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Resumo 

Para tornar o ensino da disciplina de matemática mais significativo e estimulante para a 
maioria dos estudantes, apresenta-se neste trabalho uma sequência didática que utiliza a 
robótica no ensino da função polinomial do 2° grau com enfoque em fenômenos físicos. 
Através da aplicação desse recurso tecnológico, busca-se contribuir com a 
aprendizagem das funções quadráticas, principalmente em sua aplicabilidade na física 
em relação ao estudo da cinemática. Nesta concepção, atividades práticas podem 
contribuir para aproximar a matemática teorizada na sala de aula ao cotidiano dos 
alunos, tornando assim as aulas mais dinâmicas e interessantes.  
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1. INTRODUÇÃO 

A disciplina de matemática é considerada por muitos alunos uma das mais 

difíceis do currículo. Acredita-se que um dos motivos seja pela maneira com que ela 

seja ensinada: complexa, formal e descontextualizada da realidade do aluno. De acordo 

com Santos (2012) muitas das dificuldades encontradas podem ser decorrentes de várias 

ações pedagógicas. Uma possível causa, segundo o autor, pode ser referente à utilização 

das aulas expositivas como metodologia de ensino, na qual prioriza somente a 

apresentação do saber. Desta forma, os conteúdos são somente transferidos para os 

alunos com pouca ou nenhuma aplicação de ordem prática dos conceitos. 

Entretanto, percebe-se nos últimos anos esforços por parte de educadores para 

tornar o ensino da disciplina de matemática mais efetivo e menos frustrante para a 

maioria dos estudantes. Para que isso seja possível é necessário que os docentes 
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procurem meios inovadores e criativos para transformar a escola atual em um ambiente 

que potencialize o crescimento e o desenvolvimento do estudante. Assim, a matemática 

pode dar sua contribuição à formação do cidadão através de metodologias que enfatizem 

a construção de estratégias, a criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho coletivo, a 

autonomia advinda capacidade de enfrentar desafios, o que a tecnologia pode contribuir. 

No contexto de tecnologias para a sala de aula, neste trabalho apresenta-se a 

robótica como dispositivo potencializador da aprendizagem, que está entre as principais 

áreas de pesquisa no mundo, mas ainda é pouco utilizada no Brasil, principalmente na 

área de educação.  

É com o objetivo de diminuir dificuldades existentes durante o processo de 

ensino-aprendizagem da matemática na educação básica, que é apresentada neste 

trabalho uma sequência didática que consiste em ensinar o conteúdo de funções 

quadráticas com enfoque no estudo de fenômenos físicos de lançamento de projéteis. 

Através da aplicação desse experimento, busca-se contribuir com a aprendizagem das 

funções quadráticas, principalmente em sua aplicabilidade na física em relação ao 

estudo da cinemática.  

Um dos motivos da escolha deste tema é pela dificuldade que os alunos 

encontram na interpretação de problemas relacionados a esse conteúdo. Na maioria das 

vezes sabem que a resolução da função do 2° grau é pela fórmula de Bháskara, mas não 

conseguem interpretar o significado dos valores encontrados, como os valores das 

coordenadas do vértice e o zero da função.  

O foco deste estudo constitui em turmas de 1º ano do ensino médio, devido à 

similaridade dos temas: função quadrática (Matemática) e lançamento oblíquo (Física), 

e por serem vistos quase que simultaneamente durante o bimestre. 

Na seção 2, o artigo apresenta uma visão geral sobre a robótica educacional 

como alternativa didática. Na seção 3, apresenta a metodologia utilizada para o ensino e 

aprendizagem da função do 2° grau. Na seção 4, apresenta os resultados e discussões 

dessa proposta e para finalizar, a seção 5 apresenta as conclusões desse estudo. 
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO: ROBÓTICA EDUCACIONAL COMO 

ALTERNATIVA DIDÁTICA 

De acordo com Castilho (2002), os sistemas robotizados fazem parte de nossas 

vidas há bastante tempo. Segundo o autor, os robôs são hoje realidades fantásticas 

programadas para se adaptar ao ambiente e interagir com o meio e são desenvolvidos a 

serviço do homem. Ainda, o autor faz referência à palavra robótica ao estudo e a 

manipulação de robôs. Para ele, a robótica educacional é voltada a desenvolver projetos 

educacionais, envolvendo atividades de construção e manipulação de robôs, com o 

objetivo de proporcionar ao aluno um ambiente de aprendizagem onde possa 

desenvolver seu raciocínio, sua criatividade e seu conhecimento de diferentes áreas do 

conhecimento, podendo sendo uma importante ferramenta interdisciplinar. 

