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RESUMO 

 O trabalho desenvolvido nesta monografia tem como objetivo principal salientar 

quanto à necessidade de se conhecer mais sobre o tema Altas Habilidades e Supertodação 

(AH/SD); isto envolve: a identificação correta e as peculiaridades mais importantes dos 

indivíduos com estas características, o conhecimento das políticas públicas para o 

acolhimento dos indivíduos com AH/SD nas escolas e pela sociedade. Também propomos o 

uso de recursos tecnológicos para o desenvolvimento de atividades didáticas e pedagógicas, 

uma tendência frequente no cenário acadêmico, nas atividades de laboratório e no uso de 

simulações em aula. Assim, o computador e os sistemas eletrônicos programáveis como os 

kits de robótica educacional, em particular o Arduino, passam a ter um papel de destaque para 

promover atividades voltadas ao desenvolvimento da aprendizagem significativa e para o 

aprimoramento do convívio social entre os alunos com AH/SD e os demais, ou seja, contribui 

para fortalecer os quatro pilares da educação que são: “aprender a ser, aprender a conhecer, 

aprender a fazer e aprender a conviver”. Mais especificamente, propomos a utilização desses 

recursos para o ensino-aprendizagem do tema Ondas Sonoras, suas características e onde elas 

estão presentes no nosso cotidiano. Nessa linha foram desenvolvidas três atividades de 

investigação e pesquisa-ação que mostram a utilização da modelagem computacional PHET e 

Kit de Robótica Educacional com Arduino. Dessa forma, ao serem aplicadas as atividades, o 

professor poderá constatar a influência positiva das simulações na aprendizagem e na 

melhoria da convivência entre todos os alunos. Além disso, a manipulação do Kit de robótica 

com Arduino servirá como um desafio aos alunos que certamente surpreenderão o professor 

com a naturalidade e desenvoltura que lidam com este tipo de material, principalmente com a 

participação dos alunos com AH/SD voltadas para o campo da informática e eletrônica 

digital. 

 

Palavras Chave: Altas Habilidades e Superdotação (AH/SD). Simulações 

Computacionais. Kits de Robótica Educacional com Arduino. Ensino de Ondas Sonoras, 

Atividades Investigativas e de Pesquisa - Ação. 
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ABSTRACT 

The main objective of the work developed in this monograph is to emphasize the need 

to know more about the topic High Abilities and Overdrive (HA/OD); this involves: the 

correct identification and the most important peculiarities of the individuals with these 

characteristics, the knowledge of public policies for the reception of individuals with HA/OD 

in schools and by society. We also propose the use of technological resources for the 

development of didactic and pedagogical activities, a frequent tendency in the academic 

scenario, in the laboratory activities and in the use of classroom simulations. Thus, computer 

and programmable electronic systems such as educational robotics kits, in particular Arduino, 

have a prominent role in promoting activities aimed at the development of meaningful 

learning and the improvement of social interaction among students with HA/OD and the 

others, that is, it contributes to strengthening the four pillars of education: "learning to be, 

learning to know, learning to do and learning to live together". More specifically, we propose 

the use of these resources for the teaching-learning of the theme Sound Waves, its 

characteristics and where they are present in our daily life. In this line, three activities of 

investigation and research-action were developed that show the use of the computational 

modeling PHET and Kit of Educational Robotics with Arduino. Thus, when the activities are 

applied, the teacher will be able to verify the positive influence of the simulations in the 

learning and the improvement of the coexistence among all the students. In addition, the 

manipulation of the Robotics Kit with Arduino will serve as a challenge to the students who 

will certainly surprise the teacher with the naturalness and resourcefulness that deal with this 

type of material, especially with the participation of students with HA/OD focused on the 

field of computing and digital electronics. 

 

Keywords: High Abilities and Overdrive (HA/OD). Computational Simulations. 

Arduino Educational Robotics Kits. Sound Wave Teaching. Investigative and Research 

Activities - Action. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

 Inicialmente o tema escolhido para desenvolver o trabalho de final do Curso de 

Licenciatura em Física nesta Universidade, tinha como foco demonstrar de forma simplificada 

a importância do conhecimento significativo da ciência, em particular a Física, no 

cumprimento pleno e consciente da Cidadania, pelos indivíduos de uma sociedade moderna. 

 Como premissa a Cidadania plena exercida por uma sociedade organizada, ocorre 

somente quando o tripé fundamental composto por Direitos, Deveres e Obrigações é montado 

e constituído de forma equilibrada por todos os indivíduos participantes.     

 O conhecimento de alguns fenômenos naturais explicados pela Física pode ou poderia 

nos ajudar a exercer a nossa Cidadania com mais plenitude.  Como exemplos simples, o 

entendimento e o cumprimento aos apelos espalhados em nossas rodovias e ruas, quanto ao 

limite máximo de velocidade nas curvas ou em trechos urbanos de algumas estradas 

brasileiras, na prevenção de acidentes graves com risco de comprometimento das nossas vidas 

e a de terceiros.           

 Porém ao participar da disciplina “Práticas Educacionais para Alunos com Altas 

Habilidades e Superdotação (AH/SD)”, no segundo semestre do ano de 2015, ofertada pela 

Faculdade de Educação desta Universidade, tendo a professora Cristina Delou como a 

mentora / idealizadora e responsável pela aplicação da mesma, passei a me interessar pelo 

tema. A disciplina teve a duração de 60 horas-aula, divididas em 30 horas teóricas e 30 horas 

práticas, contando com a participação de alunos dos cursos de Pedagogia e demais 

licenciaturas. Nas atividades práticas houve a interação com vários alunos (as) de idades 

variadas, identificados com AH/SD e com diferentes aptidões (características).   

 Tivemos uma oportunidade ímpar, como alunos da disciplina, a de realizar um contato 

mais próximo e de executar tarefas propostas pela equipe de docentes em conjunto com os 

indivíduos com AH/SD participantes, sempre supervisionados pela Professora Delou.   

 Nas tarefas propostas, utilizávamos os Kits de Robótica Educacional, montando 

estruturas móveis e articuláveis, controladas por um sistema eletrônico programável via 

notebook.  Desta forma pudemos perceber alguns pontos que marcam o diferencial de tais 

indivíduos, quanto ao interesse, à rapidez no pensamento, na criação dos projetos e na 

dedicação demonstrada por eles em concluí-los. 

 Assim foi que surgiu e despertou em mim o interesse por este novo tema na área 

educacional.  Ocorreu a ideia de trabalhar sobre este tema, promovendo assim uma mudança 
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nos planos quanto à construção do trabalho final da Licenciatura em Física.  

 Contudo a Cidadania não saiu de cena e a Educação e seus protagonistas alunos, 

professores e profissionais de ensino continuam; como citado, somente o tema de trabalho 

mudou, da mesma forma que a ideia inicial. Este outro tema também proporcionará benefícios 

no exercício da Cidadania, através da socialização dos alunos com AH/SD e sua participação 

na melhoria das condições de vida da sociedade.        

 O objetivo principal do trabalho orbita sobre o tema “Altas Habilidades e 

Superdotação”, os indivíduos com tais características e na construção de uma proposta 

pedagógica e didática mais eficiente para se trabalhar com turmas escolares que tenham 

alunos com e sem AH/SD.  Sugerimos algumas perguntas de modo à mostrar uma linha de 

raciocino, de orientação e motivação. 

- Quem são as pessoas e quais são as competências deve ter para realizar a identificação 

dos alunos/indivíduos com características de AH/SD, seja nas escolas públicas / privadas, 

centros especializados ou nos grupos sociais nos quais estão inseridos? 

- Qual a importância e o porquê de identificar os indivíduos com características de 

AH/SD, os benefícios conseguidos com tal feito, e também os prejuízos ocasionados a estas 

pessoas e também para toda a sociedade de modo geral, quando negligenciamos na tarefa de 

identificá-los corretamente? 

- O quanto avançamos e desenvolvemos a relação e o entendimento comportamental, das 

características e das diferentes formas de manifestações verificadas nos indivíduos com 

características de AH/SD? 

- Quais os avanços conseguidos pela sociedade civil em prol dos alunos / indivíduos com 

AH/AD, que proporcionam um ganho na qualidade de vida destas pessoas e de seus 

familiares? 

- Deve o professor de Física reconhecer/identificar alunos com AH/SD?  

- O que fazer para satisfazer as necessidades especiais desses alunos?  

- É possível conciliar o interesse por conteúdos de Física, tanto de alunos “normais” como 

o de alunos com AH/SD? 

- Como elaborar uma atividade envolvendo conteúdo de ondas sonoras que desafie alunos 

com AH/SD?  
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 A proposta inicial deste trabalho é apresentar de forma consistente a visão de uma 

parte da Educação Especial que são as AH/SD. Este tema, por não ser bem trabalhado 

aparenta ser pouco conhecido e incompreendido no meio acadêmico.  As dificuldades em 

identificar os alunos delas dotados interferem na inserção deles no quadro de Educação 

Especial, produzindo uma paralisia quanto às intervenções diferenciadas necessárias para uma 

aprendizagem efetiva destes alunos.  Em nosso país, verificamos a existência de propostas 

político-pedagógicas, articuladas com o intuito de identificar e acolher melhor os indivíduos 

com estas características, proporcionando uma ação mais efetiva no campo da Educação 

Especial.             

 No capítulo 2 temos o Referencial Teórico, encontramos um pequeno histórico 

evidenciando o interesse e a importância dispensados ao tema AH/SD em vários países.  

Temos também uma explanação quanto a evolução dos conceitos, dos modelos de 

identificação dos indivíduos com estas características e necessidades educacionais de 

educação (NEE).  Apresentamos as políticas educacionais adotadas para atender de forma 

mais eficiente às pessoas com essas necessidades no Brasil, a apresentação do conceito de 

AH/SD e um detalhamento em duas teorias as quais escolhemos dentre outras diferentes, que 

são: Modelo dos Três Anéis – Renzulli e A Teoria das Inteligências Múltiplas - Gardner. 

Dando continuidade falamos sobre a importância e o poder das atividades investigativas e de 

pesquisa - ação, na construção do conhecimento significativo, na interação e na socialização 

dos alunos com AH/SD e os demais companheiros de classe. Contudo é o professor que de 

forma moderadora, equilibrada e ponderadora deverá ter a sensibilidade para conduzir e fazer 

com estas atividades tenha o objetivo pretendido.  Estas atividades são de grande serventia, 

pois servem para aproximar de forma mais harmoniosa toda a classe escolar, mitigando um 

dos maiores problemas que aflige os indivíduos com AH/SD, que são a integração e de 

convivência social.            

 Nos Capítulos 3 e 4 temos a Metodologia, onde desenvolvemos o tema proposto para 

o estudo de Ondas Sonoras, suas características e seu uso no nosso dia a dia, e na realização 

de atividades baseadas na  investigação e de pesquisa–ação, as quais serão responsáveis pelo 

êxito no que se refere ao aprendizado significativo do tema proposto e de servir como um 

aglutinador social entre todos os alunos com AH/SD e os demais, exaltando a necessidade de 

se aprender a conviver. 

 No capítulo 5 temos as Considerações Finais onde mencionamos nossas perspectivas 

quanto ao êxito das propostas apresentadas neste trabalho.      
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 No Apêndice item 8.1 temos uma apresentação e uma descrição sobre o sistema 

eletrônico Arduino (placa eletrônica Uno 3) que é o coração dos nossos projetos.  

 No Apêndice item 8.2 temos uma apresentação da linguagem de programação 

utilizada no sistema Arduino ( C/C++), contendo as instruções de programação e as sintaxes 

das mesmas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Histórico, Conceito e Modelos de Identificação de AH/SD   

A Educação é fundamental para a consolidação e transformação da sociedade, é ela a 

responsável por alavancar e construir os verdadeiros valores sociais, culturais, políticos e 

econômicos, fazendo convergirem os objetivos de uma sociedade organizada.   Os indivíduos 

que recebem uma Educação verdadeira conseguem se tornar cidadãos conscientes e exercem 

de forma plena sua cidadania, que é a “alma“ de uma sociedade soberana e moderna.  

 Porém de forma errônea e casuística, são exaltados somente os Direitos, os quais nós, 

indivíduos participantes desta sociedade, temos garantidos em nossa constituição, e omitidos 

ou pouco se falam dos Deveres e das Obrigações que acompanham esses direitos. Este tripé 

composto pelos Direitos, Deveres e Obrigações, forma a base orgânica de uma sociedade 

equilibrada, moderna e fraterna.  O Direito à Educação Básica é garantido a todos os 

brasileiros conforme o artigo nº 205, descrito na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988, p. 121): "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".   

 Apesar de garantida, a Educação ainda não produziu os benefícios esperados por este 

feito em nossa sociedade.  Talvez, por não imputarmos de forma clara os deveres e as 

obrigações que cabem às partes envolvidas no processo educacional: ao Estado de ser o 

moderador, regulador e provedor principal dos recursos, dos meios e atividades educacionais 

em todo país, aos estudantes, de participarem das aulas, realizarem as tarefas escolares e 

avançar de série por méritos próprios; e aos pais e responsáveis de participarem das atividades 

acadêmicas de seus responsabilizados, exigindo assiduidade nas aulas e mais empenho nos 

estudos.             

 O uso de um modelo educacional improdutivo e desigual corrobora não para 

solucionar os problemas sociais, mas para agravá-los.  O modelo educacional desenvolvido e 

colocado em prática pelos governantes parece ter a intenção de manter submissa boa parte da 

sociedade civil, e assim perpetuando a minoria dominadora nos poderes constituídos, 

fechando assim o ciclo vicioso de poder.  Uma Educação do tipo “faz de conta”, oferecida nas 

instituições públicas do país é totalmente nociva, pois ao se ofertar títulos ou certificados de 

conclusão para os alunos matriculados na rede pública de ensino, retira o mérito dos mesmos 

e transforma esta enorme massa de jovens em analfabetos funcionais, sendo assim, servindo 

apenas para fornecer uma estatística favorável ao país, frente aos órgãos internacionais da 
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ONU ligados à Educação.   Esta narrativa evidencia o quanto a nossa sociedade carece de 

políticas públicas eficientes e efetivas para promover as benesses de ter uma Educação Básica 

de qualidade, proporcionando ganhos reais para a sociedade como um todo.     

 Nas escolas, cabe aos professores a responsabilidade de apontar e ensinar aos seus 

alunos tudo que a humanidade em sua jornada na Terra já aprendeu acerca se si mesma, da 

natureza e seus fenômenos físicos, e também o que ela já criou, transformou e inventou de 

importante, essencial para se viver melhor e com plenitude.      

 A Educação na sociedade atual tomou um lugar permanente em nossas vidas, estando 

em constante aprimoramento ao longo de toda a vida.  Não faz mais sentido visualizar e 

idealizar uma Educação seccionada em etapas definidas, pois ela é contínua e permanente 

para todos, sempre existirá algo de novo e interessante para se desenvolver ou aprender, nos 

preparando para as rápidas transformações sociais, econômicas e políticas produzidas pelas 

inovações tecnológicas conseguidas.         

 Cabe às Escolas, através da convicção e da seriedade de seus professores, diretores e 

colaboradores diretos, desenvolver e despertar em seus alunos um conceito diferenciado de 

aprendizagem ao longo de toda a vida, tornando-se base primordial para a Educação do século 

XXI. Trata-se de aprender a viver juntos e compreender o próximo como parceiro, aprender a 

conhecer, aprender a fazer e aprender a ser.   Toda sociedade humana se torna coesa quando 

comunga e compartilha das mesmas atividades e projetos sociais, políticos e econômicos e de 

tantos outros aspectos presentes na vontade de se viver juntos. Toda vez que aprendemos a 

compreender melhor os outros, nos propicia um melhor conhecimento de nós mesmos.  

 Vamos agora fazer um recorte do contexto educacional, voltando-nos para a Educação 

Especial, na qual estão inseridos os alunos com as características de AH/SD, tema ou o foco 

principal deste trabalho.  Podemos constatar que os indivíduos com estas NEE somente foram 

reconhecidos e incluídos oficialmente em nosso país há pouco tempo atrás, se compararmos 

com outros países mundo a fora. 

 

2.2 Políticas Educacionais Para Pessoas com AH/SD no Brasil  

Na medida em que o tempo transcorria, com o surgimento de dificuldades pertinentes 

ao assunto, percebeu-se a necessidade de formar e capacitar profissionais na área educacional 

(professores), para atuarem junto a alunos com NEE.  No ano de 1960, surgem as primeiras 

normativas para suprir a carência de profissionais para atender a esses alunos, porém não 
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estavam inclusos naquelas necessidades especiais os indivíduos com AH/SD.  Em 1961 é 

aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), onde é mencionada a 

Educação para “alunos excepcionais”.  Somente dez anos depois, em 1971, foram incluídas na 

LDB, de forma explícita, as diretrizes para o ensino dos alunos com AH/SD, onde teriam o 

recebimento de tratamento especial, conforme normas fixadas pelos “Conselhos Estaduais de 

Educação”.             

 A criação do CENESP (Centro Nacional de Educação Especial), em 1973, órgão este 

vinculado ao MEC, teve o propósito de promover ações educacionais e de financiar atividades 

para atendimento ao portador de necessidades especiais, incluindo os indivíduos com AH/SD.  

Em 1986, o CENESP foi extinto e criada para substituí-lo, a Secretaria de Educação Especial 

(SEESP), que editou procedimentos e manuais para a orientação quanto ao ensino de alunos 

com AH/SD.            

 Apesar de a educação ter sido declarada um direito de todos os brasileiros, fundamento 

descrito na Constituição Brasileira de 1988 no artigo 205, a primeira conquista conseguida em 

prol dos indivíduos com indicações de AH/SD, foi em 1994, com a Política Nacional de 

Educação Especial do Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial, adotando o 

conceito de Marland, que define como pessoas – crianças e adultos - com AH/SD as que 

apresentam desempenho acima da média ou elevada potencialidade em qualquer dos seguintes 

aspectos, isolados ou combinados: capacidade intelectual geral; aptidão acadêmica específica; 

pensamento criativo ou produtivo; capacidade de liderança; talento especial para artes e 

capacidade psicomotora.           

 O Plano Nacional de Educação, elaborado em 2001, define que a Educação Especial, 

(artigo 208, III) “destina-se às pessoas com necessidades especiais de diferentes formas, como 

visuais, auditivas, físicas, mentais, múltiplas, distúrbios de conduta e também de AH/SD.” 

(BRASIL, 2001, cap.8, p. 53).  Neste mesmo ano, foram elaboradas as Diretrizes Nacionais 

da Educação Especial na Educação Básica, com os programas de atendimento especializado 

aos alunos com AH/SD, nas áreas artísticas, intelectuais e psicomotoras. Apesar de constarem 

como premissa e assegurada aos alunos com estas características, infelizmente pouco se 

caminhou para atendê-los em suas necessidades educacionais no Brasil.   

 Somente em 2005, em parceria com a UNESCO, o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e as Secretarias Estaduais de Educação, foram 

idealizados e criados os Núcleos de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação 

(NAAH/S), implementando uma política mais abrangente e atuante no país.  Dados 

fornecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), usando o método de pesquisa que usa 
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o teste de Quociente de Inteligência (QI), o qual avalia as áreas linguísticas e lógico-

matemática, estima-se que haja de 3% a 5%, ou seja, cerca de 8 milhões de indivíduos, com 

características de AH/SD no Brasil. Utilizando-se de um outro método de pesquisa que avalia 

além dos testes cognitivos, diferentes tipos de inteligência e a influência do meio em que os 

indivíduos estão inseridos, conclui-se que o número de indivíduos com AH/SD pode chegar 

até a 7,8% da população brasileira. 

