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RESUMO 

 

A disciplina de algoritmos possui um dos maiores índices de reprovação 

nos cursos de computação. A causa disso pode estar relacionada a diversos 

fatores, como despreparo do aluno e sua falta de motivação. Esta representa o 

que move cada cidadão em direção ao que se gosta. Sem ela, torna-se 

praticamente impossível progredir. Neste cenário, esse projeto propõe a 

utilização do Arduino como recurso pedagógico lúdico auxiliar ao aprendizado 

de algoritmos, com exemplos e situações voltadas ao dia a dia do aluno, de 

forma que ele possa contextualizar o que vivencia no seu cotidiano em sala de 

aula. Assim, aproximando o universo de abstração do cotidiano, pretende-se 

motivar o processo de ensino-aprendizagem, diminuindo a rejeição da disciplina 

de algoritmos e consequentemente a desmotivação. 

 

Palavra Chave: Motivação, Algoritmos, Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The algorithm discipline has one of the highest failure rates in computing 

courses. The cause of this may be related to several factors, such as lack of preparation 

of the student and lack of motivation. This represents what moves each citizen towards 

what one likes. Without it, it becomes virtually impossible to progress. In this scenario, 

this project proposes the use of Arduino as a pedagogical resource to assist students in 

the learning of algorithms, with examples and situations focused on the student's daily 

life, so that he can contextualize what he experiences in his daily life in the classroom. 

Thus, approaching the universe of abstraction from the everyday, it is intended to 

motivate the teaching-learning process, reducing the rejection of algorithmic discipline 

and consequently demotivation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos grandes desafios enfrentados nas atividades do docente de 

computação está no ensino da disciplina de algoritmos. Graças à dificuldade de 

estruturação do raciocínio lógico por parte do aluno, enfrenta-se comumente a 

situação onde ele tenta entender o sentido da lógica explicada pelo professor e 

este tenta dar lógica a tudo aquilo que até então é sem sentido para o aluno.  

Percebe-se que existe uma significativa discrepância entre o que o 

professor da disciplina de algoritmos ensina e o que o aluno aprende de fato. É 

nessa lacuna que se deve intervir a fim de minimizar as dificuldades do aluno e 

trazer resultados positivos no processo de ensino-aprendizagem. Segundo 

Baeza-Yates (2000), Rosso e Daniele (2000, apud Santos 2008, p. 218), 

 

[...] verificou-se que o ensino das abstrações de programação e a falta 
de compreensão do raciocínio lógico representam as principais razões 
do alto índice de reprovação nas disciplinas de algoritmo e da 
desistência de cursos de graduação da área. 

 

Na prática docente de computação observa-se que os alunos possuem 

grande dificuldade em abstrair soluções de problemas e desenvolver o raciocínio 

lógico, que por sua vez dificulta o progresso na disciplina por conta de não 

conseguir resolver os exercícios. Por isso, sentem-se desmotivados e acabam por 

priorizar outras matérias nas quais possuem maiores chances de serem 

aprovados. Não são raros os casos em que desistem do curso, o que pode ser 

facilmente percebido no curso de Licenciatura em computação do IFBA Campus 

Valença, sendo reforçado por Cavenagui e Bzuneck (2009, p.1479). 

Neste cenário, emerge a seguinte questão: existe alguma forma de facilitar 

o processo de ensino-aprendizagem da disciplina de algoritmos, especialmente 

no desenvolvimento do raciocínio lógico e na motivação dos alunos?  

Segundo Vygotsky (1978, apud Santos 2008, p. 220), existem três níveis 

de dificuldade durante o processo de desenvolvimento de atividades para serem 

interpostas ao aluno: ZDA, ZDP e NDP. Na ZDA, ou Zona de Desenvolvimento 

Atual, o aluno consegue concluir sozinho a grande maioria das atividades 

propostas. Já na ZDP, ou Zona de Desenvolvimento Proximal, o aluno também 
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consegue concluir as atividades, porém com o auxílio de outros colegas de sala. 

E na NDP, ou Nível de Desenvolvimento Potencial, o aluno não consegue concluir 

as tarefas solicitadas, nem mesmo com o auxílio de outros colegas.  

Ainda, segundo Santos (2008, p. 220), as atividades que se situam na ZDA 

não são recomendadas, pois o aluno possui conhecimento suficiente para que 

possa resolver a atividade em um curto espaço de tempo, causando poucos 

avanços no processo de ensino aprendizagem.  

Ainda, de acordo com Santos, recomenda-se, que as atividades estejam 

na ZDP, onde os alunos conseguem interagir uns com os outros, trocando 

informações e resolvendo as atividades interpostas, gerando assim avanços no 

processo de ensino-aprendizagem, onde o aluno encara a resolução da atividade 

como desafio e sente-se satisfeito ao concretizá-la.  

O mesmo já não acontece com atividades que estejam na NDP. Nessa 

zona, as atividades se tornam mais complexas, impedido que o aluno as consiga 

concretizar por si só ou com a ajuda de algum colega. A não resolução de uma 

atividade, segundo [Haden e Mann, 2003] apud Santos 2008, pode conduzir a 

altas taxas de reprovação e à desistência de cursos devido à diminuição de 

autoestima e à geração de apatia. 

Existe, então, um ponto de equilíbrio no processo de elaboração de uma 

atividade. Ela não pode ser tão fácil que o aluno resolva sozinho e não pode ser 

tão difícil que ele não consiga resolver. É necessária uma ponderação no nível de 

dificuldade para que ele perceba que o problema possui solução e esta não é tão 

difícil. Ela deve ser um desafio alcançável pelo aluno. Nessas condições, Santos 

(2008), afirma que consegue-se motivar o educando propondo-lhe desafios ao 

mesmo tempo em que obtém-se a evolução do seu processo de ensino-

aprendizagem. Isso proporciona um avanço gradativo do aluno, além de aprender 

a desenvolver o raciocínio lógico, utilizando toda a sua base de conhecimento 

para resolução de problemas que advirão.  

Segundo Silva et al (2009, p.2), essa dificuldade de desenvolvimento de 

lógica de raciocínio tem origem na forma que os alunos estão habituados a 

aprender. O autor afirma que os alunos estão acostumados a decorar o conteúdo 

das aulas. Isso os força a seguir uma linha de raciocínio fixa, usar sempre os 

mesmos métodos para a resolução de um problema e não pensarem em 

alternativas de resolução. 
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Uma possível alternativa para modificar a linha de raciocínio dos alunos, 

pode estar na utilização de novas metodologias, que usem recursos 

multidisciplinares e que possam ser utilizadas pelo aluno fora da sala de aula. 

Nesse contexto, destacam-se o Arduino e o Tinkercad, como plataforma de 

prototipagem e de desenvolvimento de algoritmos e de soluções. Ambas soluções 

são facilmente acessíveis e de baixo custo, facilitando assim a utilização por parte 

da escola e do professor. 

Tais ferramentas proporcionam o desenvolvimento do aprendizado do 

aluno de forma dinâmica, pois as soluções adotadas não seguem uma linha fixa, 

variando conforme ao aluno e a solução por ele adotada, proporcionando 

dinamismo de aprendizagem, visto que o conteúdo visto em sala de aula pode ser 

posto em pratica para solucionar algum problema do cotidiano do aluno. 

1.1 Justificativa  

 

Apesar de vários estudos e de várias metodologias aplicadas, as disciplinas 

de programação são as que mais reprovam alunos nos cursos de informática.  

Vários estudos já foram realizados no intuito de indicar as causas de tal 

dificuldade, chegando a várias conclusões, porém sem resultados satisfatórios. 

