brasileira o kit proposto adquire mais 

importância, por apresentar um baixíssimo custo e pode ser composto de materiais de 

fácil acesso, permitindo que escolas em todo o Brasil possam utilizá-lo. 

Como reconhecimento da potencialidade desta metodologia destacamos a sua 

implementação como uma ação a ser desenvolvida pelos bolsistas do PIBID 

IFRN/Caicó numa das escolas conveniadas, bem como a sua inserção na disciplina de 

Metodologia do Ensino de Física I. 

A partir desse trabalho inicial podemos vislumbrar o surgimento de novos 

projetos que darão continuidade a este trabalho. Já está sendo analisada a possibilidade 

de expandir a quantidade de atividades sugeridas, para que todas venham a compor um 

livro, inclusive uma já está sendo desenvolvida e outras duas sendo estruturadas. E um 

estudo mais aprofundado para diferentes aplicações do circuito utilizado no robô, que 

também já foi iniciado como um barco e um elevador. Existe ainda a possibilidade de 

ser devolvido um software que permita receber dados do robô, como velocidade e 

deslocamento, e exibi-los na forma de gráficos. Ainda é pensando em criar um fórum 

para compartilhar as atividades, experiências, protótipos a fim de diversifica e expandir 

o uso da robótica na educação.   
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Apêndice A 

Atividades 

 

 

A.1 Distância e Deslocamento 

 
Conceitos chaves: 

 Movimento 

 Distância 

 Deslocamento 

 Soma vetorial 

 Referencial 

 Unidade de medida 

 

 Antes de iniciar as discussões, faça com que os alunos escrevam uma definição 
científica para referencial e qual a sua importância. Para que seja comparado com a 
percepção que o aluno passará a ter após a aula. 
 

Possível significado para referencial Significado atual para referencial 
1.  a.  

 

 Crie uma situação que permita usar o CellBot, por exemplo, controle-o sobre a 
mesa, realizando alguns movimentos, para que possa se dar início as discussões sobre 
distância e deslocamento.  

 Após a situação gerada, pode-se indagar os alunos: em qual momento, o CellBot 
é mais rápido? Quando está em linha reta ou realizando uma curva? Essas são tipos de 
perguntas que devem ser respondidas para descrever o movimento do CellBot. Para 
descrever o movimento, deve-se indicar a direção que o objeto está se movimentando, 
bem como o quão rápido o objeto está se movendo e dizer a sua localização com um 
certo tempo. 
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Escolhendo um referencial! 

 Quão rápido o CellBot se movimenta? Lembre que o CellBot está se movendo 
sobre a Terra, mas a Terra está movendo-se em torno dela e ao redor do Sol.  

 Para descrever o movimento preciso e completo, um referencial é necessário. O 
ingrediente necessário de uma descrição do movimento - um referencial - é um sistema 
de objetos que não se movem com relação uns aos outros. Com isso, a resposta para 
"Quão rápido o CellBot se movimenta?" depende de qual referencial é utilizado para a 
medição do movimento.  

 Como decidir qual referencial utilizar para descrever o movimento do CellBot? 
Nesse momento, aplicam-se os conceitos para identificar um bom referencial para ser 
usado na descrição do movimento do CellBot. 

 

Unidades de medidas 

 Por toda nossa volta, podemos encontrar unidades de medidas - é uma medida 
(ou quantidade) específica de determinada grandeza física usada para servir de padrão 
para outras medidas - por exemplo: quando bebemos 200 ml de suco, ml é uma unidade 
de medida de volume; comemos 350 gramas de alimentos do almoço, gramas é uma 
unidade de medida de massa; ao usarmos uma tomada de 220 volts para carregar o 
celular, volt é uma unidade de medida de tensão elétrica; e muitas outras.  

 Dentre as várias unidades de medida, o sistema de unidade mais usado no 
mundo é o Sistema Internacional de Medida (SI), que é um conjunto sistematizado e 
padronizado de definições para unidades de medida que visa uniformizar e facilitar as 
medições e as relações internacionais daí decorrentes. 

Tabela 1: Unidades Básicas do SI. 

Grandeza Unidade Símbolo 
Comprimento metro m 

Massa quilograma kg 
Tempo segundo s 

Corrente elétrica ampère A 
Temperatura kelvin K 

Quantidade de matéria mol mol 
Intensidade luminosa candela cd 

 

Medindo Distâncias 

 Distância é o comprimento de um caminho entre dois pontos. Quando um objeto 
move-se em linha reta, a distância é o comprimento da linha que conecta o ponto inicial 
ao ponto final do caminho. Ainda abordando o conceito de unidades de medidas, 
apresentando que o metro (m) é a unidade utilizada no Sistemas Internacional de 
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Medidas (SI) e suas derivações usualmente utilizadas no dia a dia. E questiona os alunos 
se é possível usar como medida o comprimento de um azulejo no chão, com o intuito de 
demonstrar o sentido das unidades de medida. 

