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RESUMO

A presente pesquisa analisa o uso da robótica educacional (RE) e a inclusão dessa
tecnologia nos processos de ensino e de aprendizagem na educação básica. A
pesquisa é do tipo bibliográfica, e o conjunto de materiais de análise é composto por
teses e dissertações realizadas entre os anos de 2004 e 2018 que utilizaram a RE
nas atividades escolares na educação básica. A análise das pesquisas remete à
percepção da relevância da RE no fazer do professor para criar situações de
aprendizagem e à compreensão de um distanciamento de possibilidades de
utilização da RE nas práticas pedagógicas devido a fatores como o
desconhecimento sobre plataformas e componentes da RE e a falta de materiais
pedagógicos com informações que auxiliem no ensino dos conteúdos. Com base
nessa percepção, a presente pesquisa busca respostas ao seguinte problema: como
a RE pode ser inserida no contexto escolar para o desenvolvimento dos conteúdos
curriculares? Esta dissertação tem como objetivo analisar as práticas pedagógicas
descritas em teses e dissertações sobre o uso da RE na educação básica e produzir
um recurso didático disponível aos professores em formato de livro digital (e-book).
O livro digital é elaborado a partir de um compilado das pesquisas que relatam o uso
da RE nos processos de ensino e de aprendizagem, de forma a fornecer elementos
que possibilitem aos professores ampliar, modificar ou inspirar-se em casos reais já
desenvolvidos. A partir da análise dos dados das pesquisas, emergiram duas
categorias: a RE como metodologia de aprendizagem e as práticas com a RE no
ensino de conteúdos. As possibilidades expressas nas categorias para pensar sobre
as práticas pedagógicas com a RE ocorrem na análise das metodologias e práticas
desenvolvidas por meio de projetos, propostas didáticas, módulos de plano de
ensino, sequência de atividades, oficinas, cursos e aulas. As práticas analisadas
relacionam-se com a resolução de problemas, o ensino e aprendizagem de
conteúdos interdisciplinares e ou específicos de Matemática e Física. O
desenvolvimento do e-book contempla a ideia principal de cada prática pedagógica
desenvolvida pelos pesquisadores a partir da utilização da RE, para auxiliar os
professores a identificar os elementos principais para inserção da RE em suas
práticas pedagógicas.
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ABSTRACT

This research aims to analyze the usage of educational robotics (ER) and the
inclusion of this kind of technology in the teaching and learning processes in basic
education. This research is bibliographic, and the set of analysis materials is
composed of theses and dissertations carried out between 2004 and 2018 that used
the ER in school activities in basic education. The analysis of the research refers to
the perception of the relevance of ER to the action of the teacher creating learning
situations, understanding of a distancing of possibilities of this technology in
pedagogical practices. This need is due to the lack of knowledge about platforms and
components of ER and the lack of pedagogical materials with information to help in
the teaching of contents. Based on this perception, the present research seeks
answers to the following problem: how can ER be inserted in the school context for
the development of curricular contents? This dissertation aims to analyze the
pedagogical practices described in theses and dissertations on the use of ER in basic
education and produce a didactic resource available to teachers in digital book format
(e-book). The digital book is drawn from a compilation of research that reports the
usage of ER in teaching and learning processes, providing elements that enable
teachers to expand, modify or draw on real cases already developed. From the
analysis of research data, two categories emerged: the ER as a learning
methodology and the practices with the ER in teaching content. The possibilities
expressed in the categories for thinking about pedagogical practices with ER occur in
the analysis of methodologies and practices developed through projects, didactic
proposals, teaching plan modules, the sequence of activities, workshops, courses,
and classes. The practices analyzed relate to problem-solving, teaching and learning
of interdisciplinary and or specific content of mathematics and physics. The
development of the e-book looks on the main idea of each pedagogical practice
developed by researchers from the use of ER, to help teachers to identify the main
elements for the insertion of ER in their pedagogical practices.
Keywords: Educational Robotics. Pedagogical practices. Teaching and Learning
Content.
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Apresentação
O estudo desenvolvido com a presente pesquisa problematiza o uso da
robótica educacional (RE) e a inclusão desta tecnologia digital na educação básica.
Mais especificamente, a partir de uma pesquisa de teorização pós-estruturalista,
realizo uma investigação sobre a utilização da RE como tecnologia digital em
práticas pedagógicas na educação básica descritas em teses e dissertações. Por se
tratar de um estudo de natureza pós-estruturalista, não vou entrar em uma discussão
acerca classificações binárias como, por exemplo, boa/ruim e positiva/negativa.
Considero o estudo sobre o uso da RE nos processos de ensino e de
aprendizagem como um importante desafio em minha trajetória acadêmica. O
desenvolvimento de dispositivos robóticos e o entendimento das suas características
de funcionamento estão diretamente relacionados com minha formação. No entanto,
pesquisar sobre as tecnologias digitais (TD) na educação constitui-se em um grande
desafio, principalmente, por considerar a importância dada à inclusão das TD no
ambiente escolar, como está evidenciado na Base Nacional Curricular Comum
(BNCC) aprovada para o Ensino Fundamental (MEC, 2017). Entretanto, não tenho
pretensão de realizar uma análise comparativa das atividades desenvolvidas com a
RE na educação básica em relação aos componentes curriculares apresentados na
BNCC. As práticas pedagógicas descritas nas pesquisas analisadas se referem a
estudos anteriores a BNCC.
A RE pode representar uma proposta de tecnologia educacional digital para
contribuir, de maneira abrangente, com o desenvolvimento do ensino e da
aprendizagem, para transformar a forma de pensar conteúdos a serem
desenvolvidos em determinadas áreas do conhecimento, bem como a relação entre
educação e tecnologia. Mais ainda, a RE pode ser importante para o
desenvolvimento do raciocínio lógico, a organização e planejamento para resolução
de problemas, e a capacidade de trabalhar em equipe, além de trabalhar conceitos
de diversas áreas, como a Matemática, a Física e a Informática, por exemplo.
Ao investigar pesquisas sobre a RE na educação básica, percebo que essa
tecnologia vem sendo trabalhada, essencialmente, por meio de projetos. Nessa
perspectiva, o desenvolvimento dos projetos estabelece relações dos conteúdos e
áreas do conhecimento com as práticas. A integração desses projetos com a RE ao
currículo escolar da educação básica mostra relativa ausência em trabalhos
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acadêmicos (SILVA, 2017b). Ao observar o uso da palavra currículo nestas
pesquisas, preciso considerar a referência aos “quatro elementos constitutivos desse
artefato escolar: o planejamento dos objetivos, a seleção de conteúdos, a colocação
de tais conteúdos em ação na escola e a avaliação” (VEIGA-NETO, 2008, p.35,
grifos do autor).
Em um primeiro movimento de pesquisa, procurei reunir aspectos relevantes
do desenvolvimento das atividades nas pesquisas sobre a utilização da RE na
educação básica que compõem o material de pesquisa. Essas pesquisas
apresentam

como

características

comuns

a

descontinuidade

dos

projetos

envolvendo RE, ou seja, a RE, trabalhada como um projeto, tem início, meio e fim;
em outros casos, aparece em atividades de extensão. Esse fato provocou uma
inquietação sobre a utilização da RE no desenvolvimento das atividades de uma
forma descontinuada. Procurei elementos que indicassem a utilização da RE
integrada ao currículo ou às atividades curriculares de forma continuada. A partir
deste estudo, intenciono dizer que essa forma de organização do fazer, aliada à
técnica e à finalidade no desenvolvimento das atividades, não está relacionada a
uma integração da RE ao currículo de forma continuada. Essa perspectiva poderia
significar ter como finalidade o ensino sobre a RE como um conteúdo específico;
nesse sentido, caberia estudar as plataformas de desenvolvimento e as linguagens
de programação, além de outros aspectos específicos da RE.
Ao observar os relatos apresentados nas pesquisas sobre a utilização da RE
na educação básica, analisei os aspectos do desenvolvimento das atividades e as
relações com a aprendizagem dos conteúdos curriculares. Então, percebi que essa
análise carecia da inclusão de um elemento importante, a prática pedagógica.
Compreender as práticas pedagógicas em sua composição como um conjunto de
técnica e finalidade proporciona o entendimento de que, no ambiente escolar, as
atividades

são

conduzidas

pelo

professor,

sendo

mobilizadas

por

uma

intencionalidade pedagógica. O professor, no desenvolvimento das práticas
pedagógicas, movimenta uma série de elementos, como organização, planejamento,
infraestrutura, equipamentos e conhecimentos prévios, por exemplo (FRANCO,
2016). As práticas pedagógicas utilizam um conjunto de saberes que contribuem na
realização das intencionalidades do professor para criação de circunstâncias de
aprendizagem.
As pesquisas analisadas sobre a RE na educação básica apresentam a
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utilização de diferentes práticas pedagógicas para o ensino de conteúdos
curriculares. No entanto, os relatos apresentados nas pesquisas analisadas remetem
à compreensão da ocorrência de um distanciamento das possibilidades de utilização
da RE como recurso para auxiliar nas práticas pedagógicas no ensino de conteúdos.
Segundo os pesquisadores, esse distanciamento pode ocorrer devido a um conjunto
de fatores, dentre eles, o desconhecimento sobre as plataformas e componentes da
RE e a falta de materiais pedagógicos com informações que auxiliem no ensino dos
conteúdos.
A percepção da relevância desse acesso que contribui no fazer do professor
para criar situações de aprendizagem por meio da utilização da RE impulsiona a
realização da presente pesquisa, em busca de respostas ao seguinte problema:
como a RE vem sendo inserida no contexto escolar para o desenvolvimento dos
conteúdos curriculares?
Para tanto, tenho como objetivo analisar as práticas pedagógicas descritas
em teses e dissertações sobre o uso da RE na educação básica. Nesse sentido,
refiro-me aos conteúdos que compõem o currículo escolar e também ao conjunto de
práticas pedagógicas que mobilizam as atividades relacionadas com a RE. Não
tenho a pretensão de propor uma metodologia de ensino ou atividades para um
conjunto tão amplo como a educação básica. O que me proponho a investigar,
considerando os trabalhos por mim pesquisados que tratam da utilização da RE na
educação básica, está relacionado ao conjunto de saberes e práticas pedagógicas
que movem as atividades dos professores.
A partir do entendimento de que essas atividades, recursos tecnológicos e
demais aspectos envolvidos nos trabalhos com a RE não são realizados da mesma
forma em toda e qualquer instituição escolar, acredito que partilham pressupostos
comuns para a aprendizagem dos conteúdos. As pesquisas que analisei utilizaram
diversas plataformas da RE e diferentes espaços escolares – alguns por limitações,
outros por escolha –, mas tudo isso envolvido no processo de planejamento e
organização dos professores para desenvolver os conteúdos com o auxílio da RE.
Portanto, nessa perspectiva, o presente trabalho propõe-se, ainda, a produzir a
sistematização das práticas pedagógicas decorrentes das pesquisas analisadas,
com o objetivo de apresentar-se como recurso didático disponível aos professores
para desenvolver os conteúdos curriculares com a utilização da RE.
Esta pesquisa está dividida em cinco capítulos. No primeiro capítulo, descrevo
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o percurso metodológico e apresento um levantamento de pesquisas sobre a RE na
educação básica. No segundo capítulo, abordo a robótica como tecnologia
educacional digital, autores e conceitos da RE. No terceiro capítulo, apresento
práticas pedagógicas envolvendo a RE e o uso da tecnologia no ensino de alguns
conteúdos escolares e como metodologia de aprendizagem. Apresento, no quarto
capítulo, o produto, com a descrição do material didático construído para professores
em formato de livro digital. No último capítulo, trago considerações sobre as práticas
pedagógicas com a utilização da RE na educação básica.
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1 O percurso metodológico
Para compreender as práticas pedagógicas educacionais que envolvem
robótica, realizei uma busca por produções acadêmicas que relatam atividades com
a RE na educação básica. A partir dessa busca, apresento uma primeira análise,
com a divisão em duas categorias específicas. A primeira delas refere-se aos
aspectos envolvidos na utilização da RE como metodologia de aprendizagem para
investigar as relações entre os processos de ensino e de aprendizagem. A segunda
categoria está relacionada à exploração da RE como ferramenta tecnológica em
atividades pedagógicas, com interesse no ensino de conteúdos escolares e na
realização de atividades práticas que integram a RE aos processos de ensino e de
aprendizagem.
Na seção a seguir, apresento as produções acadêmicas que foram avaliadas
e classificadas por mim nas duas categorias acima descritas. No apêndice A, um
quadro resume as informações coletadas sobre estas pesquisas.

1.1 Análise do material de pesquisa
Nesta seção, descrevo o percurso metodológico utilizado na realização deste
trabalho, o tipo de pesquisa e o método de análise empregado. A pesquisa é do tipo
bibliográfica, e o conjunto de materiais de pesquisa é composto por teses e
dissertações. O material foi selecionado a partir de buscas por trabalhos sobre RE
na educação básica nos seguintes repositórios: Banco de Teses e Dissertações da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES);
repositório digital (LUME) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS);
e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro
de Informação em Ciência e tecnologia (IBICT).
A busca por trabalhos para compor meu material de análise foi desenvolvida a
partir de critérios específicos, descritos a seguir. Em um primeiro momento, foi
realizada a seleção de teses e dissertações relacionadas a temática RE. Em uma
próxima etapa, foram selecionadas as pesquisas que relatam atividades sobre a
educação e, mais especificamente, as pesquisas realizadas na educação básica no
Brasil. A seleção dos materiais sobre a educação básica foi realizada a partir da
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análise dos títulos de cada pesquisa, os resumos, os sumários e as considerações
finais. A análise destes elementos descritos anteriormente, em especial as
informações contidas nos resumos das teses e dissertações, permitiu a composição
do material de pesquisa. Embora tenha a ciência sobre as práticas com a RE
desenvolvidas em outros países, entendo que as atividades, recursos tecnológicos e
demais aspectos envolvidos nos trabalhos com a RE não realizados da mesma
forma em toda e qualquer instituição escolar e, desta forma, para dar conta de
produzir a sistematização das práticas pedagógicas como recurso disponível aos
professores para desenvolver conteúdos curriculares com a utilização da RE, foram
selecionados apenas pesquisas realizadas na educação básica no Brasil.
Iniciei a busca por trabalhos para compor meu material de análise no Banco
de Teses e Dissertações da CAPES. No dia 31 de julho de 2018, pesquisei pelo
termo robótica educacional. Com esta expressão de busca, foram encontrados 63
resultados. Após, apliquei filtros para selecionar apenas teses e dissertações,
resultando em apenas um trabalho. Alterei o termo de busca para robótica +
educação, o que apontou 94 ocorrências. Em seguida, filtrei por teses e dissertações
e obtive novamente um resultado. Modifiquei o termo de busca para expressões
como robótica + educacional e robótica + educação, e obtive o mesmo resultado das
buscas anteriores. Então, resolvi modificar o termo para robótica + ensino e obtive
85 resultados. Apliquei o filtro de teses e dissertações, e três resultados foram
retornados, sendo que apenas um desses resultados aborda a educação, sendo o
mesmo trabalho obtido nas buscas anteriores. Para o termo robótica +
aprendizagem, obtive 56 resultados, havendo apenas uma tese, que não estava
relacionada com a área da educação. Modifiquei, então, os termos de busca para
robô + sala de aula, robô + educação e arduino + educação, mas não obtive
resultados relacionados ao tema RE. Para as expressões lego + educação e lego +
educacional, encontrei a mesma dissertação dos resultados anteriores. Os
resultados encontrados para os termos de busca e filtros utilizados estão
apresentados na Figura 1.
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Figura 1 - Buscas realizadas no portal da CAPES
No dia 31 de julho de 2018, iniciei a busca por trabalhos no acervo do
repositório digital (LUME) da UFRGS. Pesquisei pelo termo robótica educacional.
Com essa expressão de busca, foram encontrados 481 resultados. Após, apliquei
filtros para selecionar apenas dissertações, tendo encontrado 170 resultados.
Selecionei os trabalhos sobre educação e, mais especificamente, as pesquisas
realizadas na educação básica, obtendo seis resultados relevantes. Modifiquei o
filtro para buscar por teses e obtive 157 resultados para o termo robótica
educacional. Selecionei os trabalhos sobre educação e, mais especificamente, as
pesquisas realizadas na educação básica, e obtive dois novos resultados relevantes.
Alterei o termo de busca para robótica + educação, o que resultou em 845
ocorrências. Em seguida, filtrei novamente por dissertações e obtive 331 resultados.
Selecionei os trabalhos sobre educação, especialmente pesquisas realizadas na
educação básica, e obtive os mesmos seis resultados da busca pelo termo robótica
educacional. Depois, alterei o filtro para teses e obtive 231 resultados. Aplicando o
mesmo critério de seleção de trabalhos relacionados com robótica educacional na
educação básica, resultaram os mesmos dois trabalhos encontrados pelo termo
robótica educacional. Modifiquei o termo de busca para robótica + educacional e
robótica + educação, e obtive o mesmo resultado das buscas anteriores, com seis
pesquisas de dissertação e duas teses. Então, resolvi modificar o termo para
robótica + ensino, obtendo 701 resultados. Apliquei o filtro de dissertações, e 270
resultados foram retornados. Considerando apenas os que abordam a educação,
obtive os mesmos seis das buscas anteriores, da mesma forma com os filtros por
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teses. Para o termo robótica + aprendizagem, obtive 252 resultados para
dissertações e 198 para teses. Para os termos de busca robô + sala de aula, obtive
377 dissertações e 284 teses. Para o termo robô + educação, obtive 464 resultados
para dissertações e 320 para teses. Alterei os termos para arduino + educação, com
42 resultados para dissertações e 39 para teses. Posteriormente, usei a expressão
lego + educação, obtendo 120 resultados para dissertações e 83 resultados para
teses. Porém, os resultados apontaram os mesmos trabalhos já selecionados
anteriormente. Os resultados encontrados para os termos de busca e filtros
utilizados no acervo LUME estão apresentados na Figura 2.

Figura 2 - Buscas realizadas no portal LUME
Seguindo com a busca por trabalhos para compor meu material de pesquisa,
iniciei em 31 de julho de 2018 a busca na BDTD, mantida pelo Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) com o apoio da Financiadora de
Estudos e Pesquisas (FINEP). Segundo dados informados pela BDTD, ela possui
um acervo de mais de 126 mil teses e dissertações de 90 instituições de ensino, e
isso faz dela a maior biblioteca dessa natureza em número de registros de teses e
dissertações de um só país. Iniciei a busca pelo termo robótica educacional; com
essa expressão, foram encontrados 87 resultados, representados apenas por teses
e

dissertações.

Então,

selecionei

os

trabalhos

sobre

educação

e,

mais

especificamente, as pesquisas realizadas na educação básica, e obtive 13
resultados relevantes. Alterei o termo de busca para robótica + educação, que
resultou em 108 ocorrências. Selecionei novamente as pesquisas realizadas na
educação básica e acrescentei um novo resultado relevante. Modifiquei o termo de
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busca para expressões como robótica + educacional e robótica + educação, e obtive
os mesmos resultados das buscas anteriores. Então, resolvi modificar o termo para
robótica + ensino; obtive 136 resultados, selecionei somente os que abordam a
educação básica e acrescentei um novo resultado. Para o termo robótica +
aprendizagem, obtive 134 resultados. Para o termo robô + sala, obtive 75 resultados.
Para o termo robô + educação, obtive 73 resultados, mas nenhuma pesquisa
relacionada com robótica educacional na educação básica. Alterei o termo para
arduino + educação, e obtive 21 resultados; também utilizei o termo lego + robótica e
obtive 53 resultados, sem novos resultados relevantes. Os resultados das variações
dos termos apontaram para as mesmas pesquisas já selecionadas anteriormente,
indicando novamente que outras possibilidades de termos de busca se limitam aos
mesmos trabalhos selecionados. Alguns trabalhos encontrados na BDTD já haviam
sido selecionados nas buscas nos repositórios da CAPES e LUME. Os resultados
encontrados para os termos de busca e filtro utilizado no acervo da BDTD estão
apresentados na Figura 3.

Figura 3 - Buscas realizadas no portal BDTD
Os resultados encontrados nas buscas nos repositórios foram selecionados a
partir de uma análise inicial dos títulos das pesquisas, dos resumos, das
considerações finais e do sumário. Com base nessas informações, os resultados
foram sistematizados e apresentados no apêndice A.
Tendo como referência as pesquisas selecionadas, iniciei a segunda fase do
movimento de pesquisa, com a classificação e análise dos materiais, observando os
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níveis de ensino em que os trabalhos foram aplicados e os conteúdos explorados em
cada pesquisa, conforme apresentado no apêndice B.
Analisei os materiais para observar quais plataformas foram utilizadas no
desenvolvimento das atividades e apresentadas nas produções sobre RE na
educação básica. Apresento as informações sobre as plataformas no apêndice C.
A continuidade da análise dos dados apresentados nas pesquisas se deu em
busca de elementos para identificar e classificar as práticas pedagógicas
desenvolvidas pelos pesquisadores ao utilizarem a RE na realização das atividades.
Nesse momento, evidenciou-se a ênfase em práticas interdisciplinares voltadas ao
ensino de conteúdos de Física e Matemática, aplicadas aos níveis de Ensino
Fundamental e de Ensino Médio. A análise desses elementos está apresentada no
apêndice D.
Os aspectos resultantes das análises citadas nos parágrafos acima
auxiliaram-me na busca e identificação das práticas pedagógicas mobilizadas pelos
professores, pontuadas nas relações entre os processos de ensino e de
aprendizagem de conteúdos, sendo relatados nas produções acadêmicas que
compõem o meu material de pesquisa. Em suma, a análise do material de pesquisa
reúne um conjunto de aspectos relacionados as práticas dos professores ao
desenvolverem atividades com a utilização da RE. Estes aspectos relacionam as
plataformas de RE utilizadas em cada uma das pesquisas analisadas, os conteúdos
curriculares trabalhados pelos professores e a condução das atividades em relação
às práticas pedagógicas. Não tenho como objetivo analisar a escolha das
plataformas, conteúdos ou teorias de aprendizagem que embasaram as atividades
dos professores, meu objetivo é analisar as práticas pedagógicas e, com isso,
estabelecer relações entre essas práticas e a aprendizagem, o ensino de conteúdos
e as plataformas de RE utilizadas.
A partir da análise dos dados, emergiram duas categorias: a RE como
metodologia de aprendizagem e as práticas com a RE no ensino de conteúdos
escolares. Essas categorias referem-se ao movimento de classificação e
agrupamento do material de pesquisa em relação ao desenvolvimento das
atividades e serão analisadas no Capítulo 3.
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2 A robótica como tecnologia educacional digital
A questão central da mudança na educação é a tensão entre a
tecnicização e a não-tecnicização, e aqui o professor ocupa o
ponto fulcral [...] nunca aconteceu um impulso tão grande no
potencial para fortalecer a aprendizagem tecnicizada. Há,
porém, um outro lado: paradoxalmente, a mesma tecnologia
possui o potencial de destecnicizar a aprendizagem
(PAPERT, 2008, p.64)
A epígrafe que utilizo na abertura deste capítulo possibilita iniciar a discussão
sobre a RE e sua utilização na educação básica. Papert (2008) apresenta uma
reflexão sobre o papel do professor em relação à metodologia utilizada para
desenvolver suas atividades. Embora tenha o entendimento de que essa discussão
seja proposta a partir de outro referencial teórico e de que as dimensões vão muito
além das relações entre a RE na educação básica e a aprendizagem de conteúdos,
o que quero marcar aqui está relacionado às práticas pedagógicas que utilizam a
RE. As TD e a educação escolar podem constituir uma relação paradoxal ou de
contrassenso na analogia com a aprendizagem, quando os professores utilizam as
tecnologias somente para reproduzir suas práticas pedagógicas, agora com apoio
tecnológico, ou seja, sem repensar suas formas de planejamento e condução das
atividades pedagógicas, para promover a criação de algo “novo”.
Nas pesquisas que analisei sobre a utilização da RE na educação básica,
identifiquei o desenvolvimento de trabalhos direcionados aos diferentes níveis de
ensino e às diversas áreas do conhecimento. Como exemplo, cito a pesquisa de
Maffi (2018), que buscou analisar a integração da robótica nos processos de ensino
e de aprendizagem em Matemática. Maffi (2018) conclui que “é emergente que a
escola, juntamente com educadores e educandos, promova a inserção efetiva das
tecnologias educacionais” (MAFFI, 2018, p. 91). A perspectiva da autora sobre
inserção efetiva está relacionada à contextualização e à problematização como eixo
estruturador do desenvolvimento das atividades com a RE.
Essa relevância da transformação na escola e na sala de aula para promover
a inserção efetiva das tecnologias digitais denota uma preocupação crescente com a
efetividade e, nesse caso, as problematizações em torno das concepções de
efetividade propostas pelos pesquisadores. A questão que se estabelece parece não
estar mais em torno da inserção, conforme Valente (2005) evidenciava: “quantidade
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de programas educacionais e as diferentes modalidades de uso do computador
mostram que essa tecnologia pode ser bastante útil no processo de ensinoaprendizagem” (VALENTE, 2005, p. 158). Agora, parece estar se estabelecendo
uma ênfase na efetividade dessa inserção. Porém, é importante observar quais os
termos das propostas de utilização das TD, para que sejam compreendidas de forma
a inserir as TD na sala de aula, com objetivos pedagógicos, e não somente com fins
tecnológicos.
Apresento, neste capítulo, os principais conceitos da RE e alguns dos
pressupostos de aprendizagem ao desenvolver atividades com a RE. Aponto um
conjunto de habilidades desenvolvidas nas atividades com a RE. Com isso, procuro
estabelecer a relação entre a robótica e a utilização de plataformas e ambientes
computacionais no desenvolvimento das atividades pedagógicas com a RE, por
exemplo, o LOGO1 e a plataforma2 LEGO3. Essa relação é importante para a análise
do levantamento das produções acadêmicas sobre RE na educação básica.

