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RESUMO 
 
 

Iniciamos este trabalho realizando uma pesquisa de avaliação diagnóstica com alunos do 1º 
ano do Ensino Médio da Escola Estadual Antônio Magalhães Bastos, por meio da qual nossos 
alunos podiam expressar suas opiniões a respeito da escola e o que esperam dela. A partir 
desta pesquisa foi constatada a necessidade do uso de ferramentas didáticas diferenciadas 
durante o processo de ensino-aprendizagem. Foi então que durante em uma reunião com a 
equipe PIBID responsável pela escola em questão, surgiu o projeto de Iniciação Tecnológica: 
competição de carrinho de bexiga. Alguns estudos realizados indicam que a competitividade 
pode apresentar tanto aspectos positivos como negativos no desenvolvimento social do ser 
humano. Neste trabalho mostraremos, que quando a competição é realizada de maneira 
supervisionada podemos obter resultados interessantes. É importante, sobretudo ressaltar que 
este trabalho deve ser realizado de maneira organizada para máxima diminuição de possíveis 
resultados negativos. Partindo do pressuposto que a competitividade é saudável e instiga o ser 
humano a dar o seu máximo para atingir seus objetivos e se destacar, esta não precisa ser 
escondida ou incentivada aos jovens, mas sim estimulada naturalmente de maneira que seus 
aspectos positivos sejam notados. Para o desenvolvimento do projeto durante as aulas de 
física dividimos duas turmas de 1º ano em equipes de cinco alunos. Cada equipe deveria criar 
um carrinho que ao receber uma bexiga cheia de ar sobre sua estrutura percorreria uma 
distância de 2metros. A montagem de tal estrutura era livre, porém baseada em algumas 
regras de dimensões além de anotações para o registro de todo o processo. Como orientação 
de registros foi entregue para cada equipe um relatório formulado pelos bolsistas do PIBID. 
Este relatório foi divido em 3 partes, contendo registros da construção do carrinho, avaliações 
técnicas e conceitos físicos envolvidos. O objetivo da competição é fazer com o carrinho 
movido por uma bexiga fizesse o trajeto mais rápido que os demais grupos. Os resultados 
demonstraram que o processo de construção do carrinho possibilitou aos alunos a 
aprendizagem do trabalho em grupo e a socialização de maneira positiva. Os principais 
objetivos desta competição evidenciam-se pelo melhor desempenho dos alunos nos estudos 
da Física, a partir do desenvolvimento dos carrinhos que gerou um novo olhar sobre a 
disciplina em questão. Podemos ainda citar que alguns alunos que antes apresentavam fraco 
desempenho em provas tradicionais, após a competição, se envolvem de tal forma que 
conseguem discutir conceitos de Física melhor que alunos não participantes da competição. 
Pelos fatos aqui demonstrados podemos concluir que a introdução de atividades de Iniciação 
Tecnológica no curso de Física, contribui com de trazer muitos benefícios para o processo de 
ensino-aprendizagem dessa disciplina. 