 

Medindo Deslocamentos 

 Para descrever uma posição relativa de um objeto para um ponto, faz-se 
necessário conhecer qual a distância e a direção que o objeto está do ponto. 
Deslocamento, que é a direção e o comprimento em linha reta do ponto inicial ao ponto 
final, prover as informações necessárias para descrever uma posição relativa. 

  

Comparando Distância e Deslocamento 

 Com o auxílio de um mapa criado no chão ou com auxilio de cartolinas, como o 
da figura 1, realiza-se a atividade abaixo para que os alunos percebam, na prática, a 
diferença entre distância e deslocamento. 

 

Procedimento: 

1. No chão da sala (caso o chão apresente um piso com divisões que formem 

quadrado iguais), ou em cartolinas com quadrados desenhados, defina um 

primeiro ponto chamado de "início". 

2. Defina um segundo ponto chamado de "fim". 

3. Desloque o CellBot do "início" ao "fim", permanecendo sobre as linhas. 

4. Determine a distância do caminho. 

5. Determine o deslocamento. 

 

Análise e Conclusões: 

1. Observando: qual é o mais curto, a distância ou o deslocamento? 

2. Avaliação e Revisão: como poderia fazer a menor distância? 

3. Inferindo: se o ponto "início" e "fim" forem os mesmos, isso é possível para 

termos o menor deslocamento? 

Conceitos trabalhados: 

1. Distância 

2. Deslocamento 
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3. Vetor 

4. Vetor resultante 

5. Unidade de medida 

 

 

Figura 1: Exemplo de um possível mapa a ser utilizado na atividade de distância e deslocamento. Fonte: 
Revista Escola. Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/jogo-espaco-

forma-428061.shtml 

 

Avaliação 

Revisando conceitos: 

1. O que é um referencial? Como ele é usado para mensurar um movimento? 

2. Qual a semelhança e a diferença entre distância e deslocamento? 

3. Como são somado os deslocamentos? 

4. Uma pessoa está assistindo a um avião se mover e conta ao seu amigo que diz 

que o avião não está se movendo. Descreva qual tem que ser o referencial 

adotado para que a pessoa esteja falando a verdade. 

 

Pensamento Crítico 

1. Usando Analogias: deslocamento é mais parecido com o comprimento de uma 

corda que é puxada firmemente ou o comprimento de uma corda enrolada? 

Explique 

2. Fazendo julgamentos: qual a unidade de medida adequada para medir a altura de 

um prédio? Justifique a sua resposta. 

3. Resolvendo problema: suas instruções para um amigo para viajar de uma cidade 
para outra incluem o deslocamento ou a distância? 

4. Inferindo: o vetor resultante de dois particulares vetores de deslocamento não é a 
soma das magnitudes dos vetores individuais. Descreva as direções do dois 
vetores.
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A.2 Velocidade Escalar e Velocidade Vetorial 

 
Conceitos chaves: 

 Velocidade  

 Velocidade Escalar Média 

 Velocidade Escalar instantânea  

 Velocidade Vetorial 

 

 Antes de finalizar as discussões, faça com que os alunos listem conceitos desta 
aula relevante ao seu dia a dia e digam por que esses conceitos são relevantes. 

Conceitos relevantes Porque são relevantes 
1.  a.  

 

 Crie uma situação que permita usar o CellBot, como por exemplo, controle-o 
sobre a mesa, realizando alguns movimentos e observe, se possível, pela janela corpos 
(carro, pássaros, pessoas, etc.) para que possa se darem início as discussões sobre 
velocidade.  

 Após as observações, pode-se indagar os alunos: qual diferença é percebida nos 
movimentos observados? Em termo de distância percorrida, o que podemos dizer? Com 
isso dão-se início as discussões para formular os conceitos chaves.  

 

Velocidade 

 Define-se velocidade como a rapidez com que um corpo percorre uma distância. 
Assim como todas as grandezas físicas, a velocidade também tem sua unidade de 
medida, que, no Sistema Internacional (SI), é representado por metros por segundo 
(m/s).  

 

Velocidade Escalar Média 

 Velocidade escalar média é o conceito utilizado com maior frequência quando se 
fala em velocidade de uma viagem e é definida como a distância total percorrida 
dividido pelo tempo total. E, para enfatizar esse conceito, podemos, por exemplo, medir 
a velocidade do CellBot em quadrado/segundo e quadrado/minuto, utilizando o chão da 
sala para isso.  
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Velocidade Escalar Instantânea 

 Velocidade escalar instantânea é definido como a velocidade com que um objeto 
está se movendo em determinado momento no tempo. Usualmente, quando estamos 
dirigindo e olhamos para o painel de comando, vemos o velocímetro (ver Figura 1) - 
equipamento que mede velocidade - do veículo que indica a velocidade naquele 
momento, ou seja, a velocidade escalar instantânea. Outra situação que utiliza a 
medição da velocidade escalar instantânea é em lombadas eletrônicas (ver Figura 2). 