Atualmente a robótica apresenta-se como uma área tecnológica recente e vem 

sendo apontada como mais uma ferramenta possível para o aprendizado, devido ao seu 

potencial de possibilitar um ensino em que as áreas do conhecimento se “comunicam” e 

são trabalhadas num mesmo projeto educativo, ou seja, promovendo um ensino 

interdisciplinar com base na construção de um ambiente de aprendizagem coletivo. 

Por promover diálogos nas diferentes áreas do saber, a robótica torna-se um 

interessante campo a ser explorado no âmbito da educação, seus projetos envolvem 

situações de aprendizagem pela resolução de problemas que possibilitam o rompimento 

com a perspectiva fragmentada do currículo escolar abordando temas para a discussão 

que promovam a interdisciplinaridade nas diferentes áreas do conhecimento tornando os 

alunos ativos no processo de aprendizagem. 

Para Fazenda (1993), a interdisciplinaridade é uma atitude positiva diante do 

conhecimento que envolve mudança de comportamento e tomada de decisão e, por isso, 

promove a cooperação, trabalho, diálogo entre as pessoas, entre as disciplinas e entre 

outras formas de conhecimento. Ainda, para a autora, a característica da atitude 

interdisciplinar é a ousadia da busca, da pesquisa, é a transformação da insegurança no 

exercício do pensar. 

As características de um projeto interdisciplinar parte da ideia de um trabalho 

participativo com o diálogo entre docente e discente do processo de ensino e 
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aprendizagem.  O aluno não é mais receptor a receber conceitos prontos e acabados, 

mas sujeito no processo da construção de seu conhecimento. 

Em um projeto interdisciplinar busca-se a construção coletiva de um novo 

conhecimento prático ou teórico para os problemas da educação partindo de pesquisas, 

experiências e simulações com o objetivo de compreender melhor a realidade das 

ciências. 

Assim, a robótica por propiciar aplicações práticas de diferentes conteúdos e, por 

relacionar conceitos de diferentes áreas do saber, pode ser uma importante ferramenta 

para promover a interdisciplinaridade. Através dela, o educando pode formular seu 

conhecimento através dos relatos de experiências, relatos de observações e análise dos 

resultados o que pode facilitar na compreensão das relações entre conceitos e conteúdos. 

Stefanello et al (2013) acredita que, através da Robótica Educacional, é possível 

a construção do conhecimento pelo aluno utilizando-se de investigações, construções e 

simulações, objetivando a estimulação prática do conteúdo assimilado em sala de aula 

como maneira de garantir a aprendizagem. Para o autor, a robótica educacional também 

contribui para o desenvolvimento de competências e habilidades no estudante como o 

raciocínio lógico, habilidades manuais e estéticas, relações interpessoais e a devida 

utilização e relação de conceitos aprendidos em diversas áreas do conhecimento. 

Nessa perspectiva, a robótica demonstra ser um importante instrumento de uso 

escolar servindo como um recurso para o desenvolvimento do intelecto e como veículo 

de aprendizagem. Ela pode promover uma maneira diferenciada de trabalhar conceitos 

disciplinares favorecendo assim a interdisciplinaridade de diferentes áreas do saber.  

 

3. METODOLOGIA DO TRABALHO 

 Para melhor significação do conteúdo da função polinomial do 2°grau, foi 

proposta uma sequência didática baseada no lançamento do Recurso Tecnológico (RT), 

que se encontra detalhado na seção 3.1. Essa sequência didática foi desenvolvida em 

uma escola pública de 1° ano e ensino médio, em uma turma de 25 alunos, localizada no 

município de Passo Fundo. Foram realizadas sete etapas para desenvolvimento desta 

sequência didática, descritas a seguir. 
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 Na primeira etapa foi solicitado que os alunos respondessem o “questionário de 

sondagem”. Esse questionário versa sobre algumas questões referentes ao estudo das 

aplicações da função do 2° grau e sobre a fórmula de Bháskara. Esse questionário tem 

como objetivo analisar o que os alunos estudaram ou lembram sobre a função do 2° 

grau. Com essa atividade o professor saberá o nível dos conhecimentos dos alunos a fim 

de propor as atividades posteriores.  

