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Tecnologia não é a solução, é somente um instrumento. 
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RESUMO 

 

Com o constante avanço tecnológico presente em todas as áreas e com um olhar 
em especial para a educação formal, pretendemos buscar metodologias 
pensadas hoje na introdução da robótica para despertar nos estudantes o 
empenho necessário para alcance de níveis de conhecimento mais completos 
através da inserção da computação básica no seu cotidiano educacional a fim de 
fomentar dessa forma, um material a ser sistematizado de modo a trabalhar 
com a formação de profissionais para o uso das tecnologias enquanto recurso 
didático na escola. Nosso estudo estar relacionado a teoria e prática, buscando 
dialogar dando viés para o conhecimento da prática do pensamento 
computacional, para estudo metodológico, para a ação-reflexão e para o 
compromisso com a transformação educacional como desejamos. O foco será 
investigar o uso das tecnologias enquanto recurso didático esta proposta terá, 
então terá um olhar para o construcionismo defendido por Seymour Parpet. 
Buscando uma análise sobre a conexão coerente entre o uso das tecnologias e as 
novas propostas metodológicas para sala de aula, trazemos como resultado de 
nossa pesquisa o quanto a robótica vem a ampliar, auxiliando a construção de 
conceitos tratados na escola. Onde esta metodologia vem a motivar os alunos a 
querer aprender sempre mais, criando assim, um elo entre tecnologia e 
educação, propondo mais dinamismo para a construção de uma didática mais 
abrangente que possa dar uma nova perspectiva aos métodos existentes e que 
venha a influenciar nos meios educacionais de forma robusta e concisa no 
cotidiano tanto do aluno como do professor. 
 
Palavras chaves: Recurso didático, robótica, computação e educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

With the constant technological advances present in all areas and with a look 

especially for formal education, we intend to pursue methodologies thought 

today the introduction of robotics to awaken in students the necessary 

commitment needed to reach more complete knowledge levels by adding the 

basic computing in their educational daily life in order to promote thus a 

material to be systematized in order to work with the training of professionals 

for the use of technology as a teaching tool in school. Our study is related to 

theory and practice, seeking dialogue giving bias to the knowledge of the 

practice of computational thinking, for methodological study, for the action-

reflection and commitment to educational transformation as we wish. The focus 

will be to investigate the use of technology as a teaching resource, the proposal 

will then have a look at constructionism guarded by Seymour Parpet. There will 

be an analysis of the coherent connection between the use of technology and 

new methodological proposals for the classroom, we bring as a result of our 

research how robotics comes to expand, helping to build concepts treated in 

school. Where does motivate students to want to learn more and more, thus 

creating a link between technology and education, proposing dynamism to build 

a more comprehensive didactic that can give a new perspective to existing 

methods and that may influence the educational media robust and concisely in 

daily life both the student and the teacher 

Key words: educational resource, computing and education.  
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1. Introdução 

  A educação que conhecemos hoje demostra de forma bastante clara a 

necessidade de adaptação com uma realidade em que se encontra a sociedade 

sempre em busca de evolução, nesse sentido estamos assistindo a entrada de 

recursos tecnológicos no espaço escolar, e por vezes, o pouco ou nenhum 

aproveitamento desse recurso, nossa pesquisa vem trazer uma reflexão deste 

acontecimento a partir da realidade da Escola de Referência em Ensino Médio 

(EREM) Fernando Pessoa de Melo  no município de Quipapá.  

 Neste contexto se faz necessário fazer a inclusão de um trabalho em que 

sua relevância seja impactante e que se manifeste de forma efetiva dentro do 

currículo da Educação Básica.  

 Nosso estudo será voltado especificamente para o Ensino Médio, uma vez 

que a escola campo de nossa pesquisa se trata de uma Escola de Referência e 

atende apensas a essa modalidade.  

 Além disso, é necessário despertar também no aluno o interesse pelas 

ciências tecnológicas (BLIKSTEIN, 2011), devendo haver um casamento entre 

necessidades educacionais do aluno e do currículo aplicado unificando-os 

através da tecnologia onde haverá o verdadeiro aprendizado ao contrário do que 

se é imposto pelas metodologias de certa forma defasadas. 