Entre os resultados desses estudos, existe um consenso que uma das causas 

mais prováveis seja a falta de preparo do aluno, conforme citam Koliver, Dorneles 

e Casa apud Lima Junior et al (2015), corroborado com a pesquisa efetuada em 

abril de 2015 pelos mesmo autor. Em suas conclusões, Lima Junior et al. 

observaram que: 

[...] a maior parte dos alunos são egressos do ensino médio regular, 
que não tiveram base técnica de lógica ou algoritmos, o que contribui 
de forma direta para o aumento da dificuldade de aprendizado. Os 
alunos oriundos do segundo grau que fizeram o curso técnico em 
informática sempre apresentam maior facilidade nos conteúdos, o que 
direciona os índices de aprovação. 
 

A carência de um ensino básico de boa qualidade traz reflexos negativos 

nas disciplinas de lógica de programação, principalmente com a disciplina de 

matemática, conforme cita Silva e Santos (2009, p. 3). Atrelado a isso, encontra-

se a forma que o aluno está acostumado a aprender o conteúdo, que é por meio 

de memorização (Rapkiewicz et al, apud Costa e Bublitz 2013, p1).  



12 
 

O desenvolvimento das atividades propostas pelo professor de algoritmos 

não segue uma única linha de raciocínio, e sim um conglomerado de pequenos 

passos anteriormente ensinados que quando reunidos chegam à resolução do 

problema. Como não consegue interconectar esses pequenos passos, o aluno 

encontra dificuldades no avanço da disciplina, causando desmotivação.  

Segundo Rapkiewicz (2006) citado por Silva (2009, et al), a falta de 
motivação do aluno é  

 
[...] gerada pelo despreparo e o desânimo quando ele acredita que a 
disciplina constitui um obstáculo extremamente difícil de ser superado 
(Rodrigues apud Rapkiewicz et al) ou quando não fica claro qual a real 
utilidade da disciplina e se eles realmente utilizarão aquele conteúdo 
na vida profissional”. 

 

Percebe-se que existem problemas na atual forma de ensino de linguagens 

de programação: por vezes são propostas atividades que não deixam claro qual 

será a utilidade prática no dia a dia do aluno, sendo agravado por enunciados 

diretos e que não imergem o aluno no contexto do problema, dificultando assim 

a compreensão da questão. Isso leva o aluno a crer que não conseguirá resolver 

a atividade. 

As disciplinas de lógica de programação, especialmente algoritmos, são 

as que mais reprovam alunos no IFBA campus Valença. Isso é facilmente 

percebido pelo grande número de alunos de semestres subsequentes cursando 

a disciplina de algoritmos, além do auxílio solicitado aos colegas mais 

experientes. No começo, são consideradas extremamente difíceis e 

intransponíveis, entretanto, com um pouco mais de experiência, mostram-se se 

extremamente práticas e simples.  

Este trabalho irá se ater especificamente à disciplina de algoritmos, pois 

ela é o ponto de partida para as demais disciplinas de lógica de programação. 

Uma boa compreensão da disciplina de algoritmos facilitará o processo de 

ensino-aprendizagem das demais disciplinas de programação. 

 

1.2 Problemática 

 

Os alunos das disciplinas de algoritmos comumente reclamam de 

dificuldades de aprendizado, seja por falta de compreensão das questões, por 
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incapacidade de abstrair o problema e estruturar sua solução. Diante de tal 

cenário, cabe questionar: quais recursos didáticos e metodológicos utilizar para 

ensinar algoritmos, de tal maneira que se consiga associar a teoria com a prática 

e estes com realidade e o dia a dia dos alunos? Existe algum recurso lúdico, 

flexível e fácil de utilizar para motivar os alunos na solução de problemas?  

 

1.3 Hipótese 

 

O uso do Arduino combinado com o Tinkercad e seu modelo de 

programação em blocos possui os requisitos necessários para motivar o aluno 

no aprendizado de algoritmos, trazendo-lhe motivações baseadas em alegrias, 

sensações e satisfações únicas ao saber, dado que cada projeto é resultado de 

seu aprendizado, criação e desenvolvimento. 

 

1.4 Objetivo 

1.4.1 Objetivo geral 

 

Propor atividades com a utilização do Arduino e sua programação com 

blocos que aproximem o universo de abstração da disciplina de algoritmos do 

cotidiano do aluno, visando motivá-los no processo de aprendizagem, 

diminuindo a rejeição da disciplina e sua consequentemente desmotivação. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

 Desenvolver 4 projetos básicos com Arduino, usando o TinkerCad1, 

montando o circuito e sua programação com blocos. 

 Determinar os possíveis ganhos no aprendizado da lógica de 

programação com os 4 projetos. 

 Apresentar o código gerado automaticamente aos 4 projetos. 

                                                
1 https://www.tinkercad.com 
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 Minimizar os custos e os riscos de dano aos hardwares por meio de 

utilização de simuladores antes dos alunos entrarem em contato com a 

placa física. 

 

1.5 Metodologia 

 

O projeto proposto visa apontar os possíveis ganhos qualitativos no 

processo de aprendizagem de algoritmos quando se utiliza um método lúdico, 

simples e flexível, diferente do tradicionalmente utilizado pelos professores. 

Minayo (2001) apud Gerhardt e Silveira afirma que:  

A pesquisa qualitativa trabalha com o universos de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 
um espaço mais profundo das relações, dos processos, e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis. Aplicada inicialmente em estudos de Antropologia e 
Sociologia, como contraponto à pesquisa quantitativa dominante, tem 
alargado seu campo de atuação a áreas como a Psicologia e a 
Educação. A pesquisa qualitativa é criticada pelo seu empirismo, pela 
subjetividade e pelo envolvimento emocional do pesquisador (Minayo, 
2001, p14). 

 

Para isso, serão desenvolvidos 4 projetos que servirão de base para a 

proposta de utilização do Arduino em sala de aula, de tal forma que possa elevar 

o grau de motivação e de satisfação dos alunos. Também se especificará um 

conjunto de indicadores capazes de mensurar qualitativamente a motivação e o 

grau de empenho durante a resolução das atividades.  

Como suporte ao projeto será realizada uma pesquisa bibliográfica 

visando uma fundamentação teórica que aponte os pontos relevantes para o 

tema abordado. Conforme descrito por Fonseca (2002, p. 32) apud Gerhardt e 

Silveira: 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de 
referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 
eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. 
Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, 
que permite o pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 
assunto. Existem porém pesquisas científicas que se baseiam 
unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências 
teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se 
procura a resposta (Fonseca, 2002, p. 32). 
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Por fim, já definidos o campo de pesquisa e os pontos a serem 

observados, serão determinados os possíveis passos para uma futura 

intervenção.  

Neste trabalho de conclusão de curso serão abordadas as definições das 

zonas de desenvolvimento e seus impactos no avanço do processo de ensino-

aprendizagem, as definições de algoritmos, a definição e os tipos de motivação 

e os impactos da falta desta no processo de aprendizagem de algoritmos. 

Num segundo momento na sessão 2.2 serão abordados conceitos da 

plataforma Arduino e do simulador Tinkercad, bem como suas vantagens e 

limitações. Em seguida, serão levantadas estratégias de aplicação do Arduino 

em turmas de programação e como e quais indicadores coletar. 

Por fim, na sessão 5 as considerações finais. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Conforme Moares (2000, p.4) “Lógica de programação é a técnica de 

encadear pensamentos para atingir um determinado objetivo”. Para o aluno, 

desenvolver essa técnica é difícil, pois ele precisa descrever de forma clara e 

precisa tudo o que será feito, pontuando cada passo até que se chegue à 

resolução de um problema. A esse processo é dado o nome de abstração. 

Ambos os pontos citados, o desenvolvimento da lógica e o processo de 

abstração, são essenciais no processo cognitivo de aprendizado de algoritmos. 