 

2.3 A Importância de Programas Específicos para Alunos com AH/SD 

A Educação Especial e a escola são os responsáveis pela organização e atendimento 

educacional especializado aos alunos com AH/SD, sendo que o ensino regular não pode ser 

substituído, os dois acontecerão de forma conjunta, articulada e suplementar ao ensino 

comum.            

 Distorções quanto à necessidade que os alunos especiais precisam para se educarem e 

se desenvolverem são enormes. Para os que têm deficiências físicas e intelectuais, fica a 

impressão que são mais necessitados se comparados com os alunos AH/SD.  Esta é uma idéia 

presente no imaginário da maioria das pessoas, onde os alunos com AH/SD são privilegiados.  

Todos os alunos especiais enfrentam obstáculos para desenvolverem seus estudos, contudo os 

alunos com AH/SD também precisam de uma adaptação nos currículos, de novas estratégicas 

pedagógicas, e por esta razão, estão também acolhidos pela Educação Especial.   

 Ainda são recorrentes casos onde o não reconhecimento e a falta de uma assistência 

adequada aos alunos com estas especificidades acontecem no Brasil. Situações em que a 

família não sabe e/ou não tem condições mínimas de identificar e acolher seu filho com 

AH/SD, escolas, que por falta de recursos (materiais e humanos), estão inertes quanto às 

práticas, diretrizes e programas destinados ao atendimento dos alunos com NEE. Temos 

também situações onde os professores não tiveram a oportunidade de um aprimoramento 

pedagógico e profissional, suficiente para identificar e trabalhar alunos com AH/SD.   

 Todo este despreparo, seja do poder público que não consegue prover assistência 

adequada de acolhimento, da família ou da sociedade de modo geral, podem produzir grandes 

transtornos para os indivíduos com AH/SD. Contudo constatamos que as dificuldades 

referentes às atividades acadêmicas são mínimas e que os maiores problemas verificados 

estão ligados à convivência e no relacionamento do cotidiano social.    

 Faltam propostas de atividades que promovam a reunião e a aproximação de alunos 



21 

 

com e sem AH/SD, onde programas especializados criem ambientes propícios para a 

integração dos participantes e seus pares, possibilitando um maior desenvolvimento 

educacional e principalmente o social para todos os participantes destes encontros.   Vale 

ressaltar também os benefícios proporcionados aos alunos com AH/SD, quando os 

professores usam métodos de ensino não convencionais, desafiando-os a atingirem seu 

completo potencial.           

 Verificamos que o governo federal através da Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva, criando Decretos e Artigos, prevê amparo e assistência 

às necessidades das quais os alunos com AH/SD precisam.  Aponta também que não existe 

escola especial para esse público, e que o sistema regular de ensino em classe comum deverá 

assegurar a matrícula de todo e qualquer aluno, conforme a legislação.  Os alunos com 

AH/SD deverão receber atendimento suplementar em Salas de Recursos ou em outros espaços 

definidos pelo sistema em horário contrário ao das aulas regulares.    

 Contudo a realidade é outra. Não fosse a perseverança de alguns pais, a boa vontade e 

interesse de professores ou um administrador de escola inovador, conhecedores do assunto, os 

alunos com AH/SD não seriam agraciados com o direito de atendimento especializado, com 

salas e horários diferenciados, pois na maioria das vezes esses direitos não lhes são 

assegurados. 

 

2.4 Altas Habilidades/Superdotação – Definição do conceito 

O entendimento do que venha ser uma pessoa com estas características é fundamental 

para que possamos determinar que tipo de atendimento especializado devemos oferecer para 

os alunos com AH/SD.  Conforme a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, temos: 

Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em 

qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, 

liderança, psicomotricidade e artes. Também apresenta elevada criatividade, grande 

envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. 

(BRASIL, 2008, p. 5). 

Ou descrito no documento “Altas Habilidades/Superdotação: Encorajando Potenciais”, 

da Secretaria de Educação Especial (SEESP): 

[...] os termos “pessoas com altas habilidades” e “superdotação” são mais 

apropriados para designar aquela criança ou adolescente que demonstra sinais ou 
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indicações de habilidade superior em alguma área do conhecimento, quando 

comparada aos seus pares. (BRASIL, 2007, p.7). 

Com as definições descritas acima, podemos encontrar alunos com diferentes 

características em suas habilidades, que podem ser únicas ou mais de uma habilidade, 

concomitantemente, demonstrando desempenho acima da média como capacidade intelectual 

geral, aptidão acadêmica especifica, pensamento criativo ou produtivo, capacidade de 

liderança, talento especial para artes e capacidade psicomotora.      

 Uma pergunta pertinente ao assunto é: de onde advêm AH/SD nos indivíduos?  A 

discussão científica sobre o assunto aponta para uma combinação de fatores como herança 

genética (biológica) e dos estímulos ambientais nos quais os indivíduos vivem. Contudo é 

muito difícil poder dizer com precisão quanto de determinação cabe a um e a outro. 

Entretanto, é garantido que ambos contribuem para o processo de desenvolvimento de uma 

pessoa dotada de AH/SD e com segurança, que um ambiente desafiador, estimula e favorece 

os indivíduos com estas características. 

 

2.5 Altas Habilidades/Superdotação – Teorias e Modelos 

A) Modelo dos Três Anéis – Renzulli 

Joseph Renzulli é um psicólogo educacional americano, desenvolvedor do Modelo dos 

Três Anéis que é usado para identificar e entender o que vem a ser AH/SD e proporcionou 

uma ampliação do conceito vigente. Os três anéis que compõem o comportamento 

superdotado são: habilidade acima da média, a criatividade e a motivação.  Segundo este 

pesquisador, o comportamento superdotado consiste na interação entre os três grupamentos 

básicos dos traços humanos: habilidades gerais e/ou específicas acima da média, elevados 

níveis de comprometimento com a tarefa e elevados níveis de criatividade.  A habilidade 

acima da média é observada nos indivíduos que apresentam um melhor desempenho quando 

comparados com os outros indivíduos pertencentes da mesma classe socio-ambiental e 

identificar desvios na curva padrão, ou seja, ao se prover vários indivíduos com os mesmos 

recursos externos, o acréscimo de um recurso interno intransferível desencadeia resultados 

visivelmente superiores aos demais.        

 Habilidade acima da média: referem-se aos comportamentos observados, relatados ou 

demonstrados que confirmariam a expressão de traços consistentemente superiores em 

qualquer campo do saber ou do fazer. Assim, tais traços apareceriam com frequência e 
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duração no repertório de uma pessoa, de tal forma que seriam percebidos em repetidas 

situações e mantidos ao longo de períodos de tempo.      

 Criatividade: são os comportamentos apresentados e desenvolvidos através da 

capacidade aprimorada no fazer e no pensar, que podem ser expressos de variadas formas, tais 

como: a linguagem falada, gestual, plástica, teatral, matemática, musical, filosófica ou outras.  

Geralmente a criatividade vem acompanhada de muito detalhamento e são sempre executadas 

com bastante empenho. 

Motivação ou Envolvimento com Tarefas: significa um engajamento e um expressivo 

nível de interesse, motivação e empenho pessoal nas tarefas que realiza. Nas atividades 

particulares auto-iniciadas e auto-sustentáveis, principalmente nas tarefas relacionadas com os 

estudos e com o trabalho.  Ao começar uma tarefa ou um exercício a insistência e 

perseverança estão presentes até a conclusão do mesmo.  

Na Figura 1, está representado o modelo dos três anéis de Rezuli. 

 

Figura 1 - Representação gráfica do Modelo Triádico de Superdotação. 

METTRAUD (2000). 

 

Fonte: 

https://www.google.com/search?q=teoria+de+renzulli&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwi

s99OY4azfAhXHjFkKHR4oBmwQsAR6BAgAEAE&biw=1440&bih=758 

 

 

https://www.google.com/search?q=teoria+de+renzulli&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwis99OY4azfAhXHjFkKHR4oBmwQsAR6BAgAEAE&biw=1440&bih=758
https://www.google.com/search?q=teoria+de+renzulli&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwis99OY4azfAhXHjFkKHR4oBmwQsAR6BAgAEAE&biw=1440&bih=758
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B) Teoria das Inteligências Múltiplas - Gardner 

Baseado em pesquisas sobre o desenvolvimento cognitivo e a neuropsicologia, o 

neuropsicólogo Howard Gardner, construtivista muito influenciado por Piaget, sugere que as 

habilidades cognitivas são muito mais diferenciadas e específicas do que se pensava.  Ao 

questionar a visão unitária e psicometricista de inteligência que dominou os estudos da 

primeira metade do século XX, ele propõe que a inteligência é um potencial biológico e 

psicológico que se realiza, mais ou menos, de acordo com os estímulos, oportunidades e 

motivações que o meio ambiente na qual os indivíduos estão inseridos pode proporcionar.   

Segundo a Teoria das Inteligências Múltiplas, proposta por ele, todas as pessoas normais são 

capazes de resolver problemas ou criar produtos em pelo menos oito diferentes e, até certo 

ponto, independentes áreas intelectuais e que a inteligência está localizada no próprio 

indivíduo e na sua interação com o meio ambiente (GAMA, 2014).    

 Conforme a Teoria das Inteligências Múltiplas, não existem habilidades gerais, e que 

parece improvável conseguir medir a inteligência das pessoas, somente através de testes de 

papel e lápis.  Em sua teoria, ele afirma quanto à importância das variadas atuações em 

diferentes culturas, definindo inteligência como a habilidade para resolver problemas ou criar 

produtos que sejam significativos em um ou mais ambientes culturais (SODRÉ, 2006).   

 O conceito de inteligência sugerido por Gardner (1994) surge como alternativa para se 

compreender melhor esta capacidade inata, geral e única, que permite aos indivíduos um 

desempenho, maior ou menor, em qualquer área da atuação humana. Ele propõe redefinir a 

inteligência à luz das origens biológicas da habilidade para resolver problemas.  Avaliando as 

diferentes atuações de profissionais em culturas variadas, bem como do repertório de 

habilidades dos seres humanos na busca de soluções para seus problemas, Gardner caminhou 

no sentido inverso ao do desenvolvimento das pessoas, retroagindo para eventualmente 

chegar às habilidades que deram origem a tais realizações.      

 Ele observou também o desenvolvimento de diferentes habilidades em crianças ditas 

normais e em crianças superdotadas, o comportamento de adultos com lesões cerebrais e o 

fato de que as lesões não causam a perda de intensidade na produção intelectual geral, mas 

sim a perda de uma ou mais habilidades, sem que outras habilidades sejam afetadas. 

 Estudou grupo de indivíduos considerados como excepcionais, tais como os idiots-
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savants1 (idiotas-prodígios) e os autistas, e como os primeiros podem dispor de apenas uma 

competência, sendo bastante incapazes nas demais funções cerebrais, enquanto que os autistas 

apresentam certas ausências em suas habilidades intelectuais, mantendo outras habilidades 

intactas.             

 São empregados processos psicológicos independentes quando o indivíduo lida com 

sistemas simbólicos diferentes, tais como símbolos linguísticos, símbolos musicais e que 

segundo ele, uma criança pode ter um desempenho precoce em uma área e estar na média para 

sua idade, ou mesmo abaixo da média, em outra. Gardner descreve o desenvolvimento 

cognitivo como uma capacidade cada vez maior de entender e expressar significado em vários 

sistemas simbólicos utilizados num contexto cultural, e sugere que não há uma ligação 

necessária entre a capacidade ou estágio de desenvolvimento em uma área de desempenho e 

capacidades ou estágios em outras áreas ou domínios (MALKUS; FELDMAN; GARDNER, 

1988).             

 Os diferentes sistemas simbólicos são, segundo ele, os conteúdos de cada inteligência. 

No plano psicológico de análise, cada área ou domínio tem seu sistema simbólico próprio; no 

plano sociológico de estudo, cada domínio se caracteriza pelo desenvolvimento de 

competências valorizadas em culturas específicas.        

 Na concepção de Gardner outro aspecto importante é a crença na organização vertical 

das habilidades humanas. Enquanto que na visão tradicional de inteligência as habilidades 

humanas são consideradas numa organização horizontal, isto é, tem-se ou não boa memória, 

por exemplo, na visão de Gardner é possível ter-se memória musical, porém não linguística, 

ou ter-se percepção espacial, mas não interpessoal e assim por diante. Para ele, existem 

formas independentes de percepção, memória e aprendizado, em cada área ou domínio, com 

possíveis semelhanças entre as áreas, mas não necessariamente uma relação direta, ou seja, o 

funcionamento em cada conteúdo da inteligência se dá de uma maneira específica.   

 Ele identificou inicialmente sete inteligências – linguística, lógica-matemática, 

cinestésica, musical, espacial, interpessoal e intrapessoal. Alguns anos mais tarde 

identificaram a inteligência naturalista. Acredita que as competências intelectuais são 

relativamente independentes e têm suas origens e limites genéticos próprios e substratos 

neuroanatômicos específicos e que cada uma dispõe de processos cognitivos próprios.  

                                                                        
1 A síndrome do sábio, síndrome do idiota-prodígio ou savantismo (do francês savant, "sábio") é considerada um distúrbio 

psíquico com o qual a pessoa possui uma grande habilidade intelectual aliada a um déficit de inteligência. Tais habilidades são 

sempre ligadas a uma memória extraordinária, porém com pouca compreensão do que está sendo descrito.  
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As inteligências de Gardner são descritas da seguinte forma:  

1) inteligência cinestésica: habilidade para resolver problemas ou criar produtos 

através do uso de parte ou de todo o corpo. Esta inteligência é facilmente 

identificável em atletas e bailarinos, mas também em todas as ocupações que 

dependem de coordenação motora fina, tais como as artes plásticas ou a micro 

cirurgia; 

2) inteligência espacial: capacidade para perceber o mundo visual e espacial de 

forma precisa; habilidade para manipular formas e objetos mentalmente e, a partir 

das percepções iniciais, criar tensão, equilíbrio e composição, numa representação 

visual ou espacial. É a inteligência principal de artistas plásticos, engenheiros e 

arquitetos; 

3) inteligência interpessoal: habilidade para entender e responder adequadamente a 

humores, temperamentos e motivações de outras pessoas; habilidade para perceber 

intenções e desejos de outros e para reagir apropriadamente a partir dessa percepção. 

É mais facilmente identificável em líderes, atores etc.; 

4) inteligência intrapessoal: habilidade para ter acesso aos próprios sentimentos, 

sonhos e idéias, para discriminá-los e lançar mão deles na solução de problemas 

pessoais; habilidade para reconhecer necessidades, desejos e inteligências próprios, 

para formular uma imagem precisa de si e para usar esta imagem para funcionar de 

forma efetiva. É talvez a inteligência mais difícil de ser identificada nos outros, uma 

vez que não implica em comportamentos observáveis; 

5) inteligência linguística: sensibilidade para os sons, ritmos e significados das 

palavras, além de uma especial percepção das diferentes funções da linguagem; 

habilidade para usar a linguagem para convencer, agradar, estimular ou transmitir 

idéias. É a habilidade exibida em sua maior intensidade pelos grandes poetas; 

6) inteligência lógica-matemática: sensibilidade para padrões, ordem e 

sistematização; habilidade para explorar relações e categorias através da 

manipulação de objetos ou símbolos, e para experimentar de forma controlada; 

capacidade de lidar com séries de raciocínios, de reconhecer problemas e de resolvê-

los. É típica de grandes matemáticos, mas também de filósofos, cientistas etc.; 

7) inteligência musical: habilidade para apreciar, compor ou reproduzir uma peça 

musical, para discriminar sons e para perceber temas musicais; sensibilidade para 

ritmos, texturas e timbre; 

8) inteligência naturalista: habilidade para reconhecer flora e fauna, para fazer 

distinções e para agir produtivamente no mundo natural. Esta inteligência caracteriza 

pessoas como Darwin. (GAMA, 2014,  p. 665-674). 

 

 Os seres humanos dispõem de graus variados de cada uma das inteligências e 

combinações ou organizações diferentes das mesmas. Gardner ressalta, no entanto, que 

embora essas inteligências sejam até certo ponto independentes, elas dificilmente funcionam 

isoladamente. Determinadas ocupações ilustram uma ou outra inteligência, porém na maioria 

dos casos as ocupações dependem de combinações de várias delas (SODRÉ, 2006). 
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2.6 O poder das Atividades Investigativas e de Pesquisa–Ação 

É notório o conhecimento por parte dos docentes da área de Ciências, quanto aos 

benefícios obtidos com o uso de atividades investigativas e de pesquisa-ação, no aprendizado 

significativo dos alunos. Quando fazemos o uso das atividades investigativas e de pesquisa-

ação devemos nos ater que, os exercícios ou problemas convencionais encontrados nos livros 

didáticos, não são recomendados para estas atividades.  Geralmente encontramos exercícios 

de aplicação com “uma tendência ao operativismo (típico de exercícios repetitivos)” e não 

“investigações que suponham a ocasião de aplicar a metodologia científica” (GIL; 

TORREGROSSA2, 1987 apud AZEVEDO, 2004, p.19).       

 É muito importante a utilização das propostas investigativas para a solução de quase 

todo tipo de problema, nas diferentes áreas de atuação do pensamento humano, 

principalmente os elencados nos cursos de Física, revelando aos alunos, ser esta a atividade 

realizadora ou motora do desenvolvimento dos trabalhos científicos em todo o mundo.   

 Vale ressaltar que, quando o assunto abordado tiver vínculo ou ligação com o 

cotidiano dos alunos, produzirá uma melhor compreensão e assimilação pelos mesmos.  Um 

ponto de partida, oriundo de prévio conhecimento, pode despertar mais interesse, 

estimulando-os na participação das atividades propostas, levando-os a gerar discussões, a 

solução dos problemas e a construção do conhecimento significativo sobre o assunto. 

 Nestas atividades o professor deve atuar de forma a estimular, instigar os alunos a 

refletir, na pesquisa e na solução sobre o problema proposto, agindo como um guia, deixando 

de ser um mero transmissor de conhecimentos.     

 Pesquisas na área de ensino apontam para um melhor aproveitamento dos alunos sobre 

Ciências e desenvolvem mais seus conhecimentos conceituais quando participam e atuam em 

atividades de investigações científicas, como por exemplo, as feiras nos laboratórios de 

pesquisa ou de ciências (HODSON3, 1992 apud AZEVEDO, 2014, p.19).  

 Devemos ressaltar a importante correlação que existe entre a resolução dos problemas 

científicos e as atividades investigativas, pois as soluções dos mesmos passam sempre por 

etapas distintas onde a teoria (aulas teóricas, papel, lápis e livros estão presentes) e a prática   

(laboratório reproduzindo da melhor maneira possível o fenômeno estudado), no final 

                                                                        
2 GIL, D. e TORREGROSSA, J. M. La resolusión de problema se física. Madri: Mec, 1987. 

3HODSON, D. In Search of a Meaninful Relationship: na exploration of some issues relating to integratin in 

science and science education. International Journal of Science Education. 14(5), p. 541-566, 1992. 
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convergem, apresentando a solução final para a atividade proposta.  

 Como Gil et al.4 (1999 apud AZEVEDO, 2004, p.20) mostram: 

Pode-se pensar, pois, em abraçar as práticas de laboratório e a resolução de problemas de 

lápis e papel como variantes de uma mesma atividade: o tratamento de situações 

problemáticas abertas, com uma orientação próxima do que constitui o trabalho científico. 

De fato, o teste de uma hipótese, em uma investigação real, pode e deve fazer-se tanto 

experimentalmente como mostrando a coerência de suas implicações com o corpo de 

conhecimento aceito pela comunidade científica.  