 O modo em que tais conteúdos são inseridos, não se apresenta de forma 

clara no contexto em que o aluno o espera, e este mesmo aluno caba com suas 

expectativas frustradas, sem saber em qual contexto irão servi-lo futuramente 

deixando-o confuso, e desmotivado. 

 A fim de avançarmos nesse sentido buscamos construir um estado da arte 

que fundamentasse uma prática docente voltada para uma aprendizagem 

significativa, no que se refere ao efetivo estudo da tecnologia aplicada. 

 Piaget, no seu livro, “Fazer e Compreender,” fala sobre essa mesma ideia 

em termos da direção para o futuro ou aberturas sobre novidades imprevisíveis. 

(PIAGET, 1978, p.183). O que motiva um indivíduo a compreender uma tarefa é 

o desejo de alcançar, no futuro um resultado que é atualmente previsível. 
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A busca de solução de um determinado problema envolve fatores que motiva o 

indivíduo a buscar resultados alcançando níveis de compreensão mais elevados 

graças ao seu raciocínio e consciência da sua própria capacidade de 

aprendizado.  

 Através deste raciocínio dentro dos níveis de compreensão o aluno irá 

conquistar mais confiança para depurar melhor suas ideias tendo como 

incentivo um aumento considerado de suas capacidades mentais com a 

concordância com suas capacidades mentais.  É possível alcançar níveis mais 

altos de compreensão se continuamos pensando sobre o que fazemos e no modo 

como fazemos. Afinal, a experiência de nossas vidas tem mostrado que se 

mantivermos um ambiente rico, desafiador e estimulador qualquer indivíduo 

será capaz de aprender sobre praticamente qualquer coisa. Este deveria ser o 

objetivo principal da escola compatível com a sociedade de conhecimento. 

(VALENTE, 1999, p. 97). 

  Em nossa pesquisa nos deparamos com utilização da robótica através de 

linguagem de programação para tratar de conceitos inseridos no currículo da 

Educação Básica. 

Uma vez que, robótica vem do checo robota que por sua vez significa 

trabalho, que vem nos auxiliar na busca de metas educacionais mais avançadas, 

fazendo com que sua inserção no currículo venha a somar resultados mais 

consistentes dentro desta concepção. 

Robôs podem interagir com o ser humano, estudar seu comportamento social, e 

ir além de suas aplicações realizando atividade de interação com humanos e 

para tal atividade, algumas maquinas tentam reproduzir a aparência física 

humana ou comportamento, possuindo mecanismos de inteligência artificial 

para realizar atividade de agente mediador entre humano e maquina embora 

seja uma tarefa bastante complexa. O encontro da robótica com a educação 

aconteceu com o aparecimento dos computadores no ambiente escolar. 

Inicialmente nos anos 70, nos Estados Unidos e chegando ao Brasil somente nos 

anos 80, as primeiras experiências em ambiente escolar tinham como objetivo 

atividades de programação, abrindo-se assim um leque de oportunidade 

pedagógica (AZEVEDO apud PARPERT, 1994).  
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Revelando-se um novo espaço, uma série de discursões começa a 

acontecer sobre porque usar a computação bem como teóricos preocupados com 

as sequencias originadas pela introdução de máquinas computacionais no 

ambiente escolar assegura que esses computadores são portadores de inúmeras 

ideias e de sementes de mudança cultural com a capacidade de auxiliar na busca 

de uma relação mais abrangente com o conhecimento. 

 Com esse viés e na busca de oportunizar mudanças que venham a 

ampliar as possibilidades de construção de conhecimento, trazemos em nosso 

estudo um mapeamento dos artefatos que se encontram hoje na escola campo 

de nossa investigação e adentraremos no recurso do Kit de Robótica da LEGO 

disponibilizado para Escola de Referência de Ensino Médio (EREM) Fernando 

Pessoa de Mello em 2012. Segundo Valente, (1999) para que um recurso seja 

considerado interessante e pertinente de ser usado no contexto de sala de aula, 

ele precisaria promover o ciclo “descrição-execução-reflexão-depuração-

descrição”. 

 No processo de aprendizagem no ambiente LEGO, o aprendiz descreve 

para o computador os passos necessários no processo de resolução de problema, 

fazendo isso por intermédio de uma linguagem de programação de computador. 