Moraes (2000, p.5) ainda afirma que “Um algoritmo é formalmente uma 

sequência finita de passos que levam a execução de uma tarefa”, ou seja, ele 

deve ter um começo e um fim. Ambos os conceitos – Lógica de Programação e 

Algoritmos - são bastante semelhantes entre si, porém diferentes. O algoritmo é 

a sequência de passos da resolução do problema, envolve todo o processo de 

abstração nos mínimos detalhes, enquanto a lógica de programação envolve o 

processo de resolução do problema do ponto de vista computacional, como 

comparações, repetições e tomadas de decisões. 
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De modo a facilitar o desenvolvimento do raciocínio lógico e da percepção 

da abstração, torna-se necessário que os exemplos adotados pelo professor 

sejam compatíveis com o dia a dia do aluno. Borges e Rodrigues apud Silva e 

Santos (2009, p. 2) descrevem que o professor deve: 

Desenvolver um programa de ensino baseado em 
exemplos que possuam relação com o mundo real, 
mostrando aos alunos uma forma de trabalhar os 
algoritmos para a construção de soluções para problemas 
próximos do seu cotidiano; diferentemente do que é visto 
hoje, onde professores apresentam os algoritmos com 
problemas distantes (Como o fatorial, por exemplo), 
dificultando o aprendizado dos alunos que possuem 
dificuldades com a matemática. 

 

É mais fácil para o aluno enumerar corretamente o passo a passo de algo 

que ele faz de forma costumeira no seu dia a dia do que algo que ele ainda 

precisa aprender como funciona, para em seguida realizar a abstração.  

Este último caso é custoso ao professor, pois consome uma parcela do 

seu tempo para fazer o aluno compreender algo de pouco ou nenhum domínio, 

e, com pouca compreensão, ter que enumerar corretamente os passos de sua 

solução. Sendo assim, as chances de insucesso no processo de abstração são 

muito maiores, prejudicando o progresso do aluno e desmotivando-o. Um aluno 

desmotivado certamente tem maiores chances de reprovação e de desistência 

da disciplina e do curso. 

 

2.1 Professor como motivador 

 

Nas palavras de Bzuneck (2004?) entende-se que um dos maiores 

problemas enfrentados durante o processo de ensino-aprendizagem é a falta de 

motivação dos alunos, sendo talvez o principal êxito e da qualidade da 

aprendizagem escolar. 

O autor ainda afirma que o professor deve tornar-se uma fonte de 

inspiração e motivação quando mostra ao aluno que é possível e não é difícil 

concretizar um projeto simples. A motivação do aluno esbarra na motivação do 

professor. Por isso, o professor deve buscar metodologias que motivem o aluno 

dentro da sala de aula, trazendo experiências que podem ser vividas no mundo 
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real e que não fiquem tão somente restritas a livros e a uma tela de computador. 

Bzuneck (2009, p. 9) citado por Avelar (2014, p. 73) afirma que, 

Motivação, ou motivo, é aquilo que move uma pessoa ou que 
põe em ação ou a faz mudar de curso, a motivação tem sido 
entendida ora como um fator psicológico, ou conjunto de fatores, 
ora como um processo. 

 
Ainda, nas palavras de Avelar (2014, p. 73), a “motivação tem origem em 

um desequilíbrio no interior do indivíduo”. Esse desequilíbrio surge em 

decorrência de algum fator, seja externo ou interno, que por sua vez, na tentativa 

de reequilibrar-se, passa a buscar aquilo que lhe falta, porém ele nunca chega a 

tal equilíbrio, auto sustentado assim uma incessante busca pelo saber. Fatores 

internos ou intrínsecos ocorrem quando o aluno, de forma natural e sem a 

necessidade de intervenção do professor, simpatiza mais com uma determinada 

disciplina ou conteúdo que de outro. Ele busca realizar a atividade simplesmente 

pelo prazer de realiza-la e não enxerga aquilo como uma obrigação.  

Já os fatores extrínsecos ou externos são fatores do ambiente que 

circundam o aluno, ou seja, uma força externa que provoca um desequilíbrio 

proposital. Esse tipo de motivação é aquela que o aluno cria em função de algo 

alheio à sua vontade, normalmente para ter recompensas, conforme cita 

Lourenço (2010, p. 134) o 

“aluno extrinsecamente motivado realiza-a por causas externas, 
nomeadamente o receio de punições, o anseio de 
reconhecimento e de obtenção de compensações, ou ainda por 
reconhecê-la como necessária, embora não seja do seu 
agrado.”. 

 

Essa forma de motivação é amplamente utilizada no contexto escolar. É 

um processo de direcionar externamente a energia do aluno a fim de que o 

mesmo atinja uma determinada meta, obtendo uma recompensa quando essa 

meta é atingida. Comumente as metas centram-se no tempo para finalizar e 

entregar uma atividade, contribuir e complementar a aula do professor ou 

mostrar domínio no conteúdo da aula, sendo recompensado com pontos na sua 

média final.  

Apesar de ser importante, a motivação extrínseca não é a melhor 

recomendação, pois apesar dos efeitos positivos, o aluno pode entender o 

assunto abordado de forma superficial e não conseguir correlacionar os 

conteúdos vistos em sala de aula com o seu dia a dia, ou seja, apenas existe a 
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memorização do conteúdo e não a compreensão. Vale ressaltar que a motivação 

do aluno não se comporta da mesma forma nas mais diversas disciplinas. 

Segundo Bzuneck (2004), o aluno acaba empregando diferentes níveis de 

motivação em diferentes atividades exercidas, ou seja, ele pode motivar-se mais 

em uma determinada área do que outra. Isso explica o fato de alguns alunos 

gostarem mais de português do que matemática, por exemplo.  

Porém, cabe ao professor estimular o aluno de tal forma que ele apresente 

níveis regulares de interesse em cada disciplina, fazendo-o direcionar uma parte 

de sua energia para as áreas de menor interesse, ou seja, retirar os excessos 

de energia acumulados em um extremo superior e depositá-lo no extremo 

inferior. Esse grande desafio esbarra principalmente nos recursos e processos 

metodológicos que serão utilizados pelo professor em sala de aula. 

Essa transferência de energia pode ser conseguida com a 

contextualização dos assuntos abordados em sala de aula com o cotidiano do 

aluno, conforme sugerem Borges e Rodrigues apud Silva e Santos (2009, p. 2), 

onde deve-se desenvolver um programa de ensino baseado em exemplos que 

possuam relação com um mundo real. Bzuneck (2004?) reafirma que deve-se 

conectar o que está aprendido em sala de aula com interesses pessoais e 

experiências. Com a utilização do Tinkercad que simula através de um 

navegador web o funcionamento do Arduino, torna-se possível disponibilizar aos 

alunos um ambiente completo facilitando o desenvolvimento de aplicações e de 

soluções voltada ao cotidiano dos mesmo. O Tinkercad é disponibilizado de 

forma gratuita e pode ser usado como ambiente introdutório à plataforma 

Arduino. Quando usados em conjunto, o Tinkercad facilita o entendimento do 

funcionamento da placa do Arduino, evitando riscos de queima por conexões 

incorretas. 

2.2 O Arduino 

De acordo com o site oficial do Arduino 

(https://www.arduino.cc/en/Main/AboutUs) é fruto de um projeto que surgiu em 

Ivrea, na Itália, no começo dos anos 2000. Inicialmente era um projeto de 

pesquisa desenvolvido por seis estudantes que tinham como objetivo facilitar a 

integração entre eletrônica, programação e computadores. Cerca de cinco anos 

após o início do projeto, os pesquisadores desenvolveram uma placa contendo 
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os componentes eletrônicos e as interfaces de entradas e saídas. Uma das 

placas do projeto pode ser vista na Figura 1. 

 

Figura 1 - Placa Arduino Uno 

 

Fonte: https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3 

  

Até então, a implementação de circuitos que estavam em fase de 

prototipagem, ou seja, de testes, era bastante complexa. A maior dificuldade da 

época era estabelecer a comunicação entre os diversos componentes de 

entrada do projeto com o microcontrolador, visto que boa parte desses 

componentes, principalmente os sensores, entregavam em suas saídas sinais 

analógicos e os microcontroladores somente reconheciam sinais digitais.  

