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RESUMO 

Este artigo apresenta um recorte 

de uma pesquisa teórica e prática 

avaliando a aplicação de novas 

tecnologias e, em particular, a IoT 

(internet das coisas) aplicadas na 

educação de crianças e adolescentes nos 

últimos anos do ensino fundamental, 

visando o desenvolvimento da lógica, as 

preparando para matérias de exatas e as 

auxiliando em matérias que apresentam 

maiores dificuldades. Assim, realizada 

uma pesquisa de base qualitativa, que 

inclui análise das condições de ensino e 

aprendizagem de jovens utilizando de 

novas tecnologias como forma de auxílio 

educacional. 
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ABSTRACT 

This article presents a review of a 

theoretical and practical research 

evaluating the application of new 

technologies and, in particular, the IoT 

(internet of things) applied in the 

education of children and adolescents in 

the last years of elementary education, 

aiming at the development of logic, 

preparing them for matters exact science 

and assisting them in matters that present 

greater difficulties. Thus, a qualitative 
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research was carried out, which includes 

analysis of the conditions of teaching and 

learning of young people using new 

technologies as a form of educational aid. 
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INTRODUÇÃO 

O grande avanço tecnológico vivido 

pela humanidade promoveu o 

crescimento de uma nova sociedade, 

onde a informação passou a ser 

elemento-chave e sua disponibilidade tem 

crescido de forma exponencial. A visão 

educacional historicamente consolidada, 

baseada no conceito-chave de que o 

professor transmite um conjunto fixo de 

informações aos estudantes, tem sido 

substituída por um enfoque educacional 

voltado aos processos de construção, 

gestão e disseminação do conhecimento, 

com ênfase no “aprender a aprender” e no 

aprendizado ao longo da vida (DUDZIAK, 

2003). 

As práticas pedagógicas buscam 

hoje, mais do que nunca, a transferência 

do foco de aprendizagem do docente para 

o aprendiz e dos conteúdos para os 

processos de aprendizado, enfatizando o 

aprendizado significativo e a formação 

totalizante do indivíduo: conhecimentos, 

habilidades e valores (MASETTO, 1998). 

Nesse contexto de mudanças e 

avanços tecnológicos, a construção da 

cidadania depende de uma educação 

atualizada, que vise a formação de um 

indivíduo crítico, dinâmico e atuante na 

sua realidade. A tecnologia pode ser 

utilizada como aliada nesse processo de 

formação, uma vez que ela estimula e 

desenvolve a capacidade de adquirir e 

inovar o conhecimento, o que se pode ser 

sintetizado na aquisição de uma cultura 

da informação, conhecimento e 

aprendizagem. 

Observando o modelo de ensino e 

aprendizagem em algumas escolas de 

educação básica da meso região 

metropolitana de Recife-PE, percebe-se 

que esse modelo se encontra estancado, 

quase obsoleto e nada atraente para os 

alunos. Partindo desse princípio, o uso da 

tecnologia pode trazer uma maior 

motivação entre o aluno e as disciplinas 

de base curricular trabalhadas em sala de 

aula, tornando assim as aulas expositivas 

e dinâmicas. 
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JUSTIFICATIVA 

Obter a atenção de uma criança 

que está no ensino fundamental não é 

uma tarefa fácil em meio a tantas 

novidades, onde aplicativos apresentam 

uma interatividade muito grande, desde 

jogos a redes sociais, todos estão 

conectados, eles possuem um ou mais 

aparelhos que conseguem se conectar a 

internet, como por exemplo, o 

smartphone, e tal comunicação se tornam 

impressionante e de certa forma também 

fogem do controle.  

Os gráficos a seguir, dão um 

exemplo prático do que se pode ocorrer 

com as crianças em meio a todo o fluxo 

informacional atual. 

 

 

 

Com eles tão conectados entre si, 

uma forma de mantê-los conectados aos 

assuntos da escola ao utilizar seus 

smartphones, tabletes ou computadores, 

é por meio da plataforma de IoT. E assim 

poder ter uma aprendizagem mais ampla, 

onde torna toda visão de “escola 

tradicional” em algo novo, algo que tenta 

acompanhar essa evolução da tecnologia 

e da sociedade. 