O objetivo primordial que se pretende obter com as atividades investigativas e de 

pesquisa-ação é de levar os alunos a pensar, debater, justificar com coerência suas idéias, 

sabendo aplicar de forma pontual seus conhecimentos em novas situações apresentadas. 

 

2.7 O papel das atividades investigativas e de pesquisa-ação na construção do 

conhecimento significativo. 

Como ressaltam Moreira e Levandowiski5 (1983 apud AZEVEDO, 2004, p.20), 

atividade experimental “é componente indispensável no ensino de Física” e que “esse tipo de 

atividade pode ser orientada para se conseguir diferentes objetivos”.     

 A utilização de atividades investigativas e de pesquisa-ação é sem dúvida alguma, 

alavancadoras e uma excelente estratégia para se ensinar Física e Ciências em geral, sem que 

necessariamente ocorram em laboratórios, podendo ocorrer perfeitamente dentro das salas de 

aulas, através de atividades como: trabalhos de pesquisas em grupo, colóquios, debates, júri-

simulado, vídeos etc.           

 Fato importante a ser citado (MOREIRA, 1983), é que a solução dos problemas 

apresentados e investigados, deve estar baseada principalmente nas ações dos alunos.  Eles 

devem agir diretamente nas atividades, e o ensino ocorrerá acompanhado de atitudes e 

demonstrações que os induzam ao trabalho prático.       

 Desta forma não limitamos os alunos aos simples trabalho de manipulação ou 

observação, passando eles a ter obrigação de refletir, discutir, explicar, relatar, dando assim ao 

trabalho desenvolvido por eles, características de uma investigação e pesquisa científica.  

                                                                        
4 GIL, D. et al., Tiene sentido seguir distinguiendo entre aprendizaje de conceptos, resolución de problemas 

de lápiz y papel y realización de práticas de laboratório? Enseãnza de las ciências. 17 (2), p. 213-314,1999. 

5 MOREIRA, M. A.; LEVANDOWSKI, C. E. Diferentes abordagens ao ensino de laboratório. Porto Alegre: 

Editora da Universidade, 1983. 
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Bachelard6 (1996 apud AZEVEDO, 2004, p.21) sinaliza que “todo conhecimento é resposta a 

uma questão”.  Portanto é plausível que ao apresentarmos uma atividade investigativa e de 

pesquisa-ação, ela deve ser transparente e fazer sentido ao aluno, de forma que ele saiba o 

porquê de estar investigando o fenômeno sugerido para estudo.      

 Para Lewin e Lomascólo7 (1998 apud AZEVEDO, 2004, p. 21):  

A situação de formular hipóteses, preparar experiências, realizá-las, recolher dados, 

analisar resultados, quer dizer, encarar trabalhos de laboratório como “projetos de 

investigação”, favorece fortemente a motivação dos estudantes, fazendo-os adquirir 

atitudes tais como curiosidade, desejo de experimentar, acostumar-se a duvidar de 

certas afirmações, a confrontar resultados, a obterem profundas mudanças 

conceituais, metodológicas e atitudinais. 

As atividades investigativas e de pesquisa-ação, quando usadas como método 

pedagógico pelos educadores em sala de aula, são pontos iniciais no desenvolvimento e na 

compreensão de conceitos apresentados, conduzindo os alunos participantes a serem 

construtores do próprio processo de aprendizagem, deixando de serem passivos, agindo 

conscientemente sobre o objeto de estudo, interagindo e buscando explicações casuais para a 

obtenção dos resultados obtidos, sendo estas conseguidas por sua participação ativa e direta 

no processo.   O processo de pensar, que é fruto dessa participação, faz com que os alunos 

comecem a construir também sua autonomia (CARVALHO  et  al., 1992).   

 Carvalho (1992) fala sobre o conflito cognitivo, como uma estratégia salutar, que ao 

provocar contradições entre suas concepções espontâneas e os fenômenos ou com os 

resultados experimentais, faz com que o aluno aprenda.  Portanto podemos assim confirmar 

que por meio da ação e da observação, que são componentes indispensáveis das tarefas 

investigativas, os alunos podem reconhecer e constatar que o conhecimento científico é 

construído de forma gradativa e contínua, se mostrando dinâmico e aberto.    

 Gil e Castro8 (1996 a apud AZEVEDO, 2004, p.23) enumeram alguns aspectos 

encontrados nas atividades científicas e que também podem ser utilizadas nas atividades 

investigativas e de pesquisa-ação.   

 

                                                                        
6 BACHELARD, G. A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do conhecimento. 

Rio de Janeiro: Contraponto. 1996. 

7 LEWIN, A. M. E. e LOMASCÓLO, T. M. M. La metodologia científica em La construcción de conocimientos. 

Enseñanza de las ciências, 20 (2), p. 147-1510, 1998. 

8 GIL, D. e CASTRO V., P. La orientación de las práticas de laboratorio como investigación: um ejemplo 

ilustrativo. Enseñanza de las Ciencias, 14(2), p. 155-163, 1996. 
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Dentre elas estão:  

1. apresentar situações problemáticas abertas; 

2. favorecer a reflexão dos estudantes sobre a relevância e o possível interesse das   

situações propostas; 

3. potencializar análises qualitativas significativas, que ajudem a compreender e acatar 

as situações planejadas e a formular perguntas operativas sobre o que se busca; 

4. considerar a elaboração de hipóteses como atividade central da investigação 

científica, sendo esse processo capaz de orientar o tratamento das situações e de fazer 

explícitas as pré-concepções dos estudantes; 

5. considerar as análises, com atenção nos resultados (sua interpretação física, 

confiabilidade etc.), de acordo com os conhecimentos disponíveis, das hipóteses 

manejadas e dos resultados das demais equipes de estudantes;  

6. conceder uma importância especial às memórias científicas que reflitam o trabalho 

realizado e possam ressaltar o papel da comunicação e do debate na atividade 

científica; 

7. ressaltar a dimensão coletiva do trabalho científico, por meio de grupos de trabalho, 

que interajam entre si. 

 

 Conforme Blosser9 (1988 apud AZEVEDO, 2004, p. 24), os reais objetivos 

pedagógicos que procuramos alcançar com essa abordagem, podem ser resumidas em cinco 

grupos:  

-habilidades de manipular, questionar, investigar, organizar, comunicar; 

-conceitos - por exemplo: hipótese, modelo teórico, categoria taxionômica; 

-habilidades cognitivas pensamento  crítico,  solução   de  problemas, aplicação, 

síntese; 

-compreensão da natureza da ciência - empreendimento científico, cientistas e como 

eles trabalham, a  existência de  uma    multiplicidade  de  métodos científicos, 

interrelações entre ciência e tecnologia e entre várias disciplinas científicas; 

-atitudes – por exemplo: curiosidade, interesse, correr risco, objetividade, precisão, 

perseverança, satisfação, responsabilidade, consenso, colaboração, gostar de ciência. 

 

 

2.8  O Papel do Professor e do Aluno em uma atividade investigativa 

Ao analisarmos as características existentes nas propostas investigativas, constatamos 

a necessidade de mudança nas atitudes tanto nos alunos como na prática dos  professores. O 

aluno deve deixar de ser apenas um observador das aulas, tendo agora participação e 

influência sobre ela, argumentando, pensando, agindo, interferindo, questionando, de modo a 

ser o construtor do seu conhecimento significativo.  Para o professor cabe a função de 

acompanhar as discussões, provocar, propondo novas questões e ajudar os alunos a manterem 

a coerência de suas ideias.          

 Sendo assim não basta mais o professor somente dominar com plenitude o conteúdo 

da matéria que está ensinando, é preciso ser também questionador, que argumente, saiba 

conduzir perguntas, estimular, propor novos desafios, ou seja, deixar de ser apenas um 

                                                                        
9 BLOSSER, P. E. O papel do laboratório no ensino de ciências. Tradução M. A. Moreira. Caderno 

Catarinense de Ensino de Física, v.5, n.2, p. 74-78, 1988. 
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expositor de matérias para se tornar um orientador de ensino.     

 Carvalho et al.10 (1998 apud AZEVEDO, 2004, p. 25) descrevem a influência do 

professor num ensino em que o aluno participa da construção de seu conhecimento da 

seguinte forma: 

É o professor que propõe problemas a  serem  resolvidos, que irão  gerar ideias  que,  

sendo discutidas,   permitirão  a  ampliação  dos  conhecimentos prévios;  promove  

oportunidades para a  reflexão, indo além das atividades puramente práticas; 

estabelece métodos de trabalho colaborativo e  um ambiente  na  sala de aula em que  

todas as ideias são respeitadas.  

 

2.9 As Atividades Investigativas e suas Características 

 Uma atividade investigativa ou de pesquisa-ação usada em sala de aula, normalmente 

tem seu início com a formulação de uma pergunta ou um problema desafiador e provocador, 

sobre um determinado tema de estudo, a ser resolvido pela classe.     

 Em geral com o objetivo de ilustrar e clarear as ideias dos alunos, sobre uma teoria ou 

de um fenômeno natural, são feitas demonstrações em Ciências, visando a comprovação da 

mesma.  Fato relevante sobre as atividades experimentais é que as mesmas trazem grande 

contribuição para o ensino de Física, desde que envolvam uma investigação e exploração do 

fenômeno em estudo. 

 

2.10 Como Utilizar as Demonstrações Investigativas e de Pesquisa-Ação 

 Mediante a apresentação de um problema ou um fenômeno físico, iniciam-se as 

demonstrações em sala de aula, sobre o assunto a ser estudado e pesquisado.  O problema é 

proposto à classe pelo professor, que através das questões formuladas aos alunos, procura 

sondar qual tipo de pensamento eles têm sobre o tema abordado, seja ele intuitivo ou de senso 

comum. Deste modo acreditamos uma participação mais efetiva dos alunos, pondo em prática 

suas habilidades cognitivas e de argumentação, criando elos verdadeiros do saber intuitivo 

para o científico, chegando mediante esse processo à elaboração do conceito envolvido.  

 Portanto, o professor é o mentor e tem o papel fundamental de construir com os alunos 

essa passagem do saber cotidiano para o saber científico, por meio da investigação e do 

                                                                        
10 CARVALHO, A. M. P. et al. El papel de las actividades en la construcción del conocimiento em clase. 

Investigación en La Escuela, (25), p. 60-70, 1995.  
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próprio questionamento acerca do fenômeno estudado.       

 Para os alunos surge então a oportunidade para refletir, discutir e ponderar com os 

demais participantes, sobre o que havia acontecido e descrever suas observações a respeito 

das atividades experimentais apresentadas a eles. Com isso, as atividades experimentais e de 

pesquisa-ação, passam a ter um papel riquíssimo no processo de ensino e construção do saber 

significativo, deixando de ser somente ilustração da teoria.      

 Ao término dos trabalhos experimentais e das discussões e reflexões induzidas por este 

processo pedagógico nos participantes, o professor entra em ação de modo a sistematizar as 

explicações dadas ao fenômeno, preocupando-se em enfatizar como a ciência o descreve e, se 

necessário, lançar mão das expressões matemáticas usadas para representar e expressar o 

fenômeno físico estudado.           

 As características observadas nas atividades investigativas e de pesquisa-ação 

realizadas em sala impulsionam os alunos a pensar, questionar e contribuir para a formulação 

de hipóteses acerca do problema apresentado pelo professor e também para a análise dos 

dados e dos resultados obtidos. Ou seja, foram levados a encarar os trabalhos experimentais 

desenvolvidos em sala de aula como atividades de investigação (LEWIN; LOMÁSCOLO, 

1998).            

 Verificando trabalhos sobre as aulas que são ministradas com atividades investigativas 

e de pesquisa-ação, usadas para a solução de problemas, nos permite constatar as várias 

contribuições que uma atividade experimental como esta, pode trazer para o ensino de Física. 

Dentre elas, estão: 

• Percepção de concepções espontâneas por meio da participação do aluno nas 

diversas etapas da resolução de problemas; 

• Maior apreço pelo ensino baseado nas atividades por investigação e de pesquisa-

ação; 

•  Fornece uma aproximação mais consciente do que venha a ser uma atividade de 

investigação científica; 

•  Maior participação e interação do aluno em sala de aula, com a exposição de 

argumentos nos debates para a solução dos problemas propostos; 

•  Valorização da interação e da participação efetiva do aluno com o objeto de 

estudo; 
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•  Enaltecimento da aprendizagem de atitudes e não apenas de conteúdos; 

•  Possibilidade da criação de conflitos cognitivos em sala de aula; 

• Socialização de todos os alunos da classe, aproximando uns dos outros, mostrando 

o importante papel da colaboração mútua para construção de ideais e objetivos 

comuns, “a união faz a força”. 

• Interação e aproximação dos alunos com AH/SD no ambiente dos demais colegas, 

socializando-os e desmistificando a ideia de terem habilidades fora do padrão. 
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3 METODOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ATIVIDADE EM SALA 

As atividades propostas têm como objetivo principal incentivar os estudantes a 

identificar e relacionar os conceitos e as respectivas grandezas, estudados em sala de aula com 

os fenômenos observados em seu cotidiano e o conteúdo programático de Oscilações e Ondas 

do Ensino Médio (EM) descritos na BNCC (Base Nacional Comum Curricular - 2ª versão) 

(MEC, 2016).  

Não podemos deixar de mencionar, um segundo propósito conseguido com estas 

atividades, que é o aprimoramento do convívio social entre os participantes, dando 

oportunidades reais de contato e reconhecimento entre os alunos com AH/SD e os demais.  

A parte do conteúdo abordado e estudado nas atividades a serem desenvolvidas em 

sala de aula será sobre Ondas Mecânicas (Sonoras) e suas características físicas e transcorrerá 

através das folhas de atividades e da explicação sobre o uso do kit de robótica educacional 

Arduino. Elaboramos uma sequência de itens que servirá de apoio para inserção desta prática 

investigativa no contexto das aulas ministradas no ensino médio: 

✓ Aplicação de um pré-teste (1hora- aula – de 50 minutos); coleta de concepções prévias 

pelo professor; 

✓ Pesquisa em casa sobre o tema pelos alunos com orientação do professor (carga 

horária a critério do aluno); 

✓ Leitura da Problematização (texto, vídeo, tira de humor etc., sobre o tema, à escolha 

do professor) e das Perguntas-Chave (1 hora-aula); 

✓ Respostas às Perguntas-Chave pelos alunos em sala e debate em caso de divergências 

(2 horas-aula);  

✓ Apresentação dos Conceitos-Chave pelo professor (2 horas-aula); 

✓ Atividades em Grupo com a utilização de kit de Robótica e Simulador         

Computacional PHET (4 horas-aula); 

✓ Aplicação de pós-teste pelo professor para avaliação da aprendizagem significativa (2 

horas-aula). 

 A orientação do professor para a pesquisa em casa é feita no sentido de estabelecer 

uma limitação ao conteúdo a ser estudado: ondas mecânicas→ondas sonoras→características 

das ondas sonoras: intensidade (graves e agudos), amplitude (volume), frequência, 
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comprimento de onda, velocidade em diferentes meios de propagação, timbre→escala de 

intensidades audíveis pelo homem e animais→uso das ondas sonoras no cotidiano.   

 Os alunos com AH/SD devem ser incluídos em grupos diferentes, para socializar seus 

conhecimentos com os demais colegas e para serem acolhidos como um aluno “normal” 

 

4 RESULTADOS: ATIVIDADES DE ENSINO E RECURSOS DIDÁTICOS 

4.1 FOLHAS DE ATIVIDADES 

 4.1.1 Folha 1- Pré-teste 

1) Com suas palavras explique o que é uma onda. 

2) Você reconhece o som como uma onda? Explique. 

3) As ondas sonoras se propagam da mesma forma e com mesma velocidade, em 

qualquer meio? Justifique sua resposta. 

4) O ser humano é capaz de ouvir qualquer onda sonora? Por que? E os animais, como o 

cachorro, o gato etc.? 

5) No seu dia a dia, você pode identificar algum equipamento ou dispositivo que utiliza 

as ondas sonoras no seu funcionamento? Então, diga quais. 

 

4.1.2 Folha 2 – Problematização 

Problematização 

 O som, ou onda sonora, está presente em nosso dia a dia a cada instante! Só nos damos 

conta disso quando temos algum problema na audição. Mas além do nosso aparelho auditivo 

há muitos dispositivos e aparelhos que funcionam à base de ondas sonoras. Veja só: não 

existe exame médico de ultrassom de várias partes do corpo humano? o sonar que emite ondas 

e identifica obstáculos ao redor de submarinos?; o detector de presença que acende e apaga 

lâmpadas para economizar energia elétrica?; o auxiliar de estacionamento instalado pára-

choque traseiro dos carros, que nos avisa quando vamos bater no veículo de trás? Viu só como 

as ondas sonoras são aplicadas em nosso cotidiano? Assim, é importante entender como tudo 

isso funciona, não é? É a partir daqui que vamos começar esse estudo. Tente dar sua 

explicação para o funcionamento de cada um dos aparelhos e dispositivos citados acima, já 

sabendo que eles funcionam com ondas sonoras. Veja as figuras! 
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Figura 1: Diagrama do Aparelho Auditivo Humano. 

Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=fotos+do+aparelho+auditivo+humano&tbm=isch&tbo=u&source=

univ&sa=X&ved=2ahUKEwjB19Wfyp3eAhXKD5AKHUZADkEQsAR6BAgEEAE&biw=1440&bih=789>. 

          

Figuras 2 e 3:Equipamento de Ultrassom sendo usado em um exame Pré-Natal. 

Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+equipamentos+de+ultrassom&sa=X&tbm=isch&tbo=u&

source=univ&ved=2ahUKEwjW3qb3rp3eAhWEUZAKHXieBlwQsAR6BAgEEAE&biw=1440&bih=789>. 

https://www.google.com.br/search?q=fotos+do+aparelho+auditivo+humano&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjB19Wfyp3eAhXKD5AKHUZADkEQsAR6BAgEEAE&biw=1440&bih=789
https://www.google.com.br/search?q=fotos+do+aparelho+auditivo+humano&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjB19Wfyp3eAhXKD5AKHUZADkEQsAR6BAgEEAE&biw=1440&bih=789
https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+equipamentos+de+ultrassom&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwjW3qb3rp3eAhWEUZAKHXieBlwQsAR6BAgEEAE&biw=1440&bih=789
https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+equipamentos+de+ultrassom&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwjW3qb3rp3eAhWEUZAKHXieBlwQsAR6BAgEEAE&biw=1440&bih=789
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Figura 4 : Sonar Marítimo. 

Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=fotos+do+sonar+mar%C3%ADtimo&tbm=isch&tbo=u&source=u

niv&sa=X&ved=2ahUKEwjau4vGyp3eAhUDgpAKHRXiDMkQsAR6BAgCEAE&biw=1440&bih=789>. 

 

                                          Figura 5 : Sonar Marítimo.                                

Fonte:<ttps://www.google.com.br/search?q=fotos+do+sonar+mar%C3%ADtimo&tbm=isch&tbo=u&source=uni

v&sa=X&ved=2ahUKEwjau4vGyp3eAhUDgpAKHRXiDMkQsAR6BAgCEAE&biw=1440&bih=789>. 

https://www.google.com.br/search?q=fotos+do+sonar+mar%C3%ADtimo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjau4vGyp3eAhUDgpAKHRXiDMkQsAR6BAgCEAE&biw=1440&bih=789
https://www.google.com.br/search?q=fotos+do+sonar+mar%C3%ADtimo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjau4vGyp3eAhUDgpAKHRXiDMkQsAR6BAgCEAE&biw=1440&bih=789
../Downloads/MonogragiaJRTV_por%20partes/Monog_JRTV_partes_Final/Downloads/Monografia_JR_RASCUNHO2_23out18.doc
../Downloads/MonogragiaJRTV_por%20partes/Monog_JRTV_partes_Final/Downloads/Monografia_JR_RASCUNHO2_23out18.doc
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Figura 6: Sonar dos golfinhos 

Fonte: 

<https://www.google.com.br/search?q=fotos+sonar+dos+golfinhos&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ve

d=2ahUKEwiYmOjpy53eAhVIg5AKHWa0BKkQsAR6BAgFEAE&biw=1440&bih=789>. 