Se os resultados não corresponderem ao que foi solicitado, o aprendiz coleta a 

informação necessária para incorporá-la novamente ao programa e repetir o 

ciclo.  

 Em nosso estudo, o instrumento será o Kit de Robótica disponibilizado 

pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco para Escola de 

Referência em Ensino Médio Fenando Pessoa de Mello, material composto por 

doze malas. Estaremos especificando esse material mais adiante na parte de 

coleta e análise dos dados de nossa pesquisa.  

 A área computacional vem ocupando espaços inimagináveis em poder de 

colaboração para o processo de ensino aprendizagem. O processo automatizado, 

por sua vez, fez com que o trabalho forçado dos empregados braçais fosse 

substituído por máquinas ágeis e confiáveis (ALBUQUERQUE, 2002). 
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 Observando essa situação que daí, surgiu o problema dessa pesquisa, 

analisar e documentar como esses instrumentos estão sendo inseridos na Escola 

de Referência em Ensino Médio Fenando Pessoa de Mello. Como as 

metodologias da robótica educacional podem auxiliar na didática escolar, quais 

os recursos aplicados e quais são os impactos gerados. Através da robótica 

educacional aplicada na escola campo de nosso estudo, nos foi possibilitado à 

identificação dos objetivos da sua usabilidade aliada a tecnologias usadas no 

desenvolvimento de atividades através de robótica educacional, possibilitando a 

identificação de áreas especificas das áreas de conhecimento que utilizam a 

robótica educacional em suas atividades de ensino e evidenciando seus 

respectivos resultados como recurso pedagógico. 

 O presente trabalho busca apontar quais são as possibilidades que o uso 

da robótica educacional pode proporcionar e como seu uso pode oferecer uma 

visão mais abrangente para o âmbito educacional, como são as formas de 

adequação aos componentes curriculares bem como sua exploração através dos 

seus resultados possam a vir gerar novos estudos e pesquisas sobre robótica 

educacional. 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo geral 

Investigar o uso das tecnologias educacionais na escola de referência 

EREM Fernando Pessoa de Melo, no município de Quipapá, mais 

especificamente o uso da robótica enquanto recurso didático.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Mapear os artefatos tecnológicos inseridos na Escola de Referência 

EREM Fernando Pessoa de Melo no município de Quipapá; 

 Analisar o uso do Kit de robótica da LEGO disponibilizado na escola; 

 Observar o uso da robótica no ensino médio dessa escola de referência; 
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 Identificar limitações e lições aprendidas no uso da robótica e bem como 

as metodologias. 

 

1.3 Justificativa  

Ao considerarmos que o contexto educacional deve estar em sintonia com 

as exigências da sociedade atual, se faz necessários estudos que tratem do uso 

dos artefatos tecnológicos imersos nesse universo. Nessa medida trazemos a 

questão da Robótica enquanto meio que além de estar presente na sociedade 

também vem como instrumento que possibilita a questão do concreto, da 

experiência, é notável a importância dessa tecnologia em conjunto com o 

processo de ensino aprendizagem através da robótica.  

O Lúdico tem sido visto como fator atrativo por pesquisadores de 

Educação e Psicologia, evidencia que o aluno, quando imerso no mundo lúdico, 

desenvolve aptidões importantes para seu intelecto, mais precisamente o 

raciocínio lógico. A relação da ludicidade e aprendizagem devem ser 

consideradas nas concepções da robótica educativas. Torna-se clara a relevância 

quanto à discussão de diferentes aspectos nesta concepção, além de subsidiar 

propostas interdisciplinares, tão cogitas em nossa prática docente, buscando 

uma aprendizagem significativa.  

Neste caso, analisamos o grau de importância dos profissionais da 

Computação e educação torna-se equivalentes. Ao considerar as diferentes 

variáveis da concepção da metodologia construcionista através da robótica 

educativa, acredita-se que apesar da dificuldade de vincular professores e 

desenvolvedores nesse processo cita-se como elemento motivador para essa 

prática as previsões tecnológicas para a educação associada à necessidade de 

desenvolver processos educativos de qualidade dentro dessa nova perspectiva. 