 Na segunda etapa os alunos foram levados até o laboratório de informática para 

que realizassem uma pesquisa sobre conceitos físicos e matemáticos que tem como base 

para as próximas atividades, como por exemplo, o conceito de função, de grandeza e lei 

gravitacional.  

 Na terceira etapa foi realizado o lançamento do RT. Os alunos, ao observarem o 

experimento responderam ao “questionário de observação”. Nesse questionário 

constavam algumas questões sobre a trajetória do RT, as grandezas envolvidas no 

lançamento, relação de dependência entre as grandezas, se o lançamento do RT 

representa uma função e como poderiam colocar essas grandezas nos eixos cartesianos. 

 Na quarta etapa, foram entregues aos alunos os dados relativos à altura do RT e 

o tempo do percurso fornecido pelo sensor, para que construíssem um gráfico 

manualmente com papel quadriculado, representando neste momento as grandezas 

Altura versus Tempo. Após a realização da atividade, os alunos tiveram que responder 

ao “questionário de interpretação”. Nele constavam questões como: a maior altura, o 

instante que gerou a maior altura, o tempo que a bola esteve no ar, intervalos em que a 

função é crescente ou decrescente e instante em que a bola esteve no chão. 

 A quinta etapa é referente aos conceitos de física. Foi entregue o “questionário 

de conceitos físicos” perguntando aos alunos de como poderiam calcular a velocidade e 

a aceleração do RT e qual o motivo que leva os objetos a caírem. Desta forma, foi 

solicitado que os alunos construíssem o gráfico da velocidade e da aceleração do RT e 

interpretassem algumas questões. 

 Para a sexta atividade, o professor acompanhou os alunos no laboratório de 

informática para que, através da utilização de uma planilha eletrônica (o Calc do 

LibreOffice) construíssem os gráficos referentes ao experimento. Na sequência, foram 
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retomadas as questões sobre a aplicabilidade da função do 2° grau que é definida a 

partir do lançamento do RT. O professor, então, explica o que significa calcular o zero 

da função, as coordenadas do vértice, ponto de máximo e de ponto de mínimo, a partir 

do lançamento do RT. 

 Na sétima etapa, foi realizada a avaliação da atividade. Foi entregue para os 

alunos o “questionário de avaliação” com o objetivo de verificar se a atividade proposta 

promoveu uma melhor compreensão dos conceitos físicos e matemáticos envolvidos.  

 

 

 

3.1 CONSTRUÇÃO DO APARATO TECNOLÓGICO 

 O Arduino é uma placa que, desde o início de seu projeto em 2005, é focado em 

prototipagem educacional. Ele proporciona fácil acesso ao desenvolvimento de aparatos 

robóticos devido a seu custo reduzido, alta disponibilidade e baixa complexidade 

(SANTOS, 2007). Como tanto o hardware quanto o software são inteiramente livres, 

sendo que qualquer pessoa pode fabricar seu próprio Arduino para uso e revenda como 

desejar, o que justifica o baixo custo do dispositivo. Ele possui uma interface de 

desenvolvimento padrão, que compila códigos feitos na linguagem C++ com algumas 

modificações, tornando o uso e a aprendizagem muito fáceis (MCROBERTS,2015). 

Para este projeto em particular, foi usado a placa Arduino Nano, apresentado na Figura 

1, devido ao seu tamanho reduzido, de 45mm x 18mm. 

 Foi desenvolvido um aparato robótico a fim de medir a altitude em 

diferentes momentos do lançamento do artefato. Para tal, foram utilizados os seguintes 

componentes: Arduino Nano, sensor BMP180, dois botões do tipo switch e uma bateria. 

Uma vez montado o dispositivo, o sensor capta dados a cada 100ms e repassa ao 

Arduino. O BMP180 não registra a altitude, e sim a pressão atmosférica. Porém, a partir 

das diferentes medições, se consegue determinar a altitude. Ao final do lançamento, 

esses dados são passados do Arduino para o computador. Por fim, é possível escolher 

que informações serão obtidas, tais como os dados brutos (as medições de tempo e 

altitude) e/ou o gráfico dessas medições (Figura 3). 