 

IoT é a ferramenta mais adequada 

para interagir os alunos com o lado 

tecnológico e as matérias da escola, pois 

ele possui uma fácil manipulação de 

sensores, e uma gigantesca 

compatibilidade com tudo. 

A manipulação das plataformas 

também é simples e didática, o aluno 

pode aprender tanto a parte da matéria 

que cujos experimentos estão sendo 

aplicados, quanto lógica de programação, 

assim fazendo de uma única aula algo 

multidisciplinar, e preparando as crianças 

Gráfico	1	Navegação	de	internet 

Gráfico	2	Implementação	tecnológica 

Gráfico	3	Comprovação	de	dificuldades 
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para esse futuro que tende a ser 

inteiramente gerenciável por tecnologias 

que tem como essência a dinâmica do 

IoT. 

Por fim, a plataforma de IoT, tende 

a oferecer um ambiente didático, mais 

simples e muito mais interativo, 

possibilitando uma melhor absorção do 

conteúdo aplicado. 

 

METODOLOGIA 

Foi feita uma pesquisa qualitativa e 

aplicação de laboratório em sala de aula 

para mostrar a importância do uso da 

internet das coisas como ferramenta para 

a aprendizagem no ensino básico.  

 A pesquisa foi realizada em duas 

escolas da Região metropolitana do 

Recife para levantamento dos dados. 

Haviam 30 perguntas de formas 

subjetivas, para melhor identificação dos 

objetivos, tais esses que foram abranger 

melhor realidade vivida dos alunos dentro 

da sala de aula e relativamente fora a 

respeito dos estudos, suas facilidades e 

dificuldades perante ao sistema de ensino 

usado atualmente na escola, suas bases 

de aprendizagem e meios de 

interatividade, dificuldades vividas e 

expectativas de melhoras por meio de 

proposta dos próprios alunos. 

Algumas estratégias adotadas 

foram: 

1.  A escolha de escolas de ensino 

básico para estudo inloco; 

2. Levantamento estatístico e analisar 

o entendimento dos alunos e dos 

professores sobre a internet das 

coisas e outras tecnologias; 

3. Planejamento e proposta de 

intervenção para atuar juntamente 

aos professores e fazer o uso da 

internet das coisas como 

ferramenta de aprendizagem; 

4. Resultados aparentes e de 

imediato após a intervenção; 

5. Levantamento futuro de novos 

estudos e novas discursões após a 

realização da proposta e testes 

realizados. 

Todos os gráficos  e figuras no 

decorrer deste trabalho, são 

inteiramente parte da pesquisa 

realizada, justificando o tratamento da 

proposta perante as respostas obtidas 

pelos alunos entrevistados, esses que 

por sua vez permanecerão anônimos. 

 

INTERNET DAS COISAS 

Iot (Internet of Things), ou Internet 

das coisas, se refere à conexão de vários 

aparelhos eletrônicos utilizados no dia a 
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dia, conexão sendo via cabo, Bluetooth, 

wireless, entre outros. Tecnologia essa 

que auxilia vários campos de nossas 

rotinas, tanto como coisas mais simples 

até as áreas mais complexas, é uma 

plataforma que faz como que os usuários 

interajam mais com a tecnologia. 

A internet das coisas é um termo 

criado por Kevin Ashton, um pioneiro da 

tecnologia que criou um sistema de 

sensores onipresentes conectando o 

mundo físico à internet. Mesmo que as 

coisas, a internet e a conectividade sejam 

três fatores essenciais da internet, o 

resultado está no fechamento dos hiatos 

entre o mundo digital e físico.

 
Gráfico	4	Conhecem	o	que	é	IoT 

 

A IoT cria esses sistemas para a 

conectividade entre coisas animadas ou 

inanimadas à internet com identificadores 

específicos que proporcionam contexto, 

disponibilizando visibilidade à rede, aos 

dispositivos e ao ambiente. Atuando em 

conjunto com dados completos e análises 

avançadas, a IoT nos ofereces 

ferramentas importantes que utilizamos no 

mundo real para a obtenção de dados 

para diagnósticos, como medições de 

clima, temperaturas, consumo de 

energias, informações ambientais, O 

conhecimento óbito através da IoT, se 

tornam ideias pra aumento no geral a 

qualidade de vida ( Amazon Web 

Services, Inc., 2017). 