 

Figura 7: Ultrassom Portátil (usados normalmente para exames Veterinários) 

Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+ultrassom+veterinario&tbm=isch&tbo=u&source=univ

&sa=X&ved=2ahUKEwjbsJCOzJ3eAhVEHZAKHUZZDWIQsAR6BAgFEAE&biw=1440&bih=789>. 

 

4.1.2 Folha 3 – Conceitos - Chaves sobre ondas sonoras: 

1) Definição 

Uma onda sonora é um padrão de perturbação causada pelo movimento da energia que 

se propaga através de um meio (como ar, água ou qualquer outro material líquido ou sólido). 

A onda carrega a energia sonora através do meio, geralmente em todas as direções e menos 

intensamente à medida que se move mais longe da fonte que originou a perturbação ou som 

até se tornar imperceptível.           

 A ideia de que o som se move em ondas já era cogitado por volta de 240 a.C., pelo 

filósofo grego Chrysippus, o filósofo romano Boethius (480-524 a.C.) e o arquiteto e 

engenheiro romano Vetruvius (25 a.C.). Teorizaram cada um que o movimento sonoro 

poderia ter uma forma de onda.  

https://www.google.com.br/search?q=fotos+sonar+dos+golfinhos&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiYmOjpy53eAhVIg5AKHWa0BKkQsAR6BAgFEAE&biw=1440&bih=789
https://www.google.com.br/search?q=fotos+sonar+dos+golfinhos&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiYmOjpy53eAhVIg5AKHWa0BKkQsAR6BAgFEAE&biw=1440&bih=789
https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+ultrassom+veterinario&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjbsJCOzJ3eAhVEHZAKHUZZDWIQsAR6BAgFEAE&biw=1440&bih=789
https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+ultrassom+veterinario&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjbsJCOzJ3eAhVEHZAKHUZZDWIQsAR6BAgFEAE&biw=1440&bih=789
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A fonte pode ser qualquer objeto, um equipamento como, por exemplo, um telefone 

tocando, os acordes vocais de uma pessoa, ou um fenômeno natural como um abalo sísmico 

nas profundezas da Terra, que causa uma vibração.  A vibração perturba as partículas no meio 

circundante e essas partículas perturbam aquelas próximas a elas, e assim por diante 

acontecendo a propagação das ondas sonoras. 

2) Classificação e tipificação 

As ondas sonoras são ondas mecânicas e se propagam de forma longitudinal, isto é, a 

vibração tem a mesma direção da propagação da onda (Figuras 1 e 2).  Elas precisam de um 

meio material para se propagar. Esse meio pode ser sólido, líquido ou gasoso.   

 

Figura 1                                           Figura 2 

Fonte:< https://blogdoenem.com.br/ondas-fisica-enem >. 

3) Espectro  

A frequência de vibração compreendida entre 20 e 20.000 Hertz (Hz) é a faixa audível 

pelo homem.  As ondas que possuem frequência inferior a 20 Hz são denominadas infrassom, 

já as que possuem frequência superior a 20.000 Hz são chamadas de ultrassom, conforme 

figura 2. 

:%3c%20https:/blogdoenem.com.br/ondas-fisica-enem
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Figura 2: Espectro de fequência do som 

Fonte:<Https://www.google.com.br/search?q=ESPECTRO+DA+ONDA+SONORA&tbm=isch&tbo=u

&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwias92H_ffdAhVGjZAKHW0NCO8QsAR6BAgBEAE&biw=144

0&bih=789#imgrc=E20v1G221GSEaM>. 

 

Ambas as faixas são imperceptíveis ao ouvido humano, porém alguns animais como o 

cachorro e o morcego, conseguem captar altas frequências de até 100.00 Hz, já o elefante e o 

pombo-correio, são capazes de perceber infrassons.  Os infrassons têm a característica de se 

propagar por longas distâncias e normalmente são produzidos por terremotos e abalos 

sísmicos. 

4) Propagação e Velocidade nos diferentes meios 

A velocidade do som é a distância que uma onda sonora percorre por unidade de 

tempo. Ou seja, é a velocidade em que uma perturbação se propaga. Sabendo a velocidade de 

propagação de uma onda sonora, é possível calcular o tempo exato que o som leva para 

percorrer um determinado espaço. Esse conceito é usado em alguns sensores de ultra-som e 

radares móveis. 

https://www.google.com.br/search?q=ESPECTRO+DA+ONDA+SONORA&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwias92H_ffdAhVGjZAKHW0NCO8QsAR6BAgBEAE&biw=1440&bih=789%23imgrc=E20v1G221GSEaM
https://www.google.com.br/search?q=ESPECTRO+DA+ONDA+SONORA&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwias92H_ffdAhVGjZAKHW0NCO8QsAR6BAgBEAE&biw=1440&bih=789%23imgrc=E20v1G221GSEaM
https://www.google.com.br/search?q=ESPECTRO+DA+ONDA+SONORA&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwias92H_ffdAhVGjZAKHW0NCO8QsAR6BAgBEAE&biw=1440&bih=789%23imgrc=E20v1G221GSEaM
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 A velocidade das ondas sonoras depende do meio em que elas estão se propagando.  

Verificamos que quanto mais rígido for o meio de propagação, maior será a sua velocidade.  

Podemos concluir que nos meios sólidos a velocidade de propagação será maior, nos meios 

líquidos será intermediária e baixa nos meios gasosos:   

vsólidos> vlíquidos > vgases 

Como exemplos, temos: vsom (no aço) =6000 m/s; vsom (na água) = 1480 m/s; vsom (no ar) = 

340 m/s. 

5)  Características Principais  

Os sons são representados graficamente por ondas periódicas e estas são 

caracterizadas por uma frequência, período, amplitude, comprimento de onda e velocidade, e 

também por qualidades que dependem da sensação que temos quando ouvimos, são elas: 

altura, intensidade e o timbre. Vejamos um pouco mais sobre cada uma delas: 

5.1) Frequência 

A frequência de uma onda sonora é uma grandeza física que indica o número de ciclos 

(oscilações) durante um período de tempo. Para determinar a frequência, basta 

calcular: 

Frequência = número de oscilações / tempo (intervalo de tempo) 

            Unidades de medida mais usadas: 

- Hertz (Hz) que corresponde ao número de oscilações por segundo. 

5.2) Período 

O período é o tempo de um ciclo completo de uma oscilação de uma onda.  Relação  

entre a frequência e o período:    T=1/f ou f=1/T (onde T=período e f= frequência). 
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Figura 3:Frequência e Período 

Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=frequencia+e+per%C3%ADodo&tbm=isch&tbo=u&source=univ

&sa=X&ved=2ahUKEwi0-  

IPd_vfdAhWBTZAKHTQ2Af4QsAR6BAgCEAE&biw=1440&bih=789#imgrc=ONYk89D6WKSVeM:>. 

5.3) Altura 

A altura é uma propriedade do som, relacionada com a frequência e que nos permite 

classificar o som como agudo ou grave. Quanto maior a frequência (vibrações 

rápidas), mais agudo é o som; e quanto menor for a frequência (vibrações lentas), mais 

grave é o som (Figura 4). 

 

Figura 4 – Altura 

Fonte:<https://anasoares1.wordpress.com/2011/01/31/som-e-caracteristicas-do-som-frequencia-

amplitude-e-timbre/>. 

https://www.google.com.br/search?q=frequencia+e+per%C3%ADodo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi0-%20%20IPd_vfdAhWBTZAKHTQ2Af4QsAR6BAgCEAE&biw=1440&bih=789%23imgrc=ONYk89D6WKSVeM
https://www.google.com.br/search?q=frequencia+e+per%C3%ADodo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi0-%20%20IPd_vfdAhWBTZAKHTQ2Af4QsAR6BAgCEAE&biw=1440&bih=789%23imgrc=ONYk89D6WKSVeM
https://www.google.com.br/search?q=frequencia+e+per%C3%ADodo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi0-%20%20IPd_vfdAhWBTZAKHTQ2Af4QsAR6BAgCEAE&biw=1440&bih=789%23imgrc=ONYk89D6WKSVeM
https://anasoares1.wordpress.com/2011/01/31/som-e-caracteristicas-do-som-frequencia-amplitude-e-timbre/
https://anasoares1.wordpress.com/2011/01/31/som-e-caracteristicas-do-som-frequencia-amplitude-e-timbre/
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5.4) Amplitude 

A amplitude de uma onda sonora é a medida da extensão de uma perturbação 

durante um ciclo da onda. A amplitude de uma onda sonora pode permanecer 

constante, sendo classificada como uma onda contínua, ou pode variar de acordo com 

o tempo. 

 

Figura 5: Amplitude 

Fonte:< https://pt.wikipedia.org/wiki/Amplitude>. 

 

5.5) Intensidade 

A intensidade está relacionada com a energia transportada pela onda sonora, é 

o que nos permite classificar o som como forte ou fraco. Um som com maior 

amplitude é um som forte, enquanto um som com amplitude pequena é um som fraco.  

A intensidade de uma onda sonora pode ser classificada como física, quando tratamos 

da relação da medida numérica da energia transportada por unidade de tempo e por 

unidade de área, e também pode ser fisiológica, quando nos referimos à relação entre a 

intensidade de um determinado som observado com o som mais fraco que se pode 

ouvir.             

 A intensidade fisiológica, também chamada nível sonoro (NS), é medida em 

bel (B) ou decibel (dB) e é dada pela fórmula: NS = 10 log (I/I0), em que I0 é a menor 

intensidade física audível e equivale a I0 = 10-12 W/m2, e I é a intensidade física do 

outro som considerado. O equipamento eletrônico usado para medir a intensidade do 

som é o sonômetro. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amplitude
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5.6) Comprimento de onda 

O comprimento de onda é a distância entre valores de mesma amplitude  

consecutivos num modelo de onda. Esta medida é normalmente representada pela letra 

grega lambda (λ). Veja a Figura 6. 

 

Figura 6: Comprimento de onda 

Fonte:<https://anasoares1.wordpress.com/2011/01/31/som-e-caracteristicas-do-som-frequencia-

amplitude-e-timbre/>. 

 Numa onda senoidal (forma de onda cujo gráfico é igual ao da função seno), o 

comprimento de onda é a distância entre os máximos. 

5.7) Timbre  

Timbre é a característica que permite ao ouvido distinguir sons de altura e 

intensidade iguais produzidos por instrumentos diferentes. Por exemplo: ao se tocar a 

nota musical em uma flauta e em um violino, mesmo que se toque da mesma altura e 

mesma intensidade, eles produzirão sons diferentes. 

 

 

https://anasoares1.wordpress.com/2011/01/31/som-e-caracteristicas-do-som-frequencia-amplitude-e-timbre/
https://anasoares1.wordpress.com/2011/01/31/som-e-caracteristicas-do-som-frequencia-amplitude-e-timbre/
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Figura 7: Representação gráfica das formas das ondas, de uma mesma nota musical, 

emitidas por três instrumentos diferentes. 

Fonte:< https://www.coladaweb.com/fisica/ondas/qualidades-do-som>. 

 

6) A utilização das Ondas Sonoras no nosso cotidiano 

- na comunicação convencional: falar e ouvir uns aos outros. 

- nas transmissões de Rádio e Televisão. 

- nos instrumentos musicais. 

- na medicina: com o tratamento de limpeza de tártaro nos consultórios dentários, nas clínicas 

de diagnósticos por imagens, com os aparelhos de ultrassom e ecocardiograma 3D, na 

fisioterapia com o relaxamento do muscular, melhorando a circulação e a vascularização, na 

estética ou com a musicoterapia que é um processo terapêutico utilizado para a reabilitação de 

dependentes químicos e também no auxílio de estudantes com dificuldades de aprendizagem 

etc. 

- na navegação marítima (navios, barcos e submarinos): o sonar é um equipamento que 

funciona a partir da emissão e recepção de ondas sonoras, cuja utilização serve para a 

detecção e localização de objetos, relevo, cardume de peixes etc., submersos nos oceanos, 

lagos e rios. 

- na descoberta de petróleo, aquíferos e jazidas de minérios, depositados no subsolo da terra. 

- nos sensores de som ou ultrassônicos, abrindo portas nos shoppings, nas indústrias 

controlando várias máquinas elétricas, supervisionado tanques de armazenamento de produtos 

variados (líquidos e sólidos). 

 

 

4.1.4 Folha 4 – Perguntas Chave 

1) Imagine o morcego: enxerga pouquíssimo e para complicar tem hábitos noturnos. 

Como ele faz para voar nestas condições, sem se chocar com obstáculos que aparecem 

à sua frente? 

:%3c%20https:/www.coladaweb.com/fisica/ondas/qualidades-do-som
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2) Viajando em um submarino totalmente submerso em pleno Oceano Atlântico, como 

fazer para navegar às cegas, onde as águas são muito turvas e escuras? 

 

3) Agora é moda: uma vassoura automática que limpa a casa toda, desvia dos obstáculos, 

sem deixar passar nenhuma sujeira, faz tudo sozinha.  Explique como isso funciona? 

 

4) O pessoal da casa ao lado está todo contente! É que a família vai crescer, um novo 

membro está chegando.  Agora a aposta é para acertar qual será o sexo, menino ou 

menina?  Logo esta dúvida será sanada; na próxima consulta com o médico, ele fará 

um exame que revelará o sexo do neném. Explique como ele vai fazer isso?  

 

4.2 Resolução de Problemas e Atividades em Grupo 

4.2.1 Resolução de Problemas 

Questão 1 - Para qual faixa de frequência, da mínima para a máxima, você consegue ouvir o 

som?   Você se considera portador de algum problema auditivo?  Por que?  

Questão 2 - Durante o pré-natal, as gestantes normalmente fazem o exame chamado de 

ultrassom.  Qual é a relação deste aparelho chamado de ultrassom com as ondas sonoras? 

Questão 3 - Aprendemos nas aulas de biologia que os morcegos também têm um “radar” que 

usam para se movimentar no escuro.  Essa “habilidade” dos morcegos também é conhecida 

como ecolocalização.  Explique como funciona esse “radar” e como os morcegos utilizam o 

ultrassom para se movimentar no interior das cavernas escuras. 

Questão 4 - As ondas sonoras se propagam no espaço (ausência de ar)? O que você tem a 

dizer quanto às barulhentas explosões que ouvíamos nas exibições dos episódios de “Guerras 

nas estrelas”. Justifique a sua resposta. 

Questão 5 - Sendo o tomógrafo e o ultrassom equipamentos importantes utilizados na 

medicina, para realização dos exames de diagnósticos por imagens, quais as principais 

diferenças entre eles?  Por que um tem a preferência no uso em exames do pré-natal das 

grávidas? 



47 

 

4.2.2 Atividades em Grupo usando kits de robótica   

 Utilizando os Kits de Robótica Educacional Arduino, fazer um projeto e a 

montagem de um protótipo, usando em especial, sensores ultrassônicos e de som disponíveis 

nestes kits.  

Passo 1 

- Partindo das informações obtidas com os nossos estudos sobre as ondas sonoras e suas 

características, podemos perceber o quanto elas nos são úteis.  Sendo assim, podemos nos 

inspirar e pensar em um protótipo a ser construído utilizando o kit de Robótica Educacional 

Arduino.  Vamos fazer um breve comentário sobre esta surpreendente ferramenta de 

desenvolvimento educacional e pedagógica. Temos várias opções para fazer o nosso projeto, 

como sugestão, podemos construir um protótipo do tipo auxiliar de estacionamento, ou um 

detector de obstáculos, ou um detector de presença para abertura de portas, do tipo que 

encontramos nos shoppings, uma trena digital, etc., projetos que se enquadram no tema 

abordado e nas atividades do nosso dia a dia, mãos à obra.   

- Em seguida, de posse da lista, iniciamos a criação dos grupos de trabalho, inicialmente por 

afinidade de projeto, e um ajuste final para melhor adequação dos grupos e realização dos 

trabalhos de forma mais uniforme e equilibrada.  

- Dando prosseguimento às atividades, expomos uma prévia apresentação do uso do Kit 

Educacional Arduino e seus principais componentes, de modo a facilitar na idealização 

quanto à criação do projeto a ser desenvolvido pelos grupos de trabalho. 

- Descrição dos Principais Componentes e Sensores do Kit Educacional Arduino UNO.3 do 

nosso projeto. Uma descrição mais detalhada do Kit é apresentada no Apêndice 1. 

- Como mostrado na Figura 8, temos a placa Arduino Uno, com o controlador, os pinos de 

acesso às portas de entrada e saída dos sinais elétricos, que serão controlados através de um 

programa específico criado por nós para executar as tarefas necessárias para o funcionamento 

do projeto.  

- Relação dos componentes da placa do Arduino e suas funções    

i) Conector USB (para o cabo tipo AB). 

ii) Botão de reset. 
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iii) Pinos de entrada e saída digital e PWM. 

iv) LED Verde (indicador de placa ligada). 

v) LED Laranja (conectado ao pino13 da placa - comunicação serial). 

vi) ATmega (encarregado da comunicação com o computador). 

vii) LED TX (transmissor) e RX (receptor) da comunicação serial.      

viii) Porta ICSP para programação serial. 

ix) Microcontrolador ATmega 328 (cérebro do Arduino).  

x) Cristal de quartzo 16Mhz (oscilador) 

xi) Regulador de voltagem. 

xii) Conector de alimentação fêmea( 2,1mm) com centro positivo.  

xiii) Pinos de voltagem e terra. 

xiv) Entradas analógicas. 

 

Figura 8: Placa Arduino Uno, respectivos Pinos e suas Funções. 

Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=foto+placa+arduino+uno&hl=pt-

BR&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwja6qGAo4zeAhUi_CoKHZNuC50

QsAR6BAgDEAE&biw=1440&bih=740>. 

  

- O sensor ultrassônico é capaz de emitir sons imperceptível aos nossos ouvidos ( 

ultrassom) porém usados para rastrear o ambiente à sua frente, agindo como os olhos 

https://www.google.com.br/search?q=foto+placa+arduino+uno&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=X8PSbVVcVOyNHM%253A%252C4V-hhNcfffbrMM%252C_&usg=AI4_-kRzafxCeuy3uCX9W59i6X_x93Us7Q&sa=X&ved=2ahUKEwiNgK3C7_rdAhVIE5AKHRRgBHwQ9QEwBnoECAYQEA%23imgrc=X8PSbVVcVOyNHM:
https://www.google.com.br/search?q=foto+placa+arduino+uno&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=X8PSbVVcVOyNHM%253A%252C4V-hhNcfffbrMM%252C_&usg=AI4_-kRzafxCeuy3uCX9W59i6X_x93Us7Q&sa=X&ved=2ahUKEwiNgK3C7_rdAhVIE5AKHRRgBHwQ9QEwBnoECAYQEA%23imgrc=X8PSbVVcVOyNHM:
https://www.google.com.br/search?q=foto+placa+arduino+uno&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=X8PSbVVcVOyNHM%253A%252C4V-hhNcfffbrMM%252C_&usg=AI4_-kRzafxCeuy3uCX9W59i6X_x93Us7Q&sa=X&ved=2ahUKEwiNgK3C7_rdAhVIE5AKHRRgBHwQ9QEwBnoECAYQEA%23imgrc=X8PSbVVcVOyNHM:
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dentro do projeto. Com esse sensor, é possível determinar também a distância de 

objetos que estejam no caminho do protótipo a ser montado.        