Logo, eram necessários circuitos conversores de forma a adequar os 

sinais oriundos dos sensores. Tais circuitos eram conhecidos como conversores 

A/D – Analógico para Digital, e eram difíceis de serem implementados, e não era 

raro que fossem a parte mais complexa do projeto, além de exigirem um 

complexo e específico para tal fim. O mesmo valia para os demais dispositivos 

de saída, onde era necessário outro conversor, desta vez D/A – Digital para 

Analógico, para adequar a saída de dados aos diversos dispositivos de saída do 

circuito. 

 Além da parte eletrônica, existe a parte lógica onde se desenvolve o 

software que será executado pelos microcontroladores, cujos modelos distintos 

exigem softwares específicos, não aceitando os já desenvolvidos de outros 

fabricantes ou de outros modelos mesmo sendo do mesmo fabricante. 
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O desenvolvimento desses softwares requeria um vasto conhecimento em 

linguagem de programação, bem como conhecimento profundo do 

microcontrolador, possibilitando explorar todos os seus recursos. Para a 

execução era necessário enviar o software desenvolvido ao microcontrolador por 

meio de um dispositivo específico para tal fim. 

Todas essas etapas deveriam ser executadas a cada novo projeto, 

encarecendo seu custo e consequentemente a sua conclusão, além de limitar a 

inicialização de projetos futuros. É exatamente nessa lacuna que a equipe de 

pesquisadores do Arduino estava trabalhando. Assim, desenvolveram-no com 

baixo custo, extremamente versátil e de fácil configuração e com hardware 

simples que pode ser montado até mesmo em casa.  

Além de resolverem os problemas de dificuldades de softwares e de 

hardwares caros e complexos daquela época, os desenvolvedores deixaram o 

projeto aberto, como o código fonte e os esquemas de seus circuitos, disponíveis 

para qualquer pessoa baixar, modificar, copiar e publicar seus projetos sem a 

necessidade de pagamentos aos desenvolvedores originais. Por conta disso, 

existem inúmeras variantes do projeto do Arduino, cada uma com suas 

especificações e aprimoramentos. 

O desenvolvimento dos códigos para o Arduino é feito através de uma IDE 

-  Integrated Development Environment ou Ambiente de Desenvolvimento 

Integrado, especialmente desenvolvida para este fim. A IDE é o ambiente 

utilizado para o desenvolvimento dos projetos do Arduino ou sketch, como são 

popularmente conhecidos. É uma espécie de programa de fazer programas, 

onde são digitados os códigos e comandos de forma organizada e estruturada a 

fim de se obter a funcionalidade desejada.  

É por meio dessa interface que se definem quais pinos serão utilizados 

como entrada e saída, bem como quais sensores serão utilizados. Conforme a 

figura 2, os pinos são organizados em quatro conjuntos, separados conforme a 

funcionalidade. Existem os pinos digitais, os pwm, que são conjugados com 

alguns pinos digitais, os analógicos e os de alimentação. Os digitais podem ser 

configurados como entrada ou saída conforme a necessidade, ou seja, um pino 

que foi configurado como saída em um projeto pode ser configurado como 

entrada em outro. Esses pinos são capazes de manipular sinais apenas no 

formato digital, ou seja, trabalham apenas com dois níveis de sinal.  
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Valores próximos a 0V são considerados nível baixo e o microprocessador 

interpreta-os como desligado. Já, valores próximos à tensão de alimentação, que 

gira em torno de 5V, são considerados como nível alto, sendo interpretados 

como ligado. Vale ressaltar que não existe um meio termo (sinais que estejam 

com o nível “médio”). Ou o sinal está no nível alto ou não está. Sinais que estejam 

em nível “médio” serão ignorados.  

 

Figura 2 - Placa Arduino e suas pinagens 

 

Fonte: http://blog.baudaeletronica.com.br/plataforma-arduino/attachment/05/ 

 

Alguns pinos digitais do Arduino possuem a interessante característica de 

poderem produzir sinais “analógicos”. Isso é conseguido por meio de uma 

técnica chamada PWM - Pulse Width Modulation ou Modulação por Largura de 

Pulso. O microprocessador gera um sinal de onda quadrada de uma determinada 

frequência que apresenta dois níveis de tensão: o nível baixo 0V e o nível alto 

5V. Quando em nível alto, a onda – na forma de pulso - fornece tensão ao 

circuito. Quando em nível baixo, a tensão de alimentação é cortada. O número 

de vezes por segundo que a tensão oscila entre o nível alto e o nível baixo é 

medida em hertz.  

Mantendo a frequência constante e variando-se o tempo em que esse 

pulso fica no nível alto, varia-se também o tempo em que o circuito é alimentado, 

controlando assim o seu funcionamento. O tempo em que o sinal permanece no 

nível alto é chamado de duty cycle, como mostra a Figura 3. Com o uso dessa 
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técnica, torna-se possível controlar o nível de brilho de um LED por exemplo, ou 

a velocidade de um motor. Na Figura 3, o exemplo “a”, mostra duty cycle de 10%, 

ou seja, 90% do tempo a saída está em nível baixo e apenas 10% do tempo ela 

está em nível alto. 

Já os pinos analógicos trabalham como entrada de sinal e são capazes 

de ler tensões que vão desde aproximadamente 5mV (milésimos de volt) até 5V, 

com um total de 1024 valores diferentes, ou seja, a cada 5mV (mais 

precisamente 4,88mV), temos um novo valor entre os 1024 disponíveis.  

Por fim, existem os pinos de alimentação de placas de expansão, 

responsáveis por fornecer alimentação elétrica às placas de expansão ou 

Shields. Essas placas são utilizadas para criar novas funcionalidades ao  

Arduino, como por exemplo, entrada de cartões de memória, conexões de 

rede, controle de motores, entre outros. 

 

Fonte: https://www.citisystems.com.br/pwm/ 

 

2.3 Softwares de simulação 

 

 Assim como o Arduino, softwares de simulação são utilizados durante o 

processo de desenvolvimento de um projeto, permitindo realizar testes que 

seriam extremamente dispendiosos para serem concretizados na prática, 

economizando tempo e recursos financeiros. Schriber (1974) citado por Souza 

(2009) afirma que a “Simulação implica na modelagem de um processo ou 

sistema, de tal forma que o modelo imite as respostas do sistema real numa 

Figura 3 - Modulação PWM 
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sucessão de eventos que ocorram ao longo do tempo”. Já Pegden (1991) apud 

Souza (2009) afirma que  

“simulação é o processo de projetar um modelo computacional 

de um sistema real e conduzir experimentos com este modelo 
com o propósito de entender seu comportamento e/ou avaliar 
estratégias para sua operação”.  
 

A utilização de softwares de simulação tornou-se bastante comum, 

principalmente pelo custo reduzido quando comparado a implementação de um 

sistema completo na prática. São comuns para a simulação de redes de 

computadores, circuitos eletrônicos, processos logísticos, linhas de montagens, 

entre outros. Dentre esses os que mais se destacam são o VMWare®2, que 

simula o hardware de um computador, o Packet Tracer3 da Cisco, voltado à área 

educacional, que simula o funcionamento de uma rede de computadores, com 

todos os seus dispositivos, e o INVENTOR4 da AUTODESK, utilizado no 

desenvolvimento de novos produtos e simulação destes durante o 

funcionamento. 

Um bom exemplo de softwares de simulação são os de Desenho Assistido 

por Computador (Computer Aided Design) ou simplesmente CAD. Nesses, o que 

possui maior destaque é desenvolvido pela empresa AUTODESK®, o 

AUTOCAD®5, bastante usado na indústria civil, mecânica e engenharia, durante 

o processo de desenvolvimento de estruturas ou componentes. 