Ao refletir quanto à contribuição da adoção tecnológica para o incentivo a 

educação de forma lúdica com o auxílio da robótica, acredita-se na realização de 

uma pesquisa pertinente, pois visa descrever o processo de desenvolvimento 

através de trabalho em equipe como linha de produção atrelado ao pensamento 

computacional nesta abordagem. Também, busca-se enaltecer a importância do 

trabalho interdisciplinar durante a construção de um artefato educativo, bem 
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como, os aspectos de que devem ser levados em conta para os processos 

educativos de qualidade. 

Neste sentido, faz-se necessário inserir a licenciatura em computação 

dentro sessa discussão. A robótica faz emergir a questão do pensamento 

computacional focado no aprendizado através de solução de problemas. 

Nesse sentido, nosso estudo vem a corroborar com essa discussão, 

questionando em que medida se dará a inserção desses licenciando em 

computação na prática docente em nossas escolas, uma vez que há tecnologias 

disponíveis para o uso, porém, não há profissionais habilitados para o devido 

manuseio.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Atualmente a robótica educacional vem afirmando-se como uma 

ferramenta de aprendizagem extremamente útil, desta forma o presente 

trabalho busca fazer uma análise se debruçando sobre a metodologia do ensino 

através da robótica educacional nas atividades práticas em diversas disciplinas 

como facilitadora no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Segundo 

Papert Apud Cabral (2010) acredita que a criança desenvolve melhor seu 

aprendizado quando a mesma é “menos ensinada”, experimentando o construir 

e reconstruir brincando. 

Como base de fundamentação observamos trabalhos desenvolvidos 

nesta área como Guedes & Kerber que em seu estado da arte desenvolveu um 

trabalho sobre metodologias e práticas de aprendizagem sobre o uso da robótica 

onde obtiveram ótimos resultados em sua pesquisa realizada em São Lourenço 

da Mata no estado de Pernambuco, entre outros autores que serão vistos em 

continuidade deste trabalho. 

Nas atividades em foco a respeito da robótica educacional utilizou-se 

metodologia proposta pela LEGO nas atividades práticas com auxílio de 

vivências de situações na forma teórica e de fácil visualização na prática onde os 

relatos sobre o formato dinâmico da atividade se torna real quando os alunos 

são os responsáveis diretos pela construção do seu próprio conhecimento. Tal 

vivência faz com que o aprendizado seja realmente significativo uma vez que os 

alunos usam o método construcionista de Papert de forma colaborativa dentro 

de um processo de montagem do conteúdo que se deseja aprender, sendo assim, 

os espaços de colaboração e aprendizagem apresentam portas infinitas de 

acesso à informação. 

Através deste pensamento estudos foram concretizados onde as ideias 

de busca alcançam as devidas metas de aprendizado, e entre eles está o uso da 

robótica educacional que é uma realidade ao alcance de muitas escolas de 

ensino médio do estado de Pernambuco.  

Nesse cenário podemos assistir a performance de alunos 

pernambucanos disputando campeonatos de robótica nos anos de 2013 e 2014, 

conquistando resultados impressionantes como o caso dos alunos 
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pernambucanos que foram selecionados para o mundial na China neste ano, 

além de outros destaques como o robô i-Zac desenvolvido pela equipe do Centro 

de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (C.E.S.A.R) em parceria com o 

Voxar Labs, ambos disputaram a RoboCup Junior Mundial 2015. 

No campo educacional, a robótica tem como objetivo deixar o processo de 

ensino aprendizagem mais atraente e significativo, inserindo novos horizontes no 

uso pedagógico oferecendo diferentes meios de alcance ao aprendizado e novas 

competências. Nesse sentido, a robótica aplicada à educação – denominada de 

Robótica Educativa ou Robótica Pedagógica e tem a capacidade de fornecer novas 

habilidades de formar cidadãos com plenas competências para prospecção de 

um futuro cada vez mais favorável e com a capacidade de contribuir para o 

desenvolvimento social e econômico em âmbito regional a nacional. 