                                                      

Figura 8: Sensor Ultrassônico 

Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+sensores+de+entrada+para+arduino&tbm=isch

&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjTsZf6gozeAhWDTZAKHVpVDtMQsAR6BAgGEAE

&biw=1440&bih=789#imgrc=gQDjTNplUIPpqM:>. 

- O sensor de som funciona como um pequeno microfone, que detecta o valor sonoro em 

decibéis, e é capaz também de detectar diferentes timbres sonoros, acionar ou desligar 

circuitos eletro-eletrônicos, agindo como os ouvidos do objeto a ser construído. 

  

 

      

Figura 9: Sensor de som 

 

Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+sensores+de+entrada+para+arduino&tbm=isch&tbo=u&

source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjTsZf6gozeAhWDTZAKHVpVDtMQsAR6BAgGEAE&biw=1440&bih=7

89#imgrc=gQDjTNplUIPpqM:>. 

Passo 2 

- Já com os grupos e o projeto definido (Projeto 1- um carro com sensor anti-colisão / detector 

de obstáculos e Projeto 2 - uma trena digital), podemos fazer uma relação com os 

https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+sensores+de+entrada+para+arduino&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjTsZf6gozeAhWDTZAKHVpVDtMQsAR6BAgGEAE&biw=1440&bih=789%23imgrc=gQDjTNplUIPpqM:
https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+sensores+de+entrada+para+arduino&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjTsZf6gozeAhWDTZAKHVpVDtMQsAR6BAgGEAE&biw=1440&bih=789%23imgrc=gQDjTNplUIPpqM:
https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+sensores+de+entrada+para+arduino&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjTsZf6gozeAhWDTZAKHVpVDtMQsAR6BAgGEAE&biw=1440&bih=789%23imgrc=gQDjTNplUIPpqM:
https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+sensores+de+entrada+para+arduino&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjTsZf6gozeAhWDTZAKHVpVDtMQsAR6BAgGEAE&biw=1440&bih=789%23imgrc=gQDjTNplUIPpqM:
https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+sensores+de+entrada+para+arduino&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjTsZf6gozeAhWDTZAKHVpVDtMQsAR6BAgGEAE&biw=1440&bih=789%23imgrc=gQDjTNplUIPpqM:
https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+sensores+de+entrada+para+arduino&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjTsZf6gozeAhWDTZAKHVpVDtMQsAR6BAgGEAE&biw=1440&bih=789%23imgrc=gQDjTNplUIPpqM:
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componentes necessários e em seguida separá-los para a construção da estrutura que conterá a 

central de comando Arduino Uno, motores, engrenagens e os sensores que serão os 

responsáveis pelas informações necessárias para a execução das tarefas programadas no 

sistema de comando do projeto a ser desenvolvido.  

- Relação dos componentes e materiais necessários para a construção do Projeto 1:  

✓ 01 base acrílica para montagem e fixação dos componentes; 

✓ 02 motores elétricos tipo passo a passo; 

✓ 01 servo motor; 

✓ 02 rodas; 

✓ 01 roda boba; 

✓ conjuntos de parafusos com porcas e arruelas; 

✓ 01 circuito processador Arduino Uno 3; 

✓ 01 circuito controlador de motores L293-N; 

✓ 01 circuito de expansão para Arduino Shields V5.0; 

✓ 01 suporte para 4 pilhas tipo AA de 1,5V; 

✓ 01 plug com borner para bateria de 9V; 

✓ 01 bateria de 9V; 

✓ 04 pilhas tipo AA de 1,5V; 

✓ 01 sensor ultrassônico HC-SR04 para Arduino; 

✓ cabos flexíveis (MachoxMacho, MachoxFêmea, FêmeaxFêmea), 

✓ 01 cabo USB; 

✓ 01 notebook com o programador de Arduino; 
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Figura 10: Foto do Projeto1 - Carro detector de obstáculos. 

Fonte: o Autor. 
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Figura 11: Foto Projeto 1 - carro detector de obstáculos. 

Fonte: O Autor. 

 

- Relação dos componentes e materiais necessários para a construção do Projeto 2:  

✓ 01 placa protoboard (base para montagem e fixação dos componentes); 

✓ 01 circuito processador Arduino Uno 3; 

✓ 01 telas de cristal líquido (LCD) pequena; 

✓ 01 plug com borner para bateria de 9V; 

✓ 01 bateria de 9V; 

✓ 01 sensor ultrassônico HC-SR04 para Arduino; 

✓ cabos flexíves (MachoxMacho, MachoxFêmea, FêmeaxFêmea), 

✓ 01 cabo USB; 

✓ 01 notebook com o programador de Arduino; 
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Figura 12: Foto do Projeto2 - Trena digial. 

Fonte: O Autor. 

 

 

Figura 13: Foto do Projeto2 - Trena Digital 

Fonte: O Autor. 
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Passo 3 

 - Após a construção dos dois projetos (carro com sensor anti-colisão / detector de 

obstáculos e trena digital), passamos para a criação do programa de comandos (programação e 

instruções disponíveis no Apêndice 2), que será responsável pela operação e controle dos dois 

projetos.   

 - O programa do Arduino é conhecido também como IDE Arduino (Integrated 

Development Environment), pois além de construirmos os nossos programas, ele possui um 

editor de código, um compilador e um depurador, tudo integrado para nos facilitar. 

 - O sistema Arduino tem uma plataforma de trabalho bem ampla e de domínio aberto 

ao público interessado em usá-la.  A linguagem usada na programação é a C/C++, bem 

conhecida atualmente, e de fácil grau de manuseio, pois existem várias bibliotecas e 

programas desenvolvidos à disposição dos usuários para servir de apoio.  Como o projeto 

Arduino é aberto, qualquer pessoa pode participar e acrescentar inovações a ele. 

 - As instruções de comando que constituem o corpo do programa controlador do 

projeto/carrinho desenvolvido, são copiadas de um microcomputador (notebook) para a placa 

Arduino via cabo USB. Elas são escritas ou digitadas por nós mesmos, que sabendo a função 

de cada uma delas, criamos um conjunto de instruções e rotinas, seguindo uma sequência 

lógica, conforme as regras peculiares à linguagem C++. Na Figura 6 é mostrada a tela inicial 

do software programador do Arduino.  Como comentamos anteriormente é uma linguagem de 

programação baseada em C / C++. 

 - Os softwares ou programas escritos usando Arduino são chamados de Sketches. Os 

Sketches são escritos no editor de texto da IDE do Arduino e são salvos com a extensão de 

arquivo “.ino”. Este editor tem características de cortar/colar e para buscar/substituir texto. Na 

área de mensagem é gerado um aviso quando salvamos ou exportamos arquivos e também 

exibe informações de erros ao compilar os programas criados (Sketches). O canto direito 

inferior da janela exibe a o modelo ou tipo da placa Arduino usada e a porta serial (USB) em 

que ela está conectada ao computador. Os botões da barra de ferramentas permitem que você 

verifique, carregue, crie, abra e salve Sketches ou abra o monitor serial. Abaixo temos na 

Figura 14 a tela de programação. 
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Figura 14 – Tela inicial do programador Arduino C++. 

Fonte:https://www.google.com.br/search?q=foto+da+tela+inicial+do+arduino&tbm=isch&tbo=u&s

ource=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiT15O0vozeAhULfpAKHTtHADEQsAR6BAgFEAE&biw=1440&

bih=789#imgdii=fO6LQHKmvHg4cM:&imgrc=HGS4HEPA-wodsM: 

 

 - Inicialmente podemos encontrar certo receio na familiarização, devido ao uso diário 

de linguagens objetos. Contudo a sua utilização é bem aceita e dominada facilmente pelos 

jovens, que estão sempre interessados em novos desafios e imersos no mundo digital, onde 

fazem uso diário de vários equipamentos eletrônicos que utilizam programas das mais 

diferentes formas e utilidades no seu cotidiano.  

 - Seus comandos permitem: ler os valores obtidos pelos sensores; calibrar estes 

valores, para que usemos estes dados antes, durante e após a execução do programa. 

 - Para a criação dos programas ou Sketches que controlarão os dois projetos (o carro 

com detector de obstáculo e a trena digital), precisamos entender como eles vão funcionar.  

Para isso vamos descrever o que vai e como fazer cada um deles.     

 - Para o Projeto 1 temos a seguinte descrição de rotina ou algoritmo: 

https://www.google.com.br/search?q=foto+da+tela+inicial+do+arduino&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiT15O0vozeAhULfpAKHTtHADEQsAR6BAgFEAE&biw=1440&bih=789%23imgdii=fO6LQHKmvHg4cM:&imgrc=HGS4HEPA-wodsM:
https://www.google.com.br/search?q=foto+da+tela+inicial+do+arduino&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiT15O0vozeAhULfpAKHTtHADEQsAR6BAgFEAE&biw=1440&bih=789%23imgdii=fO6LQHKmvHg4cM:&imgrc=HGS4HEPA-wodsM:
https://www.google.com.br/search?q=foto+da+tela+inicial+do+arduino&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiT15O0vozeAhULfpAKHTtHADEQsAR6BAgFEAE&biw=1440&bih=789%23imgdii=fO6LQHKmvHg4cM:&imgrc=HGS4HEPA-wodsM:
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 Passo 1 - carro começa a se mover para frente, após o envio de comandos de 

velocidade e direção iguais para os motores 1 (esquerda) e 2 (direita) e simultaneamente o 

acionamento do sensor ultrassônico (detector de obstáculo); 

 Passo 2 - o sensor começa a supervisionar se existe algum obstáculo na frente do carro 

à uma distância igual ou menor que 30 cm (distância para perigo de colisão determinada); 

 Passo 3 - no surgimento de um obstáculo à frente do carro, a uma distância igual ou 

menor que 30 cm, pare os motores 1 e 2 imediatamente; 

 Passo 4 - acione o servo motor para esquerda (posição de 0°) de forma que o sensor 

ultrassônico possa verificar a existência ou não de algum obstáculo nesta direção a uma 

distância igual ou menor que 30 cm.  Depois de fazer a verificação guarde a informação (se 

tem ou não obstáculo à esquerda) na variável destinada para esta função; 

 Passo 5 - acione o servo motor para a direita (posição de 180°) de forma que o sensor 

ultrassônico possa verificar a existência de algum obstáculo nesta direção, a uma distância 

igual ou menor que 30 cm. Depois de fazer a verificação guarde a informação (se tem ou não 

obstáculo à direita) na variável destinada para esta função; 

 Passo 6 - compare as informações armazenadas quanto à existência de obstáculos 

existentes à esquerda ou à direita; 

 Passo 7 - se não houver nenhum obstáculo nas duas direções examinadas, sempre 

tomar a direção da direita, acionando o motor 2 para trás de modo a posicionar a frente do 

carro do lado à direita do obstáculo detectado inicialmente, cessando o movimento quando 

conseguir o posicionamento desejado. Em seguida acione os motores 1 e 2 para frente, 

enviando comandos de velocidade e direção iguais na nova direção e simultaneamente o 

acionamento do sensor ultrassônico (detector de obstáculos) e retorne para o Passo 2; 

 Passo 8 - se houver obstáculo à direita, tomar a direção da esquerda, acionando o 

motor 1 para trás de modo a posicionar a frente do carro do lado esquerdo do obstáculo 

detectado inicialmente, cessando o movimento quando conseguir o posicionamento desejado.  

Em seguida acione os motores 1 e 2 para frente, enviando comandos de velocidade e direção 

iguais na nova direção e simultaneamente o acionamento do sensor ultrassônico (detector de 

obstáculos) e retorne para o Passo 2; 

 Passo 9 - se houver obstáculos à direita e à esquerda também, acionar os motores 1 e 2 
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para trás, enviando comandos de velocidade e direção iguais na nova direção, durante um  

certo intervalo de tempo e no término deste, pare os motores 1 e 2 imediatamente. Em seguida 

repita as operações a partir do Passo 4;    

 Abaixo temos o programa (Sketches) com as instruções de comando em C/C++, 

desenvolvido pela equipe para controlar o Projeto 1 (carro com sensor anti-colisão / detector 

de obstáculos). 

        //Programa Projeto1: carro com sensor anti-colisão/detector de obstáculos 

      //motor_1 - variáveis e pinos de controle do motor1 

          int IN1 = 2 ; 

          int IN2 = 3 

//motor_2 - variáveis e pinos de controle do motor2 

    int IN3 = 4 ; 

    int IN4 = 5 ; 

//Incluindo biblioteca Ultrasonic.h 

   #include "Ultrasonic.h"  

//criando objeto ultrasonic e definindo as portas digitais  

//do Trigger - 6 - e Echo – 7 – pinos de entrada e saída 

    Ultrasonic ultrasonic(6,7); 

//variavel auxiliar 

    int velocidade = 0; 

    long microsec = 0; 

    float distanciaCM = 0; 

    int comparador = distanciaCM;  

//Inicializa Pinos 

   void setup() 
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   { 

      Serial.begin(9600); //Inicializando o serial monitor 

      pinMode(IN1,OUTPUT); 

      pinMode(IN2,OUTPUT); 

      pinMode(IN3,OUTPUT); 

      pinMode(IN4,OUTPUT); 

   } 

    void loop() 

   {{ 

//Lendo o sensor 

     microsec = ultrasonic.timing();  

//Convertendo a distância em CM 

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

//mostra na tela do micro as leituras do sensor  

   Serial.print(distanciaCM); 

     Serial.println(" cm"); 

     delay(1000); 

 //Sentido Motor1 e 2 Frente 

    digitalWrite(IN1,LOW); 

  digitalWrite(IN2,HIGH); 

  digitalWrite(IN3,LOW); 

  digitalWrite(IN4,HIGH); 

//detectando obstáculos a frente 

//parar os motores se tiver obstáculos á frente 

        if comparador <= 15)  
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           { 

             digitalWrite(IN1,HIGH); 

             digitalWrite(IN2,HIGH); 

             digitalWrite(IN3,HIGH); 

             digitalWrite(IN4,HIGH); 

             delay(500); 

   

 //Sentido Motor1 e 2 pra trás 

            digitalWrite(IN1,HIGH); 

         digitalWrite(IN2,LOW); 

         digitalWrite(IN3,HIGH); 

         digitalWrite(IN4,LOW); 

         delay(500); 

            } 

//final do if 

} 

 // final do loop 

 

//Final das instruções de comandos do projeto 1 

 

 -Para o Projeto 2 temos a seguinte descrição de rotina ou algoritmo: 

 Passo 1 - posicione a trena na frente do obstáculo que pretendemos calcular a sua 

distância; 

 Passo 2 – acionamento do botão de início (start) inicia a realização da nova medição; 

 Passo 3 - o sensor ultrassonico recebe o comando para realizar a medição da distância, 

em seguida guardando o valor em uma variável destinada para esta finalidade;  

 Passo 4 - em seguida é apresentado o valor da distância em “cm” no display e entra em 

modo de espera, aguardando um novo comando de início indo para o Passo1; 

 -Programa do Projeto 2 : Trena Digital 

#include <Ultrasonic.h> //Biblioteca do sensor HC-SR04 

#include <U8glib.h> //Biblioteca do display OLED SSD1306 I2C 128x64 
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#define TRIG 12 //Trigger do sensor 

#define ECHO 13 //Echo do sensor 

  

//Variáveis  

Ultrasonic ultrasonic(TRIG, ECHO); //Variável do sensor HC-SR04 nos pinos 12 e 13 

U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NO_ACK); //Variável do display. 

SCK = A5 / SDA = A4 

int dist = 0; //Variável com o valor recebido do sensor 

  

// inicialização das variáveis / Setup 

     void setup() { 

//Configura os pinos 

    pinMode(TRIG, OUTPUT); //Envia o sinal ultrassônico 

    pinMode(ECHO, INPUT); //Recebe o sinal ultrassônico 

  

//Configura o display para somente uma cor 

    u8g.setColorIndex(1); 

} 

  

// inicialização do Loop Principal 

     void loop()  

{ 

       dist = ultrasonic.distanceRead(); 

       Screen(dist); 

       delay(500); 

} 

  

//Tela Display 

      void Screen(int dist) { 

      u8g.firstPage(); 

 //Converte a variável dist de int para char 

       char d[3]; 
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       itoa(dist, d, 10); 

  

//Variável para ajustar o posicionamento do valor na tela 

      int p = 57; 

         if (dist >= 10 && dist < 100) { 

               p = 47; 

        } else if (dist >= 100) { 

              p = 38; 

} 

  

  //Loop para montar a tela 

         do { 

  //Primeira linha com título 

        u8g.setFont(u8g_font_6x10); 

  } 

  //final do loop do  

 

  //final das instruções de comando do projeto2. 

 

4.2.3 Atividades em Grupo usando Simuladores Computacionais sobre Ondas Sonoras. 

 Nesta etapa utilizaremos os Simuladores Computacionais (PHET), descritos abaixo.  A 

classe será reorganizada em grupos menores de alunos, conforme a disponibilidade de 

computadores aptos para uso e a realização das atividades propostas.  Os mesmos utilizarão 

programas de simulação que atendam às características e afinidades com o assunto em estudo 

(ondas sonoras), para observar e investigar de forma mais interativa e participativa de todos, 

quanto à evolução de uma determinada experiência ou de um fenômeno físico.          

Tópicos sobre o tema Ondas Sonoras 

  - Conceitos - Objetivos - Recursos Didáticos Digitais 

1) Conceito - Fenomenologia de um pulso de onda. 

Objetivo - Relacionar as grandezas estudadas anteriormente com os pulsos de onda. 
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 Recurso Computacional - Simulação “Wave on a string” (PHET) 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/wave-on-a-string 

 

 

Figura 1: Tela do Phet “ Wave on a string” - Pulso de Onda 

Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=fotos+pulsos+ondas+sonoras&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa

=X&ved=2ahUKEwi29qLh0NbeAhXOxlkKHavPCloQsAR6BAgGEAE&biw=1440&bih=789>. 

2) Conceito - Grandezas relacionadas a uma onda. 

Objetivo - Observar as grandezas relacionadas a uma onda e associá-las com os fenômenos. 

Recurso Computacional - Simulação “Wave on a string” (PHET).  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/wave-on-a-string 

 

 

 

Figura 2: Tela do Phet “Wave on a String” 

Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=fotos+pulsos+ondas+sonoras&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa

=X&ved=2ahUKEwi29qLh0NbeAhXOxlkKHavPCloQsAR6BAgGEAE&biw=1440&bih=789>. 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/wave-on-a-string
https://www.google.com.br/search?q=fotos+pulsos+ondas+sonoras&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi29qLh0NbeAhXOxlkKHavPCloQsAR6BAgGEAE&biw=1440&bih=789
https://www.google.com.br/search?q=fotos+pulsos+ondas+sonoras&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi29qLh0NbeAhXOxlkKHavPCloQsAR6BAgGEAE&biw=1440&bih=789
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/wave-on-a-string
https://www.google.com.br/search?q=fotos+pulsos+ondas+sonoras&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi29qLh0NbeAhXOxlkKHavPCloQsAR6BAgGEAE&biw=1440&bih=789
https://www.google.com.br/search?q=fotos+pulsos+ondas+sonoras&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi29qLh0NbeAhXOxlkKHavPCloQsAR6BAgGEAE&biw=1440&bih=789
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3) Conceito - Ondas transversais e longitudinais. 

Objetivo - Observar a relação entre comprimento de onda, período e frequência e a 

propagação de uma onda. 