A grande vantagem da utilização de tais softwares é que podem simular 

de forma virtual o funcionamento de algum equipamento físico ou o conjunto 

deles. Mudanças de determinados parâmetros podem ser feitas com apenas 

alguns cliques e em um curto espaço de tempo a simulação já está sendo feita 

novamente.  

Caso surjam novos equipamentos, ou que estes mesmos equipamentos 

sejam modificados pelos seus respectivos fabricantes, fornecendo maior 

desempenho ou recursos outrora indisponíveis, basta somente atualizar o 

software para que os novos equipamentos e novos recursos estejam disponíveis, 

com um custo muito menor do que comprar um novo.  

                                                
2 https://www.vmware.com 
3 https://www.netacad.com/pt-br/courses/packet-tracer 
4 https://www.autodesk.com.br/products/inventor/overview 
5 https://www.autodesk.com.br/products/autocad/overview 
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Em âmbito escolar, a utilização de softwares de simulação facilita 

enormemente o processo de ensino aprendizagem dos alunos. Embora não 

possuam o contato físico, possuem todos os padrões de funcionamento 

exatamente como no equipamento físico. Além disso, existe total segurança 

contra os possíveis danos que poderiam acontecer numa eventual ligação 

incorreta na placa do Arduino. Tais danos podem ser irreversíveis para a placa 

do Arduino e para o computador. 

2.3.1 Tinkercad 

 

O TinkerCad, também de propriedade da empresa AUTODESK®, é um 

software de simulação com base em navegador web que consegue reproduzir 

satisfatoriamente as principais funções do Arduino, dispensando assim a 

necessidade de instalação de aplicativos, bem como de uma placa física. 

Apresenta uma interface intuitiva e pode ser usado não só para o 

desenvolvimento de circuitos, mas também modelagens em três dimensões.  

A programação é feita por meio de blocos que são interligados uns aos 

outros formando os passos necessários para a execução do projeto. Não é 

necessária a inserção de qualquer tipo de código, basta somente “arrastar” a 

funcionalidade desejada para o bloco de comandos. Qualquer falha na lógica de 

programação pode ser facilmente identificada em virtude de cada bloco possuir 

uma cor diferente conforme a funcionalidade. 

A interface de programação pode ser vista na Figura 4. 

 

Figura 4 - Interface de Programação 

 

Fonte: https://www.tinkercad.com/ 
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Operações de entrada utilizam o símbolo de fluxograma chamado 

terminação e são de cor roxa, conforme a Figura 5. Por exemplo, a primeira 

terminação (read digital pin) é responsável por realizar a leituras de sinais em 

um determinado pino. Para definir qual o pino a ser lido, basta clicar na seta ▼, 

e um menu suspenso se abrirá para a escolha do pino desejado.  

 

Figura 5 - Blocos de entrada de dados 

 

Fonte: https://www.tinkercad.com/ 

 

As operações de saída, apresentadas na Figura 6, são representadas 

pelo símbolo de quebra-cabeças e possuem a cor azul. Essas operações são 

utilizadas quando se deseja que a placa ligue ou desligue um determinado 

dispositivo ou controle com sinais PWM algum dispositivo conectado ao terminal 

escolhido, sendo as três primeiras as mais importantes. A primeira delas, a set 

built-in LED to HIGH serve para ligar ou desligar um pequeno LED que existe 

instalado na placa do Arduino. Colocando em HIGH, o LED será ligado e em 

LOW, será desligado.  
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Figura 6 - Bloco de operações de saída 

 

Fonte: https://www.tinkercad.com/ 

 

Com a opção set pin 0▼ to HIGH▼ é possível escolher a situação de 

qualquer outro pino da placa, inclusive o pino 13, onde já existe um pequeno 

LED instalado na placa. Colocando em LOW o pino escolhido será desligado, e 

em HIGH será ligado. Já a opção, a set pin 3▼ to 0 é utilizada para a 

manipulação de sinais PWM. Nessa opção podem ser escolhidos apenas os 

pinos que suportam a função PWM, que são o 3, 5 ,6, 9, 10 e 11. Para escolher 

o duty cycle basta informar qualquer valor entre 0 e 255, onde 0 representa o 

menor e o 255 o maior. 

Operações de controle, como pausas, laços de repetição e de tomadas 

de decisões, apresentadas na Figura 7, são na cor laranja e também possuem o 

formato de quebra cabeças, porém algumas delas conseguem englobar um 

bloco com vários comandos. São usadas quando se precisam controlar 

determinados trechos do código ou efetuar pausas ou tomadas de decisões com 

base em determinados valores.  
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Figura 7 – Blocos de controle 

 

Fonte: https://www.tinkercad.com/ 

 

A opção wait 1 s, pausa a execução do programa pelo tempo 

determinado e o Arduino não executará a próxima instrução enquanto o tempo 

informado não se esgotar. A pausa pode ser definida com segundos ou 

milésimos de segundo, bastando para isso clicar na seta ▼, onde abre-se um 

sub menu e escolhe-se a escala de tempo desejada.  

A segunda opção, chamada de laço ou estrutura de repetição, 

representa os laços finitos. São considerados laços finitos quando se sabe 

exatamente quantas vezes um determinado trecho do código será repetido. No 

exemplo da Figura 9, o laço fará o LED incluído na placa piscar a cada 1 segundo 

10 vezes. 

 

 



28 
 

Figura 9 - Faça até 

 

Fonte: https://www.tinkercad.com/ 

 

A terceira opção é considerada como laço infinito ou condicional, com 

um número indeterminado de repetições. O número de repetições depende de 

uma condição ser satisfeita.  

Figura 10 - Laço Repita enquanto 

 

Fonte: https://www.tinkercad.com/ 

 

A Figura 10 apresenta a mesma funcionalidade da Figura 9, mas o 

número de repetições dependerá do valor da variável X, podendo ocorrer 0 ou 

mais vezes (teste antecipado). 

A Figura 11 também apresenta a mesma funcionalidade da Figura 9, 

mas o número de repetições dependerá do valor da variável X, podendo ocorrer 

1 ou mais vezes (teste postergado). 



29 
 

Figura 11 - Repita até 

 

Fonte: https://www.tinkercad.com/ 

 

As opções 4 e 5 são estruturas de tomada de decisão. Diferentemente 

da estrutura de repetição, as tomadas de decisão verificam se uma determinada 

condição foi ou não satisfeita. No caso dos exemplos das Figuras 12 e 13, se o 

valor de X é menor que 10. Caso sim, o bloco de comandos que ela engloba é 

executado. Caso a condição não tenha sido satisfeita, o bloco de comandos não 

é executado e o programa continua a partir do primeiro bloco posterior. 

Figura 12 - Tomada de decisão com 1 via (IF) 

 

Fonte: https://www.tinkercad.com/ 
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Figura 13 - Tomada de decisão com 2 vias (IF-ELSE) 

 

Fonte: https://www.tinkercad.com/ 

 As operações matemáticas, que suportam operações como soma, 

subtração, multiplicação e divisão, são representadas pela cor verde e por um 

hexágono e terminação, conforme a Figura 14.  

Figura 14 - Operações Matemáticas 

 

Fonte: https://www.tinkercad.com/ 
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 A primeira opção permite a soma de valores. Esses valores podem ser 

absolutos ou variáveis. Para outras operações, basta clicar na seta ▼para que 

um sub menu se abra com as demais operações. Além das operações citadas 

acima, é possível realizar operações de porcentagem e de potenciação. 

A segunda opção possibilita realizar comparações matemáticas. Vale 

ressaltar que essas comparações podem ser feitas não somente com números 

ou variáveis, mas também com valores dos pinos.  

Figura 15 - Variáveis 

 

Fonte: https://www.tinkercad.com/ 

 

Variáveis são representadas pela cor lilás, sendo compostas pelos 

símbolos terminação e quebra cabeças. Para a criação de uma variável basta 

clicar no botão create variable e definir o nome a ser dado. Na primeira opção é 

possível definir manualmente o valor de uma determinada variável. Na segunda 

opção é utilizada para mudar o valor da variável selecionada por outro valor, que 

também pode ser uma variável.  