Com a finalidade de atender à demanda contemporânea, 

constantemente são desenvolvidas novas metodologias que buscam no lúdico 

atender o processo de ensino aprendizagem e para isso são desenvolvidos 

games e softwares dedicados à área educacional com a finalidade de aprimorar 

e tornar os processos educativos mais eficientes. Diferentemente do que se 

planeja em relação construção e da manipulação de artefatos robóticos, na 

Robótica Educacional, seja através da montagem de kits de encaixe e 

programação proposto pela LEGO ou através de restos de equipamento de 

hardware como Arduino e outras formas de montagem de hardware e software 

especializados, os educandos desta área terão oportunidade de adquirir meios 

de resolver problemas de várias áreas de conhecimento tendo um aumento 

considerável do seu poder cognitivo. Assim este trabalho, busca a avaliação de 

possibilidades do uso da Robótica Educacional, buscando um levantamento de 

diferentes meios em que a robótica pode ser usada e observar seus impactos no 

processo de aquisição de conhecimento. 

 

2.1. USO DA ROBÓTICA EDUCACIONAL 

 

Aprender a ouvir, falar, discutir e traçar estratégias formam as 

principais atribuições pela qual se constroem pensamento e desafio da robótica 
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educacional, na área de ensino das disciplinas as quais contém a robótica 

educacional como matemática, física, ciências e química.  

Na Escola campo de nossa investigação encontramos os alunos 

distribuídos em equipes Geeks que são monitores voluntários e desempenham o 

papel de subsidiar o uso das tecnologias na escola. Essas equipes participaram 

da formação da LEGO e estão aptos a mediar o uso da robótica junto aos alunos 

e professores que assim necessitem.  

Registram-se as ocorrências e seus experimentos e pesquisas e as 

colocam em prática para apresentarem seus resultados as demais equipes e ao 

professor, mostrando como coletaram as interpretações analisando as respostas 

orais, escritas, esboços do que se planeja fazer. Na Escola, essas equipes 

denominaram funções específicas para cada membro como engenheiro de 

produção o que repassa para o supervisor de produção que transfere para o 

responsável pela montagem que depois de montado o programador insere as 

informações para seu protótipo e só assim diante da observação e do 

experimento é que se identifica se houve realmente um aprendizado 

significativo. 

Essa organização das equipes é composta por equipes de 4 a 5 alunos. 

Os materiais disponibilizados no Kit da LEGO1, vem a desencadear uma 

motivação bastante significativa, uma vez que os alunos estão vendo na prática o 

que foi produzido por eles de forma participativa e colaborativa e com 

resultados reais ali diante de seus olhos.  

 

Figura 1. Fluxograma de sequência didática. 

                                                   
1
 Conteúdo das maletas contendo o NXT, motores, sensores e demais peças utilizados na montagem dos 

robôs. 

Desafio 
proposto 

análise do 
desafio 

proposta de 
solução 

prototipação 

Resultado 
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De vez que o professor lança um determinado desafio, os alunos irão 

verificar este desafio lançando uma proposta de solução para em seguida criar 

seu protótipo e buscar os possíveis resultados. 

De forma participativa os participantes do grupo interagem entre si, 

mostrando a eficácia da metodologia abordada de modo em que todos os 

envolvidos participam efetivamente da atividade.  

A robótica por sua vez dentro da estrutura curricular torna essa 

ampliação da forma mais natural possível dos interesses dos alunos partindo de 

uma posição inicialmente egocêntrica onde ele se posiciona de acordo com seus 

próprios interesses para depois se interessar pelo posicionamento dos outros.  

A proposta da robótica educacional quebra essas barreiras fazendo com 

que eles passem a pensar coletivamente em busca da solução dos problemas. 

Desta forma preparar o aluno com esse movimento para a vida, pois as grandes 

corporações solicitam pessoas que sabem trabalhar em colaboração, em equipe, 

onde o ponto de partida do processo educativo é o conhecimento de fatos que se 

relacionam mais de perto com à vivencia dos alunos abrangendo temas de 

acordo com suas necessidades e seu convívio e seu meio. 

Atualmente confere-se um novo enfoque aos cenários de interesses 

partindo de temas centrais propostos pelos professores e escolhidos 

diretamente pelo contexto diante de um desafio lançado aos alunos como 

proposito de solução dos mesmos. Segundo Hernandez (1998) em linhas gerais 

os centros de interesses apoiam-se num duplo ponto de partida pedagógico. 