 

O ARDUINO 

 O Arduino é uma plataforma de 

processo de manufatura usado para 

produzir pequenos lotes de peças 

eletrônicas de hardware livre, projetada 

com um micro controlador Atmel AVR com 

suporte de entrada/saída embutido. 

Sua linguagem de programação é 

de origem em Wiring, e é basicamente em 

C/C++ 

É uma plataforma relativamente 

nova, surgida em 2005, com o intuito de 

melhorar a forma de se estudar, deixando 

mais acessível, tano para profissionais e 

amadores. 

Junto ao arduino foi criado a ideia 

de hardware livre, uma revolução para o 

que vivíamos, onde sua ideia 

basicamente é: qualquer pessoa pode 

montar, modificar, personalizar e criar 

partindo de um hardaware básico 

compostos por circuitos de E/S 
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programada via IDE (Integrated 

Development Environment, ou Ambiente 

de Desenvolvimento Integrado)  

A sua plataforma tem como 

principal objetivo criar soluções para 

pequenos e grandes problemas do dia a 

dia, englobando a facilidade de estamos 

conectados a algum objeto ou pessoa, 

tudo em uma única placa, sendo projetos 

que a curto prazo e longo são de baixo 

custo. 

Como a placa é para prototipagem, 

seus projetos posteriormente podem ser 

expandidos para outras plataformas, 

podendo também para qualquer área que 

se deseje. 

Quando uma ideia nasce, o 

essencial é passar para a prototipagem 

no arduíno, emular a ideia, e caso sua 

ideia resulte em positivo, tornamos tal 

projeto em algo macro, se não, os gastos 

não seriam tanto já que a plataforma tem 

baixos custos. 

A plataforma de arduíno também é 

de fácil utilização, tanto para novatos 

quanto para os mais experientes, muito 

intuitiva, até para quem nunca teve uma 

visão de micro controladores, uma 

ferramenta excelente para quem está 

aprendendo desde micro controladores, 

microprocessadores até lógica de 

programação.  

Seu material para estudo é 

facilmente encontrado, tanto na internet 

como em livros, uma ferramenta que está 

também constantemente se atualizando, 

seguindo o ritmo em que nossa sociedade 

vive hoje perante a tecnologia.  

Pode ser usado para o 

desenvolvimento de objetos interativos 

independentes, podendo também fazer 

sua conexão como tecnologias como 

bluetooth, NFC (Near Field 

Communication), RFID (Radio-Frequency 

IDentification), Infravermelho, QR Code 

(Quick Response). É vasta as opções, a 

sua ideia principal é ser uma plataforma 

que engloba o IoT (Iternt of Thinks). 

Leva consigo também suas 

configurações para o IPV6, onde 

novamente destaca-se a ideia do IoT 

(Iternt of Thinks), onde teremos um 

número de IP para cada grão de areia da 

terra, estaremos conectados com tudo e 

com todos. 

 

APLICAÇÃO DA INTENET DAS COISAS 
NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Na figura 1, mostra-se que mais de 

90% dos alunos não conheciam a 

plataforma arduíno, porém mesmo com 

isso, tiveram uma facilidade na 

compreensão da após apresentação da 
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plataforma para tais alunos, provando 

desse modo que a plataforma pode ser 

utilizada por qualquer pessoa, 

independente do seu nível de 

conhecimento, tanto em 

microcontroladores quanto em 

programação 

 
Figura 1 – alunos que conhecem a plataforma arduíno 

 

A certificação de metodologias que 

nos auxiliam a lidar com o 

desenvolvimento das distintas formas de 

educação prepara-nos para enfrentar 

situações atípicas que virão a decorrer 

nas nos próximos anos de ensino. 