2.1 A robótica educacional
O termo robótica foi popularizado por Asimov (2014), autor da obra Eu, robô,
publicada originalmente em 1950. Asimov explica a ocorrência de um processo de
evolução da existência de robôs, desde simples executores das tarefas cotidianas
até as máquinas mais complexas que tomam conta do sistema produtivo. Essa visão
sobre a robótica está relacionada à utilização de robôs a serviço da humanidade,
relatada em uma obra de ficção. Em uma concepção científica, a robótica pode ser
vista como um sistema autocontrolado, com interfaces com o mundo real. Ela “é
considerada multidisciplinar, pois agrupa e aplica conhecimentos de microeletrônica
(peças eletrônicas dos robôs), engenharia mecânica, física cinemática, matemática,
podendo incorporar também conhecimentos de outras áreas” (MILL, 2013, p.273274). No contexto educacional, Campos (2005) define a robótica como
1

Mais informações sobre o LOGO são apresentadas na seção 2.1.
Na computação, plataforma é um conjunto de ferramentas de software e dispositivos físicos
Na computação, plataforma é um conjunto de ferramentas de software e dispositivos físicos
(hardware) para executar aplicações. As plataformas podem servir como base para o
desenvolvimento de novas aplicações.
3
©
LEGO é a divisão de brinquedos plásticos do grupo LEGO. Disponibiliza um conjunto de peças
para construção de objetos e robôs programáveis. https://www.lego.com
2
2
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ambientes de aprendizagens que lançam mão de kits de montagem
compostos por peças como: motores, polias, sensores, engrenagens,
eixos, blocos ou tijolos de montagem, peças de sucatas como metais,
plásticos, madeira, além de um microcomputador e uma interface,
permitindo assim a montagem de objetos que podem ser controlados
e comandados por uma linguagem de programação (CAMPOS, 2005,
p. 28-29).

Nessa perspectiva, a RE é uma utilização dos artefatos produzidos e/ou
processos de produção da robótica com fins educacionais. Uma das principais
referências na área de RE é o matemático e educador Seymour Papert, professor e
pesquisador no Massachusetts Institute of Technology (MIT). A essência do seu
trabalho não era sobre o uso do computador ou a programação. A sua principal
contribuição estava relacionada à apresentação da tecnologia como algo que
pudesse ser incorporado ao ambiente escolar. A sua ideia de trabalhar com auxílio
da tecnologia com crianças começou a tomar forma em meados da década de 1980,
quando, juntamente com seu grupo de pesquisa do MIT, Papert desenvolveu um
sistema chamado LOGO, que é composto por um ambiente gráfico computacional e
por um interpretador de comandos.
Papert (1985) começou a apontar os caminhos da evolução das suas ideias
sobre a utilização de computadores no ambiente escolar. As construções ainda
estavam limitadas ao uso do ambiente de programação, mas as ideias já estavam
caminhando para a construção de objetos limitados somente pela criatividade, não
por elementos físicos. Com a evolução da pesquisa sobre o LOGO, forma-se uma
parceria com a empresa LEGO©, desenvolvendo e inserindo a robótica no ambiente
educacional com a criação de kits educacionais.
O ambiente LEGO-Logo é composto "de um conjunto de peças LEGO que
permite a montagem de dispositivos mecânicos automatizados e de um conjunto de
comandos da linguagem de programação Logo" (D’ABREU, 2007, p. 181).
Entretanto, LEGO-Logo é somente uma das plataformas desenvolvidas para robótica
educacional. Existem outras linguagens de programação e outros kits de montagem.
As plataformas da RE podem ser classificadas em duas categorias. A primeira
delas, relaciona-se com o desenvolvimento das atividades em ambientes de
aprendizagem que utilizam conjuntos de montar “semiestruturados” de padrão
comercial, também conhecidos por kits de montagem. Esta categoria é a “mais
utilizada por escolas de ensino médio de modo geral em função da praticidade de se
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montar robôs” (D’ABREU, 2012, p. 2451). O ambiente LEGO-Logo está
representado nesta primeira categoria, com um conjunto de kits com estruturas de
montagem sugeridas difundidas em materiais didáticos pedagógicos. A segunda
categoria refere-se ao desenvolvimento das atividades com a RE em ambientes que
mesclem a utilização de kits de padrão comercial com materiais e componentes de
montagem alternativos, neste sentido, refiro-me aos materiais não comerciais que
compõem as estruturas de montagem e controle dos sistemas robóticos. A atividade
de montagem ou construção dos robôs utilizados no desenvolvimento das práticas
pedagógicas, é composta por um conjunto de softwares e ferramentas de sistema
computacional, adequados ao sistema de controle escolhido para ser utilizado na
construção do robô, para isso, há de se considerar as vantagens e desvantagens de
cada plataforma e os objetivos pedagógicos para o desenvolvimento das atividades.
Em 1998, a editora ZOOM faz uma parceria com a empresa LEGO para
assumir a operação do projeto LEGO Education. A partir desta parceria, a editora
começa a difundir o programa de Educação Tecnológica, por meio da divulgação de
softwares de programação e kits de montagem LEGO, conforme áreas de interesse
e faixa etária dos alunos. Segundo Feitosa (2013), o Manual Didático Pedagógico da
Educação Tecnológica, que faz parte de um conjunto de materiais disponibilizados
aos educadores, tem como objetivo proporcionar um aprendizado pautado no
aprender fazendo. As bases teóricas utilizadas para a construção desse material,
apresentam as ideias de alguns teóricos como Jacques Delores, Jean Piaget,
Reuven Feuerstein, Seymour Papert e Philippe Perrenound, para disponibilizar um
material didático em formato de apostila/fascículos, construído para servir como
base no desenvolvimento das atividades com a RE nas aulas.
Assim, a questão fundamental que considero pertinente para análise não é
somente a das plataformas e materiais didáticos, mas a das possibilidades de
utilização da RE e os objetivos envolvidos. As pesquisas de Zilli (2004) e de Gomes
(2007) e Silva (2009) apontam diversos objetivos pedagógicos e pressupostos de
aprendizagem nas atividades com a RE. Os principais objetivos e pressupostos
apontados pelos pesquisadores foram sintetizados no trabalho de Silva (2009):
1.Desenvolver a autonomia, isto é, a capacidade de se posicionar,
elaborar projetos pessoais, participar na tomada de decisões
coletivas; 2. Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo:
respeito a opiniões dos outros; 3. Proporcionar o desenvolvimento de
projetos utilizando conhecimentos de diversas áreas; 4. Desenvolver
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a capacidade de pensar múltiplas alternativas para a solução de um
problema; 5. Desenvolver habilidades e competências ligadas à
lógica, noção espacial, pensamento matemático, trabalho em grupo,
organização e planejamento de projetos envolvendo robôs; 6.
Promover a interdisciplinaridade, favorecendo a integração de
conceitos de diversas áreas, tais como: linguagem, matemática,
física, ciências, história, geografia, artes, etc. (SILVA, 2009, p.33).

Assim, as atividades com a RE são desenvolvidas por meio de uma
perspectiva interdisciplinar com a organização dos saberes nelas trabalhados, a
partir da definição de fronteiras e zonas intermediárias entre as disciplinas. Esta
forma de organização dos estudos permite uma “compreensão da presença do ser
humano no mundo e o seu envolvimento com ele, sua atividade profissional e as
necessidades do trabalho prático” (SCHNORR, 2015, p. 13). Com relação ao
trabalho prático, ocorre a introdução dos conceitos de habilidades e competências,
com a mudança do foco no saber para o fazer. Desta forma, os processos de ensino
e aprendizagem se organizam para desenvolver o saber dos alunos, privilegiando a
ênfase em resultados práticos. O desenvolvimento das atividades passa a privilegiar
não só a aquisição de conhecimentos científicos, mas também as competências e
habilidades de outras áreas do saber que possam conferir sentido a ideias e
estabelecer relações com o espaço de vivência e acontecimentos do cotidiano dos
alunos (FAGUNDES, 2009).
De acordo com Chassot (2008), bem como Auler e Delizoicov (2006), nas
atividades desenvolvidas em sala de aula em disciplinas como Física, Química e
Biologia, por exemplo, o desenvolvimento de competências não é compatível com a
apresentação de forma tradicional, compartimentada, com o distanciamento da
teoria e prática. Entretanto, no espaço escolar, pensar sobre o entendimento de
competências pode significar atribuir sucesso ao aluno que alcança as melhores
notas e tem suas habilidades mais bem desenvolvidas no caminho de aprendizagem
traçado.

É

importante

observar

que

as

habilidades

necessárias

para

o

desenvolvimento da aprendizagem não são pensadas de forma prévia, como uma
linha a ser seguida, um caminho a ser percorrido, não existe um caminho
predeterminado que possa levar ao sucesso (SCHNORR, 2015).
Nesse sentido, observo que, entre os apontamentos dos autores, é comum a
ideia de desenvolver a capacidade para resolução de problemas. Essa
característica, que está diretamente relacionada à noção de competências, indica
uma referência corriqueira na atualidade, quando evidenciamos a aproximação entre
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a lógica neoliberal e o que é requerido da escola. No contexto do neoliberalismo, os
conteúdos curriculares ficam cada vez mais reduzidos ao desenvolvimento de
competências (SILVA, 2017c, p. 31).
Essa lógica das competências, dando mais prioridade às qualidades
diretamente úteis da personalidade empregável do que a
conhecimentos realmente apropriados, mas que não seriam
necessariamente e imediatamente úteis economicamente, comporá
um sério risco de desintelectualização e de desformalização do
processo de aprendizagem (LAVAL, 2004, p. 63).

Importa ratificar que a noção de competência não é nova. Ela ressurge no
debate pedagógico com a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que não
consegue “reconectar o debate curricular com as finalidades públicas da
escolarização” (SILVA, 2017c, p. 32).
Com isso, não estou me posicionando contra a RE, tampouco questiono sua
importância ou validade. O que enfatizo é que se percebe uma ênfase acentuada
nas questões relacionadas ao desenvolvimento de habilidades e competências, em
detrimento de conhecimentos específicos que conferem um caráter público ao
processo de escolarização. Atividades como a construção ou montagem de braços
mecânicos, por exemplo, exigem uma análise do aluno sobre os diversos aspectos
mecânicos envolvidos. Essa análise está relacionada com características, tais como:
formulação, organização, representação, automação, identificação e generalização
(VALENTE, 2016).
Há que se considerar, ainda, o fato de que o sistema robótico é controlado por
um núcleo computacional. Dessa forma, para realizar interações com esse sistema,
é preciso programar ações que possam ser traduzidas para que um robô consiga
executá-las. Para programar o computador para realizar determinadas tarefas, é
preciso que o aluno tenha conhecimento de como executar essas tarefas e consiga
“explicar” ao computador, por meio de códigos ou símbolos programáveis, o que
deve ser realizado.
Essa forma de pensar, de modo a desenvolver estratégias, selecionar dados
e organizar de maneira lógica, típica do processo de resolução de problemas, foi
denominada como pensamento computacional (WING, 2006). Esse termo foi
cunhado para designação dos processos de pensamento envolvidos nas
formulações de problemas e suas respectivas soluções, a fim de que elas possam

28

ser programadas e realizadas em um agente processador de informações (WING,
2006). O pensamento computacional faz uso do computador e das demais
ferramentas tecnológicas como um “instrumento de aumento do poder cognitivo e
operacional humano – em outras palavras, usar computadores, e redes de
computadores, para aumentar nossa produtividade, inventividade e criatividade”
(BLIKSTEIN, 2008, p.1). Segundo Wing (2006), o pensamento computacional é um
método para solucionar problemas e compreender o comportamento humano com
inspiração em conceitos da computação. Para Mestre el al. (2015), as habilidades
que são estimuladas nas atividades pelo pensamento computacional estão
diretamente ligadas à resolução de problemas e a capacidade de criação de
soluções por meio de modelos matemáticos, científicos ou sociais.
Brennan e Resnick (2012), apresentam os princípios pedagógicos do
pensamento computacional com base em três dimensões: conceitos, práticas e
perspectivas computacionais. Os conceitos computacionais estão relacionados ao
que os alunos aprendem ao programar utilizando uma linguagem de programação,
por exemplo: a identificação de uma série de etapas de uma tarefa; executar a
mesma sequência várias vezes de forma cíclica; fazer as ações decorrerem
paralelamente; tomar decisões com base em condições; expressar operações
lógicas e matemática. A dimensão prática relaciona-se ao desenvolvimento e
implementação de um programa ou projeto, reunindo conceitos como: a abstração e
modulação para construir algo grande unindo partes menores; ações interativas e
incrementais; reutilização e reformulação; teste e depuração. Em relação as
perspectivas computacionais, as perspectivas estão ligadas a compreensão dos
alunos sobre o mundo que os cerca e sobre eles mesmos, para desenvolver a
capacidade de se expressar, conectar-se aos colegas e criar com e para outros,
além de provocar questionamentos sobre as potencialidades e limites das
tecnologias, por exemplo.
Com base nas dimensões apresentadas no parágrafo acima, Brennan e
Resnick (2012), relatam que o pensamento computacional pode ser utilizado como
uma abordagem para o ensino e aprendizagem de programação, por exemplo, com
a utilização de ferramentas que possam estimular a criatividade dos alunos.
Segundo Wing (2006), o pensamento computacional é baseado na abstração e
decomposição de sistemas complexos, o que pode ser entendido como habilidades
para alunos de programação. No entanto, saber programar um sistema
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computacional não é o mesmo que pensar computacionalmente. O pensamento
computacional envolve o processo de saber programar um computador, mas não
limita-se a ação de programar. Blinkstein (2008), afirma que uma das principais
características do pensamento computacional está relacionada ao aumento do poder
cognitivo e operacional, em que o conhecimento envolvido no processo de
programação do computador, sirva como suporte ao raciocínio humano. Desta
forma, o pensamento computacional é uma forma específica de analisar uma
situação e de se pensar sobre um artefato, independente do uso da tecnologia,
sendo que, as formulações de hipóteses teóricas que servem como base do
conhecimento, podem ser aliadas as práticas da programação (DE PAULA;
VALENTE; BURN, 2014).
Assim, parece que o pensamento computacional é considerado como uma
estratégia a ser utilizada nas atividades com RE. O pensamento computacional, bem
como as atividades aqui descritas envolvendo a RE, sem dúvida, têm relevância
para inúmeras situações. Entretanto, quando o foco recai apenas sobre o
desenvolvimento de habilidades e competências restritas à lógica da aplicabilidade e
utilidade, perde-se em outros aspectos e amplia-se o gradiente de exclusão, pois o
caráter público da educação escolarizada acaba deixando em segundo plano
conhecimentos específicos fundamentais. Quando me refiro ao caráter público do
processo de escolarização, quero enaltecer a importância das
dobras daquelas atividades consideradas supérfluas que, de
fato, podemos encontrar o estímulo para pensar um mundo
melhor, para cultivar a utopia de poder atenuar, se não
eliminar, as injustiças que se propagam e as desigualdades
que pesam [...] como uma pedra em nossa consciência
(ORDINE, 2016, p. 19).

Desse modo, ao analisar as produções acadêmicas acerca da RE, quero
buscar intersecções entre a RE enquanto metodologia de aprendizagem e a
possibilidade de incorporá-la às práticas pedagógicas, de forma a atender a
conhecimentos específicos próprios do currículo escolar. Para tanto, no próximo
capítulo, apresento reflexões sobre as práticas pedagógicas envolvendo a RE, o que
possibilitou, de alguma forma, minha compreensão sobre o cenário atual e, a partir
disso, pensar sobre como a robótica educacional vem sendo trabalhada na
educação básica.
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3 Práticas pedagógicas envolvendo a RE
Por mais que o professor tenha em mãos as orientações que o
auxiliam no desenvolvimento da aula, isso não é garantia de que
os estudantes percebam e atribuam significados aos conceitos
envolvidos no robô construído. Torna-se necessário ir além de
montar, programar e testar, pois os estudantes
espontaneamente não conseguem perceber as relações
existentes
(MAFFI, 2018, p.67)4
A aprendizagem escolarizada está implicada com uma intencionalidade
(BIESTA, 2018). Nesse caso, existe uma marca característica da condução do
professor na atividade pedagógica para que os alunos aprendam alguma coisa e
com algum objetivo (BIESTA, 2018), pois a aprendizagem espontânea como um
processo de naturalização difere da aprendizagem no ambiente escolar. A pesquisa
de Maffi (2018) evidencia essa percepção sobre a naturalização, mais ainda, o relato
da pesquisadora remete à reflexão sobre um aspecto importante das práticas
pedagógicas. O que o professor intenciona na condução da atividade proposta
movimenta diferentes formas de aprendizagem em quem está recebendo as
informações, e o que cada um é capaz de produzir com essa informação é algo
único. Ou seja, não há um modelo de ensinar para que todos aprendam a mesma
coisa e da mesma forma (GALLO, 2012). Desse modo, é papel do professor
mobilizar o desenvolvimento das atividades de modo que possibilite a criação de
situações de aprendizagem, mesmo que não seja da mesma forma em cada aluno.
Portanto, considero importante pensar sobre os aspectos envolvidos na atividade do
professor para possibilitar a análise das pesquisas sobre a utilização da RE na
educação básica.
Como Peixoto (2018), entendo que práticas consistem em um conjunto
composto de técnica e finalidade e que há uma relação de interdependência entre
elas, sendo que não é qualquer alteração nesse conjunto que provocará uma
mudança na prática. As práticas serão modificadas quando forem utilizadas outras
técnicas combinadas com diferentes finalidades. Franco (2016) explica que existe
uma diferenciação entre o conceito de prática e prática pedagógica e que um
encontro no ambiente escolar será uma prática pedagógica quando for conduzido
4

As epígrafes que utilizo para abertura desse capítulo foram extraídas do material de pesquisa.
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pelo professor em torno de intencionalidades. As práticas pedagógicas incorporam
reflexões que conferem sentido às intencionalidades, assim como buscam formas de
garantir a realização dessas intencionalidades. O professor, em busca dessa
reflexão intencional para produzir um ensino, mobiliza uma série de circunstâncias,
como a “organização espaço-temporal das atividades, infraestrutura, equipamentos,
quantidade de alunos, organização e interesse dos alunos, conhecimentos prévios,
vivências, experiências anteriores” (FRANCO, 2016, p. 544).
Com isso, entendo que as práticas pedagógicas utilizam um conjunto de
saberes que, ao serem explorados e tomados como objeto de reflexão, contribuem
para garantir a realização das intencionalidades do professor e para a criação de
circunstâncias

de

aprendizagem.