 

Por um lado, destaca o princípio da aprendizagem por 
descoberta, que estabelece que a atitude para a aprendizagem 
por parte dos alunos é mais positiva quando parte daquilo que 
mais lhe interessa, e aprendem da experiência do que 
descobrem por si mesmos. E por outro lado, um princípio da 
escola ativa, que se refere ao exercício da educação como prática 
democrática, que outorga às assembleias de classe a decisão 
sobre o que deve aprender (HERNANDEZ, 1998, p. 64).  

 

A partir do momento em que se é lançado o desafio através da escolha 

do tema deve se levar em conta que o mesmo deve estar vinculado a realidade 

da criança sem fugir do conteúdo curricular abordado utilizando como critério 

de seleção seu caráter significativo, podendo surgir na família, na escola, em 
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suas relações sociais, culturais, intelectuais e emocionais. “Os projetos de trabalho 

tratam de ensinar o aluno a aprender, a encontrar o nexo, a estrutura, o problema que 

vincula a informação e que permite aprender” (HERNANDEZ, 1998, p. 66). 

 Para esse autor, os projetos de trabalho fundamentam-se em bases 

teóricas que respeitam os princípios: aprendizagem significativa, com base no 

que os alunos já sabem; articulação com uma atitude favorável para o 

conhecimento; previsão de uma estrutura lógica e sequencial dos conteúdos na 

ordem que facilite sua aprendizagem; sentido de funcionalidade do que 

aprender; avaliação do processo durante toda a aprendizagem e memorização 

compreensiva das informações. 

As práticas pedagógicas diante da robótica educacional cuja referência é 

o tema abrangente que contém suas bases teóricas de acordo com o 

embasamento entre disciplina e grade curricular e a própria metodologia da 

robótica em que visa buscar resultados reais de aprendizado, sendo uma de suas 

sistematizações sob as bases de concordância entre o que se deseja passar para o 

aluno e o que o aluno deseja aprender aprofundando a perspectiva do emprego 

de temas no ensino escolar de robótica em particular na dinâmica de sala de 

aula na elaboração curricular. 

 Na Escola campo de nossa investigação eles adotam projetos e os temas 

geradores de robótica educacional foram idealizados como um objeto de estudo 

que compreende o fazer, pensar, o agir e o refletir, a teoria e a pratica 

pressupondo um estudo da realidade em que emerge uma rede de relações entre 

situações significativa individual, social e histórica, assim como a discussão da 

equipe sobre a interpretação, montagem e programação dessa realidade. 

 

2.2. ROBÓTICA ENQUANTO RECURSO DIDÁTICO 

 

A robótica enquanto recurso didático não é um tema novo no cenário 

educacional. Na década de 80, já assistíamos à inserção desse artefato em 

conjunto com a linguagem de programação LOGO2 e cada vez mais solicita esse 

                                                   
2
 LOGO é uma linguagem de programação interpretada com um ponto de vista de características 

computacional. 
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evento, onde vemos grandes concursos de robótica educacional com escolas 

públicas, particulares e federais participando. Trata-se de uma iniciativa que 

colabora para uma proposta de dinamizar o currículo, com essa ferramenta que 

possui traços de total relevância dentro da sociedade que será capaz de em um 

futuro próximo poder definir mercado de trabalho devido à dependência da 

humanidade com a tecnologia.  

Ao passar do tempo, a robótica tornou-se um instrumento metodológico 

de auxílio ao ensino com o propósito de cooperar nas experiências educacionais. 

A robótica vem tendo grande aceitação no setor tecnológico e ganhando espaço 

nos meios educacionais.  

É nessa linha de pensamento que trazemos a questão da robótica que 

vem a oportunizar esses manejos em sala de aula. A robótica foi transformada a 

um ponto de ser lembrada como uma grande mediadora no processo de ensino 

aprendizagem. (D’ABREU, 1999). 

A facilidade em que crianças e adolescentes tem ao lidar com a 

tecnologia principalmente quando há robótica envolvida com as demais 

disciplinas evidencia que há entre a educação e a robótica há uma forte aliança e 

essa união tem tudo para dar certo, pois o robô como elemento tecnológico 

possui vários conceitos científicos que podem ser facilmente absorvidos pela 

didática escolar e moldada ao trabalho em conjunto como uma linha de 

produção onde ações são produzidas a fim de um resultado satisfatório. 