Recurso Computational - Vídeo  “Transverse and Longitudinal Waves” (Animations for 

Physics and Astronomy), disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7cDAYFTXq3E>. 

 

4) Conceito – Timbre. 

Objetivo - Entender o timbre e ondas harmônicas. 

Recurso Computacional - Simulação “Fourier” (PHET). 

Timbre | Parâmetros do Som - https://www.youtube.com/watch?v=Yd5TadbEneM 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/fourier 

 

 

 

Figura 3: Tela do Phet “Fourier” 

Fonte:< https://phet.colorado.edu/sims/fourier/fourier-600.png>. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7cDAYFTXq3E
https://www.youtube.com/watch?v=Yd5TadbEneM
https://phet.colorado.edu/en/simulation/fourier
https://phet.colorado.edu/sims/fourier/fourier-600.png
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5) Conceito - Movimento Periódico  

Objetivo - Introduzir os conceitos de período, frequência e amplitude. 

Recurso Computacional - Simulação “Pendulum lab” (PHET). 

 

Figura 4: Tela inicial Phet “Pendulum lab” 

Fonte :< http://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Applets/oscillations.html>. 

 

Figura 5: Tela Phet “Pendulum lab” 

Fonte:< http://fisicanimada.blogspot.com/2008/12/fsica-do-pndulo.html>. 

 

6) Conceito - Ondas sonoras. 

Objetivo - Compreender ondas sonoras e suas propriedades. 

Recurso Computacional - Simulação “Sound” (PHET). 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/sound 

http://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Applets/oscillations.html
:%3c%20http:/fisicanimada.blogspot.com/2008/12/fsica-do-pndulo.html
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/sound
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Figura 6: Tela do Phet “Sound”. 

Fonte :< http://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Applets/oscillations.html>. 

 

Figura 7: Tela do Phet “Sound” 

Fonte:< http://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Applets/oscillations.html>. 

http://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Applets/oscillations.html
http://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Applets/oscillations.html
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Figura 8: Tela do Phet “Sound” 

Fonte:< http://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Applets/oscillations.html>. 

 

7) Conceito - Som, infrassom e ultrassom. 

Objetivo - Relacionar som e infrassom com fenômenos cotidianos, como por 

 exemplo, o exame de ultrassonografia. 

Recurso Computacional - Vídeo “Você ouve bem?” (Use sua ilusão), disponível em: 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=HkzVxwghiik>. 

 

8) Conceito - Efeito Doppler. 

Objetivo - Compreender o efeito Doppler e os fenômenos a ele associados. 

Recurso Computacional - Áudio “Speeding car horn doppler effect sample”, disponível em:  

<https://www.youtube.com/watch?v=a3RfULw7aAY, >. 

http://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Applets/oscillations.html
https://www.youtube.com/watch?v=HkzVxwghiik
https://www.youtube.com/watch?v=a3RfULw7aAY
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Figura 9: Efeito Doppler 

Fonte:https://www.google.com.br/search?q=figuras+ou+fotos+sobre+efeito+doppler&tbm=isch&tbo=u&source

=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjmiZ3by9beAhXBtVkKHYwFB_oQsAR6BAgCEAE&biw=1440&bih=789#imgr

c=2_RposrOO51CBM:>. 

https://www.google.com.br/search?q=figuras+ou+fotos+sobre+efeito+doppler&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjmiZ3by9beAhXBtVkKHYwFB_oQsAR6BAgCEAE&biw=1440&bih=789#imgrc=2_RposrOO51CBM:
https://www.google.com.br/search?q=figuras+ou+fotos+sobre+efeito+doppler&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjmiZ3by9beAhXBtVkKHYwFB_oQsAR6BAgCEAE&biw=1440&bih=789#imgrc=2_RposrOO51CBM:
https://www.google.com.br/search?q=figuras+ou+fotos+sobre+efeito+doppler&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjmiZ3by9beAhXBtVkKHYwFB_oQsAR6BAgCEAE&biw=1440&bih=789#imgrc=2_RposrOO51CBM:
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4.3 Pós-teste 

1) Com suas palavras explique o que é uma onda. 

2) Você reconhece o som como uma onda? Explique. 

3) Qual é a natureza das ondas sonoras e que tipo de onda ela é classificada quanto ao 

meio de propagação? 

4) As ondas sonoras se propagam da mesma forma e velocidade em qualquer meio? 

Explique. 

5) Como você relaciona o valor da velocidade das ondas sonoras no ar, na água e no 

vácuo? 

6) O ser humano é capaz de ouvir qualquer onda sonora? Explique. 

7) Faça um esquema simplificado, mostrando o espectro de frequência das ondas 

sonoras, classificando as faixas de som. 

8) Nas faixas de frequência sonora, compare a faixa sensível ao ser humano com a faixa 

sensível ao cachorro. 

9) Com suas palavras, explique o que é frequência e amplitude de uma onda sonora. 

10) No seu dia a dia, você identifica algum equipamento ou dispositivo que utiliza as 

ondas sonoras no seu funcionamento? Então, diga quais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção de uma aprendizagem significativa, bem como o aprimoramento do 

convívio social entre indivíduos com AH/SD e seus companheiros de turma, dependerá de 

vários fatores a serem estudados e observados, fatores estes que passam por entendimento e 

aceitação mútua de todos os envolvidos.  Porém, cabe principalmente ao professor e à 

instituição de ensino na qual leciona se apropriarem das dificuldades e utilizarem as 

ferramentas pedagógicas e didáticas, capazes de propiciar a todos os alunos a possibilidade de 

desenvolvimento do aprendizado significativo, consciente e uma convivência plena e 

harmoniosa entre todos.        

 Todas estas conquistas proporcionam importantes benefícios que vão além das salas 

de aula e das escolas também, pois os alunos que tenham obtido estas conquistas poderão 

repassá-las para outras pessoas, argumentando com firmeza e propriedade todos os 

conhecimentos científicos e de convivência social adquiridos neste processo virtuoso.  

 Estas ferramentas que passam a direcionar o processo de ensino, da aprendizagem e da 

convivência social, são os impulsionadores na busca por alternativas para se obter, construir e 

levar conhecimento à humanidade.          

 O professor terá o papel de agente mediador entre o conhecimento a ser aprendido, as 

práticas de boa convivência entre os alunos, papel fundamental, pois cria as possibilidades e 

facilidades para que os alunos participem ativamente desses processos e obtenham êxito. 

 Para isso, propomos como ferramentas a serem utilizadas em sala de aula em 

atividades investigativas e de pesquisa-ação, os Simuladores Computacionais Educacionais e 

os Kits de Robótica Educacional Arduino. São de fácil aplicação e propiciam aos alunos um 

entendimento de fenômenos e experiências que talvez não pudessem ser realizadas em um 

laboratório tradicional de ensino de Ciências/Física, mais pelas restrições de alguns 

fenômenos físicos ou dificuldades provocadas por ingerência de políticas educacionais, já 

conhecidas e existentes em nossas instituições de ensino.    

 Através do Simulador Computacional PHET e dos Kits de Robótica Educacionais com 

Arduino, desenvolvemos atividades investigativas voltadas para o ensino de: Ondas Sonoras, 

suas principais características e a sua utilização no dia a dia.     

 A utilização dos Simuladores Computacionais para Educação como o PHET são 

ferramentas educacionais bem conhecidos e de fácil utilização.  Ressaltando quanto às 

facilidades neles encontradas como o design (apresentação), leitura simplificada durante as 

simulações e recursos adicionais que dão mais realidade às simulações, como por exemplo: 
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mudança de elementos que compõem os sistemas; variação das condições iniciais; inserção de 

instrumentos de medição etc.         

 Os Kits de Robótica Educacionais com Arduino são ferramentas didáticas e 

pedagógicas, igualmente importantes.  Além da versatilidade (utilização para a verificação de 

vários fenômenos físicos), são de fácil manuseio, pois a construção desta plataforma é aberta 

e acessível a todos que a queiram usar.        

 Outro ponto muito importante que vale evidenciar é quanto ao custo dos Kits que são 

comercializados; valores bem acessíveis, facilitando a compra por parte das escolas e também 

pelos alunos que se interessarem e quiserem se aprofundar mais sobre as aplicações no dia a 

dia.             

 Os simuladores computacionais como o PHET são importantes modeladores de 

experimentos e de representações de fenômenos físicos, bem como os kits de robótica, com os 

quais os alunos podem, através de alguns ajustes, alterar o curso da experimentação estudada. 

Essa possibilidade permite que eles observem melhor e com mais detalhes o acontecimento 

dos eventos num primeiro momento e depois comecem a formular hipóteses sobre o 

acontecido.           

 Tais propostas servem de estímulos para a reflexão do aluno no seu cotidiano e em 

sala de aula acerca dos conteúdos apresentados pelo professor que também reflete antes, 

durante e após a utilização dos simuladores computacionais como o PHET, bem como o uso 

dos kits de robótica educacionais Arduino.       

 Para construir o conhecimento, as atividades com o uso do PHET são um verdadeiro 

instrumento de aprendizagem significativa, uma importante ferramenta a serviço do professor 

para o desenvolvimento de suas aulas.       

 Para finalizar vamos agora nos reportar à introdução desta monografia e responder a 

algumas indagações feitas inicialmente e que serviram de direção para a construção deste 

trabalho.             

 - A identificação dos indivíduos com AH/SD, não se apresenta como uma tarefa 

simples de ser executada, contudo o fator primordial para se conseguir esta identificação, 

passa por uma visão humanizada do próximo, não como se olha para um problema e sim 

como uma necessidade. Podem ser os responsáveis, professores, profissionais de apoio das 

escolas ou da área médica que identifiquem os atributos de AH/SD.  Obviamente que o 

conhecimento prévio do que venham a ser as características destes indivíduos facilitariam 

enormemente esta tarefa, promovendo um acolhimento mais digno a eles por parte de todos  
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 - Uma vez identificados os indivíduos com AH/SD, evidenciadas as suas 

características, podemos dar de forma correta e mais precisa um acolhimento, encaminhando-

os para a realização de atividades que mais bem se adequem às suas características (artísticas, 

lógico-matemáticas, musicais etc.), lógico que isso dependerá de existirem recursos humanos 

nas unidades educacionais em que estão matriculados e de seus familiares também.  Estes 

passos dados em favor dos portadores de AH/SD, uma vez conseguidos, estaremos mitigando 

vários problemas de ordem social, cultural, educacional, econômica e de saúde, que os 

acometem.            

 - A evolução dos conceitos e do entendimento do que vem a ser um indivíduo com 

AH/SD aconteceu em vários países do mundo, porém de forma muito desigual. Em nosso 

trabalho escolhemos A Teoria dos Três Anéis de Joseph Renzulli e a Teoria das Inteligências 

Múltiplas de Howard Gardner, como base de sustentação quanto ao entendimento e conceito 

de AH/SD.            

 - Já são muitos os avanços conseguidos até o momento, porém sabemos que ainda 

temos bastante a caminhar em prol dos indivíduos com AH/AD em nosso país.  O 

reconhecimento, a definição e a inclusão desses sujeitos como portadores de NEE, deu 

visibilidade e proporcionou-lhes os devidos direitos e a criação de órgãos públicos como as 

NAAH/S e a SEESP.           

 - Não somente os professores de Física, mas também os demais deveriam estar aptos a 

fazer o reconhecimento preliminar dos alunos com AH/SD.  Contudo, tais atribuições 

somente são conseguidas quando os mesmos passam por formação continuada e atualizações 

constantes sobre as funções de um educador contemporâneo.     

 - Para se obter um engajamento dos alunos com características de AH/SD na escola 

regular, precisamos estar um passo à frente, percebendo as possíveis expectativas que o tema 

em estudo vai provocar neles.  Sendo assim precisamos de atividades mais dinâmicas e que 

despertem em todos, curiosidades, interesse, dinamismo e uma dose de desafio como 

catalisador.  As atividades investigativas / de pesquisa-ação, os simuladores computacionais 

(Phet) e os kits de robótica educacionais com Arduino são exemplos didáticos atuais e 

funcionam também como homogeneizadores sociais.      

 - O desafio de criar e conduzir uma atividade que tivesse um conceito de Física sobre 

um fenômeno da natureza como as Ondas Sonoras, e sua utilização em nosso cotidiano, foi 

planejada e realizada através da proposta de atividades em grupo com o desenvolvimento de 

dois projetos montados utilizando os kits de robótica educacional com Arduino, sendo o 

primeiro um carro detector de obstáculos e o outro uma trena digital, utilizando um sensor 
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sônico.           

 Sendo assim, esperamos ter cumprido os objetivos traçados nesse trabalho: apresentar 

uma proposta de ensino investigativo e de pesquisa-ação, os conceitos fundamentais de Ondas 

Sonoras, através dos Simuladores Computacionais e do uso dos kits de Robótica Educacionais 

com Arduino, desafio para os participantes, e promover de forma harmoniosa e eficiente o 

convívio dos alunos com AH/SD e os demais alunos, de modo a mitigar os problemas 

pertinentes a estes indivíduos portadores de NEE.  Assim, deixamos aqui a sugestão para os 

profissionais da área de educação, em especial os professores, aplicar na íntegra, ou se 

acharem necessário, fazendo adaptações adequadas às suas realidades específicas.  
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8. APÊNDICES 

8.1 Projeto Arduino 

8.1.1 Uma Prévia Apresentação do Projeto Arduíno 

O Arduíno foi criado em 2005 por iniciativa do professor Massimo Banzi na Itália. 

Banzi queria ensinar para seus alunos conceitos de programação e de eletrônica, porém 

esbarrava em um sério problema para a realização de seus projetos, não havia disponível no 

mercado placas de baixo custo, e, portanto isso dificultava a aquisição do produto por todos os 

seus alunos.  

Sendo assim ele disposto a resolver o problema existente quanto ao custo alto dos 

materiais, decidiu criar uma placa de baixo custo que fosse semelhante à estrutura de um 

computador para que seus alunos tivessem a oportunidade de aprendizado. A sua placa, 

nomeada de Arduino nos EUA, foi um sucesso de aceitação e vendas, recebendo em 2006 

pela Prix Ars Electronica11, uma menção honrosa na categoria Comunidades Digital. 

 Hoje em dia podemos encontrar à venda várias placas semelhantes à original criada 

por Banzi, porém com componentes construídos por diversas outras pessoas. Isso se deve ao 

fato que o Arduíno original, criado por Banzi e seus colegas, é Open Source, ou seja, qualquer 

placa criada com a mesma estrutura do Arduíno original e que utilizasse sua linguagem 

padrão consegue realizar as mesmas funções que um Arduíno original.  

Na Figura 1 temos alguns modelos de Arduíno existentes no mercado:  

 

 

 

 

 

                                                                        
11 Prix Ars Electronica  (traduzida livremente para "Prêmio de Artes Eletrônicas") é um dos mais importantes prêmios anuais no campo 

da arte interativa, eletrônica, da música , da animação e culturas  digitais. Tem sido atribuído desde 1987 pela Ars Electronica Center (Linz 

Austria), um dos maiores centros mundial para a arte e tecnologia, a ecolha dos melhores projetos e os ganhadores recebem por seus feito, 

prêmios em em dinheiro e um troféu “Golden Mica” que é uma réplica da escultura grega Vitória de Samotrácia. 

../Downloads/MonogragiaJRTV_por%20partes/Monog_JRTV_partes_Final/Downloads/Monografia_JR_%2030Out18.doc
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura_do_Helenismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_de_Samotr%C3%A1cia
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Figura 1: Modelos de Arduíno encontrados no mercado de eletrônica. 

Fonte:< https://www.arduinoaprendizes.files.wordpress.com/2015/04/arduinos.png>.  

 

   Conhecer o funcionamento das coisas é algo que estimula nossa curiosidade desde o 

início dos tempos. Hoje em dia vemos uma realidade onde encontramos com facilidade a 

automação, a domótica (automação de casas e edifícios), na indústria automobilística, nos 

eletrodomésticos, enfim a interação entre pessoas e máquinas, a eletrônica, a mecânica e a 

programação. Daí vem o conceito de computação física, que é a capacidade de interação e 

comunicação de uma máquina com os humanos, usando sensores (detectores) e atuadores 

(dispositivos que realizam tarefas). As decisões (ações definidas na programação) serão 

executadas pelo microcontrolador que é o núcleo da placa Arduino, o coração e o cérebro 

deste material.            

  Muitas vezes pensamos que os temas tecnológicos necessitam sempre de uma grande 

habilidade técnica e um grande conhecimento de tudo, mas isso não é verdade. Vamos poder 

perceber durante nossas atividades experimentais, utilizando o sistema Arduino e seus 

acessórios como sensores, engrenagens, motores, etc., como alguns processos tecnológicos 

são simples de entender, e demonstrar que aqueles mais complexos são na verdade, a união de 

vários processos simples combinados para um resultado maior no final do processo. 

../Downloads/MonogragiaJRTV_por%20partes/Monog_JRTV_partes_Final/Downloads/Monografia_jr/Metodologia_Utilizando%20kits%20rob%20educl_arduino_09out18.doc
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8.1.2 Apresentação e detalhamento da Placa Arduíno Uno  

 A placa Arduíno Uno possui dentre seus componentes, 14 pinos digitais de entrada e 

saída (input e output) (sendo 6 deles possibilitando PWM12 por padrão), 6 pinos de saída 

(inputs analógicos), conector de alimentação externa, conector USB, entre outros. Sua 

principal diferença entre ele e as outras placas é que o modelo UNO possui o 

microcontrolador Atmega16U2 ao invés do FTDI13. Seu nome “UNO”, 1 (um) em italiano, 

serve de marco para o lançamento da versão 1.0 do Arduíno, e também de referência para 

comparação com as versões anteriores do Arduíno. 

 O modelo UNO pode ser alimentado pelo próprio cabo USB ou por uma fonte de 

alimentação externa (uma bateria de 9 V). A placa pode operar com tensões que variam de 6 

até 20 V. Dentre os variados pinos existentes no Arduíno, temos os do tipos alimentação, são 

eles: o pino VIN (serve para alimentar o Arduino com uma tensão oriunda de uma fonte 

externa de tensão, diferente dos 5 V, fornecidos pela conexão USB e os 9 V da bateria 

externa), pino de 5 V de saída (usado para alimentar por exemplo sensores, leds, display), 

pino de 3,3 V (uma tensão de 3.3 V gerada pelo regulador encontrado na placa), pinos 

negativos ou GND (é o pino do ground, ou terra), pino IOREF (fornece uma tensão de 

referência na qual o microcontrolador opera). Podemos conferir na Figura 2.  

                                                                        
12 PWM (Pulse-Width Modulation)(modulação por largura de pulso) 

13FTDI Chip, um circuito integrado muito utilizado em microcontroladores, tais como na plataforma Arduino, devido as suas características 

versáteis. 
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Figura 2 – Placa Arduino Uno e descrição dos pinos e componentes 

Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=detalhamento+da+placa+arduino+uno+3&tbm=isch&tbo=u&sourc

e=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiiwKXrwp3eAhUFHZAKHamJBMYQsAR6BAgEEAE&biw=1440&bih=789#i

mgdii=Gg6qminfaj_ydM:&imgrc=q4PfY9nypB8IDM:>. 

 

8.1.3 Conceitos Básicos dos Principais Componentes 

   8.1.3.1 Sistemas Eletrônicos  

 Um sistema eletrônico é um conjunto de circuitos e componentes eletrônicos e eletro-

mecânicos, interligados que interagem entre si para obter um resultado final. Uma forma de 

entender os sistemas eletrônicos consiste em dividi-los em entradas, saídas e processamento 

de sinais. 