É

importante

pontuar

que,

por

práticas

pedagógicas, não me refiro às “boas práticas”, que geralmente consistem em um
relato simples do que é desenvolvido em sala de aula. Refiro-me às práticas
pedagógicas como saberes constituídos e sistematizados a partir de técnicas e
finalidades identificadas pelo professor no desenvolvimento de suas aulas. Os
saberes

pedagógicos

explorados

pelo

professor

para

criar

situações

de

aprendizagem ao articular os processos de ensino e de aprendizagem constituem-se
nas práticas pedagógicas (ENZWEILER, 2017). O que define que o processo de
ensino seja marcado por uma condução pedagógica intencional, ao mobilizar os
saberes como as estratégias de ensino, são as intervenções didáticas, os diferentes
modos de organização das atividades, o planejamento e, principalmente, os
diferentes tipos de condução. O professor, em sua prática pedagógica, precisará
mobilizar os saberes pedagógicos e explorar diferentes estratégias “para incorporálas na qualidade de seu processo de ensino e na ampliação daquilo que se reputa
necessário para o momento pedagógico do aluno” (FRANCO, 2016, p. 547).
Observar o momento pedagógico do aluno é um processo importante na reflexão
sobre as práticas pedagógicas, mas a educação escolarizada é marcada por uma
condução intencional, em razão de todos os alunos. Nesse contexto, o
professor fala para um grupo de alunos e, ao fazê-lo, fala a cada um,
individualmente; não fala para ninguém em particular e, portanto, fala
a todos. Uma relação individual não é possível, ou é constantemente
interrompida, e o professor é obrigado a falar e agir publicamente.
Essas são as regras do jogo; é a disciplina escolar imposta pelo
grupo ao professor (MASSCHELEIN; SIMONS, 2017, p. 85).
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Entendo

como

fundamental

compreender

as

práticas

pedagógicas

desenvolvidas com a utilização da RE. Para tanto, proponho-me a identificar as
técnicas e finalidades envolvidas nas práticas por mim analisadas por meio do
material de pesquisa que selecionei.
Percebo que o desenvolvimento das atividades de RE ocorre por meio de
projetos. Esta percepção parte da análise dos relatos apresentados nas pesquisas
sobre a utilização da RE, conforme apontado por Silva (2017b), por exemplo, que
desenvolveu atividades com os alunos em um curso extracurricular oferecido no
contraturno das aulas regulares e baseado em “projetos a serem trabalhados para
cada faixa etária (SILVA, 2017b, p. 3, grifo meu). Vazzi (2017), relata que sob o
“novo título de Projeto de Robótica as atividades de pesquisa com alunos iniciaramse em 2015, com alunos dos cursos do Ensino Médio e Ensino Técnico Integrado ao
Ensino Regular” (VAZZI, 2017, p. 57, grifo meu). Por isso, busco compreender o que
são projetos educacionais, especialmente no âmbito da RE.
O termo projeto tem origem na palavra em latim, projectu, que significa
"lançar para diante". Nessa perspectiva, é possível compreender projeto como “algo
virtual, entendendo virtual como aquilo que não se opõe ao real, mas simplesmente
ainda não é atual” (NOGUEIRA, 2007, p. 76). Assim, projeto pode ser conceituado
como algo que é planejado e se torna real à medida que as ações são realizadas.
No campo da pedagogia, o sentido de projeto traz a ideia de “pensar uma
realidade que ainda não aconteceu, implica analisar o presente como fonte de
horizontes de possibilidades” (VALENTE, 1999, p.112). Esse conceito relaciona-se
com a ideia de que o projeto deve ser antecedido de fatores que impulsionam o ato
de projetar, levando para a busca, a pesquisa, o surgimento do novo, com o
processo permeado por ações do sujeito ou do coletivo (NOGUEIRA, 2007). Assim,
um projeto parte de alguma necessidade específica e envolve o aluno, de forma
ativa, durante a sua realização.
Os projetos de trabalho indicam uma transformação na prática pedagógica
dos professores, para que estejam em sintonia com o desenvolvimento de projetos
(HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998). Hernández e Ventura (1998) defendem, também,
as relações entre conteúdos e áreas do conhecimento, com propostas de
aprendizagem baseada na resolução de problemas. Com isso,
a organização de Projetos de trabalho se baseia fundamentalmente
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numa concepção da globalização entendida como um processo
muito mais interno do que externo, no qual as relações entre
conteúdos e áreas de conhecimento têm lugar em função das
necessidades que traz consigo o fato de resolver uma série de
problemas que subjazem na aprendizagem. Esta seria a ideia
fundamental dos Projetos. A aprendizagem, nos Projetos de trabalho,
se baseia em sua significatividade, à diferença dos Centros de
interesse, que, segundo uma professora da escola, "baseiam-se nas
descobertas espontâneas dos alunos” (HERNÁNDEZ; VENTURA,
1998, p.63).

Um projeto de trabalho pode organizar-se seguindo um determinado eixo, que
é composto por etapas, quais sejam: “a definição de um conceito, um problema geral
ou particular, um conjunto de perguntas inter-relacionadas, uma temática que valha
ser tratada por si mesma” (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p.61). Nesse sentido, a
abordagem por projetos requer planejamento para o alcance dos objetivos, sendo
que o professor e os alunos estabelecem o percurso a ser seguido. A finalização do
projeto decorre da produção da síntese dos principais aspectos tratados nos
estudos. O processo avaliativo na proposta de projetos de trabalho é diagnóstico e
processual, passando por todas as etapas, a partir de diversos instrumentos, como
experiências, exposições, portfólios e dossiês. O desenvolvimento dos projetos de
trabalho implica que o professor especifique o fio condutor, busque materiais, estude
e prepare o tema, envolva o grupo, destaque a funcionalidade de projeto, avalie e
recapitule o processo para o planejamento de novas propostas educativas
(HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998).
De acordo com a análise dos materiais de pesquisa, percebo que os
pesquisadores, ao realizarem atividades por meio de projetos, buscam estabelecer
relações entre conteúdos de diferentes áreas do conhecimento. A pesquisa de
Rodrigues (2014), apresentada no Quadro 1, relata práticas com a RE para trabalhar
conceitos de Física relacionados à termodinâmica, com propostas de atividades
práticas para a aprendizagem dos conteúdos específicos de Física e também a
programação dos projetos construídos com a plataforma de RE Arduino.
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Quadro 1 – As práticas em RE5
Autor

Técnica

Finalidade

Rodrigues
(2014)

O autor elaborou uma proposta de
atividades, realizadas em sala de
aula, direcionadas aos alunos do
terceiro ano do curso técnico em
informática; desenvolveu materiais
didáticos de trabalho com a
ferramenta Arduino; estratégia de
ensino embasada na Teoria de
Aprendizagem da Formação Social
da Mente de Lev Vygotsky e na
Teoria de Projetos de Trabalho de
Hernández e Ventura (p.16 a 20).

Projeto de abordagem multidisciplinar
ligando a disciplina de Física à de
Técnicas de Programação e outras
áreas de interesse, para trabalhar com
conceitos
relacionados
à
termodinâmica.

Silva
(2017b)

A autora, tendo por referencial as
Metodologias
Ativas
e
a
Aprendizagem por Projetos ou
Aprendizagem
Baseada
em
Projetos (p. 17 a 19), sistematizou
um plano de ensino com atividades
de robótica educacional com
alunos do Ensino Fundamental,
envolvendo a construção de
protótipos ou robôs controláveis
por programação de computadores
em
uma
plataforma
de
desenvolvimento aberta.

A autora analisa a aprendizagem
baseada em projetos com robótica
educacional no Ensino Fundamental,
envolvendo conteúdos da Robótica
Educacional
Livre,
Eletrônica,
Eletricidade e Programação.

As atividades desenvolvidas por Rodrigues (2014) partem de uma
organização do projeto em três etapas; em cada etapa, há o desenvolvimento de
uma atividade para resolução do problema apresentado. O pesquisador também
relata que a “Pedagogia de Projetos embasou o procedimento didático. Permitiu-nos
fazer uma abordagem multidisciplinar ligando a disciplina de Física à de Técnicas de
Programação” (RODRIGUES, 2014, p. 21). Como conclusão de seu trabalho, o autor
aponta que a RE pode auxiliar na exploração de diversos conceitos e, aliada à
metodologia de projetos, estimula os alunos na busca por conhecimento.
Do mesmo modo que Rodrigues (2014), a pesquisadora Silva (2017b)
também trabalha com atividades envolvendo propostas metodológicas de projetos
com RE. As práticas pedagógicas de Silva (2017b) estão descritas no Quadro 1. A
autora utiliza como metodologia para o desenvolvimento das práticas a proposta
investigativa, para que o “aluno vivencie o processo científico, passando por todas
as etapas desde a formulação da pergunta ou hipótese a ser testada, até a análise

5

O Quadro 1 foi elaborado por mim, a partir do material de pesquisa.
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de dados e conclusão” (SILVA, 2017b, p. 18).
As pesquisas de Vazzi (2017), Lopes (2008) e Zilli (2004) também utilizam a
RE em atividades desenvolvidas com base na metodologia de projetos. Neste
contexto, Zilli (2004), afirma que “quando os temas são escolhidos pelos próprios
alunos, o envolvimento e a motivação no desenvolvimento dos projetos são maiores,
possibilitando

que

esses

alunos

vivenciem

atividades

de

pesquisa

com

questionamentos constantes” (ZILLI, 2004, p. 67). Mais especificamente, os
pesquisadores fazem referência à aprendizagem baseada em projetos e à
aprendizagem baseada em problemas. Rodrigues (2014), relata que nas atividades
com a RE, o “procedimento didático é o resultado de uma estruturação da ação
pedagógica do professor dentro de uma proposta que utiliza a Pedagogia de
Projetos” (RODRIGUES, 2014, p. 21). De acordo com Rodrigues (2014), a
metodologia de projetos utilizada nas atividades com a RE “encoraja a libertar o
educando no sentido de estimular a sua curiosidade e fomentar a busca pelo
conhecimento científico.” (RODRIGUES, 2014, p. 56). Vazzi (2017), por exemplo,
propõe o desenvolvimento de um conjunto de atividades voltadas à resolução de
problemas com a plataforma Arduino, com base nos “Roteiros de Atividades (RA´s)
os quais apresentavam problemas a serem desenvolvidos pelos alunos. Deste modo
a Metodologia Ativa base desta pesquisa é a Aprendizagem Baseada em Problemas
– PBL” (VAZZI, 2017, p. 55). Nesse contexto, quero enfatizar que a forma como a
RE foi trabalhada nas pesquisas apresentadas neste parágrafo e nos Quadros 1 e 2
está na utilização de metodologias de projetos na proposição de atividades com RE,
com práticas baseadas em metodologias ativas.
O que considero como ponto a ser problematizado é o fato de que, além do
desenvolvimento de projetos nas pesquisas sobre a utilização da RE na educação
básica, os autores referem suas práticas pedagógicas com RE como propostas
didáticas, módulos de plano de ensino, sequência de atividades, oficinas, cursos,
aulas, dentre as apresentações das práticas desenvolvidas para o ensino e a
aprendizagem de conteúdos de Matemática, Física, Interdisciplinares e resolução de
problemas. Dessa forma, entendo que os projetos relatados pelos pesquisadores
que não relacionam uma proposta metodológica por projetos se constituem em uma
forma de utilização da RE nas práticas pedagógicas dos professores para possibilitar
a aprendizagem de conteúdos curriculares específicos. Com isso, entendo que, nos
relatos de pesquisa analisados, o termo projeto se refere tanto à aprendizagem
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baseada em projetos como proposta metodológica de atividade, quanto ao formato
de organização e desenvolvimento das práticas pedagógicas dos professores.
A partir da concepção desses conceitos no desenvolvimento das atividades,
percebo que os pesquisadores demonstram uma preocupação em desenvolver
materiais didáticos ou propostas de metodologia para que suas contribuições de
pesquisa possam orientar outros pesquisadores e docentes em suas investigações e
atividades pedagógicas para o ensino de conteúdos. Apresento, na seção a seguir,
uma análise das práticas pedagógicas para o ensino de conteúdos escolares com a
utilização da RE.

3.1 As práticas pedagógicas com a RE no ensino de conteúdos escolares
Nesta seção, analiso, nas pesquisas sobre a RE na educação básica, a
utilização da RE em atividades pedagógicas nos processos de ensino e de
aprendizagem de conteúdos escolares. As atividades nas pesquisas analisadas são
trabalhadas basicamente de forma interdisciplinar e com ênfase em áreas do
conhecimento específicas, que são: Física e Matemática. Além disso, estabelecemse relações com os saberes da área da Informática nas atividades com a RE.
Observo um interesse especial na prática pedagógica que utiliza a
contextualização e experimentação, na busca por realizar atividades práticas com os
alunos. Vazzi (2017), por exemplo, considera a experimentação como uma prática
importante no aprendizado de Física. Nesse contexto, nota-se o desenvolvimento
das atividades voltadas à resolução de problemas como estratégia para
contextualizar e promover a experimentação. A resolução de problemas, conforme
aponta Santos (2016), é o
eixo organizador do processo de ensino e aprendizagem de
Matemática. Portanto, apresenta de forma explícita a convicção de
que o conhecimento matemático ganha significado quando os alunos
têm situações desafiadoras para resolver e trabalham para
desenvolver estratégias de resolução (SANTOS, 2016, p. 20).

A pesquisa de Santos (2016) apresenta a estratégia com atividades que
exploram a resolução de problemas matemáticos sobre as relações métricas do
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triângulo retângulo, com propostas de atividades práticas para a aprendizagem dos
conteúdos matemáticos organizados por módulos. Santos (2016) apontou que,
durante o processo de resolução dos desafios propostos, os alunos demonstraram
mais interesse no estudo dos conteúdos, por envolver a curiosidade na aplicação
prática de conteúdos escolares de Matemática. A partir da mesma ideia da utilização
da experimentação para desenvolver atividades, a pesquisa de Fornaza (2016)
evidencia que a experimentação pode ser utilizada como uma forma de superar o
desinteresse e o descompromisso com a aprendizagem, para problematizar e
contextualizar as atividades de forma prática.
Almeida Neto (2014), relata que com a utilização da RE, “muitos conteúdos de
matemática, ciências, geografia, principalmente, podem ser aprofundados, ao serem
colocados em prática nas diversas situações problemas que são colocadas para
cada montagem” (ALMEIDA NETO, 2014, p. 38). Além disso, o pesquisador afirma
que a RE pode ser utilizada trabalhar o “conhecimento que é discutido nas salas de
aula, de maneira a torná-lo mais contextualizado e, portanto, mais atrativo”
(ALMEIDA NETO, 2014, p. 38). Com o objetivo de contextualizar as atividades
desenvolvidas com a RE, Fetzner Filho (2015), por exemplo, apresentou um vídeo
para “aproximar situações que fazem parte do cotidiano do estudante com aspectos
históricos da física, procurando despertar o interesse do aluno em aprender mais”
(FETZNER FILHO, 2015, p. 70). As práticas com a utilização da RE apresentam
resultados em relação a “motivação e engajamento dos estudantes durante as aulas
de Matemática com o uso da Robótica Educacional” (SANTOS, 2016, p. 109). Desta
forma, entendo que as atividades com a RE são conduzidas de forma a criar “um
ambiente motivador que desperte no aluno interesse em investigar situações reais”
(FETZNER FILHO, p. 29).
Ao desenvolverem conteúdos escolares nas atividades com a RE, as
pesquisas

citadas

no

parágrafo

acima

apresentam

três

ideias

centrais.

Primeiramente, a contextualização, que seria pautada por atividades com desafio
para resolver problemas. A segunda ideia é a da experimentação como forma de
promover um “significado” para os conteúdos apresentados; nesse caso, entra a
resolução de problemas que os pesquisadores apresentam nas pesquisas. A terceira
é a do interesse ou desinteresse, pois parte da noção de que o professor necessita
despertar a curiosidade, motivar, divertir os alunos no desenvolvimento das
atividades, por se considerar que os conteúdos de Física são muito difíceis de serem
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aprendidos, conforme Rodrigues (2014) afirmou em sua pesquisa, por exemplo.
Em relação aos discursos que remetem ao interesse dos alunos nas
atividades desenvolvidas, considerando-as divertidas e prazerosas, considero que
essa seja uma questão importante de ser problematizada. A utilização da RE como
TD para despertar o interesse dos alunos não produzirá, necessariamente, a
aprendizagem de conteúdos. Além disso,
é claro que não são novas as tentativas de atualizar a educação
formal para torná-la mais prazerosa e eficaz. Ao longo do século XX,
a didática tentou introduzir os jogos nas salas de aula, por exemplo,
no intuito de aliviar certa carga associada ao fatigante trabalho
escolar, potencializando a aprendizagem de um modo divertido
(SIBILIA, 2012, p. 82).

Embora tenha o entendimento de que a utilização da RE nas práticas
pedagógicas para o ensino de conteúdos possa representar uma forma de despertar
o interesse, a curiosidade e a atribuição de significados aos conteúdos pela
experimentação, por exemplo, quero marcar, neste momento, a problematização
sobre as práticas pedagógicas. Isso porque tal justificativa do uso da RE, mobilizada
pela possibilidade de diversão e prazer, pode representar um foco apenas sobre a
lógica da aplicabilidade e utilidade no desenvolvimento das atividades. Desse modo,
pode-se estar atribuindo à RE unicamente um caráter utilitarista, no sentido de
promover o lúdico e o prazeroso por meio de uma aplicação. Neste caso, se estaria
abrindo mão do propósito da aprendizagem escolar, que engloba a aquisição de
algo para a qualificação dos conhecimentos do sujeito, a socialização e a
subjetivação6 (BIESTA, 2018). Por subjetivação, Biesta (2018, p. 24) entende a
possibilidade de que as crianças e jovens não adotem apenas
uma identidade em particular, não sejam apenas parte de
comunidades e tradições específicas, apenas objetos de
intenções e ações de outras pessoas, mas existam como (um)
sujeito por direito próprio, capaz de suas próprias ações e
disposto a assumir a responsabilidade pelas consequências
dessas ações.

Assim, entendo que algumas práticas apresentadas nas pesquisas analisadas
com a realização de estudos envolvendo atividades contextualizadas que propõem
6

Dada a complexidade do conceito de subjetividade e por não ser este um dos conceitos centrais
deste trabalho, não me deterei em desenvolvê-lo aqui.
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desafios aos alunos na resolução de problemas podem auxiliar no ensino de
conteúdos curriculares. Porém, a experimentação, como forma de estabelecer
significado aos saberes envolvidos nas atividades com a RE, parece estar
relacionada à necessidade de despertar o interesse e motivação dos alunos para
desenvolver atividades que sejam divertidas e que possuam algum significado para
eles. As bases teóricas e pressupostos de aprendizagem ao desenvolver atividades
com a RE apresentam um conjunto de habilidades que são desenvolvidas com as
práticas pedagógicas, conforme pressupostos de aprendizagem apresentados no
capítulo 2. Entendo que estes pressupostos, assim como o desenvolvimento das
atividades com a RE, de uma forma geral, relacionem estratégias para despertar o
interesse, a curiosidade e a experimentação para atribuição de significados. Estas
atividades estão diretamente relacionadas a utilização da tecnologia em sala de
aula, neste caso, com a utilização da robótica como plataforma para auxiliar no
ensino e na aprendizagem na educação básica. Elaborar diferentes estratégias para
o ensino fazem parte das práticas pedagógicas do professor. Acredito que o principal
desafio do professor no planejamento das atividades com a RE tenha relação com a
finalidade da prática, ou seja, definir quais os resultados esperados em termos dos
conteúdos trabalhados e, com isso, ajustar o planejamento e corrigir o percurso
durante o desenvolvimento. Desse modo, deve-se cuidar para que as práticas
pedagógicas mobilizadas no desenvolvimento das atividades possam contribuir para
praticar e estudar algo na aprendizagem de conteúdos escolares.
A análise das pesquisas sobre a utilização da RE na educação básica,
apresentada nos apêndices B e D, auxiliou na sistematização dos quadros
apresentados a seguir. As práticas dos professores foram direcionadas a diferentes
níveis de ensino da educação básica, mas apresentaram em comum uma
concentração em áreas específicas ou em práticas interdisciplinares. A partir desse
entendimento, no Quadro 2, apresento as pesquisas que utilizaram práticas
pedagógicas com a RE no ensino de conteúdos de Física.
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Quadro 2 – As práticas com a RE no ensino de Física
Conteúdos
Cinemática
(FETZNER FILHO, 2015)

Cinemática - Movimento Uniforme
(VAZZI, 2017)

Cinemática – Velocidade e Aceleração
(COSTA JÚNIOR, 2017)

Energia
(BRITO, 2016)

Força de Atrito, Gravidade e Movimento
(FORNAZA, 2016)

Óptica
(SANTOS, 2014)

Resistores
(FERREIRA, 2016)

Segunda Lei de Newton
(ZANATTA, 2013)

Termodinâmica
(RODRIGUES, 2014)

Transferência de Calor
(SILVA, 2017a)

Silva (2017a) utilizou a robótica educacional na exploração de conceitos de
transferência de calor com alunos do segundo ano do Ensino Médio por meio do
desenvolvimento atividades com a plataforma LEGO. Os resultados observados pelo
pesquisador apontam que os estudantes exploraram e ampliaram os conceitos
abordados nas atividades e que a RE
constitui-se como um recurso facilitador para o professor que deseja
explorar conceitos físicos na prática, principalmente conceitos
abstratos ou que não são muito claros para os alunos quando
expostos apenas com aulas tradicionais. Ao final das atividades, os
alunos demonstraram interesse de que o trabalho dos demais
conteúdos de Física do 2º ano do ensino médio seja com atividades
de robótica (SILVA, 2017a, p. 76).

Ferreira (2016) elaborou uma sequência didática com o objetivo de fornecer
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um ambiente de ensino e aprendizagem para o ensino de resistores. O enfoque
teórico foi baseado na aprendizagem por investigação; como resultados, o estudo
apontou para a importância da contextualização na aprendizagem. Para a autora, na
proposta da sequência didática, a função primordial do professor é contribuir “para
que o aluno atinja toda sua potencialidade, aproveitando de todos os benefícios
educacionais que os recursos tecnológicos podem proporcionar, a fim de buscar um
ensino mais interativo e significativo” (FERREIRA, 2016, p. 54).
Costa Jr. (2017) desenvolveu uma sequência didática para o ensino de
conteúdos de Física relacionados com velocidade e aceleração. A investigação do
autor indica a aprendizagem dos conceitos e princípios desenvolvidos com base na
avaliação por mapas conceituais. Como resultados apresentados, o pesquisador
afirma que
se nota uma perceptível mudança entre o nível de entendimento dos
alunos antes e depois, principalmente pelos resultados obtidos nas
análises dos mapas conceituais finais, e por consequência através
dos relatos dos alunos envolvidos, podemos afirmar que existem
evidências concretas de que houve uma aprendizagem significativa
dos conceitos após a aplicação da sequência didática mediada pela
utilização da robótica educacional (COSTA JR, 2017, p. 93).

O pesquisador Fetzner Filho (2015) também utilizou a RE nas atividades para
o ensino de conteúdos de Física relacionados com cinemática, com uma sequência
de práticas para abordar conceitos de velocidade média e instantânea, movimento
uniforme, movimento uniformemente variado, queda livre e conservação de energia.
A proposta didática do pesquisador dividiu as atividades de cada aula em dois
momentos: o primeiro estava relacionado à apresentação do conteúdo e
contextualização do experimento; o segundo momento foi destinado à explicação da
atividade com RE na plataforma Arduino, seguida da prática dos alunos e discussão
dos resultados. Fetzner Filho (2015) relata:
Um ponto positivo a ser destacado foi o uso de vídeos introdutórios,
que tiveram a finalidade de promover uma contextualização dos
temas propostos para o estudo, favorecendo muito a aplicação da
proposta didática e despertando o interesse dos alunos pelos
conceitos estudados (FETZNER FILHO, 2015, p. 99).

Santos (2014) desenvolveu atividades didáticas para o ensino de Física,
envolvendo conceitos de óptica. O objetivo da pesquisa foi a elaboração de materiais
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de apoio e sugestão de roteiros para coleta e análise de dados automáticas,
utilizando a ferramenta Arduino. A proposta didática do pesquisador envolveu a
elaboração de quatro roteiros de atividade para explorar alguns temas relacionados
ao estudo de óptica. A Figura 4 apresenta a atividade proposta no roteiro 2.