Sua aplicação na educação básica 

seria aplicada de forma interativa com os 

alunos. Eles poderiam visualizar eventos 

que antes apenas visto de forma 

ilustrativa, que com a plataforma 

visualizarão algo mais concreto, dentro da 

realidade que utilizarão os conteúdos 

didáticos, e assim havendo uma maior 

interatividade com a matéria, assim 

aumentando o aprendizado. Além disso 

promover o auxílio de crianças com 

dificuldades no aprendizado, que muitas 

vezes se passam despercebidas perante 

ao ensino comum e com a ajuda da 

plataforma haveria um acompanhamento 

mais moldado para o aluno individual. 

 Como observasse na figura 2, mais 

de 75% dos alunos acreditam que aulas 

expositivas e praticas ajudariam e 

melhorariam seus respectivos 

rendimentos em sala de aula. 

 
Figura 2 – frequência de aulas expositivas  

 

Uma das razões segundo a revista 

TIC Educação 2013, os usos das 

tecnologias estão ligados a falta de 

padrões que permitem uma ampla gama 

de interoperabilidade de conteúdo. Novas 

tecnologias motivam em pontos chaves 

para uma melhora na educação 

aprimorando a qualidade e propondo 

novos meios para o ensino e 

aprendizagem, promovendo novas 

metodologias ajudando com estratégias 

inovadoras; tornando as aulas mais 

atraentes e inovadoras aumentando 

possibilidades de interação entre alunos e 
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professores os motivando diretamente; 

promove a diminuição das reprovações e 

evasão das aulas identificando as 

facilidades e dificuldades de 

aprendizagem personalizando os estudos 

e os tornando interessantes; aumentando 

os diálogos entre discentes e docentes 

incentivando a confiança em ambos os 

lados; aumentando o desempenho em 

matérias com maiores dificuldades; ajuda 

na melhoria do desempenho ambientando 

na produtividade dentro da sala de aula; 

estimula novas experiências através da 

cultura digital despertando curiosidades 

(Revista Tic, 2013, pág 102). 

 
Figura 3 – Tecnologia em sala de aula 

 

 A pesquisa realizada totaliza a 

avaliação de 54 alunos do 8º e 9º ano do 

Ensino Fundamental, apontam 

divergências entre as matérias estudadas 

como mostram os gráficos nas figuras 4 e 

5. 

 
Figura 4 – Matéria com menos afinidade 

 

 

Figura 5 – Matéria favorita 

 A pesquisa ainda revela que 26,4% 

das crianças entrevistadas (Figura 6) 

gostariam de utilizar a música como uma 

tecnologia implantada em sala de aula. 

Com a finalidade de uma aprendizagem 

interativa, poderia ser aplicada em aula 

prática a utilização de um conversor DA -> 

(D/A) de 15 bits para poder observar a 

forma de onda de uma música, utilizando 

o trem de pulso pwm, junto com a ideia de 

ondas, ingressando-as na matéria de 

Matemática e Física, onde na mesma, 

50% de alunos relataram não gostar da 

matéria (Figura 6). 
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Figura 6 – Musica em sala 

 

Na figura 7, mostra que constatado 

que 73% dos alunos entrevistados sentem 

a necessidade da utilização de 

computadores, tabletes e celulares em 

sala de aula, esse dado mostra que os 

alunos sentem o forte desejo que a 

tecnologia adentre em suas vidas 

acadêmicas, mas não só como forma de 

entretenimento, mas sim de tornar as 

aulas mais dinâmicas e até se tornando 

também um entretenimento, onde os 

benefícios para os alunos seriam de mais 

aprendizado e aguçando o buscar pelo 

entretenimento. 