É possível também efetuar comentários no código, e estes são 

representados pela cor cinza. Comentários são úteis para informar o que um 

determinado trecho do código faz, facilitando assim a sua manutenção. 

O simulador também conta com o desenho de uma placa de Arduino, 

conforme a Figura 5, permitindo ao aluno escolher quais pinos utilizar, 

exatamente como seria caso fosse utilizado uma placa física. Com isso, torna-

se uma excelente ferramenta. 



32 
 

Figura 16 - Placa simulada Arduino 

 

Fonte: https://www.tinkercad.com/ 

 

Para iniciar a simulação de um projeto, basta clicar no botão iniciar 

simulação para que se dê início a execução dos códigos montados. Vale 

ressaltar que a interface permite visualizar o comportamento do Arduino durante 

a execução do projeto, exatamente como seria em uma placa física. É possível 

verificar o comportamento de LED’s, motores, interagir com a placa 

pressionando botões ou girando controles e acompanhar o resultado em tempo 

real.  

Além dos LED’s, que são os mais comuns, é possível adicionar telas, 

sensores, teclados entre outros. Embora tenha uma série de facilidades, o 

simulador possui algumas limitações. Algumas situações de testes, como o 

desenvolvimento de alguns projetos extremamente específicos, podem 

encontrar alguma dificuldade de implementação dos protótipos. Existe também 

a limitação de desempenho, pois como o simulador é feita no navegador web 

podem ocorrer travamentos ou lentidões, conforme a capacidade de 

processamento do computador, além de depender de conexão com a internet 

para funcionar. 

Entretanto, as vantagens suplantaram as limitações. O fato de poder 

interagir com a placa e adicionar componentes de forma fácil, sem custos e sem 

riscos de queima, torna o simulador uma solução interessante para a utilização 

em sala de aula. 
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3 PROPOSTA DE USO DO ARDUINO 

 

Esse projeto visa definir um processo de intervenção nas disciplinas de 

algoritmos por meio de atividades com o Arduino, via Tinkercad, que motivem os 

alunos em sua aprendizagem  

Como a proposta do projeto de intervenção consiste em utilizar situações 

do cotidiano dos alunos, foram desenvolvidas 4 sugestões de atividades para 

serem aplicadas em sala de aula, baseadas em situações vivenciadas no dia a 

dia dos alunos, que são: 

1. Implementação de um sinal de trânsito, que visa facilitar o 

desenvolvimento da lógica; 

2. Aprimorar o primeiro projeto, onde ao final do tempo estabelecido o 

LED laranja ira piscar para informar a mudança de sinal.  

3. Apresentar o funcionamento de uma chave temporizada, onde 

somente depois de um determinado período a sequência é 

interrompida.  

4. Implementar uma faixa de pedestres, onde enquanto o sinal para os 

carros estiver vermelho, o sinal de pedestres estará verde. 

Pautado nas afirmações de Rapkiewicz (2006) e Silva (2009, et al), onde 

afirmam que os níveis motivacionais do aluno decaem “quando não fica claro 

qual a real utilidade da disciplina e se eles realmente utilizarão aquele conteúdo 

na vida profissional”, as atividades propostas fazem uso de aparatos didáticos 

facilmente acessíveis pelos alunos. Além disso, a grande flexibilidade de projetos 

usando a plataforma Arduino garante a sua utilização nas mais diversas 

aplicações, desde um simples sensor de presença, até mesmo projetos 

complexos como um robô. Sendo assim, o aluno pode utilizar todo o conteúdo 

que aprendeu em sala de aula de forma mais significativa, e não apenas como 

um conglomerado de assuntos acumulados para simplesmente ser aprovado ao 

final da disciplina. 

Essa nova forma de aprender faz o aluno se interessar pela disciplina, 

justamente pelo fato das soluções para os problemas encontrados durante o 
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desenvolvimento de suas aplicações estarem na sala de aula, motivando o aluno 

a ir fundo na disciplina, garantindo assim o processo de ensino aprendizagem. 

 

3.1 Proposta 1 – Sinal de Trânsito 

Pensando em garantir uma experiência simples e lúdica dos alunos com 

a interface do TinkerCad, e pelo fato da proposta de intervenção utilizar situações 

do cotidiano destes, optou-se pela implementação de um sinal de trânsito por ter 

um funcionamento simples e que dispensa muitas explicações.  

Apesar da simplicidade, a implementação de um sinal de trânsito no 

Arduino ilustrará como desenvolver um programa que requer cuidados no que 

se refere à lógica aplicada. 

Como provavelmente essa proposta será o primeiro contato do aluno 

com a interface, certamente ele encontrará dificuldades de desenvolver o código, 

mas compreenderá facilmente o funcionamento do semáforo. A proposta pode 

ser considerada como ZDP, pois o aluno precisará de auxílio do professor e dos 

demais colegas no processo de resolução da atividade. 

3.1.1 Funcionamento 

O funcionamento do sinal de trânsito é de vasto conhecimento de todos 

e é composto por três luzes de cores distintas, sendo uma vermelha, uma laranja 

e outra verde, que devem acender de forma não sequencial, sendo primeiro a 

vermelha, a segunda verde e a laranja a última, conforme a Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Traffic_lights_3_states.png 

Figura 17 - Semáforo e suas luzes. 



35 
 

 

Foram montados no Arduino, conforme a Figura 18, três LED’s, sendo um 

vermelho, um laranja e um verde, conectados nos pinos 6, 5 e 3, 

respectivamente. A atividade consiste em simular o funcionamento de um 

semáforo de trânsito, onde cada um dos LED’s deve permanecer aceso por um 

determinado período. Para a conexão do Arduino com o restante do circuito 

foram utilizados fios de ligação conhecidos como jumper, representados na 

Figura 18 como fios de cor preta, vermelha, laranja e verde, uma protoboard 

(peça branca com vários furos), onde os componentes são acondicionados, 

facilitando a montagem e eliminando a necessidade de soldagem de 

componentes e um resistor para cada LED.  

Para acender a luz vermelha e mantê-la acesa por 10 segundos, precisa-

se do seguinte: 

1. O pino 6 deve ser ligado em nível alto (LED vermelho aceso); 

2. Aguardar 10 segundos; 

3. O pino 6 deve ir para o nível baixo (LED vermelho apagado).  

Para acender a luz verde e mantê-la acesa por 10 segundos, precisam-

se dos mesmos passos, mudando o pino para 3 (LED verde). 

 Para acender a luz laranja e mantê-la acesa por 2 segundos, precisam-

se dos mesmos passos, mudando o pino para 5 (LED laranja) e o tempo para 2. 

 

Fonte: https://www.tinkercad.com/ 

Figura 18 - Circuito do semáforo 
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Os passos do funcionamento do semáforo estão na Figura 19.  

Figura 19 - Funcionamento do semáforo 

 

Fonte: https://www.tinkercad.com/ 

 

Assim como qualquer outro programa, ele é bastante suscetível a erros 

de lógica, como por exemplo, para um LED laranja acender, o vermelho deve 

estar apagado. Porém, para corrigir tais erros, basta somente alterar a 

configuração do pino na opção set pin. A alteração da ordem dos blocos e do 

que eles fazem pode ser testada instantaneamente sem o risco de queimar 

algum componente. 

 

3.2 Proposta 2 – Sinal de transito versão 2 

 

Santos (2008) afirma que as atividades devem ser elaboradas na ZDP, 

de forma a propiciar um desafio alcançável pelo aluno. Seguindo essas 

recomendações, a segunda atividade proposta consiste em agregar novas 

funções a um programa já desenvolvido, de modo a fazer o aluno progredir no 

aprendizado em pequenos passos. Usando uma estrutura de repetição, deve ser 



37 
 

acrescentada a função de piscar o LED laranja por três vezes em intervalos de 

1 segundo, momentos antes da mudança para a cor vermelha. 