 
Figura 1: Velocímetro. Fonte: Como Tudo Funciona. Disponível em: 

http://carros.hsw.uol.com.br/velocimetro.htm  

 
Figura 2: Exemplo de uma lombada eletrônica. Fonte: Route. Disponível em: 

http://www.route.com.br/pr_lombada.html 

  

Velocidade Vetorial 

  O CellBot se move a uma velocidade baixa de alguns quadrados/segundo como 
podemos constatar. Com isso, quanto tempo levará até que a CellBot atinja a porta? 
Temos informação suficiente para responder a pergunta? Em alguns momentos, apenas 
a velocidade não nos dá informação suficiente. Para isso, utilizamos velocidade vetorial, 
que é a rapidez que com um corpo percorre uma distância com a direção determinada 
por um vetor direção, gerando o vetor velocidade. Dessa forma, iremos conhecer a 
velocidade e a direção do movimento, permitindo, assim, responder a questão. 

 Os conceitos de velocidade média e instantânea também se aplicam a velocidade 
vetorial. Dessa maneira, temos velocidade vetorial média e instantânea.  
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Comparando Velocidade Escalar Média e Instantânea 

 Com o auxílio de um mapa criado no chão, ou com auxílio de cartolinas, como o 
da atividade 1 ou mapa do Brasil (ver Figura 3) - onde, além dos conceitos de física 
relacionados nessa atividade, pode-se testar o conhecimento dos alunos sobre mapa 
brasileiro -, realiza-se a atividade abaixo para que os alunos trabalhem com o conceito 
de velocidade média e velocidade instantânea na prática e percebam a diferença entre 
ambas. Para deixar a atividade ainda mais interessante, pode-se fazer uma competição 
entre os alunos para ver quem consegue chegar primeiro a determinado ponto. Ou ainda, 
utilizar um tempo determinado para que ver quem consegue realizar um resgate a 
tempo, ou evitar que o banco seja roubado. 

 

Procedimento: 

1. No chão da sala (caso o chão apresente um piso com divisões que formem 

quadrados iguais) ou em cartolinas, com um mapa desenhado, defina um 

primeiro ponto chamado de "início". 

2. Defina um segundo ponto chamado de "fim". 

3. Desloque o CellBot do "início" ao "fim", realizando paradas. 

4. Determine a distância e o tempo gasto durante todo o percurso. 

 

Análise e Conclusões: 

4. Observando: qual apresentou a maior velocidade a média ou a instantânea? 

5. Avaliação e Revisão: como poderia fazer para aumentar a velocidade média? 

6. Inferindo: ao final do movimento do CellBot qual vai ser a velocidade escalar 

média e vetorial média? 

 

Conceitos trabalhados: 

6. Distância 

7. Velocidade escalar média 

8. Velocidade escalar instantânea 

9. Unidade de medida 
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Figura 3: Mapa do Brasil com as divisas estaduais. Fonte: Pinhais Telecom. Disponível em: 

http://homeoneprovedor.com.br/scm/mapa.php 

 

Avaliação 

Revisando conceitos: 

5. O que a velocidade vetorial descreve? 

6. Qual informação a velocidade vetorial traz a mais que a velocidade escalar? 

7. Qual diferença entre velocidade média e instantânea? 

8. Como são somadas as velocidades? 

 

Pensamento Crítico 

5. Usando Analogias: o movimento de uma manada pela selva é mais parecido 

com uma viagem ou com uma corrida de 100 metros? Explique. 

6. Fazendo julgamentos: qual a unidade de medida adequada para medir a 

velocidade de um pedestre? Justifique a sua resposta. 

7. Resolvendo problema: em uma lombada eletrônica, a velocidade máxima 

indicada é de 50 km/h. Para que o motorista não seja multado, ele deve estar 

atento à velocidade instantânea ou média? 

8. Inferindo: se temos constantes medições da velocidade instantânea, podemos a 

partir dessas medições obter a velocidade média. 
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A.3 Força e Atrito 

 
Conceitos chaves: 

 Força 

 Newton 

 Força resultante 

 Atrito 

 Atrito estático 

 Atrito dinâmico 

 

 Antes de iniciar as discussões, faça com que os alunos escrevam o que eles 
entendem por força e um exemplo de onde observamos a atuação da força, para que 
seja comparado com o conceito que o aluno a percepção que o aluno passará a ter após a 
aula. 

Possível significado para força Significado atual para força 
1.  a.  

 

 Crie uma situação que permita usar o CellBot, por exemplo controle-o sobre a 
mesa, realizando alguns movimentos, para que possam se dar início as discussões sobre 
força.  