Figura 4 - Roteiro de atividade 2 (SANTOS, 2014, p. 48)
O objetivo ao trazer o roteiro apresentado na figura 4, está relacionado com a
ideia de apresentar o planejamento da atividade, com a prática pedagógica do
professor ao trabalhar conceitos de Física com a utilização da RE. Embora, tenha o
entendimento que a atividade descrita no roteiro da figura 4, não refere-se a um
roteiro de atividades especificamente, mas a um conjunto de avaliações conceituais,
procedimentais e atitudinais. Zabala (1998), propõe que a avaliação formativa seja
realizada a partir de uma abordagem das tipologias dos conteúdos, ao invés de uma
classificação dos conteúdos por matérias. Os objetivos conceituais, procedimentais e
atitudinais descritos no roteiro de Santos (2014), relacionam-se as tipologias
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descritas por Zabala (1998). Nesta perspectiva, os conteúdos definidos, por Zabala
(1998), como conceituais, exigem a compreensão do fato, incluindo um processo de
elaboração e construção pessoal do conceito. Já os conteúdos procedimentais são
aqueles que consideram a ação ou o conjunto de ações, a partir do pensar sobre a
própria atividade, envolvendo técnicas, habilidades, estratégias e procedimentos. Os
atitudinais relacionam-se aos valores, as atitudes e as normas, a aprendizagem de
conteúdos atitudinais requer do aluno o conhecimento sobre os possíveis modelos,
tomadas de posição e avaliação da própria situação (ZABALA, 1998).
As atividades com a utilização da RE propostas por Santos (2014) foram
antecedidas por um questionário pré-teste e sucedidas por um questionário pósteste. Os dados foram comparados pelo pesquisador, que relatou que o “material
produzido e aplicado permitiu que os estudantes, ao confrontarem situações reais
com ideais, se aprofundassem em diversos conceitos de Óptica” (SANTOS, 2014, p.
88).
Além das práticas pedagógicas com a RE para ensino de conteúdos de
Física, algumas das pesquisas analisadas que compõem meu material de estudo
apresentaram a realização de atividades para o ensino de conteúdos de Matemática,
as quais constam no Quadro 3.

Quadro 3 – As práticas com a RE no ensino de Matemática
Conteúdos
Álgebra, Algoritmos e Sequência Lógica
(MAFFI, 2018)

Construção de Significados Matemáticos
(MORAES, 2010)

Geometria: Triângulo Retângulo – Relações
Métricas
(SANTOS, 2016)

Matriz da Prova Brasil
(ALMEIDA NETO, 2014)

Resolução de Problemas
(MARTINS, 2012)

Em relação às práticas pedagógicas para o ensino de conteúdos de
Matemática, Maffi (2018) avalia a utilização da RE nos processos de ensino e de
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aprendizagem de conteúdos. A pesquisadora utilizou como referência as atividades
pedagógicas descritas na proposta tecnológica LEGO Zoom Education, com
atividades em grupos de, no máximo, quatro integrantes e funções específicas para
cada aluno. Maffi (2018) destaca que é possível que os estudantes aprendam
conceitos algébricos por meio da programação e também “desenvolvam o
pensamento

computacional,

por

meio

da

identificação

de

padrões,

de

generalizações, do estudo de propriedades e algoritmos” (MAFFI, 2018, p. 77). A
partir disso, propõe a avaliação de três categorias: a aprendizagem, a
interdisciplinaridade e a problematização. A autora desenvolveu atividades baseadas
na resolução de problemas e, como resultado, concluiu ser fundamental a
contextualização como princípio do planejamento pedagógico.
Em

relação

ao

planejamento

pedagógico

contextualizado,

considero

importante trazer as circunstâncias apontadas por Franco (2016) para a produção do
ensino pelo professor, quais sejam: “organização espaço-temporal das atividades,
infraestrutura, equipamentos, quantidade de alunos, organização e interesse dos
alunos, conhecimentos prévios, vivências, experiências anteriores” (FRANCO, 2016,
p. 544).
Almeida Neto (2014) realizou práticas com a RE para o ensino de conteúdos
específicos de Matemática e utilizou a plataforma LEGO e os materiais de apoio ao
professor da LEGO Zoom Education. De acordo com o pesquisador, “existe todo um
material estruturado para auxiliar no planejamento e execução das aulas de robótica,
onde cada montagem é realizada para um conteúdo diferente” (ALMEIDA NETO,
2014, p. 40). Em sua pesquisa, o autor também relata detalhes das atividades e a
referência no material didático utilizado:
Vamos supor que um professor de matemática esteja lecionando
equação do 2º grau para seus alunos do 9º ano e esteja procurando
aplicações para fixar este conteúdo. Decide então fazer uso da
robótica educativa. Para este conteúdo, por exemplo, na revista nº 1
para o 9º ano é indicada a montagem do Turbo Drope, que simula
um brinquedo muito conhecido em parques de diversão, no qual
pessoas são levadas até determinada altura e soltos então em queda
livre por alguns instantes. Antes de iniciar a montagem o professor
deverá ler e trabalhar com os alunos todo o embasamento teórico
trazido na revista além de colocar para eles a situação problema e o
desafio. A seguir são mostradas três páginas do material do aluno
que serão usadas para embasar a aula (ALMEIDA NETO, 2014, p.
42).
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O pesquisador buscou trabalhar as competências e habilidades exploradas
em relação à matriz de referência da Prova Brasil, que compreende os descritores
divididos em quatro campos do conhecimento da Matemática: Espaço e Forma;
Grandezas e Medidas; Números e Operações/Álgebra e Funções; e Tratamento da
Informação. Para essa atividade sugerida por Almeida Neto (2014), o descritor
trabalhado na prática com a RE tem relação com a resolução de um problema de
equação de segundo grau; para isso, os descritores associados envolvem o cálculo
do valor numérico de uma expressão algébrica e a identificação da expressão
algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências e números ou
padrões (ALMEIDA NETO, 2014).
As práticas pedagógicas voltadas ao desenvolvimento de habilidades e
competências reportam atenção ao considerar-se o pensamento de Laval (2004)
sobre a lógica das competências. Segundo o autor, “comporá um sério risco de
desintelectualização e de desformalização do processo de aprendizagem” (LAVAL,
2004, p. 63) quando priorizadas qualidades diretamente úteis da personalidade
empregável em relação aos conhecimentos realmente apropriados, não necessária e
imediatamente úteis economicamente. Ou seja, entendo que seja relevante pensar
as práticas pedagógicas que tenham como finalidade o ensino de conhecimentos
específicos referentes aos conteúdos da educação escolarizada.
Nesse contexto, aponto para as pesquisas analisadas sobre as práticas
interdisciplinares que demonstram relação intrínseca com o desenvolvimento de
habilidades e competências, já que, conforme problematizado por Laval (2004), a
resolução de problemas é uma das práticas características da forma-empresa que
serve como modelo na atualidade para a educação escolarizada. Para o autor, a
resolução de problemas constitui-se em uma forma de responsabilização individual
dos sujeitos – no caso da escola, pelo seu próprio processo de aprendizagem; no
caso da empresa, pelas suas condições de empregabilidade. No Quadro 4,
apresento o conjunto de pesquisas que desenvolvem práticas interdisciplinares com
a RE e que enfocam a resolução de problemas.
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Quadro 4 – Práticas interdisciplinares com RE
Conteúdos
Resolução de Problemas
(CABRAL, 2010)

Resolução de Problemas - Física e Matemática
(RODRIGUES, 2015)

Resolução de Problemas - Física e Matemática
(MALIUK, 2009)

Robótica Integrada ao Currículo
(CAMPOS, 2011)

Robótica na Construção do Conhecimento
(LOPES, 2008)

Robótica como Metodologia
(SILVA, 2009)

Robótica como Interface
(OLIVEIRA, 2007)

Robótica Educacional no Ensino Fundamental
(ZILLI, 2004)

Robótica Educacional Livre, Eletrônica,
Eletricidade e Programação
(SILVA, 2017b)

Campos (2011) realizou uma pesquisa sobre a RE como recurso tecnológico
integrado ao currículo de uma escola particular. A sua proposta de trabalho com a
RE estava centrada na realização de cursos no contraturno escolar, divididos em
módulos de robótica estrutural e robótica motorizada. As atividades com a RE
desenvolvidas pelo pesquisador foram integradas ao currículo do Ensino
Fundamental como uma disciplina. A incorporação da RE ao currículo ocorreu por
meio da utilização da robótica em projetos específicos nas disciplinas de Matemática
e Ciências, sendo que os docentes decidiam quando e como utilizariam a robótica
nas suas atividades.
A pesquisa de Campos (2011) teve como objetivo principal buscar elementos
que pudessem subsidiar futuras propostas em relação à integração da RE ao
currículo. O autor apontou algumas questões em sua análise, como, por exemplo,
que o docente reflita sobre as práticas pedagógicas e não procure trabalhar com
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soluções prontas, com direcionamento de todas as etapas de desenvolvimento das
atividades. O autor também indicou que a falta de materiais dificulta o trabalho com
projetos de longo prazo e que a formação docente é um dos desafios da integração
da RE ao currículo. Após avaliar os resultados da sua pesquisa, Campos (2011)
indicou que a integração possui aspectos complexos em relação ao tempo e espaço
para realização das atividades e que a falta de preparo da equipe pedagógica e a
relação com outras áreas do conhecimento podem apontar caminhos para que a
robótica educacional não seja integrada ao currículo.
Silva (2017b) observou que, nas buscas por produções acadêmicas, a
integração entre a robótica e o currículo é pouco frequente e que a maior parte das
pesquisas avaliadas por ela ocorre com a robótica no contraturno escolar. Desse
modo, a autora evidencia a demanda pela integração da RE ao currículo e aponta a
necessidade de mais pesquisas sobre essa temática. De acordo com a
pesquisadora, muitos dos problemas relacionados à não integração entre a RE e o
currículo decorrem da falta de formação dos professores e da carência de
engajamento da equipe escolar. Esses aspectos que dificultam a integração ao
currículo apontados pela autora também estão presentes no relato de Campos
(2011).
Em relação às práticas pedagógicas no desenvolvimento das atividades, Silva
(2017b) propõe o trabalho em uma plataforma educacional livre, com materiais e
possibilidade de projetos flexíveis. A pesquisadora sugere que as atividades sejam
compostas por três eixos de trabalho: a programação de computadores; a
elaboração das atividades por meio da aprendizagem por projetos; e o ambiente de
aprendizagem. Como resultados da sua pesquisa, Silva (2017b) sistematizou um
plano de ensino contendo atividades de RE com alunos do Ensino Fundamental e
envolvendo a construção de protótipos ou robôs controláveis por programação de
computadores. A pesquisadora trabalhou, em um primeiro momento, com conceitos
relacionados com a programação de robôs na plataforma de RE Arduino; em um
segundo momento da prática, focou a condução das atividades interdisciplinares, de
modo que o “projeto/protótipo escolhido é produzido pelos alunos desde a
concepção, a seleção dos materiais que irão construir a estrutura do projeto, as
ferramentas a serem empregadas, até a programação e estruturação dos circuitos
eletrônicos necessários” (SILVA, 2017b, p. 60).
Rodrigues (2015), em sua pesquisa, elaborou propostas de atividades
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didáticas envolvendo a robótica educacional para o ensino de conteúdos da
Matemática e da Física. Teve como objetivo explorar a proposta metodológica LEGO
Zoom Education, sob os aspectos de: contextualizar, construir e analisar. Cada
prática desenvolvida pelo pesquisador relaciona-se a um conteúdo curricular
específico, como, por exemplo, a “calculadora de frações com intuito de aprofundar e
fixar o conhecimento prévio dos alunos sobre adição de frações” (RODRIGUES,
2015, p. 35). Além disso, desenvolveram-se conceitos de outras áreas, como a
Física, conforme pode ser constatado pelo objetivo específico de uma das
atividades: “relacionar espaço e tempo com o objetivo de introduzir Física e seus
objetos de estudo” (RODRIGUES, 2015, p. 67).
Oliveira (2007) trabalhou práticas interdisciplinares com RE em um ambiente
controlado e observou os aspectos relacionados à aprendizagem. O objetivo do
pesquisador foi realizar uma análise da contribuição da robótica educacional na
construção do conhecimento a partir de três pontos de análise, que são: a
construção realizada dos conhecimentos de robótica; a análise da aprendizagem por
meio da maneira que as crianças explicam o que aprenderam; e como chegam a
uma gradação dessas atividades. As práticas foram desenvolvidas por Oliveira
(2007) utilizando a plataforma LEGO. Nessas atividades, o pesquisador utilizou a RE
para ampliação do entendimento entre a construção das estruturas lógicomatemáticas e a elaboração das explicações físicas dos experimentos.
Silva (2009) também utiliza a RE em práticas interdisciplinares para observar
as contribuições para a aprendizagem. A pesquisadora elaborou uma metodologia
de ensino com a utilização da plataforma LEGO e um software computacional, que
compõem o sistema intitulado pela autora de RoboEduc. Assim como na pesquisa
de Oliveira (2007), Silva (2009) analisou a utilização da RE como metodologia de
aprendizagem, nesse caso, as práticas pedagógicas dos dois pesquisadores não
tiveram como finalidade a aprendizagem de conteúdos curriculares específicos. Com
isso, entendo que um conjunto das pesquisas sobre a utilização da RE na educação
básica que analisei realiza práticas com RE voltadas ao desenvolvimento da
aprendizagem e dos processos de construção do conhecimento.
Com base na análise das práticas pedagógicas apresentadas nesta seção,
considero importante observar que o conjunto de técnicas e finalidades
desenvolvidas pelos pesquisadores compreende um escopo amplo – desde técnicas
desenvolvidas com a utilização de materiais didáticos como referência e seguidos na
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íntegra ou adaptados às finalidades para o ensino dos conteúdos propostos, até a
proposição de projetos com tema e desenvolvimento totalmente abertos, com o
direcionamento das atividades conforme o surgimento dos problemas e conceitos
envolvidos.

3.2 A RE e a aprendizagem na educação escolarizada
O pensamento atual sobre a educação tende a reiterar a noção de que
a escola é para a aprendizagem, e não para a educação; que a
aprendizagem é ativa, não passiva; que o aprendiz deve ser o ponto de
foco e que a ‘escola’ é, na verdade, equivalente a um – de preferência,
rico – ‘ambiente de aprendizagem’. Todavia, se pararmos para pensar
sobre isso por um momento, rapidamente se torna claro que equiparar
a escola com um ambiente de aprendizagem nos priva da visão da
educação escolar típica
(MASSCHELEIN; SIMONS, 2017, p. 91, grifos do autor)
Considero a epígrafe acima uma importante reflexão para apresentar a
problematização

sobre

a

educação

escolar

contemporânea

que

pretendo

desenvolver ao longo desta seção. Para tal, inicio com a constatação de que há, na
atualidade, uma narrativa ressaltada e repetida, em documentos políticos sobre
educação, na pesquisa e na prática educacional, de que a educação necessita de
uma transformação. É preciso revisitar metodologias e práticas escolares, em busca
de caminhos para aproximar a realidade escolar e as novas gerações de estudantes
(BIESTA, 2018). Diz-se, ainda, que esses estudantes apresentam características
diferentes daqueles de outras épocas e que, por isso, é necessário que a escola
prepare os alunos para serem sujeitos flexíveis, autônomos e ativos.
Em algumas versões desses discursos, “recebe-se a informação de que está
se usando um sistema educacional do século XX – ou, até mesmo, do século XIX –
para preparar crianças e jovens para o século XXI” (BIESTA, 2018, p. 25). Narrativas
deste tipo encaminham à ideia de que a sociedade está evoluindo de uma forma
muito acelerada em relação à educação escolarizada. A necessidade da inclusão
das TD na educação é um dos discursos proeminentes e repetidos que intentam dar
conta desta desconexão entre as vivências dos estudantes na sociedade e na
escola.
Ao analisar as metodologias e práticas escolares, com base nos princípios

50

das atividades da RE, fundamentadas nas teorias construtivistas, percebo uma
ênfase de seu uso para a aprendizagem. Acredito que essa ênfase decorre do fato
de que, na sociedade atual, ocorreu uma passagem do ensino para a aprendizagem,
em que o processo de aprendizagem predomina sobre o de ensino, o que marca
uma “transformação na concepção de educação” (NOGUEIRA-RAMÍREZ, 2011,
p.15). Essa transformação pode ser considerada como um mudança na linguagem
da educação, em que a ênfase não está mais no ensino, mas na capacidade de
aprendizagem das sociedades (RUBIO-GAVIRIA, 2017). De acordo com Lopes
(2009,

p.155-156),

“defende-se

que

atualmente

aprende-se

sem

que

necessariamente se parta de uma ação de ensino reconhecida como tal, ou seja,
rompemos com o vínculo entre ensino e a aprendizagem”. Assim, a aprendizagem
passou a ser a verdade do mundo contemporâneo, ao passo que
a educação contemporânea está sustentada em perguntas pela
aprendizagem. A escola, como instituição educadora, perdeu seu
monopólio de ensino [...] as ações dos professores foram
impregnadas com questões relativas à eficácia e eficiência para o
ensino, em virtude de um saber técnico (RUBIO-GAVIRIA, 2017,
p.153, tradução minha).

Dessa forma, as relações entre ensinar e aprender, típicas dos ambientes
escolares, estão se alterando em função de novos modos de compreender a
aprendizagem. Vivemos em uma sociedade onde somos, mais ou menos, obrigados
a conduzir-nos em um processo de aprendizagem constante, isto é, estamos
inseridos

em

uma

Sociedade

da

Aprendizagem

(POPKEWITZ;

OLSSON;

PETERSON, 2009). O que caracteriza essa sociedade é a constituição de indivíduos
aprendentes por toda a vida, ou seja, capazes de aprender a aprender (NOGUERARAMÍREZ, 2011). Essa ênfase na aprendizagem e na capacidade de aprender a
aprender, pude constatar na análise que realizei nas pesquisas sobre a utilização da
RE na educação básica.
A noção de que os indivíduos são capazes de aprender a aprender e também
de aprender a como ter flexibilidade para encontrar soluções para eventuais
problemas pressupõe que “os alunos têm uma visão clara e abrangente dos
objetivos de uma tarefa; que serão capazes de julgar quando um curso de ação
deveria ser abandonado; e que, diante de dificuldades, conseguirão reconsiderar
estágios anteriores de seu pensamento” (HAMILTON, 2012, p. 191). Acredito que,
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sem os conhecimentos e habilidades providos pela escola, os alunos não tenham tal
capacidade

de

julgamento.

Entretanto,

“os

defensores

da

sociedade

da

aprendizagem alegariam que seu trabalho constitui um Novo Começo que substitui
as práticas obsoletas da escola instrucional” (HAMILTON, 2012, p. 193, grifo do
autor). Por isso, é importante ressaltar as diferenças da aprendizagem que ocorre na
escola e a relevância do ensino.
Quando falo sobre a contraposição entre ensino e aprendizagem, não
significa que a escola não seja um lugar de aprender, mas que
a aprendizagem escolar é um tipo particular de aprendizagem, a
saber, aprendizagem sem uma finalidade imediata. Isso não é o
mesmo que dizer que a escola também consiste em aprender a
aprender. Trata-se de aprender algo [...], mas esse algo permanece
sozinho. Na escola o objetivo é focar em algo de perto e em detalhe,
se empenhar em algo e trabalhar arduamente nisso. Em outras
palavras, é sobre praticar e estudar algo (MASSCHELEIN; SIMONS,
2017, p. 91).

A aprendizagem que ocorre no ambiente escolar parte do pressuposto de que
o aluno não aprende sozinho, nem a partir de uma necessidade individual.
Entretanto, as concepções atuais reduzem as atividades pedagógicas “a simples
criação de um ‘espaço neutro’ de reflexão e comunicação onde a competência se
desenvolve de uma ‘forma natural’” (LARROSA, 1999, p.52, grifo do autor). Essa
naturalização da aprendizagem, conforme é problematizada por Biesta (2018),
denota uma mudança na visão da linguagem da educação.
Na compreensão de que aprender é algo que ocorre naturalmente, não
haveria necessidade de uma intervenção por parte de alguém que ensina. Essa
ideia é reforçada por Papert (1985) ao afirmar que a interferência do ensino
realizado por adultos deve ser mínima, e somente quando a criança busca conhecer
algo que ainda não é capaz de tocar é que o ensino substitui a aprendizagem
espontânea. Nesse sentido, as propostas de Papert parecem aproximar-se da
linguagem da aprendizagem (BIESTA, 2018), ao mesmo tempo em que se
distanciam da linguagem educacional da aprendizagem. Esta segunda, conforme
defendido por Biesta, requer que “crianças e jovens aprendam alguma coisa, que
aprendam isso por um motivo e que aprendam isso de alguém” (BIESTA, 2018, p.
23, grifos do autor). Isso quer dizer que a aprendizagem, na linguagem da educação,
precisa estar engajada com “questões de conteúdo, propósito e relações” (BIESTA,
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2018, p. 23). Então, a intencionalidade pedagógica precisa estar presente.
As atividades escolares realizadas com os alunos são práticas de condução
(NOGUERA-RAMÍREZ; MARÍN-DÍAZ, 2017). Isso implica dizer que existe uma
marca de intencionalidade pedagógica nas práticas da educação escolarizada que
“articula-se ao desejo de conduzir pedagogicamente bem aqueles a quem as
intervenções estão direcionadas” (ENZWEILER, 2017, p. 48). Essa intencionalidade
é o que diferencia a prática de condução exercida pelo professor daquelas exercidas
por outros.
A premissa da naturalidade da aprendizagem produz um dos efeitos mais
impactantes no enfraquecimento da intenção pedagógica nas práticas de ensino
(ENZWEILER, 2017) e no desaparecimento de certa compreensão da relevância da
figura do professor. Este, por sua vez, foi substituído pela ideia de mediador ou
facilitador da aprendizagem (BIESTA, 2016). De outro modo, considero que o
professor não seja visto como facilitador da aprendizagem, mas como alguém que
desempenha um papel fundamental na definição daquilo que se deseja ensinar.
Libâneo (2003), a partir de outro referencial teórico, enfatiza que não há como
realizar uma educação sem a intervenção pedagógica pelo trabalho do professor,
que define as melhores estratégias do ensino. Para reforçar a importância do
professor, é útil trazer Masschelein e Simons no trecho abaixo:
A lousa que abre o mundo para os alunos, e os alunos que
literalmente se sentam perto dela. Ou o professor que, com sua voz,
gestos, e presença, invoca algo do mundo na sala de aula. Algo não
apenas informativo, mas também animador, trazido de tal forma que
um aluno não pode ajudar, exceto olhar e ouvir. Esses são os
momentos bastante raros, mas sempre mágicos, quando os alunos e
os professores são arrebatados pela matéria, a qual, simplesmente
sendo dita, parece assumir uma voz própria (MASSCHELEIN;
SIMONS, 2017, p. 38-39).

É importante destacar que, na atualidade, a palavra ensino, por vezes, é
renegada nos discursos sobre educação, pois parece estar proibida pelo fato de não
pertencer mais a esta época (SOMMER, 2007). Além disso, para as correntes que
condenam a tradição pedagógica, o ensino vem sendo identificado como uma ação
de transmitir informações. A prática pedagógica que se contrapõe a esse
entendimento enfatiza que caberá à escola e aos educadores assegurar condições
para que os alunos possam realizar seu aprendizado de forma autônoma, sem que
figurem no polo receptivo de uma transmissão de conhecimentos (FERREIRA;
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DUARTE, 2012). A questão em torno deste binarismo gera uma crítica, que acaba
por estabelecer uma relação negativa com a ideia de ensino.
De outro modo, penso que no ato de ensinar o professor necessita transmitir
conhecimentos, pois a escola é um espaço para compartilhar um “bem comum”
(MASSCHELEIN; SIMONS, 2017). Essa transmissão de conhecimentos não define
que a aprendizagem ocorra por mera repetição, pois “o que cada um faz daquilo que
o professor busca transmitir é muito pessoal [...] É um processo que nunca é de
mera transmissão do professor para a cabeça do aluno, e tudo permanece
igualzinho” (MOREIRA, 2003, p.65). Assim, mesmo que o aluno seja um polo
receptivo, ele tem a possibilidade de um uso livre e novo da informação que recebe.
Partindo dos pontos levantados até o momento neste capítulo, percebo que a
ideia de transformação no ato de ensinar se deu, fundamentalmente, por
abordagens pedagógicas com enfoques em teorias de aprendizagem com a
centralidade no aluno. Reforço, então, a necessidade de pensar em outras formas
de integrar a RE às atividades escolares da educação básica, sem que isso diminua
a importância do professor e do ensino.