Essa atividade, que adicionará funcionalidade à anterior, mostrará o 

funcionamento das estruturas de controle, onde ela atua e como se dá o seu 

funcionamento. Para isso, será utilizado o mesmo circuito da Figura 18, 

acrescido de um laço de repetição. 

O programa deverá ficar assim: 

1. Acender LED vermelho (PARE): 

1.1. O pino 6 deve ser ligado em nível alto; 

1.2. Aguardar 10 segundos; 

1.3. O pino 6 deve ir para o nível baixo.  

2. Acender LED verde (SIGA): 

2.1. O pino 3 deve ser ligado em nível alto; 

2.2. Aguardar 10 segundos; 

2.3. O pino 3 deve ir para o nível baixo.  

3. Acender LED laranja (ATENÇÃO): 

3.1. O pino 5 deve ser ligado em nível alto; 

3.2. Aguardar 10 segundos; 

4. Piscar LED laranja: 

4.1. Repetir 3 vezes 

4.1.1. O pino 5 deve ir para o nível baixo; 

4.1.2. Aguardar 1 segundo; 

4.1.3. O pino 5 deve ser ligado em nível alto; 

4.1.4. Aguardar 1 segundo 

5. O pino 5 deve ir para o nível baixo; 
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Figura 20 - Código do sinal versão 2 

 

Fonte: https://www.tinkercad.com/ 

3.2.1 Funcionamento 

 

O código em questão possui o mesmo funcionamento do semáforo de 

trânsito, diferindo apenas a função de piscar o LED. Para isso precisa-se: 

1. Repetir 3 vezes 

a. Colocar o pino 5 para LOW 

b. Aguardar 1 segundo 

c. Colocar o pino 5 para HIGH 

d. Aguardar 1 segundo 

 

Ressalta-se que o pino 5 que está sendo alterado no laço de repetição e 

controla o LED laranja. 
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3.3 Proposta 3 – Semáforo Controlado por Botão 

 

Alguns semáforos possuem um botão que pode ser acionado pelos 

pedestres e são comuns em grandes centros urbanos com um elevado fluxo de 

veículos.  

Pressionar o botão reprograma o semáforo para destinar um maior 

tempo aos pedestres. Esses possuem sinais luminosos que indicam se o 

pedestre deve atravessar (sinal caminhar em verde) ou se ele deve aguardar 

(sinal não caminhar em vermelho). 

Na Figura 21, que ilustra o circuito necessário para o novo semáforo, o 

sinal luminoso que indica se o pedestre deve atravessar (SIGA) é controlado pelo 

pino 10, com LED verde. O que indica que o pedestre deve aguardar (PARE) é 

controlado pelo pino 11, com LED vermelho. O botão está ligado ao pino 12. 

 

 

Figura 21 - Circuito da proposta 3 

 

Fonte: https://www.tinkercad.com/ 

 

O novo programa deve ter as seguintes funcionalidades: 

1. Testar o Botão e alterar o tempo de travessia de pedestre 

a. Se o botão foi apertado (sinal do pino 12 = ALTO) 

i. Ligar o sinal de travessia de pedestre (SIGA) 

1. Colocar o pino 10 para HIGH 
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ii. Ligar o sinal vermelho de PARE para os carros 

1. Colocar o pino 6 para HIGH 

iii. Desligar o sinal de PARE para pedestres 

iv. Aguardar 30 segundos 

b. Senão 

i. Ligar o sinal de PARE para os carros 

ii. Ligar o sinal de SIGA para pedestre 

iii. Aguardar 10 segundos 

iv. Ligar o PARE de travessia de pedestre, desligando o SIGA 

v. Desligar o PARE para carros, ligando o SIGA 

vi. Aguardar 20 segundos 

vii. Desligar o SIGA para carros, ligando o ATENÇÃO 

viii. Aguardar 3 segundos 

ix. Desligar o ATENÇÃO para carros, Ligando o PARE 

x. Ligar o SIGA para pedestres, desligando o PARE 

xi. Reiniciar o processo 

 

O código da Figura 22 mostra uma solução possível para este problema. 

Assim como nas propostas anteriores, o grau de dificuldade das 

atividades deve ir aumentando conforme o aluno avança no processo de 

aprendizagem. A nova atividade deve utilizar o código da primeira proposta, 

adicionar uma estrutura de tomada de decisão e repensar a lógica. 
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Figura 22 - Semáforo controlado por botão 

 
Fonte: https://www.tinkercad.com/ 

 

 

3.1 Funcionamento 

 

Nessa proposta, a tomada de decisão é realizada mediante a condição 

de um botão. Quando pressionado, altera-se a situação do pino 12, colocando-

o em nível alto, fazendo o Arduino executar um trecho do código. Quando o botão 

não está sendo pressionado, o valor do pino 12 permanece em nível baixo, 

fazendo o Arduino executar outro trecho de código. 
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3.4 Proposta 4 – Contador 

 

O projeto da Figura 23 permite acompanhar a mudança de valor de 

uma variável através de LED’s. O objetivo é mostrar o processo de incremento 

com duas estruturas de controle encadeadas, onde a execução da estrutura mais 

interna está diretamente ligada a externa. Esse processo também é conhecido 

como aninhamento. O código da figura 24 descreve uma possível solução.  

Figura 23 - Circuito da proposta 4 

 
Fonte: https://www.tinkercad.com/ 
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Figura 24 - Estrutura de repetição aninhada 

 
Fonte: https://www.tinkercad.com/ 

 
 

 
3.4.1 Funcionamento 

 

Nessa proposta de atividade, o acionamento dos LED’s varia conforme 

o valor da variável x. Um dos LED’s ficará na cor amarela indicando a execução 

do procedimento, e azul ao final. Sempre que x sofre um incremento o LED 

vermelho irá iluminar-se por um segundo. Já o LED verde irá piscar conforme o 
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valor da variável x. Se x sofreu sete incrementos, o LED verde piscará sete 

vezes, conforme o passo a passo a seguir. 

 

1. Atribuir Valor 0 à variável x 

a. Colocar o pino 10 em LOW, Desligando a cor AZUL do LED 

RGB 

i. Repetir o bloco de comandos ENQUANTO X for 

MENOR que 10. 

ii. Colocar os pinos 9 e 11 em HIGH, deixando o led RGB 

na cor amarela 

iii. Somar 1 ao valor de X 

iv. Ativar o LED Vermelho por 1 segundo 

b. Repetir as linhas i, ii e iii X vezes (se x=2, repetir duas vezes, 

se x=5 repetir 5 vezes): 

i. Acionar LED verde colocando o pino 12 em HIGH 

ii. Aguardar 0,5s (500ms) 

iii. Colocar o pino 12 em LOW 

2. Colocar os pinos 9 e 11 em LOW 

a. Volte ao começo do processo e verifique se X ainda é inferior 

a 10. Caso ainda seja:  

i. Colocar os pinos 9 e 11 em HIGH (LIGADO) e some 1 

ao valor de X. 

b. Caso X não seja inferior a 10 

i. Mudar a cor do LED para azul colocando o pino 10 

como HIGH. 

ii. Aguarde 3 segundos e atribua o valor 0 a X. 

c. Reinicie o algoritmo. 
 

 

3.5 Processo de Intervenção  

 

Inicialmente, deve ser feita uma breve explicação do projeto Arduino e 

das suas vantagens, sem ainda falar da possibilidade de programação em 
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blocos. Logo após, devem ser apresentadas as interfaces do Tinkercad e o que 

deve ser feito.  

O processo de intervenção deve ser pensado de tal forma a mostrar ao 

aluno como funcionam as estruturas de tomada de decisão e de repetição, bem 

como o desenvolvimento da lógica. Deve ser dada uma atenção especial às 

estruturas de repetição, pois são nelas que ocorrem os maiores números de 

erros dos alunos, bem como deve ser enfatizado que as peças que possuem 

formatos diferentes são incompatíveis. 