 Após a situação gerada, pode-se indagar os alunos: tem alguma força envolvida 
no movimento do CellBot? Apenas com a magnitude ou o valor, conseguimos descrever 
o movimento causado pela força? Para descrever uma força, apenas sua magnitude não 
é suficiente, por isso a força é uma grandeza vetorial. Onde o vetor representativo indica 
sua magnitude e sua direção. 

 

Força 

 Uma forma simples de descrever força é dizer que é um empurrão ou um puxão 
que atua em um corpo. Observando que, em geral, uma força atua no corpo de modo a 
colocá-lo em repouso ou movimento, ou pode acelerar ou desacelerar um corpo em 
movimento, alterando a velocidade ou direção do corpo. Lembrando que não existe 
apenas força de contato, como: força centrípeta, força gravitacional, força elétrica e 
força eletromagnética que atuam nos corpos sem a presença de contato. 
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 E, facilmente, podemos mensurar a intensidade da força, um exemplo simples é 
quando subimos em uma balança (ver Figura 1), nesse momento, nosso corpo está 
aplicando uma força na balança que a mede e transforma em unidade de massa (kg). 
Para termos o valor da força que estamos aplicando na balança, basta multiplicar o valor 
da massa (kg) exibida pela balança pelo valor da aceleração gravitacional do local 
(m/s²), que é o resultado da interação de forças, nesse caso, a força Normal que atua na 
balança como resposta a força exercida pela pessoa na balança. Dessa forma, podemos 
afirmar que força é a quantidade em quilograma a certa aceleração sofrida, por um 
corpo. Com isso, a unidade de medida de força é kg⋅m/s², mas, normalmente, é 
representado por Newton (N) em homenagem a Sir Isaac Newton, quem explicou como 
a força, massa e aceleração estão relacionados. 

 
Figura 1: Força que uma pessoa aplica em uma balança. Fonte: Portal do Professor. Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1238 
 

Força Resultante 

 Em algumas situações comuns no dia a dia, podemos, facilmente, perceber a 
ação de múltiplas forças atuando em um mesmo corpo, por exemplo: quando brincamos 
de cabo de força, ajudamos nosso pai a empurrar o carro, etc. (ver Figura 2). O 
somatório dessas forças gera o que chamamos de vetor força resultante. Quando esse 
somatório resulta em zero, diz-se que as forças que atuam sobre o corpo estão 
balanceadas e, dessa forma, a resultante não irá alterar o movimento do corpo. Quando 
o somatório resulta em um valor diferente de zero, diz-se que as forças estão 
desbalanceadas resultando em um alteração do movimento do corpo. 



54 

 

 

 
Figura 2: Múltiplas forças agindo em um corpo. Fonte: Física Fascinante. Disponível em: 

http://media.tumblr.com/tumblr_m7br7qzLOg1r8slk5.jp g 

Atrito 

 Todo corpo em movimento está sujeito a atrito, força que se opõem ao 
movimento de um corpo provocado pelo contato da sua superfície com a superfície pela 
qual se move. Isso ocorre devido à propriedade de adesão da matéria pela qual se unem 
duas superfícies de substâncias iguais ou diferentes quando entram em contacto, e se 
mantêm juntas por forças intermoleculares. Sem atrito, o mundo seria um lugar 
diferente. Um mundo sem atrito, toda superfície seria escorregadia como gelo, por 
exemplo: a comida não seguraria no garfo; andar seria impossível; carros iriam deslizar 
sem as rodas girarem. 

 O atrito age na superfície onde os objetos estão em contato. Note-se que "em 
contato" inclui objetos sólidos que se tocam diretamente uns aos outros, bem como 
objetos em movimento através de um líquido ou de um gás. Existem quatro tipos 
principais de atrito: atrito estático, atrito de deslizamento, fricção de rolamento e atrito 
fluido. 

 

Atrito Estático 

 Imagine você tentando empurrar a carteira na sala e ela não se move, o que 
impede que a carteira se mova é exatamente o atrito estático, força que atua sempre no 
sentido oposto da força aplicada enquanto o corpo está em repouso, impedindo que a 
cadeira se mova. 

 

Atrito Dinâmico 

 Supondo que, com a ajuda do seu colega, vocês conseguiram mover, a cadeira, 
significa dizer que a força aplicada por ambos superou a força de atrito estático. Uma 
vez em movimento, o atrito estático deixa de existir, dando lugar ao atrito dinâmico, 
força que se opõe à direção do movimento, provocado pelo deslizamento das 
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superfícies, sendo a força de atrito dinâmico menor do que a do atrito estático. Assim, a 
força para manter um corpo em movimento é menor do que para iniciar o movimento. 

  

Atrito na Prática 

 Com o auxílio de um conjunto de rodas com espessuras e materiais diferentes, 
como o da figura 3, realiza-se a atividade abaixo para que os alunos percebam, na 
prática, o efeito do atrito. 