3.3 A RE como metodologia de aprendizagem
O conjunto das pesquisas analisadas sobre a utilização da RE na educação
básica expressa o interesse em investigar estratégias de ensino e de aprendizagem,
avaliar o processo de aprendizagem e analisar os benefícios das atividades com
robótica. Esses trabalhos utilizam diferentes teorias de aprendizagem, tendo em
comum a busca de alternativas pedagógicas para melhorar a aprendizagem. A
principal teoria que sustenta a utilização da RE nessas pesquisas é o
construcionismo. A partir dessa concepção sobre a utilização do construcionismo
nessas pesquisas, apresento algumas definições e conceitos dessa teoria na RE,
para possibilitar a análise e problematização do modo como a RE vem sendo
trabalhada.
Com base nos princípios de interação e fundamentado na teoria construtivista
de Jean Piaget, Papert (1985) propõe uma reflexão sobre o desenvolvimento das
estruturas intelectuais nas crianças, em especial, duas dimensões implícitas e não
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exploradas por Piaget: as estruturas intelectuais que poderiam desenvolver-se em
oposição às que realmente se desenvolvem nas crianças e o planejamento de
ambientes que possibilitam o desenvolvimento dessas estruturas (PAPERT, 1985). A
partir da concepção de que uma das etapas mais significativas e importantes do
desenvolvimento das estruturas intelectuais está baseada não somente na aquisição
de habilidades, mas também nas formas de aplicar aquilo que já conhecemos,
Papert (1985) explora as relações e associações do desenvolvimento mental para
apresentar a sua reconstrução pessoal do construtivismo: o construcionismo que
apresenta como principal característica o fato de examinar mais de
perto do que outros ismos educacionais a ideia da construção
mental. Ele atribui especial importância ao papel das construções no
mundo como um apoio para o que ocorre na cabeça, tornando-se
assim uma concepção menos mentalista. Também atribui mais
importância à ideia de construir na cabeça, reconhecendo mais de
um tipo de construção (algumas delas bastante longe de construções
simples, como cultivar um jardim) e formulando perguntas a respeito
dos métodos e materiais usados (PAPERT, 2008, p.137).

A essência da teoria construcionista está na ideia de criar um ambiente de
aprendizagem em que o aluno, ao interagir com os objetos, possa estabelecer
conexões e desenvolver outros conceitos, fundamentados pela proposta de alterar a
ênfase na transmissão da informação pela capacidade do aluno em construir seu
próprio conhecimento. Nesse sentido, o papel do professor
deixa de ser o de “entregador” de informação para ser o de facilitador
do processo de aprendizagem. O aluno deixa de ser passivo, de ser
o receptáculo das informações, para ser ativo aprendiz, construtor de
seu conhecimento. Portanto, a ênfase da educação deixa de ser a
memorização da informação transmitida pelo professor e passa a ser
a construção do conhecimento realizada pelo aluno de maneira
significativa, sendo o professor o facilitador desse processo de
construção (VALENTE; 1999, p.8).

Aqui, cabe observar que a ideia de aprendizagem mais ativa fica restrita à
interação com um artefato. No entanto, não se pode desconsiderar que o ato de
pensar também requer atividade e também está envolvido com o fazer. O
pensamento não é passivo, e, para que ele aconteça, são necessários investimentos
na aprendizagem de conhecimentos que deem o lastro para que o pensamento
aconteça.
As pesquisas que analisei utilizam a proposta de trabalho com as
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metodologias ativas, em que os alunos participam ativamente da construção do
conhecimento. Da forma como a RE vem sendo trabalhada nessas pesquisas,
percebo uma idealização da figura do professor como mediador ou facilitador da
aprendizagem. A partir disso, transfere-se a ênfase dos processos para a
aprendizagem. Nessa perspectiva, é defendido que são os “próprios alunos que
formam seus conceitos sobre as coisas, e o professor é um mediador nesse
processo

ao

trabalhar

com

a

linguagem

da

robótica,

ao

propiciar

a

negociação/apropriação de significados” (SILVA, 2009, p.51).
Essa ideia do aluno como protagonista fica evidente nas pesquisas
analisadas. Por exemplo, Maffi (2018) considera o aluno como “ator principal nos
processos de ensino e de aprendizagem, tornando essa atitude uma ação contínua”
(MAFFI, 2018, p. 88). Assim, noto que, nas atividades de RE, existe uma ênfase em
estimular a participação ativa e autônoma do aluno.
Nas pesquisas que analisei, a RE é apresentada como uma tecnologia
educacional digital que pode contribuir para a aprendizagem. Essas pesquisas
apresentam resultados sobre o desenvolvimento de uma série de habilidades, como,
por exemplo: autonomia; capacidade de trabalho em equipe; capacidade de
desenvolver projetos interdisciplinares e integrar conceitos de diversas áreas de
conhecimento; raciocínio lógico e pensamento computacional (SILVA, 2009). O
desenvolvimento dessas habilidades relaciona-se às bases teóricas da RE, com a
utilização das metodologias ativas e o aluno como protagonista.
As atividades com a RE desenvolvem a capacidade de trabalhar em grupo.
Os alunos, ao trabalharem com a RE em conjunto com seus colegas, são
estimulados a aprender de forma autônoma (SILVA, 2009). Desta forma, Silva
(2009), afirma que a “cada trabalho em conjunto, cada criança passa de um nível de
alta dependência do mediador (professor/a) para a um nível de independência na
formulação de hipóteses” (SILVA, 2009, p. 77). Esta forma de trabalhar relaciona-se
com as práticas pedagógicas com a centralidade no aluno, que participa de forma
ativa e autônoma no desenvolvimento da aprendizagem. Além disso, o trabalho em
conjunto com os colegas nas atividades com a RE “não visa que todos no grupo
pensem igual e produzam a mesmas coisas, mas sim, que com base nas interações,
diálogos criem novas possibilidades de ação e resolução de problemas” (SILVA,
2009, p. 77). Desta forma, destaca-se a individualidade e protagonismo dos alunos
nas atividades com a RE, ao mesmo tempo que promove-se a colaboração e
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compartilhamento de ideias, na busca por soluções para os problemas
apresentados. Além de atividades como o trabalho em grupo e a resolução de
problemas descritas neste parágrafo, ao relatar as práticas com a RE na educação
básica, Oliveira (2007), afirma que
muito embora a tarefa de uma determinada seção seja montar um
robô que permitirá que numa residência a luz seja acionada quando
a porta se abra, o fator subjacente, o conteúdo realmente de peso
que se produzirá será um ambiente extremamente rico em termos de
possibilidades de soluções, partilha de descobertas, definição de
estratégias, desenvolvimento do raciocínio lógico, matemático,
espacial, e tantos outros envolvimentos com áreas do conhecimento
como a matemática, as ciências, a tecnologia, a comunicação e
todas as outras ações que envolvem, na sua mais pura essência, o
fazer ciência (OLIVEIRA, 2007, p. 52).

O raciocínio lógico é apontado nas pesquisas que analisei como um dos
pressupostos de aprendizagem. O desenvolvimento do raciocínio lógico relaciona-se
com a ideia do pensamento computacional, apresentado no capítulo 2. Esta relação
está presente, por exemplo, ao entender que
existe uma ordenação lógica para colocar as setas para controlar um
robô e seus significados. Programar não é uma atividade mecânica,
como apertar algumas teclas, é pensar sobre o que fazer e como
fazer, da melhor forma possível, para que o robô possa "aprender"
corretamente determinada tarefa” (SILVA, 2009, p. 103, grifo da
autora).

Da mesma forma como a atividade de observar, por exemplo, que “uma
engrenagem menor no eixo do motor e uma maior no eixo das rodas produzem um
movimento mais lento do carro, porém mais forte” (LOPES, 2008, p. 166). Deste
modo, a exploração das relações lógico-matemática, com o entendimento sobre as
proporções que orientam um sistema de engrenagens que controlam um robô,
requer do aluno o pensamento das abstrações e coordenação das ações para
programação do robô. Estas abstrações ao desenvolver as atividades com a RE são
caracterizadas como reflexionantes, pois, embora estejam de acordo com a
realidade do aluno, permitem a atribuição de significado. Neste sentido, a “abstração
reflexionante é sempre ato criativo, pois é sempre reconstrução da realidade sob
novas formas de pensar e representar o mundo” (LOPES, 2008, p. 166).
As práticas pedagógicas, relatadas nas pesquisas por mim analisadas, que
não possuem como finalidade o ensino de conteúdos específicos, relacionam-se
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com a utilização da RE como metodologia de aprendizagem. Com isso, quero dizer
que nestas pesquisas, a ideia central das atividades com a RE, está envolvida em
um processo de
motivação, colaboração, construção e reconstrução. Para isso, faz-se
necessário a utilização de conceitos de diversas disciplinas para a
construção de modelos, levando os alunos a uma rica vivência
interdisciplinar. O robô como ferramenta de trabalho possibilita a
criação de novas formas de interação com o mundo. A aprendizagem
é fundamentalmente uma experiência social, de interação pela
linguagem e pela ação. Essa interação deve favorecer a cooperação
e autonomia, assegurar a centralidade do indivíduo na construção do
conhecimento e possibilitar resultados de ordem cognitiva, afetiva e
de ação (SILVA, 2009, p. 31).

Desta forma, percebo que o foco das práticas que utilizam a RE como
metodologia de aprendizagem não está no desenvolvimento de conteúdos, mas nas
habilidades e competências. Conforme procurei discutir nas páginas anteriores,
entendo que a ênfase no desenvolvimento de habilidades e competências impõe
certo caráter utilitarista à RE. Com isso, não estou dizendo que a RE está restrita a
este tipo de prática e que ela não possibilita a aprendizagem de conhecimentos
específicos. O que percebo é a ênfase em um modo de ser e de estar no mundo,
próprio de uma lógica econômica neoliberal, que se sobrepõe à ideia de estudo
como
aquisição de conhecimentos que, livres de qualquer vínculo
utilitarista, nos fazem crescer e nos tornam mais autônomos. E justo
a experiência do aparentemente inútil e a aquisição de um bem, não
imediatamente quantificáveis, revelam-se “investimentos”, cujos
“lucros” virão à luz ao longo prazo (ORDINE, 2016, p. 108).

A ideia de metodologias ativas e a centralidade no aluno, por meio da ênfase
no protagonismo individual, também não são uma novidade. O movimento
escolanovista, que teve como um de seus principais expoentes John Dewey, na
primeira metade do século 20, já defendia a ideia de aprender de forma ativa e a
centralidade do aluno no processo de ensino e de aprendizagem.
Além das pesquisas referidas neste capítulo, envolvendo as práticas com a
RE no ensino de conteúdos escolares e a RE como metodologia de aprendizagem, o
estudo sobre as práticas com a RE inclui atividades pedagógicas desenvolvidas nas
demais pesquisas analisadas sobre a utilização da RE na educação básica, as quais
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integram o produto de sistematização de práticas de ensino de conteúdos escolares,
apresentado no capítulo a seguir.
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4 O produto

Cabe destacar que nas atividades de robótica, o processo é tão
ou mais importante que o produto final. Pois, na busca pela
solução de um problema os estudantes, mediados pelo
professor, têm a possibilidade de desenvolver habilidades e
capacidades que incluem raciocínio, argumentação, tomada de
decisão e senso crítico
(MAFFI, 2018, p.84)
A partir da análise das pesquisas que utilizam a RE na educação básica,
procurei organizar e sistematizar as práticas pedagógicas utilizadas pelos
pesquisadores. Com isso, busco disponibilizar essas informações para que os
professores possam encontrar, de maneira mais dinâmica, as práticas pedagógicas
com a RE referentes aos conteúdos, componentes curriculares e anos em que
atuam. As atividades trabalhadas com a RE, conforme identificado no material de
pesquisa, descrevem práticas pedagógicas realizadas com alunos do terceiro ano do
Ensino Fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio e desenvolvem conteúdos de
Física e de Matemática, além de estabelecerem relações com os saberes da área da
Informática.
Conforme apresentei no Capítulo 1, esta pesquisa parte de uma análise
bibliográfica das produções acadêmicas que utilizam a RE na educação básica e
apresenta uma sistematização das práticas pedagógicas no ensino de conteúdos
curriculares. Entendo, como resultado desta pesquisa, o trabalho investigativo em
busca do conhecimento sistematizado com as práticas que movem as atividades dos
professores ao utilizarem a RE no ensino de determinados conteúdos. O produto
que resulta desta pesquisa é a forma como esse resultado será publicado e
disponibilizado aos professores.
A ciência da realidade do ambiente escolar sobre possibilidades de utilização
da RE a partir do conhecimento sobre as plataformas e componentes da RE e do
acesso a materiais pedagógicos com as práticas que auxiliem no ensino dos
conteúdos curriculares impulsiona a realização do material produto desta
dissertação. Esse material disponibiliza as informações de forma organizada e
classificada, com referências às atividades e metodologias utilizadas pelos
professores.
O recurso didático, que será disponibilizado em formato de livro digital (e-
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book), está organizado por áreas do conhecimento/componentes curriculares;
conteúdos,

tipos

de

práticas

desenvolvidas;

e

plataformas

utilizadas

no

desenvolvimento das atividades, conforme apresentado na Figura 5. O sumário
principal do material didático classifica os conteúdos por áreas. Em cada umas das
áreas específicas, os conteúdos estão organizados por plataformas de RE utilizadas
nas atividades. A RE no ensino de Física apresenta um conjunto de conteúdos
trabalhados. Alguns professores utilizaram a plataforma LEGO; outros, a plataforma
Arduino, por exemplo.

Figura 5 - Sumário do e-book
Os conteúdos foram classificados de forma a facilitar a busca dos professores
por atividades relacionadas aos seus componentes curriculares e também por
plataformas utilizadas nas práticas pedagógicas. O que considero importante sobre a
classificação em relação às plataformas é que esse modo de organização não deve
servir como um limitador na busca por atividades desenvolvidas, mas como uma
forma de orientação sobre as possibilidades que já foram aplicadas utilizando uma
determinada plataforma. A informação mais importante sobre as atividades dessas
pesquisas está descrita nas páginas específicas sobre cada uma das práticas
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pedagógicas. As atividades descritas servem como material didático aos professores
para auxiliar na elaboração e planejamento de seus trabalhos com a RE para o
ensino de conteúdos, conforme apresentado na Figura 6.

Figura 6 - Apresentação das práticas relatadas no e-book
A página do material didático apresentada na Figura 6 refere-se à
identificação da atividade em que a RE foi utilizada para o desenvolvimento de um
determinado conteúdo, as informações sobre as práticas pedagógicas relacionadas
à mesma pesquisa, com esquemas, resumos e uma síntese da atividade principal. A
apresentação das práticas pedagógicas de cada uma das pesquisas analisadas, foi
elaborada a partir do entendimento sobre o conjunto de técnica e finalidade no
desenvolvimento das atividades. Neste caso, estabelecer a relação com as práticas
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que buscam a contextualização, a experimentação, despertar o interesse e motivar
os alunos. Além disto, procurei estabelecer relações com as práticas que
desenvolvem as atividades com a RE como metodologia de aprendizagem, com o
aluno como protagonista, autônomo e a centralidade dos processos de ensino e
aprendizagem no aluno, para o desenvolvimento de habilidades. Esta análise,
descrita no e-book, parte da classificação das práticas com a RE descritas no
capítulo 3, com base nos dois eixos de análise apresentados: a RE como
metodologia de aprendizagem e as práticas com a RE no ensino de conteúdos
escolares.
Para cada uma das pesquisas apresentadas no material didático, foi
adicionado um endereço eletrônico para acessar o trabalho e as atividades na
íntegra, assim como uma imagem com um código de barras bidimensional (Código
QR), que pode ser capturado utilizando-se a câmera dos telefones celulares para
fornecer o endereço eletrônico de acesso à pesquisa que está sendo referenciada.
Os esquemas das práticas e descrição das atividades são apresentados de
forma resumida, com ênfase nos principais elementos do desenvolvimento. A partir
dessa descrição, e com base na referência à pesquisa original, o professor pode
acessar as informações originais na íntegra para ampliar seu conhecimento sobre a
pesquisa referida. Neste caso, poderão ser acessados os códigos de programação
utilizados, os cadernos de aplicação com um passo a passo da atividade e demais
detalhes

que

os

pesquisadores

relataram

em

seus

trabalhos

(quando

disponibilizados).
Assim, o material didático produzido na forma de um e-book contempla a ideia
principal de cada prática pedagógica desenvolvida a partir da RE e permite que o
professor possa identificar os elementos principais. Salienta-se que o e-book
desenvolvido faz um compilado das pesquisas que relatam o uso da RE no processo
de ensino e de aprendizagem, de maneira a fornecer elementos que possibilitem aos
professores ampliar, modificar ou inspirar-se em casos reais já desenvolvidos. O ebook resultante desta pesquisa está apresentado no apêndice E.
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5 Considerações finais
Com base na análise das práticas pedagógicas apresentadas nesta pesquisa,
considero importante observar que o conjunto de análise, composto por 24 teses e
dissertações que utilizaram a RE nas atividades escolares na educação básica entre
os anos de 2004 e 2018, é amplo e diversificado. Cada pesquisa é única, assim
como as práticas pedagógicas, as formas de condução, o ensino de conteúdos, a
utilização das plataformas e demais características mobilizadas pelos professores
nas relações entre o ensinar e o aprender.
A análise das práticas pedagógicas com a utilização da RE nas pesquisas na
educação básica permitiu a consideração da RE enquanto tecnologia educacional
digital que pode contribuir para o ensino e a aprendizagem de conteúdos. Essas
pesquisas apresentam resultados do desenvolvimento de uma série de conteúdos
com a RE e trazem reflexões relevantes sobre a criação de circunstâncias de
aprendizagem ao serem explorados os conjuntos de saberes dos conteúdos
curriculares.
Na análise das pesquisas sobre a RE na educação básica, foi possível
perceber um interesse especial pela contextualização e experimentação na
realização das práticas pedagógicas. O desenvolvimento da atividade que busca a
experimentação, conforme problematizado no Capítulo 3, necessita de uma atenção
especial do professor no planejamento das atividades. Isso para que a utilização da
RE não se relacione a uma forma de despertar o interesse dos alunos e tornar as
aulas mais divertidas, mas que esteja relacionada com a finalidade da prática, ou
seja, aos resultados esperados em termos dos conteúdos trabalhados.
Observei, na análise dos materiais de pesquisa, a referência ao termo projeto
nas atividades envolvendo a RE. Além disso, os autores referem suas práticas
pedagógicas com RE como propostas didáticas, módulos de plano de ensino,
sequência de atividades, oficinas, cursos, aulas, dentre as apresentações das
práticas desenvolvidas para o ensino e a aprendizagem de conteúdos de
Matemática, Física, Interdisciplinares e resolução de problemas. Conforme
problematizei no Capítulo 3, entendo que os projetos relatados pelos pesquisadores
se referem a duas práticas distintas. A primeira diz respeito a uma proposta
metodológica por projetos, com referências à aprendizagem baseada em projetos ou
aprendizagem baseada em problemas. A segunda constitui-se em uma forma de
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utilização da RE nas práticas pedagógicas dos professores para possibilitar a
aprendizagem de conteúdos curriculares específicos. Com isso, entendo que, nos
relatos de pesquisa analisados, o termo projeto se refere tanto à aprendizagem
baseada em projetos como proposta metodológica de atividade, quanto ao formato
de organização e desenvolvimento das práticas pedagógicas dos professores.
As práticas pedagógicas com a RE expressas nas pesquisas acadêmicas
foram analisadas e sistematizadas durante o desenvolvimento deste estudo. Os
resultados decorrentes desta análise denotam características da diversidade de
práticas e saberes envolvidos nas atividades com a RE. Também expressam
elementos importantes para a continuidade do desenvolvimento e análise de
pesquisas com a utilização da RE, na busca por possibilidades de inserção da RE
nas práticas pedagógicas dos professores, de modo que as atividades com a RE
não se limitem ao ensino de conteúdos já trabalhados e possam ser desenvolvidas
para o ensino de diferentes conteúdos e de diferentes áreas do conhecimento.
A disponibilização de recursos didáticos para a inclusão das tecnologias
digitais na educação pode auxiliar a qualificação do ensino dos conteúdos e
contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem. Dessa forma, o produto
resultante desta pesquisa constitui-se em um material didático no formato de livro
digital (e-book), que poderá ser utilizado por professores na seleção de elementos
para o planejamento de suas práticas pedagógicas.
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APÊNDICE A - Organização dos materiais por data de publicação

Título da Pesquisa

Autor

Resumo

Ano

Avalia a utilização da robótica educacional nos processos de ensino e de
aprendizagem nos conteúdos de Matemática. A pesquisadora propõe a avaliação
Inserção
1

da

robótica

educacional nas aulas de
matemática:

desafios

e

de três categorias, a aprendizagem, a autonomia e a interdisciplinaridade e
Caroline Maffi

2018

problematização. Desenvolveu atividades baseadas na resolução de problemas e
como resultado ela conclui ser fundamental a contextualização como princípio do

possibilidades

planejamento pedagógico e que a robótica educacional possibilita aos estudantes
aprenderem de forma integrada.
a

Utiliza metodologias ativas para o ensino de física por meio de um conjunto de

Aprendizagem de Física:

atividades baseadas na resolução de problemas com a plataforma Arduino. Os

O

2

3

4

Um

Arduíno
kit

e

robótico

abordar

conceitos

princípios

do

para
e

Marcio Roberto
Gonçalves de Vazzi

2017

Movimento

alunos desenvolveram projetos com o auxílio de roteiros de atividades. Como
resultados obteve indícios de que a robótica pode auxiliar o professor e contribuir
para um bom desenvolvimentos dos processos de ensino e de aprendizagem e

Uniforme

que a ferramenta atuou como elemento contextualizador e motivador.

Uma estratégia utilizando

Desenvolveu uma sequência didática com base na teoria de aprendizagem

robótica para o ensino dos

Almir de Oliveira Costa

conceitos de velocidade e

Júnior

2017

significativa de Ausubel. Esta investigação indica que os conceitos e princípios
desenvolvidos demonstraram uma aprendizagem significativa com base na

aceleração escalares

taxonomia SOLO e avaliação de mapas conceituais.