Deve ser informado aos alunos que ao final da intervenção eles devem 

responde a um questionário determinando qual modalidade de ensino eles 

preferem, tradicional ou com blocos usando o Arduino. Além disso, deve ser 

descrito o grau de empenho e de satisfação, o quão satisfeito estão e a 

justificativa. 

5 CONCLUSÃO 

 

A principal motivação do uso do Arduino é a ludicidade na montagem de 

circuitos que farão algo de interesse e de domínio do aluno. Fazer um motor 

girar, aumentar e diminuir a luminosidade de uma lâmpada, abrir um portão, usar 

sensores de proximidade, entre outros, são projetos que motivam o aprendizado 

de lógica e programação.  

Do ponto de vista pedagógico, ensinar a alunos o algoritmo necessário 

às 4 propostas é muito mais simples usando blocos que via linguagens de 

programação, por mais que estas se aproximem da linguagem natural. Além 

disso, a montagem e cálculos dos circuitos envolve disciplinas como física e 

matemática. Já a programação deste mesmo circuito envolve algoritmos e 

arquitetura de computadores, nesta última, explicando de forma clara o que é 

uma interrupção, gerando interdisciplinaridade, que é benéfica para o aluno.  

 

É perceptível a grande diferença e a simplicidade da utilização do 

Tinkercad em relação a utilização do método tradicional de ensino de algoritmos, 
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baseado em modo texto. Com a interface gráfica, é possível ter acesso a 

praticamente todas as funções do arduino, construir um programa em poucos 

segundos, e apenas mover alguns blocos de código para resolver alguma falha 

lógica. 

Entretanto, essa mesma pratica de “mover blocos de códigos” não 

funciona muito bem no método tradicional de ensino, mesmo com o uso de 

recursos como endentação, que nada mais é do que o alinhamento vertical de 

alguns trechos de código, na intenção de facilitar a visualização de onde 

determinada funcionalidade começa e termina. Somente em casos em que o 

código é extremamente pequeno isso se mostra eficiente. 

Do ponto de vista pedagógico, ensinar a alunos o algoritmo necessário 

às 4 propostas é muito mais simples usando blocos que via linguagens de 

programação, por mais que estas se aproximem da linguagem natural. Além 

disso, a montagem e cálculos dos circuitos envolve disciplinas como física e 

matemática. Já a programação deste mesmo circuito envolve algoritmos e 

arquitetura de computadores, nesta última, explicando de forma clara o que é 

uma interrupção, gerando interdisciplinaridade, que é benéfica para o aluno.  

Já no método tradicional, seria necessário antes de mais nada o 

conhecimento da sintaxe de programação utilizada no arduino. A sintaxe de 

programação é a forma com que devemos escrever os comandos para que a 

IDE consiga compreende-los e enviá-los ao arduino para ser executado. A 

explicação dessa sintaxe acaba tornando-se massiva, pois exige grande atenção 

do aluno, necessitando que ele decore a forma de escrever os comandos para 

escreve-los corretamente na IDE, haja vista que esta não admite nenhum erro. 

Diante disso, tal explicação acaba por exigir métodos tradicionais de ensino, 

conforme Libâneo (1992. p.23-24) referenciado por Leão (1999) onde o 

professor transmite o conteúdo na forma de verdade a ser absorvida pelo aluno. 

Ainda nas palavras de Libâneo (1992. p.23-24) e Leão (1999) “Tal método é 

centrado em exercícios, repetição de conceitos, visando disciplinar a mente e 

forma hábitos.” 

A programação em blocos é desenvolvida de tal forma que a atenção 

recaia sob a lógica e não sob a sintaxe. Ela abstrai algumas informações 
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importantes que são obrigatórias quando se está desenvolvendo programas 

usando o método tradicional. Posteriormente, a leitura e interpretação do códigos 

gerados fica facilitada, pois pode-se comparar cada bloco de comandos com as 

linhas de códigos abstraídas. 

A grande diferença entre o método tradicional para lecionar algoritmos e 

o proposto usando o Tinkercad está na facilidade de manipulação dos 

comandos. A utilização de cores com grande contraste torna a visualização dos 

blocos extremamente fácil, pois consegue-se ver exatamente onde começa um 

comando e onde ele termina, sanando uma das grandes dificuldades quando o 

aluno está tendo os primeiros contatos com algoritmos, que é de identificar cada 

trecho do código. 

As estruturas de repetição, controle e variáveis também se destacam 

pelo fato de combinações incorretas não se encaixarem, minimizando os erros e 

direcionando o aluno ao acerto. Mesmo que o aluno não se familiarize com os 

códigos, ou com a sintaxe da linguagem, ele terá desenvolvido a lógica, e com 

esta ele consegue abstrair qualquer tipo de problema, mostrando assim que o 

processo de aprendizagem é eficiente e motivador.  

Entretanto, a programação com blocos utilizada pelo Tinkercad possui 

algumas limitações. Projetos que usam botões como a figura 22 possuem 

algumas limitações, como impossibilidade de clicar em dois botões 

simultaneamente. Também não está disponível no modo de programação via 

blocos a funcionalidade de geração de interrupções, o que dificulta o 

desenvolvimento de programas que utilizem botões para efetuar alguns tipos de 

controle. Esta só existe em modo texto. Isso não traz problema, pois a 

programação com blocos tem o seu foco no aprendizado de lógica de 

programação. 

Como projeto futuro espera-se aplicar as 4 propostas em salas de aulas 

de algoritmos e capturar o sentimento dos alunos quanto ao aprendizado. Com 

base nisso e de sua análise qualitativa, criar novas propostas de uso em sala de 

aula e motivar alunos e professores a criarem projetos próprios que possam 

alimentar um repositório de ideias de aulas usando o Arduino. Projetos práticos 
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e que possam ser utilizados no cotidiano, e objetos educacionais para utilização 

em sala de aula. 

Quanto aos indicadores de ganho no aprendizado, acredita-se que podem 

ser observados o interesse do aluno, a simplificação do aprendizado em relação 

ao que é feito com o Arduino e o grau de motivação do aluno em mudar o projeto 

físico para testar novos códigos. Respostas positivas serão fortes indicadores de 

motivação do aluno no aprendizado. Tais ganhos podem ser qualitativos, com o 

retorno de respostas mais elaboradas, códigos mais eficientes, maior 

concentração e participação nas aulas, menores índices de conversa paralela 

bem como o trabalho em equipe. Quantitativamente, os ganhos de 

aprendizagem se refletem em um maior número de questões acertadas e 

menores índices de reprovação, e resolução da atividade de forma mais rápida. 

Por fim, a aplicabilidade de um projeto do Arduino é muito maior do que 

ler um número inteiro e informar se ele é par ou ímpar, ou informar todos os 

números primos de uma determinada sequência. A exaltação ocasionada ao 

concluir um projeto, colocar em prática, e receber elogios pelo feito, pode trazer 

alegrias e sensações únicas que apenas o aluno é capaz de descrever.  
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ANEXO 

 

Proposta de questionário destinado aos alunos. 

Na disciplina de algoritmos, onde você possui mais dificuldade? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

O que acha dos exemplos que o professor(a) dá na sala de aula? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Quais tipos de exemplos você gostaria que o professor fizesse em sala de 

aula? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Você consegue ver alguma aplicação prática do Arduino no seu dia a dia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Já havia visto projetos de automação residencial antes? Pretende aprofundar-

se nos conhecimentos com Arduino para automatizar a sua casa ou realizar 

algum experimento? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Informe alguns pontos que as aulas poderiam melhorar. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Qual método de ensino de algoritmos você prefere? Por que? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Como se sentiria vendo um projeto seu sendo utilizado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

De que forma você gostaria de aprender algoritmos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Deixe algumas sugestões de atividades e de projetos para o professor. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 