Figura 7 – computador / celular / tabelt  em sala 

 

 

 

METODOLOGIA 

A maioria dos alunos optaram por 

fazer a utilização da plataforma de 

hardaware livre (Arduíno), segundo a 

figura 8 

Figura 8 – implantação da plataforma em sala 

 

Foi desenvolvido um projeto de 

uma cadeira interativa, batizada de 

cadeira de respostas, onde a mesma 

possibilita a interatividade dos alunos 

junto com o professor em sala de aula, 

onde, a mesma tem 4 botões, onde esse 

botões correspondem a uma alternativa, 

sendo elas (A,B,C e D), onde o professor, 

faz uma pergunta objetiva referente ao 

assunto  em sala de aula e os alunos 

respondem apertado o botão, as 

perguntas serão obrigatoriamente 

respondidas, via interface de arduíno, os 

seus resultados, posteriormente poderão 

ser manipulados pelo professor junto com 

a instituição de ensino para medição e 

elaboração dos resultados, possibilitando 

o acompanhamento de cada aluno e de 

cada turma diante de cada matéria, 
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professor, também vendo os assuntos em 

que os mesmos tem mais dificuldade, 

também em testes rápidos, auxiliando a 

+ideia dos alunos foi uma forma de alerta 

a instituição que os mesmo sente a 

ausência de uma participação dinâmica e 

exploratória da mesma. 

Os alunos também sentem que 

dessa forma haveria uma maior interação 

entre os seus colegas, como mostra a 

figura 9, discutiram mais o assunto, e 

teriam mais dúvidas esclarecidas, diante 

no cenário atual, onde os métodos de 

ensino estão obsoletos, se faz mais que 

necessário a utilização de metodologias 

mais dinâmicas e didáticas, olhando para 

nosso futuro, para o que o mercado de 

trabalho tende a evoluir.

 

Figura 9– interatividade em sala 

 

O código da figura 10 a seguir foi 

desenvolvido e utilizado para elaboração 

do protótipo, nele utilizamos como 

fermenta de interpretação: Arduino IDE, 

onde sua linguagem de programação 

utilizada para arduino é baseada e C/C++, 

uma linguagem de alto nível  

A figura 11, mostra o circuito 

desenvolvido através da plataforma: 

tinkercad, já que não havia placas de 

arduino suficientes para os alunos, 

utilizamos a plataforma tinkercad que 

simula a placa de arduino, de uma tão 

dinâmica quanto a placa física. 

 

Foram utilizados para o 

desenvolvimento do circuito as seguintes 

peças: 

• 4 Pushbutton 

• 1 LCD 16 x 2 

• 1 Arduino UNO R3 

• 1 Potenciômetro 

• 4 Registres 180 Ohms 

• Fios para ligação 

Figura 11 – Prototipagem  
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Figura 10 – Código  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com toda a evolução das 

tecnologias, se faz mais que necessário a 

utilização de novos métodos de ensino, 

métodos que devem andar atrelados a tal 

desenvolvimento. 

 As crianças e jovens de hoje em 

dia estão cada vez mais atualizados e 

também cada vez mais dispersos com 

tanta informação, é dever da escola 

também entender tal cenário, desenvolver 

tais aplicações junto aos jovens para que 

em seu futuro não seja de adultos 

dispersos e com tanta dificuldade em 

compreender a tecnologia e aplica-la em 

soluções mais rápidas em seu dia a dia. 

Com o arduíno podemos criar o 

que quisermos, de robôs a sensores e 

ligam e desligam luzes, tudo a depender 

da nossa imaginação. 

Sua facilidade de aprendizado é 

surpreendente, por ser uma plataforma 

ampla, acessível e simples, junto com ela 

conseguimos desenvolver não só 

projetos, mas também a forma com que 

aprendemos a aprender, passamos a ser 

mais curiosos, desenvolvemos nossa 

logica, entendemos os problemas para 

chegar as soluções, e isso aplicado em 

sala de aula, faz o aluno enxergar 

possibilidades que nunca antes tinha sido 

pensadas por eles, como por exemplo 
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como funciona uma onda de transmissão 

de rádio,  ou também como funciona a 

resistividade elétrica, aguçando cada vez 

mais os sentidos do conhecimento. 

      Do mesmo modo, o início da 

atividade geral de formação de atitudes 

prepara-nos para enfrentar situações 

atípicas decorrentes das novas 

tecnologias. 

 Pensando mais a longo prazo, a 

determinação clara de objetivos assume 

importantes posições no estabelecimento 

das novas proposições. 
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