Robótica educacional: um

Utilizou a robótica educacional na exploração de conceitos de Física com alunos

recurso para a exploração
de conceitos relacionados

Maurício Veiga da Silva

2017

do segundo ano do Ensino Médio por meio do desenvolvimento de uma prática
pedagógica e atividades com a plataforma LEGO. Os resultados observados pelo
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à transferência de calor no

pesquisador apontam que os estudantes exploraram e ampliaram os conceitos

Ensino Médio

abordados nas atividades e que a robótica educacional pode ser um recurso
tecnológico importante para o ensino de Física.
A autora analisa as pesquisas sobre robótica educacional no Ensino Fundamental,
evidencia a demanda pela integração da robótica educacional ao currículo e

Robótica
5

Educacional

Livre: Um relato de Prática
no Ensino Fundamental

Mariana Cardoso da
Silva

aponta a necessidade de mais pesquisas sobre essa temática. Como resultados
2017

da sua pesquisa a autora sistematizou um plano de ensino com atividades de
robótica educacional com alunos do Ensino Fundamental envolvendo a construção
de protótipos ou robôs controláveis por programação de computadores em uma
plataforma de desenvolvimento aberta.
Desenvolveu materiais didáticos para o ensino de Física explorando a prática

Uma proposta de ensino
6

acerca

das

energias

renováveis: ações a partir

Francinaldo Maciel de
Brito

2016

do kit de robótica

investigativa para resolução de problemas. Com o desenvolvimento da pesquisa
baseada nessa abordagem problematizadora, ele acredita que a elaboração dos
materiais colaborou com o ensino de Física.
A pesquisadora elaborou um material didático para o ensino de Física por meio de

7

Robótica

educacional

aplicada ao ensino de física

uma proposta pedagógica baseada na utilização de jogos educacionais. Como
Roseli Fornaza

2016

resultados ela observou um maior interesse dos estudantes nas atividades
propostas, a exploração da criatividade, apropriação dos conceitos e a construção
do conhecimento.

Ensino
8

Desenvolveu uma série de atividades para o ensino da Matemática, explorando

das

relações

métricas

do

triângulo

Marden Eufrasio dos

retângulo

com

robótica

Santos

educacional

habilidades como a visualização e aplicação das propriedades de figuras
2016

geométricas, além da exploração do raciocínio na resolução de problemas. Como
produto da análise das atividades, planejamentos e resultados, a pesquisadora
elaborou um caderno de aplicação com o planejamento das atividades em
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módulos e resultados esperados em cada etapa.
Elaborou uma sequência didática com o objetivo de fornecer um ambiente de
Robótica
9

aplicada

ao

ensino de resistores

Geislana Padeti
Duminelli Ferreira

2016

ensino e aprendizagem estimulante e motivador para o ensino de resistores. O
enfoque teórico foi baseado na aprendizagem por investigação e como resultados
o estudo apontou para a importância da contextualização na aprendizagem.

Atividades

com

robótica

Realizou a sua pesquisa com propostas de atividades didáticas envolvendo a

educacional para as aulas
10

de matemática do 6° ao 9°

Willian dos Santos

ano do ensino fundamental

Rodrigues

robótica educacional para o ensino da matemática. Teve como objetivo explorar a
2015

analisar. Trabalhou com o aspecto motivacional explorando o entusiasmo e a

: utilização da metodologia

diversão na elaboração das atividades.

LEGO® Zoom Education
Experimentos

de

Desenvolveu uma proposta de materiais didáticos para o ensino de Física em

baixo

conteúdos relacionados a cinemática. O material didático proposto teve

custo para o ensino de
11

física

em

Nível

Médio

proposta metodológica LEGO, que consiste em: contextualizar, construir e

Gilberto Fetzner Filho

2015

usando a placa Arduino-

embasamento na teoria de aprendizagem significativa de Ausubel. O pesquisador
aplicou provas escritas para observar a evolução da aprendizagem dos alunos.
Como resultado ele obteve indícios de que as atividades contribuíram para o

UNO

aprendizado e motivação dos alunos.
Elaborou uma proposta de atividades direcionadas aos alunos do terceiro ano do
curso técnico em informática. Nessa pesquisa, o autor trabalhou com a plataforma

Arduino
12

como

uma

ferramenta mediadora no
ensino de física

Rafael Frank de
Rodrigues

Arduino para elaborar uma estratégia de ensino embasada na teoria de
2014

aprendizagem da formação social da mente de Lev Vygotsky e na teoria de
projetos de Hernández. O pesquisador concluiu que a robótica educacional é uma
ferramenta eficiente para exploração de diversos conceitos e que, aliada a
metodologia de projetos, estimula os alunos na busca por conhecimento.
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Desenvolveu atividades didáticas para o ensino de Física envolvendo conceitos de

Arduino: uma ferramenta

óptica. O objetivo da pesquisa foi a elaboração de materiais de apoio e sugestão

para aquisição de dados,
13

controle e automação de

Elio Molisani Ferreira

experimentos de óptica em

Santos

laboratório

didático

de roteiros para coleta e análise de dados automática, utilizando a plataforma
2014

de Ausubel e Vygotsky e aplicadas em projetos extracurriculares, trazendo como

de

resultados a capacitação de professores para trabalhar com a tecnologia digital no

física no Ensino Médio
O

uso

da

educativa
14

Arduino. As atividades foram desenvolvidas com base nas teorias construtivistas

ensino de Física.

robótica
e

desenvolvimento

o
de

competências e habilidades

O principal objetivo do pesquisador foi a análise da aprendizagem dos itens da
Carlos Alves de Almeida
Neto

2014

matriz de referência da Prova Brasil. Realizou atividades envolvendo a RE para o
ensino da Matemática verificando as competências e habilidades exploradas em
relação a matriz de referência.

matemáticas
A

robótica

como

educacional

Investigou as contribuições da robótica educacional no ensino de Física, mais

ferramenta

especificamente, no que se refere às leis de movimento de Newton. O pesquisador

metodológica no processo
15

ensino-aprendizagem: uma
experiência com a segunda

Ronnie Petter Pereira
Zanatta

2013

fez uma análise da utilização da RE no processo de aprendizagem baseado na
teoria construcionista e elaborou uma proposta didática. Obteve como resultados,
indícios de que a RE é uma ferramenta útil no desenvolvimento das atividades da

lei de Newton na série final

Física.

do Ensino Fundamental

Desenvolveu atividades pedagógicas para o ensino de Matemática com base na
Robótica na sala de aula
16

de

matemática:

estudantes
matemática?

os

aprendem

teoria construcionista de Papert e na teoria dos campos conceituais de Vergnaud.
Elisa Friedrich Martins

2012

Como resultado a pesquisadora observou um maior envolvimento dos estudantes
e a busca de soluções em grupo para os problemas de robótica e Matemática. A
autora considerou que a proposta foi importante para o desenvolvimento e a
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aprendizagem da Matemática e que os resultados corroboram para a utilização
dos materiais de robótica em sala de aula, fornecendo apoio ao professor e
auxiliando na aprendizagem.
Buscou trabalhar com a robótica educacional como recurso tecnológico integrado
17

Currículo,

Tecnologias

Robótica

na

e

Educação

Básica

ao currículo de uma escola particular. O pesquisador desenvolveu uma análise

Flavio Rodrigues
Campos

2011

procurando descobrir como a robótica educacional poderia ser considerada
integração curricular de tecnologias. Os resultados apontaram caminhos para que
a robótica educacional não seja integrada ao currículo prescrito.
Desenvolveu atividades nas aulas de Matemática utilizando uma adaptação do

Robótica
18

método clínico de Piaget com a criação de três categorias: aprendizagem,

educacional:

socializando e produzindo
conhecimentos

Maritza Costa Moraes

2010

matemáticos

motivação e socialização. A pesquisadora procurou construir significados
matemáticos por meio da robótica educacional e observou com os resultados da
pesquisa uma aprendizagem prazerosa com a experimentação, permitindo aos
alunos vivenciar a colaboração e o aprendizado em grupo.
Explorou a robótica educacional por meio da investigação de estratégias de

Robótica

educacional

resolução

de

uma
19

e

aprendizagem para resolução de problemas baseada na teoria da microgênese

problemas:
abordagem

microgenética

da

construção

do

cognitiva de Barbel. Nessa análise, a pesquisadora buscou visualizar como ocorre
Cristiane Pelisolli Cabral

2010

a elaboração da resolução de problemas por meio da elaboração da
representação mental e construção ou atualização dos esquemas no nível
operatório concreto. Os resultados apontaram que os sujeitos apresentam mais
facilidade na resolução de problemas quando trabalham com objetos concretos e

conhecimento

que a robótica educacional proporciona essa facilidade.
20

Robótica educacional como
cenário

investigativo

nas

Karina Disconsi Maliuk

2009

Desenvolveu atividades para o ensino de matemática em uma abordagem de
cenários investigativos. Utilizou como base a teoria proposta por Ole Skovsmose
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para explorar a investigação na resolução de problemas.

aulas de matemática

Elaborou uma metodologia para o ensino por meio da robótica educacional
RoboEduc:
Metodologia
21

baseada na teoria sócio-histórica de Vygotsky, com a utilização da plataforma

Uma

LEGO e um software computacional, que compõem o sistema chamado de

de

Aprendizado com Robótica

Alzira Ferreira da Silva

2009

RoboEduc. Como resultado das atividades, a pesquisadora observou que a
construção dos protótipos robóticos ajuda a desenvolver as zonas de

Educacional

desenvolvimento proximal (ZDP), além de analisar a utilização do equipamento
robótico como mediador dos processos de ensino e aprendizagem.

A exploração de modelos e
os níveis de abstração nas
22

construções criativas com

O pesquisador realizou uma pesquisa para explorar os processos cognitivos
Daniel de Queiroz Lopes

2008

envolvidos no contexto de desenvolvimento de projetos, baseado na epistemologia
genética de Piaget.

robótica educacional
Robótica como interface da

O objetivo dessa pesquisa foi realizar uma análise da contribuição da robótica

tomada de consciência da
ação e do conhecimento do
23

objeto,

através

metacognição

da
como

educacional na aprendizagem. O pesquisador buscou observar como ocorre a
José Antônio Colvara
Oliveira

2007

construção do conhecimento, a partir de três pontos de análise, que são: a
construção realizada dos conhecimentos de robótica, a análise da aprendizagem
por meio da maneira que as crianças explicam o que aprenderam, e como chegam

propulsora da produção do

a uma gradação dessas atividades no estágio operatório formal.

conhecimento
Analisou a robótica educacional como recurso pedagógico por meio das teorias de

A robótica educacional no
24

Ensino

Fundamental:

perspectivas e prática

Silvana do Rocio Zilli

2004

aprendizagem de inteligências múltiplas, ensino por competências, construtivismo
e construcionismo. Concluiu que a RE contribuiu para o desenvolvimento dos
aspectos analisados com as teorias aplicadas nas atividades.
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APÊNDICE B - Nível de ensino e conteúdos

Pesquisa

Nível de Ensino e Conteúdos

1

Inserção da robótica educacional nas aulas Oitavo ano do Ensino Fundamental.
de matemática: desafios e possibilidades
Matemática.
Álgebra, Algoritmos e Sequência Lógica.

2

O Arduíno e a Aprendizagem de Física: Um Primeiro ano do Ensino Médio.
kit robótico para abordar conceitos e Física.
princípios do Movimento Uniforme
Movimento uniforme, cinemática.

3

Uma estratégia utilizando robótica para o Primeiro ano do Ensino Médio.
ensino dos conceitos de velocidade e Física.
aceleração escalares
Cinemática Velocidade e Aceleração.

4

Robótica educacional: um recurso para a Segundo ano do Ensino Médio.
exploração de conceitos relacionados à Física.
Transferência de calor.
transferência de calor no Ensino Médio

5

Robótica Educacional Livre: Um relato de Quarto e quinto ano do Ensino Fundamental.
Interdisciplinar.
Prática no Ensino Fundamental
Robótica
Educacional
Livre
(REL),
Eletricidade, Eletrônica e Programação.

6

Uma proposta de ensino acerca das Primeiro ano do Ensino Médio.
energias renováveis: ações a partir do kit de Física.
robótica
Energia.

7

Robótica educacional aplicada ao ensino de Quinto e sexto ano do Ensino Fundamental.
física
Física.
Força de Atrito, Gravidade e Movimento.

8

Ensino das relações métricas do triângulo Nono ano do Ensino Fundamental.
Matemática.
retângulo com robótica educacional
Relações métricas do triângulo retângulo.

9

Robótica aplicada ao ensino de resistores

Terceiro ano do Ensino Médio.
Física.
Resistores.

10

Atividades com robótica educacional para as
aulas de matemática do 6° ao 9° ano do
ensino
fundamental
:
utilização
da
®
metodologia LEGO Zoom Education

Sexto ao nono ano do Ensino Fundamental.
Interdisciplinar (Matemática e Física).
Resolução de problemas, Equações de 1º
grau, Medidas, Razão e Proporção, Álgebra,
Números Racionais, Frações, Operações,
Cinemática, tempo, velocidade, distância.

11

Experimentos de baixo custo para o ensino Primeiro ano do Ensino Médio.
de física em Nível Médio usando a placa Física.
Cinemática.
Arduino-UNO
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12

Arduino como uma ferramenta mediadora no Terceiro ano do curso técnico em informática /
ensino de física
Ensino Médio.
Física.
Termodinâmica.

13

Arduino: uma ferramenta para aquisição de Segundo ano do Ensino Médio.
dados,
controle
e
automação
de Física.
experimentos de óptica em laboratório Óptica.
didático de física no Ensino Médio

14

O uso da robótica educativa e
desenvolvimento
de
competências
habilidades matemáticas

15

A robótica educacional como ferramenta Nono ano do Ensino Fundamental.
metodológica
no
processo
ensino- Física.
aprendizagem: uma experiência com a Segunda lei de Newton.
segunda lei de Newton na série final do
Ensino Fundamental

16

Robótica na sala de aula de matemática: os Sétimo e oitavo ano do Ensino Fundamental.
estudantes aprendem matemática?
Matemática.
Resolução de problemas.

17

Currículo, Tecnologias
Educação Básica

18

Robótica
educacional:
socializando
produzindo conhecimentos matemáticos.

19

Robótica educacional e resolução de Sexto ao nono ano do Ensino Fundamental.
problemas: uma abordagem microgenética Interdisciplinar.
Resolução de problemas.
da construção do conhecimento

20

Robótica
educacional
como
cenário Nono ano do Ensino Fundamental.
investigativo nas aulas de matemática
Interdisciplinar.
Resolução de Problemas, medidas, massa,
volume, ângulos, circunferência, iluminação,
claro, escuro, sombra e profundidade,
movimento,
velocidade
rotação
e
reversibilidade.

21

RoboEduc:
Uma
Metodologia
Aprendizado com Robótica Educacional

22

A exploração de modelos e os níveis de Quarto ao nono ano do Ensino Fundamental.
abstração nas construções criativas com Interdisciplinar.
robótica educacional

e

Robótica

o Sexto ao nono ano do Ensino Fundamental.
e Matemática.
Matriz de Referência da Prova Brasil para o 9º
ano, competências e habilidades do 6º ao 9º
ano.

na Oitavo ano do Ensino Fundamental ao terceiro
ano do Ensino Médio.
Interdisciplinar.
e Oitavo ano do Ensino Fundamental.
Matemática.
Construção de Significados Matemáticos.

de Quarto e quinto ano do Ensino Fundamental.
Interdisciplinar.
Robótica como metodologia.

80
23

Robótica como interface da tomada de
consciência da ação e do conhecimento do
objeto, através da metacognição como
propulsora da produção do conhecimento

Terceiro ano do Ensino Fundamental até o
terceiro ano do Ensino Médio.
Interdisciplinar.
Robótica como interface.

24

A
robótica
educacional
no
Ensino Sexto ao nono ano do Ensino Fundamental.
Interdisciplinar.
Fundamental: perspectivas e prática
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APÊNDICE C - Plataformas do desenvolvimento nas produções com RE

Pesquisa

Ferramentas

1

Inserção da robótica educacional nas aulas LEGO
de matemática: desafios e possibilidades

2

O Arduíno e a Aprendizagem de Física: Um Arduino
kit robótico para abordar conceitos e
princípios do Movimento Uniforme

3

Uma estratégia utilizando robótica para o Modelix (modelix.cc)
ensino dos conceitos de velocidade e
aceleração escalares

4

Robótica educacional: um recurso para a LEGO
exploração de conceitos relacionados à
transferência de calor no Ensino Médio

5

Robótica Educacional Livre: Um relato de Arduino
Prática no Ensino Fundamental

6

Uma proposta de ensino acerca das Fischertecknik
energias renováveis: ações a partir do kit de
robótica

7

Robótica educacional aplicada ao ensino de LEGO
física

8

Ensino das relações métricas do triângulo LEGO
retângulo com robótica educacional
Arduino

9

Robótica aplicada ao ensino de resistores

10

Atividades com robótica educacional para as LEGO
aulas de matemática do 6° ao 9° ano do
ensino
fundamental
:
utilização
da
®
metodologia LEGO Zoom Education

11

Experimentos de baixo custo para o ensino Arduino
de física em Nível Médio usando a placa
Arduino-UNO

12

Arduino como uma ferramenta mediadora no Arduino
ensino de física
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13

Arduino: uma ferramenta para aquisição de Arduino
dados,
controle
e
automação
de
experimentos de óptica em laboratório
didático de física no Ensino Médio

14

O uso da robótica educativa e
desenvolvimento
de
competências
habilidades matemáticas

15

A robótica educacional como ferramenta LEGO
metodológica
no
processo
ensinoaprendizagem: uma experiência com a
segunda lei de Newton na série final do
Ensino Fundamental

16

Robótica na sala de aula de matemática: os LEGO
estudantes aprendem matemática?

17

Currículo, Tecnologias
Educação Básica

18

Robótica
educacional:
socializando
produzindo conhecimentos matemáticos.

19

Robótica educacional e resolução de LEGO
problemas: uma abordagem microgenética
da construção do conhecimento

20

Robótica
educacional
como
cenário LEGO
investigativo nas aulas de matemática

21

RoboEduc:
Uma
Metodologia
Aprendizado com Robótica Educacional

22

A exploração de modelos e os níveis de LEGO
abstração nas construções criativas com
robótica educacional

23

Robótica como interface da tomada de LEGO
consciência da ação e do conhecimento do
objeto, através da metacognição como
propulsora da produção do conhecimento

e

Robótica

o LEGO
e

na LEGO

e LEGO

de LEGO
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24

A
robótica
educacional
no
Ensino LEGO, Super Robby, Cyberbox, Ars Consult.
Fundamental: perspectivas e prática
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APÊNDICE D - Práticas pedagógicas com a RE

Pesquisa
1

Metodologia / Prática Pedagógica

Inserção da robótica educacional nas aulas Pesquisadora aplicando estudos nas aulas de
de matemática: desafios e possibilidades

Matemática com a participação do professor e
do assistente de tecnologias educacionais da
escola. Proposta de Educação Tecnológica (p.
37 a 39).

2

O Arduíno e a Aprendizagem de Física: Um Projeto
kit

robótico

para

abordar

conceitos

extracurricular

e biblioteca

princípios do Movimento Uniforme

da

desenvolvido

escola.

na

Atividades

Desenvolvidas do “Projeto Robótica” (p. 57 a
66).

3

Uma estratégia utilizando robótica para o Atividade extracurricular em ambiente misto,
ensino

dos

conceitos

de

velocidade

aceleração escalares

e sala de aula e laboratório de informática.
Sequência Didática para Abordagem dos
Conceitos

de

Velocidade

e

Aceleração

Escalares: Recursos (p. 27 a 45) e do
Planejamento à Avaliação (p. 51 a 76).
4

Robótica educacional: um recurso para a Atividades realizadas durante as aulas de
exploração de conceitos relacionados à Física pelo professor pesquisador. Prática
transferência de calor no Ensino Médio

Pedagógica: kits (p. 24 a 28) e da Intervenção
Pedagógica à análise dos resultados a partir
das atividades realizadas (p. 44 a 73).

5

Robótica Educacional Livre: Um relato de A pesquisadora desenvolveu as atividades em
uma disciplina eletiva no contraturno escolar.

Prática no Ensino Fundamental

Planejamento Anual e de Planos de Aula (p.
54 a 78) - Curso de REL.
6

Uma

proposta

de

ensino

acerca

das Projeto aplicado pelo pesquisador em sala de

energias renováveis: ações a partir do kit de aula para desenvolver materiais pedagógicos.
robótica

Sequência didática a respeito do conceito de
energia e suas transformações (p. 41 a 48).

7

Robótica educacional aplicada ao ensino de A
física

pesquisadora

realizou

atividades

no

laboratório de robótica da escola em um
projeto extracurricular. Jogos de Equipe (p. 43
a 106) e Apêndices (p.137 a 156).
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8

Ensino das relações métricas do triângulo A pesquisadora desenvolveu atividades no
retângulo com robótica educacional

contraturno

escolar

para

elaborar

uma

proposta de curso e possibilitar aplicação da
sua pesquisa por outros professores. Aulas e
avaliações dos Módulos I ao III (p. 119 a 181).
9

Robótica aplicada ao ensino de resistores

Realizou atividades em sala de aula e
desenvolveu uma sequência didática para
professores de Física que lecionam no último
ano do Ensino Médio. Sequência Didática:
Robótica aplicada ao ensino de resistores (p.
28 a 53).

10

Atividades com robótica educacional para as Pesquisador desenvolveu atividades didáticas
aulas de matemática do 6° ao 9° ano do no laboratório de informática no contraturno
ensino

fundamental

:

utilização

®

metodologia LEGO Zoom Education

da escolar. Sequência Didática envolvendo RE e
conceitos de Matemática e Física (p. 31 a 82)
e Anexos (p. 88 a 106).

11

Experimentos de baixo custo para o ensino O pesquisador desenvolveu atividades em
de física em Nível Médio usando a placa sala de aula e no contraturno escolar.
Elaborou materiais didáticos para o ensino de

Arduino-UNO

conteúdos relacionados a cinemática. Material
instrucional dentro do conceito de Recursos
Educacionais Abertos (REA): Recursos (p. 33
a 59) e da Aplicação da Proposta Didática ao
Resultado da Avaliação (p. 60 a 97).
12

Arduino como uma ferramenta mediadora no Pesquisador realizou atividades em sala de
ensino de física

aula. Desenvolveu materiais didáticos para
trabalhar com a ferramenta Arduino para
aquisição automática de dados experimentais.
Projeto de abordagem multidisciplinar ligando
a disciplina de Física a de Técnicas de
Programação e outras áreas de interesse (p.
21 a 41) e avaliação da evolução por mapas
conceituais (p. 48 a 51).

13

Arduino: uma ferramenta para aquisição de O pesquisador desenvolveu atividades em
dados,

controle

experimentos

de

e
óptica

automação
em

didático de física no Ensino Médio

de sala de aula e no laboratório de informática.

laboratório Produziu
trabalhar

um
com

material

instrucional

experimentos

de

para
óptica.

86
Desenvolvimento do Material Instrucional (p.
31 a 42), implementação da Proposta Didática
(p. 43 a 62), sequência de Atividades e
apêndices com disponibilização de material de
apoio ao professor (p. 151 a 174) e sugestões
de roteiros a serem trabalhados com os
estudantes (p. 105 a 150).
14

O

uso

da

robótica

desenvolvimento

de

educativa

e

competências

o Desenvolveu

atividades

com

robótica

e educacional em sala de aula e posteriormente
relacionou e revisou essas atividades para o

habilidades matemáticas

desenvolvimento
habilidades

de

competências

e

relacionados

na

matemáticas

matriz de referência da Prova Brasil. A
utilização da robótica educativa na sala de
aula (p. 40 a 75) e Apêndice (p. 80 a 102).
15

A robótica educacional como ferramenta Pesquisador desenvolveu atividades durante
metodológica

no

processo

aprendizagem:

uma

experiência

ensino- as aulas em espaço misto, laboratório de
com

a informática e sala multiuso. Elaborou uma

segunda lei de Newton na série final do proposta didática. Resultado da prática com
Ensino Fundamental

nove encontros (p. 50 a 70) e Proposta
Didática (p. 92 a 110).

