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Introdução
Neste trabalho propomos a automação de um
carrinho, Figura 1, para a aplicação em uma proposta
didática de ensino que envolve o estudo de cinemática
em duas escolas de Ensino Médio.

Figura 4: Gráficos construídos pelos alunos.

Objetivos
1) Conceber uma atividade sobre movimento retilíneo
uniforme (MRU) e
2) auxiliar os alunos da Educação Básica a superarem
dificuldades de aprendizagem em interpretações de
gráficos.

Figura1: Carrinho automatizado

Metodologia
O carrinho foi programado para andar em linha reta
sobre uma superfície plana e de cor clara, conforme
Figura 2, e mudar de velocidade cada vez que passa por
uma fita preta colocada transversalmente a linha reta e
espaçada de 0,5 m cada. O aluno, ao ver o carrinho
passando a cada marcação deve tomar o tempo com um
cronômetro, obtendo 10 diferentes tempos (Figura 3).
Essa proposta didática foi aplicada em duas escolas
estaduais de Bagé/RS envolvendo cerca de 60 alunos.

Figura2: Representação esquemática de uma pista mostrando
os marcadores.

Figura 3: Coleta de dados.

Resultados e Discussões
Todos os alunos, em duplas ou trios, conseguiram
construir gráficos de posição e velocidade versus tempo
(Figura 4). Porém, dentre as guias preenchidas pelos
alunos,
encontramos
em
somente
três
guias
interpretações adequadas sobre os gráficos traçados.
Diante das dificuldades, propomos uma atividade
envolvendo interpretação de gráficos. Com esta atividade
constatamos que os alunos foram capazes de extrair
adequadamente dados de um gráfico posição versus
tempo.

Figura 5: Gráfico para os alunos extraírem dados.

Em relação à automatização do carrinho, tivemos
que superar alguns problemas de ordem técnica. Num
primeiro momento uma grande dificuldade era manter o
carrinho com um movimento retilíneo. Superamos este
problema utilizando um carrinho com um único eixo de
tração (traseira) acionada por um único motor. Utilizamos
outro motor na dianteira para controle da direção. Após
solucionar o problema descrito acima, observamos que o
carrinho não identificava as linhas transversais durante o
ajuste de direção. Superamos este problema utilizando
interrupções
na
programação
(Arduino,
2012).
Apresentamos na Figura 6 o circuito esquemático.

Figura 6: Circuito esquemático para automação do carrinho.

Conclusões
Concluímos que por se tratar de uma experiência
inicial, obtivemos resultados não muito satisfatórios, mas
que apontaram a grande dificuldades dos alunos tanto na
interpretação física quanto na interpretação gráfica. Para
sanar estas dificuldades estamos propondo um guia com
base no trabalho de Araujo, Veit e Moreira (2008), visando
maior interatividade dos alunos com o carrinho.
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