O robô3 como figura cientifica mexe com o imaginário das crianças onde 

eles têm vários meios de interagir e buscar novas simbologias de indicação 

construcionista e gerar novos ambientes de aprendizagem montando, 

controlando, programando e gerando assim automação denominada robótica 

educacional. 

A primeira vista a robótica aparenta ser apenas uma brincadeira entre 

os estudantes, contudo pode ser encarado como jogos lúdicos onde a criança 

tem a possibilidade de aprender brincando, porém a robótica educacional 

                                                   
3 Segundo o Aurélio (versão online), robe é um: “Aparelho automático, geralmente em forma 

de boneco, que é capaz de cumprir determinadas tarefas. / Fig. Pessoa que procede como um 

robô, isto é, que executa ordens sem pensar.” 
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sempre vai mais além por proporcionar um aprendizado real através de uma 

didática que solicita um trabalho em equipe levando os alunos a raciocinar a 

forma de trabalhar em sistema de troca de funções constantemente. 

A robótica educacional além de trabalhar com a montagem pelos alunos 

os desafia e desperta neles vontade de resolução de problemas através de 

simulações de situações reais que os alunos terão de buscar a solução de alguma 

complexidade e resolvê-lo na prática.  

Em nosso mapeamento das pesquisas trazemos objetivos oportunizados 

com a prática docente usando como meio a robótica: desenvolve a autonomia, 

isto é, a capacidade de se posicionar, elaborar projetos pessoais, participar na 

tomada de decisões coletiva desenvolve a capacidade de trabalhar em grupo 

como também proporcionar o desenvolvimento de projetos utilizando 

conhecimentos de diversas áreas;  

Aumenta a capacidade de pensar múltiplas alternativas para a solução de 

um problema, trazendo a questão das múltiplas representações de um conceito, 

que nesse momento vem a ser solicitado, levando em consideração por parte dos 

educadores a proposta dos vários caminhos para se chegar a uma resposta, 

respeitando e acompanhando o desenvolvimento do pensamento na construção 

do conhecimento. 

 Também desenvolve habilidades e competências ligadas a lógica, noção 

espacial, pensamento matemático, trabalho em grupo, organização e 

planejamento de projetos envolvendo robôs; promove a interdisciplinaridade, 

favorecendo a integração de conceitos de diversas áreas tais como: linguagem, 

matemática, ciências, história, geografia, artes entre outras (CABRAL, 2010). 

Confrontando-se o entendimento que os alunos já possuíam com os 

novos adquiridos com os trazidos ao final da atividade ganha mais sentido e 

podendo esses ser aplicados em novas atividades e situações.  

O uso da robótica enquanto recurso didático pode vir a proporcionar na 

contextualização, construção, execução, analise, depuração e conclusão de 

objetivos desejados. A computação como instrumento em experimentação 

envolve diretamente a tecnologia e tal faceta poderá ser disposta através da 

robótica como um de suas ramificações e como recurso metodológico e 

educacional. 



24 
 

Hoje, mais do que nunca, se busca exatidão e perfeição das informações 

para a realização dos processos de aprendizado que possam auxiliar o ser 

humano no desenvolvimento do seu intelecto, suprir suas necessidades mais 

emergentes seja conectado a rede com a finalidade de gerenciar sua busca pelo 

conhecimento ou através de realização de atividades automatizadas através da 

robótica gerando maior comodidade e produção mais rápida e exata. 

Diferentes métodos de aprendizagem foram utilizados na formação do 

modelo de Educação Tecnológica, muitos temas foram debatidos para em fim 

serem levados em consideração, muito esforço foi agregado para que tais 

fundamentações possam ter surtido os efeitos necessários para sua efetivação 

no âmbito escolar, necessidade da sociedade e do mercado de trabalho, 

cuidados com os custos, dificuldades de transferências dos princípios de uma 

teoria de aprendizagem para o ambiente escolar foram valorados durante tais 

considerações para a criação deste modelo de educação tecnológica. 