16

Robótica na sala de aula de matemática: os Pesquisadora realizou atividades didáticas,
estudantes aprendem matemática?

em ambiente misto, na sala de aula e no
laboratório de projetos. Desenvolveu uma
sequência de atividades para trabalhar com
conceitos

matemáticos.

Sequência

de

Atividades (p. 46 a 48), Planejamento das
aulas (p. 49 a 70), Análise das atividades (p.
71

a

130)

–

Apêndice

Sequência

de

Atividades (p. 136 a 155) e Anexos Passo a
Passo (p. 158 a 234).
17

Currículo,

Tecnologias

Educação Básica

e

Robótica

na O pesquisador desenvolveu atividades com
alunos do Ensino Fundamental, em uma
disciplina de robótica integrada ao currículo e
fez uma observação participante em um
projeto extracurricular da disciplina de Física
do Ensino Médio. Atividades com Grupos de
Estudos, um do 8º ano do EF e um do 3º ano
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do EM (p. 146 a 162).

18

Robótica

educacional:

socializando

produzindo conhecimentos matemáticos.

e Pesquisadora

realizou

atividades

em

ambiente misto, na sala de robótica e em
debates na sala de aula. Procurou analisar a
construção de significados matemáticos por
meio

das

atividades

com

robótica

educacional. Registro de Experiência (p. 50 a
55) e Aprendizagens Matemáticas (p. 62 a
75).
19

Robótica

educacional

e

resolução

de Desenvolveu

atividades

no

contraturno

problemas: uma abordagem microgenética escolar, para investigar a aprendizagem por
meio da elaboração de estratégias para

da construção do conhecimento

resolução de problemas de robótica. Casos 1
a 6 (p. 76 a 122).
20

Robótica

educacional

como

cenário Pesquisadora realizou atividades em sala de

investigativo nas aulas de matemática

aula para explorar a robótica como recurso
tecnológico educacional. Aulas com Robótica
(p. 21 a 30) e Sugestão de Atividades (p. 84 a
89).

21

RoboEduc:

Uma

Metodologia

Aprendizado com Robótica Educacional

de A pesquisadora desenvolveu atividades no
laboratório de informática e na sala de leituras
da escola. Observou a contribuição das
atividades

nos

aprendizagem

processos
e

de

ensino

desenvolveu

e

uma

metodologia de ensino por meio da robótica
educacional. Atividades de RE das oficinas à
avaliação (p. 76 a 82).
22

A exploração de modelos e os níveis de Desenvolveu atividades em sala de aula e em
abstração nas construções criativas com oficinas
robótica educacional

extracurriculares.

contribuição

das

atividades

Explorou
com

a

robótica

educacional na construção do conhecimento.
Projetos voltados à Inovação nas Práticas
Pedagógicas: oficinas de RE para séries
iniciais (p. 68 a 89) e séries finais (p. 90 a 128).
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Robótica como interface da tomada de O Pesquisador desenvolveu atividades com
consciência da ação e do conhecimento do robótica
objeto,

através

da

metacognição

educacional

como controlado.

propulsora da produção do conhecimento

em

Observou

um

os

ambiente

aspectos

da

pesquisa utilizando o método clínico de
Piaget.

Atividades

ampliação

do

de

Robótica

entendimento

entre

para
a

construção das estruturas lógico-matemáticas
e a elaboração das explicações físicas (p. 81
a 85).
24

A

robótica

educacional

no

Fundamental: perspectivas e prática

Ensino A

pesquisadora

desenvolvidas
ferramentas

em
e

observou
escolas.
propostas

as

atividades

Analisou

as

pedagógicas

utilizadas nas atividades. Proposta de um
modelo para implantação de RE na escola (p.
72 a 76).
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Apresentação
A robótica educacional e a inclusão desta tecnologia digital nos
processos de ensino e de aprendizagem na educação básica.
Práticas pedagógicas para o desenvolvimento de conteúdos
curriculares.
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Este material didático foi criado a partir
d e u m a p e s q u i s a b i b l i o g r á fi c a ,
integrando pesquisas acadêmicas que
utilizam a robótica educacional na
educação básica. Como resultado deste
estudo, foi elaborado um compilado com
algumas práticas que relatam o uso da
RE no processo de ensino e de
aprendizagem de forma a fornecer
elementos que possibilitem aos
professores ampliarem, modificarem ou
criarem novas aplicações para a RE a
partir de práticas pedagógicas já
desenvolvidas.

A seguir, são apresentados conceitos
centrais para a utilização deste e-book
como um produto educacional.

O professor, no desenvolvimento das
práticas pedagógicas, movimenta uma
série de elementos como a organização,
planejamento, infraestrutura,
equipamentos e conhecimentos prévios,
por exemplo (FRANCO, 2016). As práticas
pedagógicas utilizam um conjunto de
saberes que contribuem na realização
das intencionalidades do professor para
criação de circunstâncias de
aprendizagem.

• Práticas Pedagógicas:
Conjunto de saberes e práticas
didáticas que movem as atividades
dos professores (FRANCO, 2016).

Os conteúdos desenvolvidos nas práticas
pedagógicas analisadas estão
organizados por áreas de conhecimento,
a saber: Física e Matemática. Algumas
atividades apresentadas nos trabalhos
analisados desenvolvem sua práticas
pedagógicas de forma interdisciplinar e
estão apresentados no capítulo 3. Este
livro está organizado da seguinte forma:
No capítulo 1, são apresentadas as
atividades com a RE no ensino de Física.
No segundo capítulo, as atividades com a
RE no ensino de Matemática e, no último
capítulo, as práticas interdisciplinares
com a RE.

• Robótica Educacional (RE):
A RE é entendida como um ambiente
de aprendizagem que utiliza artefatos
produzidos e/ou processos de
produção da robótica, compostos por
peças como: engrenagens, motores,
polias, eixos, blocos de montagem,
além de um componete eletrônico
programável, responsável pelo
controle das peças (CAMPOS, 2005).

• Aprendizagem de Conteúdos:
A aprendizagem, por meio da RE, se
dá por meio do desenvolvimento de
atividades para contribuir com a
aprendizagem de conteúdos das
diversas áreas de conhecimento e
componentes curriculares da
educação básica.

Fonte: (VAZZI, 2017, p. 41)

Fonte: (MAFFI, 2018, p. 38).
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Práticas Pedagógicas
O professor, em sua prática
pedagógica, precisará mobilizar os
saberes pedagógicos e explorar
diferentes estratégias “para incorporálas na qualidade de seu processo de
ensino e na ampliação daquilo que se
reputa necessário para o momento
pedagógico do aluno” (FRANCO, 2016,
p. 547). O que o professor intenciona
na condução da atividade proposta
movimenta diferentes formas de
aprendizagem em quem está
recebendo as informações, e o que
cada um é capaz de produzir com
essa informação é algo único. Ou seja,
não há uma forma de ensinar para
que todos aprendam (GALLO, 2012).
Desse modo, por meio da condução
pedagógica o professor mobiliza
diferentes saberes que conduzem as
práticas, que por sua vez, estão
i m p l i c a d a s c o m u m a
intencionalidade. Assim, diferentes
atividades são planejadas de forma a
possibilitar diferentes situações de
aprendizagem.
Existe uma marca característica da
condução do professor na atividade
pedagógica para que os alunos
aprendam alguma coisa e com algum
objetivo (BIESTA, 2018), pois a
aprendizagem espontânea como um
processo de naturalização difere da
aprendizagem no ambiente escolar.

A pesquisa de Maffi (2018) evidencia
essa percepção sobre a naturalização.

“Por mais que o professor tenha em mãos as

orientações que o auxiliam no desenvolvimento
da aula, isso não é garantia de que os
estudantes percebam e atribuam significados
aos conceitos envolvidos no robô construído.
Torna-se necessário ir além de montar,
programar e testar, pois os estudantes
espontaneamente não conseguem perceber as
relações existentes
(MAFFI, 2018, p. 67).

”

Não há como realizar uma educação
sem a intervenção pedagógica pelo
trabalho do professor, que define as
melhores estratégias de ensino. Nas
palavras de Masschelein e Simons (2017,
p. 38-39),

“A lousa que abre o mundo para os alunos, e os

alunos que literalmente se sentam perto dela.
Ou o professor que, com sua voz, gestos, e
presença, invoca algo do mundo na sala de aula.
Algo não apenas informativo, mas também
animador, trazido de tal forma que um aluno
não pode ajudar, exceto olhar e ouvir. Esses são
os momentos bastante raros, mas sempre
mágicos, quando os alunos e os professores são
arrebatados pela matéria, a qual, simplesmente
sendo dita, parece assumir uma voz própria

”
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Os Projetos com a RE
Aqui são apresentadas práticas
pedagógicas desenvolvidas por meio
da RE. Tais práticas foram descritas
nos trabalhos pesquisados, por meio
de propostas didáticas, módulos de
planos de ensino, sequências de
atividades, oficinas, cursos e aulas.
Para cada uma das práticas
envolvendo a RE apresentada, foi
adicionado um endereço eletrônico,
assim como uma imagem com um
código de barras bidimensional
(Código QR), que remete à pesquisa
relativa à atividade descrita.
O Link que remete à pesquisa, na
íntegra, permite que o leitor acesse os
códigos de programação utilizados, os
cadernos de aplicação com um passo
a passo da atividade e demais
detalhes que os pesquisadores
relataram em seus trabalhos (quando
disponibilizados).

Interdisciplinares
Matemática
Física

Ensino Fundamental:
4 ao 9 ano

Ensino Médio:
1 ao 3 ano

Arduino

LEGO

Fischertecknik

Modelix

Fonte: (FERREIRA, 2016, p. 18)

Fonte: (FORNAZA, 2016, p. 60)
Fonte: (SANTOS, 2014, p. 41)

Fonte: (COSTA JÚNIOR, 2017, p. 66)

Fonte: (BRITO, 2016, p. 61)
Fonte: (OLIVEIRA, 2007, p. 81)
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Capítulo 1

RE no ensino
de Física
A robótica educacional para o desenvolvimento de conteúdos
de Física.
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LEGO
TRANSFERÊNCIA DE CALOR

Os estudantes recebem um roteiro
semiestruturado como ponto principal
para a exploração dos conceitos. A
turma é organizada em grupos com
quatro componentes e um grupo com
seis componentes.

• Autoria: Maurício Veiga da Silva
(SILVA, 2017a)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Esta pesquisa apresenta atividades
desenvolvidas com a utilização da RE
para explorar conceitos relacionados a
transferência de calor com alunos do
segundo ano do Ensino Médio.
Para desenvolver as atividades foi
utilizada a plataforma LEGO, com o kit
base LEGO MINDSTORMS NXT - 9797.
As atividades são realizadas no
laboratório de robótica da escola durante
os períodos das aulas de Física.

Saiba mais
O kit base LEGO MINDSTORMS
NXT – 9797 é composto por 3
servomotores, 4 sensores (toque,
luz, ultrasom e som) e um bloco
de controle inteligente NXT.

O Professor disponibiliza um robô por
grupo, construído com peças do kit
base 9797 e, um computador com o
software LEGO MINDSTORMS NXT já
instalado com a programação
utilizada durante as práticas.
As atividades são conduzidas para
trabalhar conceitos de irradiação,
convecção térmica e condução
térmica.
As práticas pedagógicas são
desenvolvidas com os alunos na busca
pela realização de experimentos
contextualizados para o ensino de
conteúdos. A contextualização
pautada por atividades com desafio
para resolver problemas e a
experimentação como forma de
promover um “significado” para os
conteúdos trabalhados.

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (SILVA, 2017a, p. 26)

http://hdl.handle.net/10737/1718
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LEGO
SEGUNDA LEI DE NEWTON

As atividades propostas ocorrem em
duas turmas da oitava série/nono ano
durante as aulas de Ciências Naturais.

• Autoria: Ronnie Petter Pereira Zanatta
(ZANATTA, 2013)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Esta pesquisa investiga as contribuições
da RE no ensino de Física, mais
especificamente, no que se refere às leis
de movimento de Newton.
Apresenta uma análise da utilização
RE no processo de aprendizagem
conteúdos relacionados as leis
movimento de Newton, com base
teoria construcionista de Papert.

da
de
de
na

As atividades são desenvolvidas em
laboratório de informática e sala
multiuso.

Saiba mais
O kit base utilizado nesta
pesquisa é o LEGO MINDSTORMS
NXT 2.0, a montagem sugerida foi
uma estrutura semelhante a um
carro.

As práticas pedagógicas desta
pesquisa são desenvolvidas com os
alunos na busca pela realização de
experimentos contextualizados. A
contextualização pautada por
atividades com desafio para resolver
problemas e a experimentação, que
parece estar relacionada à
necessidade de despertar o interesse e
motivação dos alunos para
desenvolver atividades que sejam
divertidas e que possuam algum
significado para eles.
As atividades são conduzidas de forma
a criar um ambiente de aprendizagem
em que o aluno, ao interagir com os
objetos, possa estabelecer conexões e
desenvolver outros conceitos,
fundamentados pela proposta de
alterar a ênfase na transmissão da
informação pela capacidade do aluno
em construir seu próprio
conhecimento.

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (ZANATTA, 2013, p. 52)

http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/731
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LEGO
FORÇA DE ATRITO,
GRAVIDADE E MOVIMENTO

O desenvolvimento das atividades é
baseado na interação dos elementos
dos grupos para resolver os desafios
propostos pelo jogo.

• Autoria: Roseli Fornaza
(FORNAZA, 2016)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Este trabalho apresenta uma proposta
de material didático para o ensino de
Física por meio de práticas pedagógicas
baseadas na utilização de jogos
educacionais com a RE.
As atividades são desenvolvidas com
alunos do quinto e sexto ano do Ensino
Fundamental, no laboratório de robótica
da escola em um projeto extracurricular.

As tarefas propostas no jogo desafiam
os alunos a trabalhar com os conceitos
de movimento retilíneo uniforme,
gravidade e atrito.
As práticas pedagógicas são
desenvolvidas com a participação
ativa do aluno como protagonista na
construção do seu próprio
conhecimento. No entanto, não se
pode desconsiderar que o ato de
pensar também requer atividade e
também está envolvido com o fazer. O
pensamento não é passivo, e, para que
ele aconteça, são necessários
investimentos na aprendizagem de
conhecimentos específicos.

Saiba mais
O kit utilizado para o
desenvolvimento do jogo é o
LEGO MINDSTORMS NXT – 9797,
com os modelos de montagem
semelhantes a um carro.

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (FORNAZA, 2016, p. 60)

https://repositorio.ucs.br/handle/11338/1235
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ARDUINO
CINEMÁTICA

Os experimentos trabalhados
envolvem os conceitos de velocidade
média e instantânea; velocidade
limite; aceleração; movimento
uniforme e uniformemente variado;
aceleração gravitacional e conservação
de energia mecânica.

• Autoria: Gilberto Fetzner Filho
(FETZNER FILHO, 2015)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Esta pesquisa realiza atividades com a
utilização da RE para o ensino de
conteúdos relacionados a cinemática. Os
conceitos são trabalhados em sala de
aula e no contraturno escolar.
As atividades práticas são planejadas e
conduzidas com base na teoria de
aprendizagem significativa de Ausubel.
O professor utiliza provas escritas para
observar a evolução da aprendizagem
dos alunos. As práticas são realizadas
com alunos primeiro ano do Curso de
Eletromecânica e do primeiro ano do
Curso de Mecânica Integrados ao Ensino
Médio, na faixa etária entre 15 e 17 anos.

A proposta didática do professor
divide as atividades de cada aula em
dois momentos: o primeiro
relacionado à apresentação do
conteúdo e contextualização do
experimento; o segundo momento
destinado à explicação da atividade
com RE na plataforma Arduino.
As atividades são desenvolvidas de
forma a despertar o interesse, a
curiosidade e a atribuição de
significados aos conteúdos pela
experimentação.

Saiba mais
Este trabalho utiliza o kit Arduino
UNO, em conjunto com shields e
sensores. Além de programas em
Phyton para analisar os dados
coletados.

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (FETZNER FILHO, 2015, p. 38)

https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/127987
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ARDUINO
CINEMÁTICA - MOVIMENTO
UNIFORME

A proposta metodológica utilizada
para o desenvolvimento das atividades
faz referência à aprendizagem
baseada em projetos e à
aprendizagem baseada em
problemas.

• Autoria: Marcio Roberto Gonçalves de
Vazzi
(VAZZI, 2017)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
A pesquisa desenvolvida por Vazzi (2017),
realiza práticas com a RE com base em
metodologias ativas para o ensino de
conteúdos de Física por meio de um
conjunto de atividades baseadas na
resolução de problemas.
As práticas pedagógicas são trabalhadas
com a plataforma Arduino em um
projeto extracurricular desenvolvido na
biblioteca da escola.

As atividades desta pesquisa são
desenvolvidas com a proposta de
trabalho com as metodologias ativas,
em que os alunos participam
ativamente da construção do
conhecimento.
As práticas pedagógicas desta
pesquisa também trabalham com a
RE em relação ao interesse ou
desinteresse dos alunos nas
atividades, considerando-as divertidas
e prazerosas. A justificativa da
utilização da RE, mobilizada pela
possibilidade de diversão e prazer,
pode representar um foco apenas
sobre a lógica da aplicabilidade e
utilidade no desenvolvimento das
atividades.

Saiba mais
Este trabalho utiliza o kit Arduino
UNO, em conjunto com kit chassi
de carro para Arduino.

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou

Fonte: (VAZZI, 2017, p. 58)

q O endereço eletrônico

http://hdl.handle.net/11449/151382
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ARDUINO
ÓPTICA
• Autoria: Elio Molisani Ferreira Santos
(SANTOS, 2014)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Esta pesquisa apresenta atividades
didáticas para o ensino de Física,
envolvendo conceitos de óptica.
As atividades são desenvolvidas em sala
de aula e no laboratório de informática,
com alunos do segundo ano do Ensino
Médio, em projetos extracurriculares.
As práticas pedagógicas são
desenvolvidas com a utilização da RE
com base nas teorias construtivistas de
Ausubel e Vygotsky. As atividades com a
RE utilizam propostas de trabalho com
as metodologias ativas, em que os alunos
participam ativamente da construção do
conhecimento.

As atividades experimentais são
distribuídas ao longo de quatro
roteiros para trabalhar os conceitos de
óptica, são eles: algumas propriedades
da luz; reflexão, absorção e refração da
luz; cores – parte I; cores – parte II. Os
roteiros são trabalhados para
proporcionar a coleta e análise de
dados automática, utilizando a
plataforma Arduino.
As práticas pedagógicas são
desenvolvidas com a contextualização
das atividades por meio da utilização
de recursos audiovisuais para
apresentar os conteúdos e, os desafios
propostos para resolver problemas. A
resolução de problemas é utilizada
como estratégia para contextualizar e
promover a experimentação dos
conceitos relacionados a óptica.

Saiba mais
Este trabalho utiliza o kit Arduino
Duemilanove, em conjunto com
materiais e sensores diversos, de
acordo com os experimentos
propostos.

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (SANTOS, 2014, p. 41)

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/115456
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ARDUINO
RESISTORES

Para contextualização da atividade
proposta, é utilizado o protótipo
robótico “carro-robô”, a partir da
construção do circuito eletrônico
contendo resistores ôhmicos e não
ôhmicos.

• Autoria: Geislana Padeti Duminelli
Ferreira
(FERREIRA, 2016)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Esta pesquisa realiza atividades com a
utilização da RE para o ensino de
conteúdos relacionados a resistores. Os
conceitos são trabalhados em sala de
aula com alunos do terceiro ano do
Ensino Médio.
As atividades são desenvolvidas com o
enfoque teórico baseado na
aprendizagem por investigação. Os
conceitos relacionados ao estudo de
resistores são trabalhados de forma
contextualizada e com a realização de
experimentos.

As práticas pedagógicas com a
utilização da contextualização com o
carro-robô, apresentam duas ideias
principais na utilização da RE para o
ensino de conteúdos relacionados a
resistores. A primeira relaciona-se com
a atividade prática como forma de
promover um significado para os
conteúdos apresentados. A segunda
ideia está ligada ao interesse dos
alunos nos conteúdos estudados, pois
para que o protótipo de carro
construído possa se movimentar, os
alunos necessitam estudar e aplicar os
conceitos de resistores. As práticas
desenvolvidas despertam a
curiosidade sobre o funcionamento do
robô e motivam os alunos no
desenvolvimento das atividades.

Saiba mais
Esta pesquisa utiliza o kit Arduino
UNO, em conjunto com materiais
e componentes diversos para
construção do carro-robô.

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (FERREIRA, 2016, p. 18)

http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2316
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ARDUINO
TERMODINÂMICA

As atividades são trabalhadas em sala
de aula com o desenvolvimento de um
projeto para explorar conceitos de
termodinâmica a partir da criação de
uma estação meteorológica.

• Autoria: Rafael Frank de Rodrigues
(RODRIGUES, 2014)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Estra pesquisa apresenta uma proposta
de atividades com a RE direcionadas aos
alunos do terceiro ano do curso técnico
em informática, para trabalhar conceitos
relacionados a termodinâmica.
As atividades com a RE são
desenvolvidas com a utilização da
plataforma Arduino e, com uma
estratégia de ensino embasada na teoria
de aprendizagem da formação social da
mente de Lev Vygotsky e na teoria de
projetos de Hernández.

Saiba mais
Este trabalho utiliza o kit Arduino
Duemilanove, em conjunto com
materiais e sensores para
construção da estação
meteorológica.

As atividades são conduzidas com
referência a proposta metodológica de
trabalho por projetos, de modo que a
“Pedagogia de Projetos embasou o
procedimento didático. Permitiu-nos
fazer uma abordagem multidisciplinar
ligando a disciplina de Física à de
T é c n i c a s
d e
Programação” (RODRIGUES, 2014, p.
21).
As práticas pedagógicas desta
pesquisa também trabalham com a
RE em relação ao interesse ou
desinteresse, pois parte da noção de
que o professor necessita despertar a
curiosidade, motivar, divertir os alunos
no desenvolvimento das atividades,
por se considerar que os conteúdos de
Física são muito difíceis de serem
aprendidos (RODRIGUES, 2014).

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (RODRIGUES, 2014, p. 29)

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/108542
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MODELIX
CINEMÁTICA – VELOCIDADE
E ACELERAÇÃO

Os trabalhos práticos da sequência
didática abordaram conceitos de
velocidade e aceleração escalares, com
alunos do primeiro ano do Ensino
Médio.

• Autoria: Almir de Oliveira Costa Júnior
(COSTA JÚNIOR, 2017)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Este trabalho utiliza a RE para
desenvolver uma sequência didática
com base na teoria de aprendizagem
significativa de Ausubel. A aprendizagem
dos conteúdos relacionados a cinemática
são avaliados com base na Taxonomia
SOLO (Structure of the Observed
Learning Outcome) e mapas conceituais.
As práticas pedagógicas com a RE são
desenvolvidas em atividades
extracurriculares, em sala de aula e no
laboratório de informática.