  8.1.3.2) Entrada – Input 

 As entradas, ou inputs, são sensores eletrônicos ou mecânicos que tomam os sinais 

(em forma de temperatura, pressão, umidade, contato, luz, movimento, ph, etc.) do mundo 

físico e converte em sinais de corrente ou voltagem. Exemplos de entradas são sensores de 

https://www.google.com.br/search?q=detalhamento+da+placa+arduino+uno+3&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiiwKXrwp3eAhUFHZAKHamJBMYQsAR6BAgEEAE&biw=1440&bih=789%23imgdii=Gg6qminfaj_ydM:&imgrc=q4PfY9nypB8IDM:
https://www.google.com.br/search?q=detalhamento+da+placa+arduino+uno+3&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiiwKXrwp3eAhUFHZAKHamJBMYQsAR6BAgEEAE&biw=1440&bih=789%23imgdii=Gg6qminfaj_ydM:&imgrc=q4PfY9nypB8IDM:
https://www.google.com.br/search?q=detalhamento+da+placa+arduino+uno+3&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiiwKXrwp3eAhUFHZAKHamJBMYQsAR6BAgEEAE&biw=1440&bih=789%23imgdii=Gg6qminfaj_ydM:&imgrc=q4PfY9nypB8IDM:
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gás, temperatura, pulsadores, fotocélulas, potenciômetros, sensores de movimento, e muitos 

mais. Veja Figura 3. 

                          

Figura 3: Sensores de Entrada - Input 

Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+senspores+arduinos&tbm=isch&tbo=u&source=univ&s

a=X&ved=2ahUKEwjnkffj9_rdAhVHPJAKHcjKCk0QsAR6BAgFEAE&biw=1440&bih=789>.  

   

  8.1.3.3 Saída - Output 

 As saídas, ou outputs, são atuadores, ou outros dispositivos que convertem os sinais de 

corrente ou voltagem em sinais fisicamente úteis como movimento, luz, som, força ou 

rotação, entre outros. Exemplos de saídas são motores, LEDs ou sistemas de luzes que 

acendem automaticamente quando escurece ou um buzzer que gere diversos tons. Veja Figura 

4. 

   

Figura 4: Led e Motor 

Fonte:https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+senspores+arduinos&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa

=X&ved=2ahUKEwjnkffj9_rdAhVHPJAKHcjKCk0QsAR6BAgFEAE&biw=1440&bih=789 

  

  8.1.3.4 Processamento - CPU 

 O processamento de sinal é realizado mediante circuitos conhecidos como micro-

controladores. São circuitos integrados construídos para manipular, interpretar e transformar 

os sinais de voltagem e corrente vindos dos sensores (entradas) e ativar determinadas ações 

https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+senspores+arduinos&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjnkffj9_rdAhVHPJAKHcjKCk0QsAR6BAgFEAE&biw=1440&bih=789
https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+senspores+arduinos&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjnkffj9_rdAhVHPJAKHcjKCk0QsAR6BAgFEAE&biw=1440&bih=789
https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+senspores+arduinos&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjnkffj9_rdAhVHPJAKHcjKCk0QsAR6BAgFEAE&biw=1440&bih=789
https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+senspores+arduinos&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjnkffj9_rdAhVHPJAKHcjKCk0QsAR6BAgFEAE&biw=1440&bih=789
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nas saídas. Veja exemplo na Figura 5. 

 

 

 

  

Figura 5: Microprocessador 

Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+processadores+arduino+sensores+arduinos&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj4uPO1-

PrdAhVKiZAKHR7iD_cQsAR6BAgAEAE&biw=1440&bih=789>. 

 

            8.1.3.5 Sinais Eletrônicos 

 As entradas e saídas de um sistema eletrônico serão consideradas como sinais 

variáveis. Em eletrônica se trabalha com variáveis que são tomadas na forma de tensão ou 

corrente, que podem simplesmente ser chamadas de sinais.  Os sinais ou varáveis podem ser 

de dois tipos: digital ou analógico. 

     8.1.3.6 Variável Digital 

 Também chamadas de variáveis discretas, se caracterizam por ter dois estados 

diferentes e, portanto também podem ser chamadas de binárias (em lógica seriam valores 

Verdadeiro (V) e Falso (F), ou poderiam ser 1 e 0 respectivamente).  Um exemplo de sinal 

digital é o interruptor da campainha da sua casa, porque ele tem somente dois estados, pulsado 

e sem pulsar. Veja Figura 6. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Led apagado e acesso - trem de pulsos binários (byte). 

Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+um+trem+de+pulsos+microcontrolador+do+ard

uino&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwisz_qqlIzeAhVBiJAKHdKeAdUQsAR6

BAgAEAE&biw=1440&bih=789>. 

https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+processadores+arduino+sensores+arduinos&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj4uPO1-PrdAhVKiZAKHR7iD_cQsAR6BAgAEAE&biw=1440&bih=789
https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+processadores+arduino+sensores+arduinos&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj4uPO1-PrdAhVKiZAKHR7iD_cQsAR6BAgAEAE&biw=1440&bih=789
https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+processadores+arduino+sensores+arduinos&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj4uPO1-PrdAhVKiZAKHR7iD_cQsAR6BAgAEAE&biw=1440&bih=789
https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+um+trem+de+pulsos+microcontrolador+do+arduino&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwisz_qqlIzeAhVBiJAKHdKeAdUQsAR6BAgAEAE&biw=1440&bih=789
https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+um+trem+de+pulsos+microcontrolador+do+arduino&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwisz_qqlIzeAhVBiJAKHdKeAdUQsAR6BAgAEAE&biw=1440&bih=789
https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+um+trem+de+pulsos+microcontrolador+do+arduino&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwisz_qqlIzeAhVBiJAKHdKeAdUQsAR6BAgAEAE&biw=1440&bih=789
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             8.1.3.7 Variáveis Analógicas  

 São aquelas que podem tomar um número infinito de valores compreendidos entre 

dois limites. A maioria dos fenômenos da vida real são sinais deste tipo (som, temperatura, 

luminosidade etc.).  Um exemplo de sistema eletrônico analógico é de um palestrante, que se 

preocupa em amplificar o som da sua voz para que seja escutado por uma grande audiência. 

As ondas de som que são analógicas na sua origem são capturadas por um microfone e 

convertidas em uma pequena variação analógica de tensão, denominada sinal de áudio. Veja 

um exemplo de medidor analógico na Figura 7. 

 

 

Figura 7 – Mostrador de um medidor (multímetro) Analógico. 

Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=foto+de+um+multimetro+anal%C3%B3gico&tbm=isch&source=i

u&ictx=1&fir=cJCLPXll2Bhb0M%253A%252CMU7Ar25h7nZw9M%252C_&usg=AI4_-

kTmXDmlgB0s_tD6bCujLTXe6nBmmQ&sa=X&ved=2ahUKEwiN-

OWanozeAhVDEZAKHWDOCqMQ9QEwBHoECAYQDA#imgrc=cJCLPXll2Bhb0M:>. 

 

8.1.3.8 Programa ou Algoritmo 

 Um algoritmo, ou simplesmente programa, é uma maneira de falar para um/ 

processador ou para um computador o que ele deve fazer ou qual a rotina que ele deve 

executar, de uma forma que nós humanos conseguimos entender facilmente. Os algoritmos 

normalmente são escritos em linguagens de programação de alto nível. Isso também é 

conhecido como sketch. Para simplificar, a partir de agora nós vamos nos referir aos 

algoritmos, programas ou sketches simplesmente como "programas", que são se aplica a 

praticamente qualquer computador, inclusive o Arduino, onde um algoritmo constituídos de 

uma sequência de comandos ou instruções, normalmente escritos em um arquivo de texto 

https://www.google.com.br/search?q=foto+de+um+multimetro+anal%C3%B3gico&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=cJCLPXll2Bhb0M%253A%252CMU7Ar25h7nZw9M%252C_&usg=AI4_-kTmXDmlgB0s_tD6bCujLTXe6nBmmQ&sa=X&ved=2ahUKEwiN-OWanozeAhVDEZAKHWDOCqMQ9QEwBHoECAYQDA%23imgrc=cJCLPXll2Bhb0M:
https://www.google.com.br/search?q=foto+de+um+multimetro+anal%C3%B3gico&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=cJCLPXll2Bhb0M%253A%252CMU7Ar25h7nZw9M%252C_&usg=AI4_-kTmXDmlgB0s_tD6bCujLTXe6nBmmQ&sa=X&ved=2ahUKEwiN-OWanozeAhVDEZAKHWDOCqMQ9QEwBHoECAYQDA%23imgrc=cJCLPXll2Bhb0M:
https://www.google.com.br/search?q=foto+de+um+multimetro+anal%C3%B3gico&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=cJCLPXll2Bhb0M%253A%252CMU7Ar25h7nZw9M%252C_&usg=AI4_-kTmXDmlgB0s_tD6bCujLTXe6nBmmQ&sa=X&ved=2ahUKEwiN-OWanozeAhVDEZAKHWDOCqMQ9QEwBHoECAYQDA%23imgrc=cJCLPXll2Bhb0M:
https://www.google.com.br/search?q=foto+de+um+multimetro+anal%C3%B3gico&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=cJCLPXll2Bhb0M%253A%252CMU7Ar25h7nZw9M%252C_&usg=AI4_-kTmXDmlgB0s_tD6bCujLTXe6nBmmQ&sa=X&ved=2ahUKEwiN-OWanozeAhVDEZAKHWDOCqMQ9QEwBHoECAYQDA%23imgrc=cJCLPXll2Bhb0M:
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(instruções próprias da linguagem usadas pelo processador, no caso do Arduino são em 

linguagem C/C++) e a relação destas instruções usadas para a construção dos programas 

podemos encontrá-las no guia simplificado descrito no Apêndice item 8.2 (Guia de 

Programação em C/C++ para Arduino).         

   Para converter um programa escrito em uma linguagem de alto nível 

para linguagem de máquina, nós utilizamos uma ferramenta chamada de compilador. A ação 

de converter um programa para linguagem de máquina é chamada compilar.   Um programa já 

compilado, ou seja, em uma linguagem de máquina (de baixo nível) é constituído de bits zeros 

e uns, também conhecido como código fonte do programa.     

  Para compilar um programa, normalmente se utiliza um ambiente de 

desenvolvimento (ou IDE, do inglês Integrated Development Environment), que é um 

aplicativo de computador que possui um compilador integrado, onde você pode escrever o seu 

programa e depois de pronto compilá-lo. Este mesmo compilador serve para fazer criticas, ou 

seja, nos revela problemas quanto aos comandos utilizados na montagem dos mesmos, se 

estão corretos quanto à sintaxe, quanto à lógica, etc. 

 

 

 

 

 



85 

 

8.2 GUIA DE PROGRAMAÇÃO EM C/C++ PARA ARDUINO 

8.2.1 A ESTRUTURA DA LINGUAGEM C/C++ DO ARDUINO  

8.2.1.1 A Estrutura Básica 

 A estrutura básica da linguagem de programação do Arduino é bastante simples; ela é 

formada basicamente por dois blocos de funções principais escritas em linguagem C/C++. O 

primeiro bloco principal é chamado de função setup (); o segundo, de função loop (). 

8.2.1.2 Funções 

 Funções: na linguagem de programação elas funcionam como sub-rotinas ou 

procedimentos, como pequenos blocos contendo instruções de programação que são juntados 

a outros pequenos blocos servem para a montagem do programa principal.   São escritos pelo 

programador para realização de rotinas que se repetem durante a execução do programa ou 

podem ser importadas prontas para dentro do programa em forma de bibliotecas.  

8.2.1.3 Declaração de funções: setup () e loop () 

 Declaração da Função: Na construção do programa, todas as funções devem ser 

declaradas previamente, antes de serem chamadas para uso pelo programa em execução.  

Devemos dar as Funções nomes e o tipo (setup ou loop) seguido de um par de parênteses ().  

As informações e os procedimentos pertinentes às funções deverão estar contidas dentro de 

chaves {}. 

- Setup ( ): A função setup ( )  é sempre a primeira função a ser usada,  e ela é usada somente 

esta única vez pelo programa. 

- Loop ( ) : A função loop ( ) é chamada logo em seguida, e todas as funções e sub-rotinas 

escritas dentro dele, são executadas e repetidas tantas vezes necessárias para a obtenção dos 

objetivos e lógica do programa em execução.  Nela o processador (placa Arduino) lê e 

supervisiona os pinos de entrada e controla e comanda os pinos de saída e porta serial.  

Exemplo 1: Funções setup e loop 

void setup() { 

  //determinia a velocidade inicial do motor 

  myStepper.setSpeed(60); // exemplo de biblioteca – função 
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} 

void loop(){{{ 

//girar motor no sentido horario a 90 graus 

    for (int i = 0; i <=3; i++) 

    myStepper.step(-512); 

    delay(2000); 

}  

//girar motor no sentido anti-horario a 120 graus 

   for (int i= i + 10; i <=60; i=i+10) 

  myStepper.setSpeed(i); 

  myStepper.step(40*i); 

} 

 delay(2000); 

} 

8.2.1.4 --Os símbolos e suas funções: {}  -  ;  -  //  -  /*...*/ 

 Os Símbolos usados na construção de funções são os seguintes: 

✓ {} - Dentro das chaves vão os procedimentos (statements) que a função deve executar; 

✓ ; - O ponto e vírgula é usado para marcar o final de um procedimento; 

✓ // - comentário de uma linha: qualquer caracter depois das duas barras é ignorado pelo 

programa (usamos para dizer a finalidade da função dentro do programa); 

✓ /*...*/ - comentário em várias linhas: qualquer texto colocado entre esses símbolos também é 

ignorado pelo programa. 

8.2.1.5 Constantes e Variáveis ( TRUE/FALSE  -  HIGH/LOW  - INPUT/OUPUT) 
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 - Constantes: são valores pré-definidos que nunca podem ser alterados. Na linguagem 

C do Arduino são três os grupos de constantes, onde os dois componentes de cada grupo 

sempre podem ser representados pelos números binários 1 e 0. Obs: estas variáveis são 

sempre declaradas em letra maiúscula. 

 - TRUE/FALSE - são constantes booleanas que definem estados lógicos. Verdadeiro é 

qualquer valor que não seja zero. Falso é sempre o valor zero. 

 - HIGH/LOW - essas constantes definem as tensões nos pinos digitais do Arduino. 

Alto é uma tensão de 5 V; baixo é uma tensão de 0 V ou terra. 

 - INPUT/OUPUT - são constantes programadas pela função pinMode ( ) para os pinos 

do Arduino; eles podem ser entradas (de sensores) ou podem ser saídas (de controle). 

 - Variáveis - são posições ou espaços reservados na memória de programa do Arduino 

identificadas ou marcadas com um nome e qual o tipo de informação elas irão guardar. Tais 

posições podem estar vazias ou receber um valor inicial. Os valores das variáveis podem ser 

alterados pelo programa durante a sua execução. 

8.2.1.6 Escopo da Variável, Declaração da Variável e Tipos de variáveis 

 - Escopo da Variável - é o limite ou abrangência da variável. Uma variável pode ser 

declarada em qualquer parte do programa. Se for declarada logo no início, antes da função 

setup (), ela tem o escopo de Variável Global, e por isso ela pode ser vista e usada por 

qualquer função no programa.  Se for declarada dentro de uma função específica do 

programa, ela terá o escopo de Variável Local, e só pode ser usada por essa função específica. 

 - Declaração das Variáveis - como as funções, toda variável deve ser declarada no 

início do programa (variável global),  ou de uma função ou de um loop (no caso destes dois 

últimos uma variável local), antes de ser chamada para uso. Essa declaração consiste em 

atribuir previamente um tipo e um nome à variável. 

 - Tipos de variáveis: 

byte - esse tipo armazena 8 bits (0-255); 

int - armazena números inteiros de até 16 bits; 

long - armazena números inteiros de até 32 bits; 
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float - variáveis  deste  tipo  podem  armazenar  números  fracionários  de  até 32 bits. 

Exemplo 2 – Declaração de variáveis  

//Declaração das constantes 

const int led = 8;   //constante led refere-se ao pino digital 8 da placa Arduino. 

const int botao = 2; //constante botão refere-se ao pino digital 2 da placa Arduino. 

 //Variável que conterá os estados do botão (0 LOW, 1 HIGH). 

int estadoBotao = 0; 

//Método setup, executado uma vez ao ligar o Arduino. 

void setup() { 

  pinMode(led,OUTPUT);  //Definindo pino digital 8 como de saída. 

  pinMode(botao,INPUT); //Definindo pino digital 2 como de entrada.  

} 

//Método loop, executado enquanto o Arduino estiver ligado. 

void loop() {   

  //Lendo o estado do pino 2, constante botao, e atribuindo  

  //o resultado a variável estadoBotao. 

  estadoBotao = digitalRead(botao);           

  //Verificando o estado do botão para definir se acenderá ou 

  //apagará o led.   

  if (estadoBotao == HIGH) { 

    digitalWrite(led,HIGH); //Botão pressionado, acende o led. 

   } else { 

    digitalWrite(led,LOW);  //Botão não pressionado, apaga o led.     
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   }        

  } 

8.2.1.7 Matrizes 

 - Matrizes – Matrizes são coleções de variáveis do mesmo tipo, portanto são posições 

na memória de programa, com endereços que podem ser acessados por meio de um 

identificador, chamado de índice. A primeira posição de uma matriz é sempre a de índice 0. 

  -Declaração de uma Matriz I - As matrizes como as variáveis e as funções, devem 

ser declaradas com um tipo e um nome seguido de colchetes,  e podem também ser 

inicializadas com os valores entre as chaves.  

 Exemplo: int nomeMatriz [ ] = { 16,32,64,128, ... }; 

  - Declaração de uma Matriz II - Podemos declarar somente o tipo, o nome e o 

tamanho da matriz, deixando para o programa o armazenamento de variáveis nas posições, ou 

índices, da matriz da seguinte forma: int  nomeMatriz [ 10 ] ;  // a matriz se chamará 

nomeMatriz com dez 10 posições para variáveis inteiras.  

  - Escrever/Ler uma Matriz - Para guardar o inteiro 16 na 4ª posição da matriz 

nomeMatriz,  usa-se:  nomeMatriz [3] = 16; 

  -Para atribuir o valor armazenado na 5ª posição da matriz  nomeMatriz à variável x 

usa-se:  int x = nomeMatriz[4]; 

8.2.1.8 Lógica e Aritmética 

 - Lógica e Aritmética - As operações aritméticas e lógicas são: divisão, multiplicação, 

adição e subtração, representadas pelos símbolos: /, *, + e -, respectivamente, que separam os 

operandos. Existem também três operadores lógicos (And, Or e Not) na linguagem do 

Arduino que são usados para comparar duas expressões e retornar à constante TRUE/ FALSE. 

 -Símbolos     compostos        são aqueles que combinam os símbolos aritméticos entre 

si e com o sinal de atribuição: 

 x ++      //  x=x+1 ;        

 x --        //  x=x-1;     
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 x += y  //  x=x+y;    

 x -= y  //  x=x-y 

 x *= y  //  x=x*y;         

 x /= y    //  x=x/y 

 -Operadores de comparação - comparam uma variável com uma constante, ou 

variáveis  entre  si. São usados para testar se uma condição é verdadeira. 

 x == y // x é igual a    y 

 x != y // x   não é igual a  y 

 x < y // x    é  menor       que  y 

 x > y // x é maior que y 

 x <= y // x é menor ou igual a y 

 x >= y // x é maior ou igual a y 

 -Operadores lógicos  - são usados para comparar duas expressões, retornam 1 ou 0 

(verdadeiro/falso). 