 

Procedimento: 

1. No chão da sala, utilize pares de rodas distintos no CellBot e faço-o mover-se 

em linha reta. 

2. Observe, atentamente, o movimento com cada par de rodas distinta. 

 

Análise e Conclusões: 

1. Observando: qual a roda que apresentou o maior e qual apresentou o menor 

atrito? 

2. Avaliação e Revisão: o que poderia fazer para ter um menor atrito? 

3. Inferindo: qual o motivo de uma roda apresentar um maior atrito que a outra? 

 

Conceitos trabalhados: 

1. Força 

2. Atrito 

3. Força de atrito 

 
Figura3: Pares de rodas para o CellBot. 
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Avaliação 

Revisando conceitos: 

1. O que pode acontecer com o movimento de um corpo quando afetado pela ação 

de uma força? 

2. Qual a diferença do atrito estático para o dinâmico? 

3. O ar pode causa alguma resistência a um motociclista em movimento? 

 

Pensamento Crítico 

1. Usando Analogias: podemos afirmar que o mesmo tipo de força que move o 

CellBot é a que nos faz andar? Explique. 

2. Fazendo julgamentos: precisa-se aplicar uma força maior para iniciar um 

movimento do que para mantê-lo, por quê? 

3. Resolvendo problema: sua amiga não está conseguindo retirar o anel do dedo, 

que solução você daria a ela? Justifique sua resposta. 

4. Inferindo: Um corpo pode sofrer efeitos do atrito estático e dinâmico 

simultaneamente? 
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A.4 Terceira Lei de Newton 

 
Conceitos chaves: 

 Força 

 Terceira Lei de Newton 

 Força de Ação-Reação 

 Movimento 

 

 Antes de iniciar as discussões, faça com que os alunos relembrem a primeira e segunda 
lei de Newton, solicitando que eles escrevam o que entendem das leis. 

Primeira Lei de Newton Segunda Lei de Newton 
1.  a.  

 

 Faça com que o CellBot se dirija à parede e faça-o "empurrar a parede", para que possa 
se darem início às discussões sobre força.  

 Após a situação gerada, pode-se indagar os alunos: a parede está aplicando alguma força 
no CellBot? Qual a intensidade e sentido dessa força? Em um sistema de forças, as forças 
atuantes sempre estão em pares. 

 

Terceira Lei de Newton 

 Uma força nunca existe sozinha, sempre aos pares. De acordo com a Terceira Lei de 
Newton, também conhecida com Lei da Ação e Reação, quando um corpo exerce uma força em 
um segundo corpo, o segundo corpo exerce uma força de igual intensidade e sentido oposto no 
primeiro corpo. 

 

Forças de Ação e Reação 

 Quando o CellBot pressiona a parede, produz um par de forças, assim com se 
pressionássemos a parede com a mão, estas duas forças são iguais e em direção oposta. A força 
exercida na parede pelo CellBot ou pela mão é chamada de força de ação (ver Figura 1). Já a 
força exercida pela parede no CellBot ou na mão é chamada de força de reação e tem a mesma 
intensidade da força de ação porém com sentido oposto. 

 Uma situação similar ocorre quando usamos um martelo para pregar um prego em um 
pedaço de madeira. Quando o martelo atinja o prego, que aplica uma força ao prego. Essa força 
de ação impulsiona o prego na peça de madeira. Existe uma força de reação? De acordo com a 
terceira lei de Newton, deve haver uma força de reação igual e oposta. O prego fornece a força 
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de reação ao exercer uma força igual e oposta sobre o martelo. É essa força de reação que faz o 
movimento do martelo parar. 

 
Figura 1: Exemplo de forças de ação e reação. Fonte: IF-SC. Física do Campus Araranguá. Disponível em: 

http://fisicacampusararangua.blogspot.com.br/ 

 

Forças de Ação e Reação e Movimento 

 Você pode determinar a ação e reação das forças que ocorrem no movimento do 
CellBot? O CellBot usa as rodas para empurrar o chão e criar uma força de ação. A força de 
ação para trás faz com que suja uma força de reação igual e oposta à ação do CellBot, que atua 
sobre o CellBot e o empurra para a frente. 

 Ao contrário do movimento descrito acima, nem sempre toda ação e reação gera 
movimento, como no caso do CellBot, empurrando a parede, o par de forças gerado não resulta 
em movimento. 

 

Força de Ação e Reação não se Cancelam 

 Você pode estar se perguntando por que as forças de ação e reação que atuam sobre o 
CellBot não se anulam mutuamente e produzem uma força resultante nula. A razão é que as 
forças de ação e reação não agem sobre o mesmo objeto. A força de ação atua sobre chão, e a 
força de reação atua sobre o CellBot. Somente quando as forças iguais e opostas atuam sobre o 
mesmo corpo gera uma força resultante nula. 