As atividades são desenvolvidas nesta
pesquisa com a utilização da RE como
metodologia de aprendizagem. As
propostas de trabalho com
metodologias ativas colocam o aluno
como protagonista e participate ativo
da construção do conhecimento. A
condução das atividades parte da ideia
de que os alunos aprendem ao
construir algo.
As atividades apresentam desafios
para a construção dos modelos
robóticos, com a contextualização e
experimentação na busca por realizar
atividades práticas e promover
significado aos conceitos envolvidos.

Saiba mais
O kit utilizado é o Modelix, com a
montagem da estrutura similar a
um carro.

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (COSTA JÚNIOR, 2017, p. 66)

http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/41
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FISCHERTECHNIK
ENERGIA
• Autoria: Francinaldo Maciel de Brito
(BRITO, 2016)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Esta pesquisa utiliza a RE para
desenvolver materiais didáticos para o
ensino de Física, explorando a prática
investigativa para resolução de
problemas.
As atividades são desenvolvidas em sala
de aula com base em uma abordagem
problematizadora com alunos do
primeiro ano do Ensino médio.
As práticas pedagógicas com a RE
trabalham conceitos relacionados a
energia e ao princípio de conservação de
energia.

Os alunos realizam atividades com a
montagem de um aerogerador para
explorar conceitos da transformação
de energia eólica em energia elétrica
e, a montagem de um kit da linha de
energia renovável, para explorar
conceitos da transformação de
energia solar em energia cinética.
As atividades são conduzidas de forma
a criar um ambiente de aprendizagem
em que o aluno, ao interagir com os
objetos, possa estabelecer conexões e
desenvolver outros conceitos. As
atividades também utilizam o kit de
robótica como fator gerador da aula,
com a análise sobre as possibilidades
de outras atividades experimentais
com a utilização do kit.
As práticas pedagógicas desenvolvidas
despertam o interesse, a curiosidade e
a atribuição de significados aos
conteúdos relacionados a energia pela
experimentação.

Saiba mais
O Manual do kit Fischertechnik
traz os procedimentos de
montagem para os experimentos
realizados. Exemplo: Aerogerador

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (BRITO, 2016, p. 61)

http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/2981
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Capítulo 2

RE no ensino
de Matemática
A robótica educacional para o desenvolvimento de conteúdos
de Matemática.
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LEGO
ÁLGEBRA, ALGORITMOS E
SEQUÊNCIA LÓGICA

As atividades práticas exploraram a
aplicação e experimentação de
conceitos das diversas áreas do
conhecimento, e da Matemática, em
específico.

• Autoria: Caroline Maffi
(MAFFI, 2018)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Esta pesquisa realiza atividades para
avaliar a utilização da RE nos processos
de ensino e de aprendizagem nos
conteúdos de Matemática. A partir das
atividades desenvolvidas, Maffi (2018)
propõe a avaliação de três categorias nas
práticas com a RE, a aprendizagem, a
interdisciplinaridade e a
problematização.
As atividades são desenvolvidas com
alunos do oitavo ano do Ensino
Fundamental, com a participação do
professor e do assistente de tecnologias
educacionais da escola.

Saiba mais

As práticas pedagógicas com a RE
desta pesquisa são desenvolvidas com
a proposta de trabalho com as
metodologias ativas, em que os alunos
participam ativamente da construção
do conhecimento. As atividades sao
desenvolvidas com uma atenção
especial a contextualização das
atividades baseadas na resolução de
problemas.
“Por mais que o professor tenha em
mãos as orientações que o auxiliam no
desenvolvimento da aula, isso não é
garantia de que os estudantes
percebam e atribuam significados aos
conceitos envolvidos no robô
construído. Torna-se necessário ir além
de montar, programar e testar, pois os
estudantes espontaneamente não
conseguem perceber as relações
existentes” (MAFFI, 2018, p. 67).

O kit base utilizado é o LEGO
MINDSTORMS EV3.
Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou

Fonte: (MAFFI, 2018, p. 79)

q O endereço eletrônico

http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/8176
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LEGO
GEOMETRIA: TRIÂNGULO
RETÂNGULO – RELAÇÕES
MÉTRICAS

O desenvolvimento das tarefas é
organizado por módulos, com a
proposta das atividades e avaliação ao
final de cada módulo. A exploração
dos conceitos matemáticos
trabalhados é observada em relação
deslocamento que o robô realiza no
circuito temático da atividade
proposta.

• Autoria: Marden Eufrasio dos Santos
(SANTOS, 2016)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Esta pesquisa utiliza a RE para
desenvolver atividades para o ensino de
Matemática. As práticas pedagógicas
desenvolvidas exploram habilidades
como a visualização e aplicação das
propriedades de figuras geométricas,
além da exploração do raciocínio
dedutivo na resolução de problemas.
As atividades com a RE trabalham
conceitos relacionados a geometria com
alunos do nono ano do Ensino
Fundamental, em atividade realizadas no
contraturno escolar.

As práticas pedagógicas com a
utilização da RE desta pesquisa são
desenvolvidas com os alunos na busca
pela realização de experimentos
contextualizados. A contextualização
pautada por atividades com desafio
para resolver problemas e a
experimentação, que parece estar
relacionada à necessidade de
despertar o interesse e motivação dos
alunos para desenvolver atividades
que sejam divertidas e que possuam
algum significado para eles.

Saiba mais
O kit base utilizado é o LEGO
MINDSTORMS EV3. Com a
montagem dos modelos LEGO
Driving Base; TRACK3R (ou robô
tanque) – adaptação do modelo
31313; SNACK3R(serpente
rastejante) – adaptação do
modelo 31313, apresentado na
figura abaixo.

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (SANTOS, 2016 p. 60)

http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/57
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LEGO
MATRIZ DA PROVA BRASIL

Nas atividades realizadas a RE é
utilizada como instrumento para o
desenvolvimento de competências e
habilidades.

• Autoria: Carlos Alves de Almeida Neto
(ALMEIDA NETO, 2014)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Este trabalho apresenta a utilização da
RE com o objetivo de realizar uma
análise da aprendizagem dos itens da
matriz de referência da Prova Brasil, com
alunos do sexto ao nono ano do Ensino
Fundamental.
As atividades são realizadas com a RE
para o ensino de Matemática, mais
especificamente, para verificar as
competências e habilidades exploradas
em relação a matriz de referência da
Prova Brasil, que compreende os
descritores: Espaço e Forma; Grandezas e
Medidas; Números e Operações/Álgebra
e Funções; Tratamento da Informação.

Cabe acrescentar que, de acordo com
Laval (2004), as práticas pedagógicas
voltadas para o desenvolvimento de
habilidades e competências correm
“um sério risco de desintelectualização
e de desformalização do processo de
aprendizagem” (LAVAL, 2004, p. 63)
quando priorizadas qualidades
diretamente úteis da personalidade
empregável em relação aos
conhecimentos realmente
apropriados, não necessária e
i m e d i a t a m e n t e ú t e i s
economicamente.

Saiba mais
O kit base utilizado para o
desenvolvimento das atividades é
o LEGO MINDSTORMS 9793.

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (ALMEIDA NETO, 2014, p. 45)

http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/8832
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LEGO
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
• Autoria: Elisa Friedrich Martins
(MARTINS, 2012)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Esta pesquisa utiliza a RE para
desenvolver atividades pedagógicas para
o ensino de Matemática com base na
teoria construcionista de Papert e na
teoria dos campos conceituais de
Vergnaud. As práticas são realizadas com
alunos do sétimo e oitavo ano do Ensino
Fundamental.
As atividades realizadas com a utilização
da RE apresentam um maior
envolvimento dos estudantes na busca
de soluções em grupo para os problemas
de robótica e de Matemática
trabalhados.

Saiba mais
O kit base utilizado para o
desenvolvimento das atividades é
o LEGO MINDSTORMS 9793.

As atividades didáticas são realizadas
em sala de aula e no laboratório de
projetos. Cada aula apresenta um
desafio para resolução de problemas
relacionados aos conceitos
matemáticos e/ou aos conceitos de
robótica e programação.
As atividades são desenvolvidas nesta
pesquisa com a utilização da RE como
metodologia de aprendizagem. As
propostas de trabalho com
metodologias ativas colocam o aluno
como protagonista e participate ativo
da construção do conhecimento.
A condução das atividades com a
utilização da RE como metodologia de
trabalho, apresenta um conjunto de
resultados sobre o desenvolvimento
de uma série de habilidades, como por
exemplo: autonomia; capacidade de
trabalho em equipe; capacidade de
desenvolver projetos interdisciplinares
e integrar conceitos de diversas áreas
de conhecimento; raciocínio lógico e
pensamento computacional (SILVA,
2009).

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (MARTINS, 2012, p. 18)

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/69934
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LEGO
CONSTRUÇÃO DE
SIGNIFICADOS
MATEMÁTICOS

As atividades com a RE são
desenvolvidas em sala de aula e na
sala de robótica com alunos do oitavo
ano do Ensino Fundamental.

• Autoria: Maritza Costa Moraes
(MORAES, 2010)

Na realização das atividades estão
presentes a professora, duas
acadêmicas do curso de Matemática e
a professora responsável pela sala de
robótica que auxilia na programação
do experimento.

PRÁTICA PEDAGÓGICA
Este trabalho desenvolve atividades com
a RE nas aulas de Matemática com a
utilização de uma adaptação do método
clínico de Piaget, a partir da análise de
três categorias: aprendizagem,
motivação e socialização.
As praticas pedagógicas desta pesquisa
são realizadas para procurar construir
significados matemáticos por meio das
atividades com a RE.

Saiba mais

Este trabalho utilza como
r e f e r ê n c i a p a r a o
desenvolvimento das atividades a
proposta tecnológica LEGO
Zoom Education: contextualizar,
construir, continuar e analisar.
Com funções definidas para cada
elemento do grupo: organizador,
construtor, programador e
apresentador (MORAES, 2010).

As práticas pedagógicas desta
pesquisa são desenvolvidas com os
alunos na busca pela realização de
experimentos contextualizados. A
contextualização pautada por
atividades com desafio para resolver
problemas e a experimentação, que
parece estar relacionada à
necessidade de despertar o interesse e
motivação dos alunos para
desenvolver atividades que sejam
divertidas e que possuam algum
significado para eles. Além de permitir
aos alunos vivenciar a colaboração e o
aprendizado em grupo.

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

http://repositorio.furg.br/handle/1/2864
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Capítulo 3

Práticas
interdisciplinares
com RE
As práticas pedagógicas interdisciplinares com a robótica
educacional.
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LEGO
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
• Autoria: Cristiane Pelisolli Cabral
(CABRAL, 2010)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Este trabalho explora a utilização da RE
por meio da investigação de estratégias
de aprendizagem para resolução de
problemas baseada na teoria da
microgênese cognitiva de Barbel.
As atividades são desenvolvidas para
buscar visualizar como ocorre a
elaboração da resolução de problemas
por meio da elaboração da
representação mental.
A atividades são realizadas no
contraturno escolar com alunos do sexto
ao nono ano do Ensino Fundamental

As atividades são conduzidas de forma
a criar um ambiente de aprendizagem
em que o aluno, ao interagir com os
objetos, possa estabelecer conexões e
desenvolver outros conceitos,
fundamentados pela proposta de
alterar a ênfase na transmissão da
informação pela capacidade do aluno
em construir seu próprio
conhecimento.
As práticas pedagógicas com a
utilização da RE são desenvolvidas em
atividades voltadas à resolução de
problemas como estratégia para
conextualizar e promover a
experimentação. Os resultados das
atividades com a RE desta pesquisa
apontam que os sujeitos apresentam
mais facilidade na resolução de
problemas quando trabalham com
objetos concretos.

Saiba mais
O kit base utilizado para o
desenvolvimento das atividades é
o LEGO MINDSTORMS 9793.

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (CABRAL, 2010, p. 143)

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/29314
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LEGO
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
– FÍSICA E MATEMÁTICA
• Autoria: Willian dos Santos Rodrigues
(RODRIGUES, 2015)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Esta pesquisa realiza atividades didáticas
com a utilização da RE para o ensino de
conteúdos relacionados a Matemática e
a Física, com alunos do sexto ao nono
ano do Ensino Fundamental.
As práticas pedagógicas são
desenvolvidas com base na proposta
metodológica da LEGO Zoom Education,
com a divisão por grupos de alunos com
até quatro integrantes para entender/
interpretar o contexto dos problemas
propostos, realizar a montagem do
experimento, resolver as situaçõesproblema apresentadas e propor ou
resolver novas situações.

Cada prática desenvolvida pelo
pesquisador relaciona-se a um
conteúdo curricular específico, como,
por exemplo, a “calculadora de frações
com intuito de aprofundar e fixar o
conhecimento prévio dos alunos sobre
adição de frações” (RODRIGUES, 2015,
p. 35). Além disso, desenvolveram-se
conceitos de outras áreas, como a
Física, conforme pode ser constatado
pelo objetivo específico de uma das
atividades: “relacionar espaço e tempo
com o objetivo de introduzir Física e
seus objetos de estudo” (RODRIGUES,
2015, p. 67).
As práticas pedagógicas utilizadas
parecem estar relacionadas à
necessidade de despertar o interesse e
motivação dos alunos para
desenvolver atividades que sejam
divertidas e que possuam algum
significado para eles na resolução dos
d e s a fi o s p r o p o s t o s p a r a c a d a
experimento.

Saiba mais
O kit base utilizado nas atividades
é o LEGO MINDSTORMS
NXT
9797.

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (RODRIGUES, 2015, p. 31)

http://hdl.handle.net/11449/127594
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LEGO
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
– FÍSICA E MATEMÁTICA
• Autoria: Karina Disconsi Maliuk
(MALIUK, 2009)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Este trabalho realiza atividades com a
utilização da RE para o ensino de
conteúdos relacionados a Matemática e
a Física.
As práticas pedagógicas são
desenvolvidas com base em uma
abordagem de cenários investigativos,
cujos cenários para investigação são
desenvolvidos em paralelo com a sala de
aula tradicional.

As atividades são realizadas em sala de
aula para explorar a robótica como
recurso tecnológico educacional com
alunos do nono ano do Ensino
Fundamental.
As práticas pedagógicas com a
utilização da RE nesta pesquisa são
desenvolvidas com a proposta de
trabalho com as metodologias ativas,
em que os alunos participam
ativamente da construção do
conhecimento.
As atividade desenvolvidas
a p r e s e n t a m d e s a fi o s p a r a a
construção dos modelos robóticos,
com a contextualização e
experimentação na busca por realizar
atividades práticas e promover
significado aos conceitos envolvidos.

Saiba mais
O kit base utilizado para o
desenvolvimento das atividades é
o LEGO MINDSTORMS 9793.

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (MALIUK, 2009, p. 26)

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/17426
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LEGO
ROBÓTICA INTEGRADA AO
CURRÍCULO

A incorporação da RE ao currículo
ocorre por meio da utilização da
robótica em projetos específicos nas
disciplinas de Matemática e Ciências,
sendo que os docentes decidem
quando e como utilizam a robótica nas
suas atividades.

• Autoria: Flavio Rodrigues Campos
(CAMPOS, 2011)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Esta pesquisa utiliza a RE nas atividades
pedagógicas para explorar a robótica
como recurso tecnológico integrado ao
currículo de uma escola particular.
As práticas com a RE são desenvolvidas
nas atividades com alunos do oitavo ano
do Ensino Fundamental, em uma
disciplina de robótica integrada ao
currículo e, com alunos do terceiro ano
do Ensino médio, com a realização de
uma observação participante em um
projeto extracurricular da disciplina de
Física do Ensino Médio.

Este trabalho apresenta como
resultado a análise de que a
integração da RE ao currículo possui
aspectos complexos em relação ao
tempo e espaço para realização das
atividades e que a falta de preparo da
equipe pedagógica e a relação com
outras áreas do conhecimento podem
apontar caminhos para que a robótica
educacional não seja integrada ao
currículo.

Saiba mais
As atividades desta pesquisa são
desenvolvidas com diversos kits
de robótica LEGO em conjunto
com materiais e sensores.
Exemplo de projeto: montanha
russa, na figura abaixo:

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (CAMPOS, 2011, p. 216)

https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9619
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LEGO
ROBÓTICA NA CONSTRUÇÃO
DO CONHECIMENTO
• Autoria: Daniel de Queiroz Lopes
(LOPES, 2008)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Este trabalho realiza atividades com a
utilização da RE para explorar os
processos cognitivos envolvidos no
contexto de desenvolvimento de
projetos, baseado na epistemologia
genética de Piaget.
As práticas pedagógicas com a RE são
desenvolvidas em sala de aula e em
oficinas extracurriculares com alunos do
quarto ao nono ano do Ensino
Fundamental.

As atividades desenvolvidas exploram
as contribuições das práticas com a RE
na construção do conhecimento, com
base na proposta metodológica da
LEGO Zoom Education.
As atividades são desenvolvidas nesta
pesquisa com a utilização da RE como
metodologia de aprendizagem. As
propostas de trabalho com
metodologias ativas colocam o aluno
como protagonista e participate ativo
da construção do conhecimento. A
condução das atividades parte da ideia
de que os alunos aprendem ao
construir algo.
As práticas pedagógicas do professor
são organizadas e desenvolvidas com
a realização de projetos de robótica
com os alunos participantes das
atividades.

Saiba mais
As atividades utilizam o kit
experimental LEGO® Globot, em
função de ser o único conjunto
de robótica orientado para
crianças que operava com o
laptop XO.

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (LOPES, 2008, p. 61)

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/16173
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LEGO
ROBÓTICA COMO
METODOLOGIA
• Autoria: Alzira Ferreira da Silva
(SILVA, 2009)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Esta pesquisa elabora uma metodologia
para o ensino com a utilização da RE,
embasada na teoria sócio-histórica de
Vygotsky, com a utilização da plataforma
LEGO e um software computacional, que
compõem o sistema chamado de
RoboEduc.
As atividades são realizadas no
laboratório de informática e na sala de
leituras da escola, com alunos do quarto
e quinto ano do Ensino Fundamental. As
atividades com a construção de
protótipos robóticos são analisadas em
relação ao desenvolvimento da
aprendizagem.

As atividades desenvolvidas utilizam a
RE como metodologia de
aprendizagem e, nesse caso, as
práticas pedagógicas não tem como
fi n a l i d a d e a a p r e n d i z a g e m d e
conteúdos curriculares específicos. As
práticas desenvolvidas com a RE neste
trabalho são voltadas ao
desenvolvimento da aprendizagem e
dos processos de construção do
conhecimento.
As práticas pedagógicas são realizadas
com base em metodologias ativas e é
defendido que são os “próprios alunos
que formam seus conceitos sobre as
coisas, e o professor é um mediador
nesse processo ao trabalhar com a
linguagem da robótica, ao propiciar a
negociação/apropriação de
significados” (SILVA, 2009, p. 51).

Saiba mais
O kit base utilizado para o
desenvolvimento das atividades é
o LEGO MINDSTORMS RCX, em
conjunto com o software
RoboEduc.

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (SILVA, 2009, p. 54)

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/15128
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LEGO
ROBÓTICA COMO INTERFACE
• Autoria: José Antônio Colvara Oliveira
(OLIVEIRA, 2007)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Este trabalho apresenta como objetivo a
realização de uma análise da
contribuição da RE no processo de
aprendizagem.

As atividades com a utilização da RE
são desenvolvidas em um ambiente
controlado, com a observação das
atividades com a utilização do método
clínico de Piaget.
Nas atividades desenvolvidas a RE foi
utilizada para ampliação do
entendimento entre a construção das
estruturas lógico-matemáticas e a
elaboração das explicações físicas dos
experimentos.

As práticas pedagógicas são
desenvolvidas para observação da
ocorrência da construção do
conhecimento, a partir de três pontos de
análise, que são: a construção realizada
dos conhecimentos de robótica, a análise
da aprendizagem por meio da maneira
que as crianças explicam o que
aprenderam, e como chegam a uma
gradação dessas atividades no estágio
operatório formal.

Saiba mais
O kit base utilizado para o
desenvolvimento das atividades é
o LEGO MINDSTORMS RCX.

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (OLIVEIRA, 2007, p. 81)

https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/14662
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LEGO, SUPER ROBBY, CYBERBOX,
ARS CONSULT
ROBÓTICA EDUCACIONAL
NO ENSINO FUNDAMENTAL

As práticas pedagógicas com a
utilização da RE desenvolvem projetos
interdisciplinares, com a participação
de profissionais de diferentes áreas.

• Autoria: Silvana do Rocio Zilli
(ZILLI, 2004)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Esta pesquisa analisa atividades com a
utilização da RE no Ensino Fundamental
como recurso pedagógico por meio das
teorias de aprendizagem de inteligências
múltiplas, ensino por competências,
construtivismo e construcionismo.
As atividades com a RE são
desenvolvidas em escolas particulares e
públicas de Curitiba, com alunos do
sexto ao nono ano do Ensino
Fundamental.

São analisadas diferentes teorias de
a p r e n d i z a g e m p a r a o
desenvolvimentos de práticas
pedagógicas com a RE. Esta pesquisa
propõe um modelo de implantação de
RE em escolas de Ensino Fundamental
independente da proposta
pedagógica da escola. A proposta de
implantação apresenta a ideia de
metodologias ativas e a centralidade
no aluno. O movimento escolanovista,
que teve como um de seus principais
expoentes John Dewey, na primeira
metade do século 20, já defendia a
ideia de aprender de forma ativa e a
centralidade do aluno no processo de
ensino e de aprendizagem.

Saiba mais
Esta pesquisa apresenta
resultados sobre a utilização de
kits de RE nas escolas analisadas
por Zilli (2004).

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (ZILLI, 2004, p. 60)

http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/86930
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ARDUINO
ROBÓTICA EDUCACIONAL
LIVRE, ELETRÔNICA,
ELETRICIDADE E
PROGRAMAÇÃO

As práticas pedagógicas são
desenvolvidas com a proposta de
trabalho em uma plataforma
educacional livre, com materiais e
possibilidade de projetos flexíveis. As
atividades são trabalhadas com base
na composição por três eixos: a
programação de computadores; a
elaboração das atividades por meio da
aprendizagem por projetos; e o
ambiente de aprendizagem.

• Autoria: Mariana Cardoso da Silva
(SILVA, 2017b)
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Esta pesquisa utiliza a RE para
desenvolver projetos interdisciplinares
com alunos do quarto e quinto ano do
Ensino Fundamental no contraturno
escolar.
As atividades com a RE desenvolvidas
neste trabalho são sistematizadas em
um plano de ensino, com atividades de
RE envolvendo a construção de
protótipos ou robôs controláveis por
programação de computadores em uma
plataforma de desenvolvimento aberta.

Saiba mais
O Kit utilizado é o Arduino UNO,
em conjunto com materiais e
sensores diversos, de acordo com
os projetos desenvolvidos.

As atividades são desenvolvidas, em
um primeiro momento, com conceitos
relacionados com a programação de
robôs na plataforma de RE Arduino;
em um segundo momento da prática,
com a condução das atividades
interdisciplinares, de modo que o
“projeto/protótipo escolhido é
produzido pelos alunos desde a
concepção, a seleção dos materiais
que irão construir a estrutura do
projeto, as ferramentas a serem
empregadas, até a programação e
estruturação dos circuitos eletrônicos
necessários” (SILVA, 2017b, p. 60).

Para saber mais sobre esta pesquisa e obter
informações na íntegra:
q Utilize o código QR
ou
q O endereço eletrônico

Fonte: (SILVA, 2017b, p. 43)

https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19690
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