7 

 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 8 - número 14 – Julho2016 - tecnologiasnaeducacao.pro.br 

 http://tecedu.pro.br/ 

 

 

                          
Figura 1: Arduindo Nano (Arduino 2015)                               Figura 2: Esquemático do dispositivo. 

 

 Um botão deve ser ligado no momento do lançamento, sendo então que os dados 

são gravados na própria EEPROM4 do Arduino, assim que o aparato detectar que foi 

lançado. A partir desse momento, novos dados são lidos a cada 100 ms e gravados por 

meio de uma biblioteca de terceiros (Elenbaas 2012), não sendo necessário, dessa 

forma, utilizar-se de um armazenamento externo para os dados capturados, o que 

tornaria o projeto mais caro e complexo. Quando o dispositivo toca o solo novamente, a 

gravação é interrompida de forma automática. Para a obtenção dos dados, o Arduino é 

conectado ao computador, via comunicação serial, que é ativada através do segundo 

botão. O programa, feito na linguagem Python, lê os dados capturados, toma o valor 

inicial como o ponto zero, detecta o intervalo que foi usado entre as capturas e monta 

um gráfico da altitude em função do tempo (Figura 3). 

 

                                             Figura 3: Gráfico de um lançamento para cima. 

 

 

 

                                                           

4 Memória Programável Somente-Leitura Apagável Eletricamente: circuito integrado contendo uma 
memória programável limitada, similar a memória flash (TORRES, 2006). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

É importante ressaltar que a sequência didática proposta do lançamento do RT 

foi realizada como forma de introduzir o conteúdo função do 2° grau. Dessa maneira, as 

respostas dos alunos serviam como diálogos para a construção do conhecimento e não 

como forma de avaliação. 

 Na primeira atividade foi solicitado que os alunos entregassem o questionário. 

Nele foi possível observar que 100% dos alunos já tinham estudado a função polinomial 

do 2° grau, e que destes alunos apenas 40% afirmaram que não tinham dificuldades em 

resolver a fórmula de Bháskara. Também foi proposto que os alunos tentassem resolver 

uma questão envolvendo a fórmula de Bháskara, o que somente 25% acertaram. A 

totalidade dos alunos respondeu que não conheciam a aplicação da função do 2° grau. 

Diante destes resultados apresentados percebe-se que todos os alunos já haviam 

estudado a função do 2° grau, mas somente 25% dos alunos tiveram bom 

aproveitamento da resolução da questão proposta. No desenvolvimento da questão foi 

possível perceber a dificuldade dos alunos na aritmética básica, onde a maioria dos erros 

apresentados é decorrente da regra de sinais.  

Na segunda atividade foi solicitado aos alunos que pesquisassem sobre alguns 

conceitos físicos e matemáticos necessários para as próximas atividades. Ficou evidente 

a dificuldade dos alunos em pesquisar. Muitos deles queriam achar a resposta de 

imediato sem verificar se o site trazia informações confiáveis e sem pesquisar em 

demais sites. Por isso, o professor teve que intervir várias vezes, retomando o que é uma 

pesquisa e quais os meios de fazer uma pesquisa.  

Na terceira etapa, com o lançamento do RT, a partir das observações realizadas, 

os alunos responderam ao “questionário de observação”. Os alunos não demonstraram 

dificuldades ao responderem as questões, pois tinham o conhecimento do conceito de 

grandeza, de função e de lei gravitacional. 

Na quarta etapa foi entregue os dados relativos a altura do RT e o tempo do 

percurso fornecido pelo sensor para que os alunos construíssem o gráfico que representa 

a posição do RT. Foi solicitado que colocassem as grandezas Altura e Tempo nos eixos 

cartesianos x e y. Houve questionamento por parte de alguns alunos, se poderiam 
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colocar a altura e o tempo em qualquer eixo. Então foi retomado o conceito de função e 

a relação entre as grandezas. Foi possível perceber a empolgação dos alunos em 

responderem as questões e o espírito de cooperação e diálogo entre eles. Tanto que 

nessa questão um aluno tentando ajudar um colega com dificuldades perguntou a ele: “a 

altura está o eixo vertical ou horizontal?”. Percebe-se nessa iniciativa que o aluno, no 

intuito de auxiliar, questiona o colega a fim de que o mesmo, ao dialogar na tentativa de 

responder a pergunta, compreenda que a altura está associada ao plano vertical.  