   

Ação e Reação na Prática 

 Com o auxílio de um conjunto de rodas com espessuras e de materiais diferentes, assim 
como na atividade de força, como o da figura 2, realiza-se a atividade abaixo, que consiste na 
brincadeira do cabo de força, para que os alunos percebam, na prática, o efeito das forças de 
ação e reação.  
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Procedimento: 

1. Cada grupo devera escolher um par de rodas para colocar em seu CellBot 

2. Prenda dois CellBot, um ao outro, com o auxílio de um barbante. 

3. Inicie a disputa para ver quem vence o cabo de força. 

 

Análise e Conclusões: 

1. Observando: qual o motivo físico levou um CellBot à vitória.? 

2. Avaliação e Revisão: a força de ação ou reação faz com que o CellBot se movimente? 

3. Inferindo: se ambos CellBot tiverem as mesmas rodas, podemos afirmar que as forças 

de ação e reação se anularam? Por isso que o cabo de guerra fica empatado. 

 

Conceitos trabalhados: 

1. Força 

2. Terceira Lei de Newton 

3. Força de Ação-Reação 

4. Movimento 

5. Atrito 

6. Força de atrito 
 

 
Figura 2: Pares de rodas para o CellBot. 

 

Avaliação 

Revisando conceitos: 

1. Qual a diferença das forças de ação e reação? 

2. Uma força sempre gera movimento? 

3. Quando as forças de ação e reação se anulam? 

Pensamento Crítico 
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1. Usando Analogias: podemos afirmar que o mesmo princípio que move o CellBot é o 

que move um nadador na piscina? Explique. 

2. Fazendo julgamentos: as superfícies influenciam no resultado da aplicação da força? 

3. Resolvendo problema: sua amiga não está conseguindo sair da pista de patinação e você 

não esta com patins para ir buscá-la. Nessa situação, o que você diria a ela para ajudá-la 

a sair da pista? 

4. Inferindo: O que aconteceria se não existisse a força de reação? 
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A.5 Eletricidade 

 
Conceitos chaves: 

 Corrente elétrica 

 Corrente contínua 

 Corrente alternada 

 Condutor 

 Isolante 

 Resistência 

 Tensão 

 Diferença de Potencial 

 Fonte de Tensão 

 Bateria 

 Lei de Ohm 

 

 Antes de iniciar as discussões, faça com que os alunos escrevam uma definição 
científica para corrente elétrica. Para que seja comparado com a percepção que o aluno passará 
a ter após a aula. 

Possível significado para corrente elétrica Significado atual para corrente elétrica 
1.  a.  

 

 Crie uma situação que permita usar o CellBot, por exemplo, controle-o sobre a mesa, 
realizando alguns movimentos para que possa se dar início às discussões sobre eletricidade.  

 Após a situação gerada, pode-se indagar os alunos: temos uma corrente elétrica no 
CellBot? Quem fornece essa corrente? Essas são tipos de perguntas que devem ser respondidas 
para o entendimento do funcionamento de um dispositivo elétrico. 

 

Corrente Elétrica 

 Para o CellBot pode se locomover, é preciso formar um caminho contínuo pelo qual 
uma carga possa se mover. O fluxo contínuo de portadores de cargas elétricas (elétrons, no caso 
de sólidos, e íons, no caso de líquidos e gases) é uma corrente elétrica (ver Figura 1), ou ainda, a 
quantidade de carga que atravessa ordenadamente uma seção transversal em um intervalo de 
tempo. A unidade SI de corrente elétrica é o ampère (A), que equivale a um Coulomb por 
segundo (C/s). 
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Figura 1: Fluxo contínuo de carga. Fonte: Instituto Padre Reus. Disponível em: 

http://geol.institutopadrereus.com/Textos/Radio/Atv1/figura-09.gif 

 Os dois tipos de corrente elétrica são corrente contínua (CC) e corrente alternada (CA). 
A corrente contínua caracteriza-se pelo movimento da carga somente em uma direção. O 
CellBot e a maioria dos dispositivos alimentados por bateria usam corrente contínua. Já, na 
corrente alternada, o fluxo de carga elétrica inverte regularmente sua direção, o maior exemplo é 
a corrente elétrica em nossa casa e na escola. 

 No CellBot, os elétrons movem-se do terminal negativo da bateria para o terminal 
positivo da bateria. Mas, para termos de estudo, considera-se que as cargas se movem no 
sentido oposto, do positivo para o negativo. Isso porque se adotou, por convenção, definir que 
as cargas positivas que se movimentam. 

 

Condutores e Isolantes 

 Por que é que um fio de metal, geralmente, está revestido com plástico ou borracha? O 
fio metálico é um condutor elétrico. A borracha e plástico são isolantes elétricos. Um condutor 
elétrico é um material, através do qual, a carga pode mover-se facilmente, isso devido às 
propriedades físicas do material que apresenta elétrons na última camada, os quais estão 
fracamente ligados ao núcleo. Um material no qual a carga não se move facilmente é chamado 
um isolante elétrico. O revestimento em torno de um fio ajuda a controlar a corrente e a mantê-
la onde ela é necessária. 