 && AND porta lógica ‘E’ 

 || OR porta lógica ‘OU’ 

 ! NOT porta lógica NÃO 

 

8.2.1.9 Funções Matemáticas e de Tempo 

 - Função: delay (ms) - Essa função pausa o programa por um período em 

milissegundos indicado pelo parâmetro entre parênteses. 

Exemplo: delay(1000); com esse parâmetro o programa vai pausar durante 1 s (1000 ms). 
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Obs.: Durante o período em que essa função está ativa qualquer outra função no programa é 

suspensa; é equivalente ao HALT em Assembly. Somente as interrupções de hardware 

podem parar essa função. 

 - Função: delayMicroseconds(us) - Essa função pausa o programa por um período 

em microssegundos indicado pelo parâmetro entre parênteses. 

Exemplo: delayMicroseconds(1000); com esse parâmetro o programa vai pausar durante 1 ms 

(1000 s). 

Obs.: As mesmas observações acima para a função delay(ms) são válidas aqui. 

 - Função: millis( ) - Retorna o número de milissegundos desde que o Arduino 

começou a executar o programa corrente. 

Exemplo: long total = millis( ); -  Aqui a variável inteira longa (de 32 bits) ‘total’ vai guardar 

o tempo em ms desde que o Arduino foi inicializado. 

Obs: Essa variável vai ser resetada depois de aproximadamente 9 horas. 

 - Função: random(min,max) - Gera números pseudo-aleatórios entre os limites min e 

max especificados como parâmetros. 

Exemplo: int valor = random(100,400); À variável ‘valor’ será atribuído um número inteiro 

qualquer entre 100 e 400. 

Obs: O parâmetro min é opcional e se excluído o limite mínimo é 0. No exemplo acima, se o 

parâmetro 100 não tivesse sido declarado, a variável ‘valor’ poderá ser qualquer número 

inteiro compreendido entre 0 e 400. 

 - Função: abs(x) - Retorna o módulo ou valor absoluto do número real passado como 

parâmetro. 

Exemplo: float valor = abs(-3.14); À variável ‘valor’ vai ser atribuído o número em ponto 

flutuante (e sem sinal) 3.14. 

 - Função: map(valor,min1,max1,min2,max2) - A função map( ) converte uma faixa 

de valores para outra faixa. O primeiro parâmetro ‘valor’ é a variável que será convertida; o 

segundo e o terceiro parâmetros são os valores mínimos e máximos dessa variável; o quarto e 

o quinto são os novos valores mínimos e máximos da variável ‘valor’. 
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Exemplo: int valor = map(analogRead(A0),0,1023,0,255)); a variável ‘valor’ vai  armazenar  

ou guardar os valores compreendidos entre 0 e 255 ( nova faixa de valores). Com essa função 

é possível reverter uma faixa de valores, exemplo: int valor = map(x,1,100,100,1); 

Obs.: leitura do nível analógico no pino A0 convertido da faixa de 0-1023 para a faixa 0-255. 

8.2.1.10 Funções para Controle de Fluxo 

 - Funções de Controle de Fluxo 

   - if -  é um controle de fluxo usado para selecionar uma ou mais instruções baseado no 

resultado de um teste de comparação. Todas as instruções entre as chaves {e} são executadas 

somente se o resultado desse teste for verdadeiro; se não, essas instruções não são executadas. 

Verdadeiro é qualquer resultado, mesmo negativo, diferente de zero. Falso é um resultado 

zero.  

Exemplo de uso do comando if: 

  - if (expressão) { bloco de instruções, comandos e  comparações;  

     // se ‘expressão’ for verdadeira, ‘bloco de instruções’ é executado 

} 

  - if...else -      ao   se acrescentar mais um bloco de instruções  no loop do comando if           

,,,,,     pode-se criar o comando if...else, para fazer um novo  teste quando o resultado da 

expressão for falsa. 

Exemplo de uso do comando if ... else: 

     - if (expressão) {bloco de instruções, comandos e comparações 1;  

       // se ‘expressão’ for verdadeira, ‘bloco de instruções1’ é executado 

   } 

         else  { bloco de  instruções, comandos e comparações 2;  

         // se ‘expressão’ for falsa, ‘bloco de instruções2’ é executado 

      } 
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  - if...else ... if  -  Podemos acrescentar um novo comando if...else  dentro de um ???? 

no loop do comando if existente e que nos possibilita testar uma terceira expressão. No 

exemplo abaixo se ‘expressão1’ for verdadeira o ‘bloco de instruções1’ é executado; se 

‘expressão1’ for falsa, mas expressão2 for verdadeira ‘bloco de instruções2’ é executado; e se 

‘expressão1’ e ‘expressão2’ forem falsas o ‘bloco de instruções3’ é executado. 

Exemplo de uso do comando if ... else ... if: 

       if ( expressão 1) { bloco de instruções, comandos, e comparações 1); 

        } 

         else if (expressão 2) { bloco de instruções, comandos e comparações 2;  

          }  

                Else {bloco de instruções, comandos e comparações 3; 

                }  

  - switch...case -  É possível ir inserindo comandos if...else na posição do segundo 

bloco de instruções de outro comando if...else e assim criar uma cadeia de comandos para 

testar dezenas de expressões até encontrar uma que retorne um resultado verdadeiro e 

executar um dos blocos de instruções.  Porém existe um comando próprio que simplifica 

bastante essa seleção, é o comando switch... case. Esse comando permite comparar uma 

mesma variável inteira, ou uma expressão que retorne um inteiro, com vários valores     

possíveis. 

Exemplo do uso do comando switch ... case: 

    switch ( expressão) { 

   case 1: bloco de instruções, comandos, e comparações 1; 

  break: 

   case2: bloco de instruções, comandos, e comparações 2; 

  break; 

   case 3: bloco de instruções, comandos, e comparações 3; 
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  break;; 

   default : bloco de instruções, comandos, e comparações 4; 

 } 

  - while  - É uma das operações usadas com bastante frequência dentro dos programas,  

onde um grupo de instruções são repetidos até que uma condição inicialmente verdadeira se 

torne falsa, paralisando a execução deste grupo de instruções. É para isso que serve o 

comando while.  

Exemplo do uso do comando while: 

 while (expressão) {bloco de instruções, comandos, e comparações; 

           } 

Obs.: O bloco de instruções será executado enquanto o parâmetro expressão  for verdadeiro. 

  - do...while - Para que o bloco de instruções seja executado ao menos uma vez, ele é 

deslocado para a entrada da caixa de decisões, antes do teste de validade. 

Exemplo do uso do comando do ... while: 

 do { bloco de instruções, comandos e comparações; 

 } 

  while (expressão); 

Obs.: Aqui o ‘bloco de instruções’ será executado primeiro e só então o parâmetro ‘expressão’ 

é testado. 

  - for -  Este comando é tipicamente utilizado para contagem e controle na execução 

de uma ou de um conjunto  de instruções dentro de um loop. Pode ser inserindo no loop do 

comando while, por exemplo, para contagem e registro de cada execução do bloco de 

instruções. Esse contador deverá ter uma variável de controle, e que ser previamente 

inicializada com um tipo e um valor.  

Exemplo do uso do comando for: 

 for (variável; expressão; incremento) {bloco de instruções., comandos e comparações; 



95 

 

 } 

 A variável é inicializada normalmente com 0 ou 1; o parâmetro expressão deve conter 

o valor máximo (ou mínimo) que o contador deve alcançar; e incremento é o valor que será 

incrementado (ou decrementado) da variável cada vez que o bloco de instruções é executado. 

Observe que cada parâmetro entre parênteses é separado por ponto e vírgula. 

8.2.1.11 - Operador Ternário - ‘?’ 

    - O operador ternário ‘?’ - É possível simplificar códigos com comandos if...else em 

C/ C++ com o operador condicional ‘?’, ou conhecido como operador ternário. Esse operador 

avalia uma expressão e se esta for verdadeira um bloco de instruções é executado, caso 

contrário, se a expressão for falsa, outro bloco de instruções é executado.  

Exemplo de uso do operador ternário:  

   - (expressão) ?  instrução1 :    instrução2; 

Note o uso e a posição entre as duas instruções de dois pontos na sintaxe desse operador.  

Exemplo prático: 

 int x = 8; 

 y = (x > 10) ? 15 : 20; 

 Aqui o valor de y vai depender da avaliação da expressão do operador ternário; como 

o valor de x  vale 8, a expressão (x>10) é falsa, por isso o inteiro 20 será atribuído a y; se o 

valor atribuído a x   fosse maior que 10, y    seria 15.  Essa mesma expressão com o comando 

if...else       ficaria assim: 

 int x = 8; 

 if (x > 10) { y = 15; 

 } 

   Else { 

   y = 20; 

         } 
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8.3 PORTAS DE E/S DO ARDUINO E SUAS FUNÇÕES EM C   

8.3.1 Os Pinos Digitais – Descrição e função  

 Pinos Digitais: usados para detecção ou transmissão de controles digitais no Arduino em 

Função C -  pinMode( ) digitalRead( ) digitalWrite( )  attachInterrupt( ) pulseIn( ) 

    - Função: pinMode(pino,modo): Serve para estabelecer a direção do fluxo de 

informações em qualquer dos 14 pinos digitais. Dois parâmetros devem ser passados à 

função: o primeiro indica qual pino vai ser usado; o segundo, se esse pino vai ser entrada ou 

se vai ser saída dessas informações. 

 - Exemplo: pinMode(2,OUTPUT); 

 Aqui o pino 2 é selecionado para transmitir informações do Arduino para um circuito 

externo qualquer. Para configurar esse pino como entrada, o segundo parâmetro dessa função 

deve ser INPUT. 

Nota: Essa função é sempre escrita dentro da função setup( ). 

  - Função: digitalRead(pino): Uma vez configurado certo pino como entrada com a 

função pinMode( ), a informação presente nesse pino pode ser lida com a função digitalRead( 

) e armazenada numa variável qualquer. 

Exemplo: int chave = digitalRead(3);  

 Nesse exemplo a variável inteira ‘chave’ vai guardar o estado lógico (verdadeiro/falso) 

presente no pino digital 3. 

 - Função: digitalWrite(pino,valor): Para enviar um nível lógico para qualquer pino 

digital do Arduino utiliza-se essa função. Dois parâmetros são requeridos: o número do pino e 

o estado lógico (HIGH/LOW ) em que esse pino deve permanecer. 

- Exemplo: digitalWrite(2,HIGH) 

 Neste caso o pino 2 é selecionado para transmitir, ou seja, saída de  informações do 

Arduino para um circuito externo qualquer e seria um estado lógico HIGH,  e que esse pino 

deve permanecer. 

Nota: É necessário configurar previamente o pino como saída com a função pinMode( ). 
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  - Função: attachInterrupt(pino,função,modo): Essa função é uma rotina de serviço 

de interrupção, ou ISR (Interrupt Service Routine) em inglês. Toda vez que ocorrer uma 

interrupção por hardware no pino digital 2 ou no 3 do Arduino, uma nova função, criada 

também pelo programador, será chamada ou utilizada no,programa.  O terceiro parâmetro, 

modo, informa como a interrupção vai ser disparada, se na borda de subida do pulso detectado 

no pino do Arduino, se na borda de descida, se quando o pulso for baixo ou se na mudança de 

nível desse pulso. 

 - Exemplo: attachInterrupt(0,contador,RISING); 

 Nesse exemplo a função ‘contador’ vai ser chamada quando o Arduino detectar uma 

mudança do nível LOW para o nível HIGH em seu pino 2. Nessa ISR o parâmetro 0 monitora 

o pino 2, o parâmetro 1 monitora o pino 3. 

Nota: 

 LOW - dispara a interrupção quando o pino está em 0; 

CHANGE - dispara sempre que o pino muda de estado (de 0 para 1, ou vice-versa); 

RISING - somente quando o pino muda de 0 para 1; 

FALLING - somente quando o pino muda de 1 para 0. 

  - Função: pulseIn(pino,valor,espera): Essa função mede a largura em 

microssegundos de um pulso em qualquer pino digital. O parâmetro ‘valor’ diz à função que 

tipo de pulso deve ser medido, se HIGH ou LOW. O parâmetro ‘espera’ (time out) é opcional 

e se especificado, faz com que a medida do pulso só comece após o tempo em 

microssegundos ali especificado. 

- Exemplo: pulseIn(4,HIGH); 

 Aqui essa função vai monitorar o pino 4 da placa Arduino, e quando o nível nesse pino 

mudar de LOW para HIGH a sua largura vai ser medida até que seu nível volte para LOW. 

Se, por exemplo, for passado o valor 100 como terceiro parâmetro, a medida da largura do 

pulso só será disparada após 100 microssegundos (s). 
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8.3.2 Os Pinos Analógicos – Descrição e Função 

Pinos analógicos: usados para leitura de sinais de sensores no Arduino em Função C: 

 analogRead( ), analogWrite() 

 - Os Pinos Analógicos : São 6 pinos em uma só barra com o nome ANALOG IN, 

localizada no lado oposto às barras dos pinos digitais. São numerados de 0 a 5, agora da 

esquerda para a direita. Esses pinos são usados para leitura de sinais analógicos de sensores 

conectados ao Arduino, e podem ser de quaisquer valores entre zero a 5 V. Os pinos de 

entradas analógicas não precisam ser previamente configurados com a função pinMode( ). 

Nota: Pinos 0 a 5: esses 6 pinos aceitam tensões entre zero e 5 V CC que vão ao conversor 

A/D de 10 bits no microcontrolador do Arduino. O pino AREF, numa das barras de pinos 

digitais, é a entrada de tensão de referência para esse conversor. 

 - Função: analogRead(pino) : Essa função lê o nível analógico presente no pino 

indicado pelo parâmetro entre parênteses e, após a conversão para o seu equivalente em bits, o 

guarda em uma variável determinada pelo programador. 

Exemplo: int sensor = analogRead(A0);  

Aqui a variável inteira ‘sensor’ vai armazenar a tensão analógica convertida para digital 

presente no pino A0. Essa informação vai ser um valor inteiro entre 0 (para 0 V no pino) e 

1023 (se 5 V no pino). Uma tensão de 2,5 V no pino A0 vai fazer a variável ‘sensor’ guardar 

o valor inteiro 512. 

Nota: Os pinos analógicos são reconhecidos pela linguagem C do Arduino tanto como A0 a 

A5 como 14 a 19. Assim, a mesma expressão acima pode ser escrita também da seguinte 

forma: int sensor = analogRead(14); 

 - Função: analogWrite(pino,valor): O Arduino pode gerar tensões analógicas em 6 

de seus 14 pinos digitais com a função analogWrite( ). Dois parâmetros devem ser passados à 

função: o primeiro indica em qual pino será gerada a tensão; o segundo determina a amplitude 

dessa tensão, e deve ter valores entre 0 (para 0 V) e 255 (para 5 V). 

Exemplo: analogWrite(10,128);  
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 Com esses parâmetros uma tensão analógica de 2,5 V vai aparecer no pino 10. Não é 

necessário configurar um pino PWM como saída com a função pinMode( ) quando se chama 

função analogWrite( ).           

 Nota: Modulação por Largura de Pulsos, ou PWM (Pulse Width Modulation) na língua 

inglesa, é uma técnica usada para gerar tensões analógicas a partir de uma sequência de pulsos 

digitais.             

 Uma observação importante em relação aos pinos analógicos é que eles podem ser 

configurados também como pinos digitais usando a função pinMode( ), possibilitando o 

aumento dos pinos digitais para um total de 20. Assim, a expressão pinMode(14,OUTPUT); 

transforma o pino analógico A0 em pino de saída digital como qualquer outro presente nas 

duas barras de pinos digitais. 

 

8.3.3 Portas Seriais do Arduino – Descrição e Função 

 Serial.begin( ) - Serial.end( )-  Serial.available( )-  Serial.read( ) Serial.print( )-  

Serial.println( ) 

- A Porta Serial do Arduino e suas Funções em C 

  - O conector USB : É por meio desse conector USB fêmea do tipo A que o Arduino 

se comunica através de um cabo a um computador ou a outros dispositivos que tenham 

também uma interface USB. É também por esse conector que o Arduino recebe 5V 

diretamente da fonte de alimentação do computador. 

            - Função: Serial.begin(taxa) : Essa função habilita a porta serial e fixa a taxa de 

transmissão e recepção em bits por segundo entre o computador e o Arduino. 

Exemplo: Serial.begin(9600); 

 Nesse exemplo essa função fixa a taxa de comunicação em 9600 bps. Os pinos digitais 

0 e 1 não podem ser utilizados como entrada ou como saída de dados quando a porta serial é 

habilitada por essa função.  Nota: Essa função vai sempre dentro da função setup( ) para ser 

inicializada. 
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  - Função: Serial.end( ) : Desabilita a porta serial para permitir o uso dos pinos 

digitais 0 e 1 para entrada ou saída de dados.  Nota: Essa função vai sempre dentro da função 

setup( ) para ser inicializada. 

  - Função: Serial.available( ) : A função Serial.available( ) retorna o número de bytes 

disponíveis para leitura no buffer da porta serial. 

Exemplo: int total = Serial.available( );  

 Aqui a variável inteira ‘total’ vai guardar o número de caracteres que estão disponíveis 

para leitura na porta serial.  Nota: O valor 0 é retornado quando não há nenhuma informação 

para ser resgatada na porta serial. 

  - Função: Serial.read( ) : A função Serial.read( ) lê o primeiro byte que está no 

buffer da porta serial. 

 - Exemplo: int valor = Serial.read( ); 

 Aqui a variável inteira ‘valor’ vai guardar o primeiro byte (caracter) disponível na 

porta serial.  Nota: O valor -1 é retornado quando não há nenhuma informação para ser 

resgatada na porta serial. 

 - Função: Serial.print(valor,formato) : Essa função envia para a porta serial um 

caracter ASCII, que pode ser capturado por um terminal de comunicação. O segundo 

parâmetro, ‘formato’, é opcional e especifica com quantas casas decimais ou com que base 

numérica vai ser o número transmitido. 

Exemplo:  Serial.print(1.23456);// transmite 1.23 (default) 

  Serial.print(1.23456,3);// transmite 1.234  

  Serial.print(“Alô Mundo!“);// transmite a frase (string) 

   Serial.print(‘A’);// transmite o caracter A  

  Serial.print(‘A’,BIN);// transmite 01000001  

  Serial.print(‘A’,OCT);// transmite o octal 101 

   Serial.print(‘A’,HEX);// transmite o hexa 41 
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   Serial.print(‘A’,DEC);// transmite o decimal 65 

  - Função: Serial.println(valor,formato) : Como a anterior essa função envia para a 

porta serial um caracter ASCII com os mesmos parâmetros opcionais de ‘formato’, porém 

acrescenta ao final da transmissão o caracter Carriage Return (retorno ao início da linha) e o 

caracter New Line (mudança para a próxima linha).  

8.3.4 Os Pinos de Alimentação – Descrição e Função 

  - Os Pinos de Alimentação : Ficam na placa do Arduino juntos em uma barra com 6 

pinos, marcada como POWER, localizada ao lado dos pinos analógicos. O primeiro pino 

dessa barra é o pino de RESET, quando forçado ao potencial de terra serve para reinicializar a 

placa Arduino. Do outro lado, o pino Vin, pode ser usado também para alimentar circuito 

Arduino se nele for aplicada uma tensão entre 9 e 15 V. 

 - Pinos 3V3, 5V e Gnd: dos 6 pinos dessa barra somente os quatro do meio servem para 

alimentar um circuito externo conectado a placa Arduino: o pino de 5V e o terra (os dois 

pinos Gnd entre 5V e Vin); e o pino 3V3 que disponibiliza essa tensão, porém com uma 

corrente de consumo máxima de 50mA. 

Fonte:< www.revistadoarduino.com.br>. 
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