Posteriormente, após a conclusão dos gráficos, os alunos tiveram que responder 

algumas questões de interpretação do gráfico, como maior altura, os instantes que a bola 

gerou maior altura, os intervalos em que a função é crescente ou decrescente e instante 

em que a bola esteve no chão. Os alunos conseguiram responder as questões sem 

maiores dificuldades após visualizarem o gráfico. Mas quando questionados sobre a 

concavidade da parábola se era voltada para cima ou para baixo, a maioria respondeu 

que era voltada para cima. Então foi feito novamente o lançamento do RT e, ainda sim, 

alguns alunos responderam que tinha concavidade para cima. Então foi solicitado que 

um aluno fosse ao quadro para desenhar a trajetória do RT. Dessa forma, todos 

conseguiram responder corretamente. Quando questionados sobre se a função era 

crescente ou decrescente a maioria dos alunos respondeu que era crescente. Então o 

professor teve que intervir com diálogos sobre a parábola desenhada no quadro: “o que 

acontecia com a altura do RT com o passar do tempo?” 

Na quinta atividade os alunos foram questionados de que maneira poderiam 

calcular a velocidade e a aceleração do RT. Muitos lembraram que poderiam utilizar a 

fórmula da velocidade e aceleração, mas quando questionados perceberam que sabiam 

as fórmulas, mas que não tinham entendimento das mesmas. Assim, o RT foi lançado 

novamente e o professor utilizando de questionamentos explicou aos alunos os 

conceitos de deslocamento, velocidade e aceleração. Outra questão abordada é em 

relação ao motivo que os objetos caem. Alguns deles não sabiam responder, já outros 

tinham conhecimento da força gravitacional e com o experimento possibilitou a 

visualização e compreensão do conceito. 
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Na sexta atividade os alunos foram levados no laboratório de informática para a 

construção dos gráficos em uma planilha eletrônica. A partir da construção dos gráficos 

foram retomadas as questões sobre aplicabilidade da função do 2° grau, onde os alunos 

puderam perceber a relação das diferentes áreas do conhecimento Física e Matemática a 

partir do lançamento do RT.  

Dessa forma os alunos conseguiram entender os principais conceitos presentes 

na função do 2° grau, como o zero da função, (que é o tempo em que o RT se encontra 

no chão, ou seja, a altura é igual a zero), as coordenadas do vértice (o xv que representa 

o instante da altura máxima e que é dado pelo ponto médio entre as raízes da função) e o 

yv (a altura máxima). 

 A fim de avaliar a atividade proposta, os alunos tiveram que responder um 

questionário final. Da totalidade dos alunos, 94% deles acharam que o experimento 

contribuiu para melhor entendimento do conteúdo função polinomial do 2° grau, 90% 

deles gostaram da metodologia utilizada pelo professor, 92% dos alunos responderam 

que aprenderam a aplicação da função polinomial do 2° grau e 100% deles consideram 

importante o uso da tecnologia na educação como forma da promoção da aprendizagem. 

 

5. CONCLUSÕES 

Nesse artigo foi demonstrado que é possível a construção de aparatos robóticos 

em prol da educação e que os mesmos podem vir a contribuir para atividades diferentes 

daquelas que costumam ocorrer como, por exemplo, aulas expositivas. A realização de 

experimentos pode contribuir para aproximar a matemática da sala de aula do cotidiano 

dos alunos, tornando assim as aulas mais dinâmicas e participativas. Assim, é possível 

apontar que a tecnologia, os softwares e a robótica representam um grande aliado para o 

ensino das Ciências. 

A partir do lançamento do RT, foi possível trabalhar alguns conceitos físicos e 

matemáticos relacionando-os, promovendo assim a interdisciplinaridade em diferentes 

áreas do conhecimento. Além de que, foi possível o aluno visualizar uma das aplicações 

da função polinomial do 2° grau e estabelecer maior significação frente ao conteúdo. 
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Para concluir, a proposta da sequência didática descrita no artigo demonstra a 

aplicabilidade didática deste recurso na educação. Este pode ampliar a capacidade de 

ensino e aprendizado interdisciplinar bem como promover a motivação dos estudantes 

na construção de seus conhecimentos. 
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