 O que permite um material ser um bom condutor ou isolante são elétrons livres em sua 
composição. Esses elétrons livres podem conduzir carga. A maioria dos materiais não podem 
facilmente conduzir carga porque eles não têm elétrons livres. Metais, como cobre e prata, são 
bons condutores elétricos. Madeira, plástico, borracha e ar são bons isolantes elétricos. 

 

Resistência 

 Como os elétrons se movem através de um fio condutor, eles colidem com elétrons e 
íons, aumentando a vibração das partículas constituintes do material. Essas vibrações convertem 
parte da energia cinética em energia térmica. Com isso, menos energia está disponível para 
transferir elétrons através do fio, a corrente é reduzida. A resistência é a oposição ao fluxo de 
cargas em um material. A unidade SI de resistência é o ohm (Ω). 

 Quando bebemos um milk-shake, é mais fácil se usar um canudo grosso. Da mesma 
forma, a resistência é reduzida se um fio mais grosso for utilizado, porque mais elétrons podem 
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se mover. A espessura do material, o comprimento e a temperatura afetam a sua resistência, por 
quê? 

 

Tensão 

 Se você remover as baterias do CellBot, ele para. Por quê? Porque não há um caminho 
fechado para existir um fluxo de carga, consequentemente, uma corrente. E também as cargas 
não se movem por conta própria, sem uma fonte de energia, nesse caso, a bateria.  

 

Diferença de potencial 

 Lembre-se de que a energia potencial está relacionada com a posição. Um exemplo 
clássico é a caixa d'água (ver Figura 2): a água no topo da caixa tem mais energia potencial 
gravitacional que a água na parte inferior. É por isso que a água cai espontaneamente a partir de 
uma altura maior para uma menor. Da mesma forma, as cargas movimentam espontaneamente a 
partir da mais elevada para a menor energia potencial. 

 A energia potencial de uma carga depende de sua posição em um campo elétrico. Com 
isso, diferença de potencial é a diferença da energia potencial elétrico entre dois pontos em um 
campo elétrico. Diferença de potencial é medida em joules por Coulomb (J/C) ou volts(v). Por 
ser medida em volts, a diferença de potencial é também chamada de tensão. 

 

Figura 2: Diferença de pontecial em uma caixa d'água. 

 

Fontes de tensão 

 Como a água sai de um poço? É utilizada uma bomba para retirar a água do poço, é 
equivalente a dizer que aumenta a sua energia potencial. Da mesma forma, uma fonte de tensão 
tal como uma bateria funciona para aumentar o potencial de energia das cargas elétricas. 

 Duas fontes comuns de tensão são as baterias e geradores. A bateria é um dispositivo 
que converte energia química em energia elétrica. Baterias, assim como outras fontes de tensão, 
têm terminais que podem ser conectados aos fios em um circuito. Um terminal é positivo e o 



 

 

outro é negativo. A queda de tensão, ou diferença de potencial, é mantida através dos terminais. 
Em uma bateria de 9 volts, por exemplo, a queda de tensão é de cerca de 9 volts.

 

Lei de Ohm 

 O cientista alemão Georg Ohm foi o primeiro a determinar como a resistência e a 
corrente alteram a tensão. Descobriu isso quando verificou que a tensão não é a mesma em 
todos os lugares de um circuito. 
ao produto da corrente (I) e a resistência (R)

 

Analisando um circuito 

 Com o auxílio do esquema do circuito do 
abaixo para que os alunos percebam
um dispositivo eletrônico. 

 

Procedimento: 

1. Projete o esquema do circuito ou distribua uma cópia para cada aluno.

2. Explique aos alunos o funcionamento do circuito.

3. Indague qual a função da bateria no circuito.

4. Indague qual a função dos resistores próximos aos LED.

5. Questione se podem exi

6. A partir desse circuito

paralelo. 

 

Figura 3: Diagrama esquemático do 

http://www.natalnet.br/~aroca/afron/drawing.html

o. A queda de tensão, ou diferença de potencial, é mantida através dos terminais. 
Em uma bateria de 9 volts, por exemplo, a queda de tensão é de cerca de 9 volts.

O cientista alemão Georg Ohm foi o primeiro a determinar como a resistência e a 
corrente alteram a tensão. Descobriu isso quando verificou que a tensão não é a mesma em 
todos os lugares de um circuito. Matematicamente chegou a relação de que a tensão (V) é igual 
ao produto da corrente (I) e a resistência (R), ficando conhecido como a primeira lei de ohm.

Com o auxílio do esquema do circuito do CellBot (ver figura 3), realiza
abaixo para que os alunos percebam, na prática, os conceitos da atividade e o funcionamento de 

Projete o esquema do circuito ou distribua uma cópia para cada aluno. 

Explique aos alunos o funcionamento do circuito. 

Indague qual a função da bateria no circuito. 

Indague qual a função dos resistores próximos aos LED. 

Questione se podem existir resistores variáveis. 

e circuito, pode ser dado início às discussões sobre circuitos em série e 

: Diagrama esquemático do CellBot. Fonte: N-Bot: A low cost educational robot

http://www.natalnet.br/~aroca/afron/drawing.html 
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o. A queda de tensão, ou diferença de potencial, é mantida através dos terminais. 
Em uma bateria de 9 volts, por exemplo, a queda de tensão é de cerca de 9 volts. 

O cientista alemão Georg Ohm foi o primeiro a determinar como a resistência e a 
corrente alteram a tensão. Descobriu isso quando verificou que a tensão não é a mesma em 

a relação de que a tensão (V) é igual 
primeira lei de ohm. 

(ver figura 3), realiza-se a atividade 
os conceitos da atividade e o funcionamento de 

 

s discussões sobre circuitos em série e 

 
Bot: A low cost educational robot. Disponível em: 
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Análise e Conclusões: 

1. Observando: os LEDs provocam queda de tensão? 

2. Avaliação e Revisão: poderíamos substituir a bateria por um carregador? 

3. Inferindo: como é o funcionamento de um resistor variável? 

 

Conceitos trabalhados: 

1. Corrente elétrica 

2. Corrente contínua 

3. Condutor 

4. Isolante 

5. Resistência 

6. Tensão 

7. Fonte de Tensão 

8. Bateria 

9. Lei de Ohm 

 

Avaliação 

Revisando conceitos: 

1. Qual a diferença entre os dois tipos de correntes? 

2. Cite dois bons condutores e dois bons isolantes? 

3. O que afeta a resistência de uma material? 

4. Com a resistência, a corrente e a tensão estão relacionados? 

 

Pensamento Crítico 

1. Usando Analogias: o princípio de funcionamento do CellBot é similar ao de um carro 

elétrico? Explique. 

2. Fazendo julgamentos: de acordo com a resistência de material, o que ocorre se ele for 

resfriado? 

3. Resolvendo problema: o que seu amigo, que percebeu que o fio do carregador do 

notebook está esquentando muito, poderia adotar para diminuir esse aquecimento? 

4. Inferindo: supondo dois fios de mesmo material e mesmo comprimento, como é 

possível apresentarem resistências diferentes? 
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Apêndice B 

Questionários 

 

 

B.1 Questionário para professores da licenciatura 

 

1. Em relação à tecnologia, que tipos de recursos você costuma utilizar em sala de aula? 

2. Já utilizou robótica em sala de aula? Se sim, como utilizou? 

3. Durante sua graduação, foi trabalhado como utilizar os recursos da tecnologia e da 

informação para o ensino de Física? De que forma, em alguma disciplina específica 

para isso?  

4. Durante sua graduação, você participou de algum treinamento ou capacitação com 

metodologia voltada para o uso de robótica no ensino de Física? Qual a duração? 

Especifique qual(is). 

5. Você acredita que essa metodologia para ensinar Física pode ajudar o aprendizado 

dos alunos? 

6. Podemos considerar a utilização da robótica na educação como uma maneira de 

trabalhar a parte experimental do ensino de Física? 

7. Você considera relevante participar de cursos de formação continuada para trabalhar 

com a robótica no ensino de Física? Por quê? 
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B.2 Questionário para os alunos da licenciatura antes do 

curso 

 

1. O que você acha que é um robô? 

2. Como você acha que se constrói um robô?  

3. Quais são suas expectativas com relação ao curso? 

4. Você acredita que a utilização de robôs em sala aula para ensinar Física pode ajudar 

o aprendizado dos alunos? 

5. Podemos considerar a utilização da robótica como uma maneira de trabalhar a parte 

experimental do ensino de Física? 
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B.3 Questionário para os alunos da licenciatura depois do 

curso 

 

1. O que você acha que é um robô? 

2. Como você acha que se constrói um robô?  

3. Suas expectativas com relação ao curso foram atendidas? 

4. Você acredita que essa metodologia para ensinar Física pode ajudar o aprendizado 

dos alunos? 

5. Podemos considerar a utilização da robótica educacional como uma maneira de 

trabalhar a parte experimental do ensino de Física? 

6. Você utilizou algum conhecimento de Física nas aulas de robótica? Por favor, 

forneça-nos exemplos. 

7. Houve alguma diferença das aulas regulares para as aulas utilizando robótica? 

Quais? 

8. A abordagem do assunto e as demonstrações utilizadas foram adequadas? Em que 

poderia melhorar? 

9. Esta capacitação trouxe alguma contribuição para uso da robótica educacional em 

sua prática pedagógica? 

10. Você participaria desta capacitação novamente? Por quê? 