Os princípios de uma teoria de aprendizagem não podem ser sobrepostos 

a qualquer atividade educacional, nem classificada como solução mágica para 

solução de qualquer tipo de problema. Além disso, compreender uma teoria não 

é garantia de padronização das metodologias de ensino, nem se obtém dicas 

sobre o melhor método a ser aplicado a todas as demais situações. Portanto, é 

de vital importância compreender como as metodologias poderão ser utilizadas 

na solução das problemáticas aplicadas em cada desafio. Dificilmente uma única 

teoria pode explicar todo o processo educativo, para isso deve-se levar em 

consideração uma vasta quantidade de peças como em um quebra cabeças, um 

método se encaixa a outro para que se forme uma compreensão mais ampla da 

dimensão do aprendizado.  

Para tal fundamentação o ensino tecnológico e metodológico através da 

robótica educativa deve empregar uma abordagem construcionista. O 

construcionismo segundo Ribeiro (2006), possibilita ao aluno a construção 

subjetiva do conhecimento por meio de artefato tecnológico.  

Tais metodologias devem está atreladas aos suportes teóricos da 

metodologia construcionista no que tange os Quatro Pilares da Educação: 

Conceitos fundamentais da educação baseadas no relatório enviado da 

Comissão Internacional Sobre Educação para o Século XXI sob a coordenação 

de Jaques Delors para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
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Ciência e a Cultura (UNESCO). Sendo esses conceitos; Aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver com os outros, aprender a ser. 

De acordo com o que foi proposto acima sobre a robótica educativa, o 

pedagógico estimula a criatividade dos alunos devido a sua natureza dinâmica 

interativa servindo de metodologia motivadora a fim de estimular o interesse 

dos alunos para a educação tecnológica.  

Nota-se também que a robótica educativa proporciona uma interação 

com os usuários onde tal processo pode acontecer de forma mais acelerada 

conseguindo-se ainda relacionar-se com as demais áreas de conhecimento 

propostos dentro do currículo permitindo-os compreender com mais facilidade 

os conteúdos dentro da proposta curricular. A robótica como metodologia de 

inserção em determinada disciplina ou vice e versa visa também trabalhar com 

o emocional do aluno, o qual por sua vez, consiste e se motiva para buscar o 

melhor entendimento do conteúdo abordado. 

Vivemos em uma era pós-moderna onde a tecnologia contribui para a 

automação em todas as áreas, embora ainda na educação seu avanço seja um 

pouco lento seu processo está por vir com todo seu potencial, já que o processo 

educativo necessita um pouco mais de tecnologia na escola de forma móvel 

discreta e estar permanentemente acessível a todos, para que assim possa ser 

difundida nas diversas áreas de conhecimento com o intuito de motivar e 

despertar o interesse nos alunos e buscar os caminhos da tecnologia. 

Com o dever de promover o desenvolvimento das competências 

necessárias e habilidades cognitivas de seus usuários, a exploração de forma 

lúdica e interativa vem a permitir novos processos educativos, novas experiência 

e um novo horizonte do saber. Podemos assim pensar nos robôs como meio 

atrativo ou máquinas autônomas que venha a convidar alunos e professores a 

aprender, descobrir e a redescobrir métodos novos de aprendizado, inventando 

meios de conectar abstração e mundo real de no pensamento coletivo 

(QUINTANILHA, 2008). 

Por meio da robótica é possível trabalhar diversas áreas de 

conhecimento vindo a somar esforços para transformar a vida escolar em um 

campo desafiador onde a criatividade é a chave para o progresso inclusivo de 

novos saberes.  Prado (2008) nos explica que o uso de robôs faz com que 

professores escapem da lousa e façam de suas aulas algo mais dinâmico sem 
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perder o conteúdo despertando a curiosidade dos alunos transformando-os em 

algo chamado de alfabetização dos sujeitos tecnológicos. 

Diante dos fatos apresentados, torna-se de fundamental importância a 

realização de projetos na linha de pesquisa sobre robótica educacional, pois ela 

permite desenvolver e elaborar novas formas e novas metodologias educacionais 

no auxílio da interdisciplinaridade e quebras de paradigmas educacionais 

existentes. Desta forma, este trabalho, centra-se no desenvolvimento de 

experimentos educativos apoiados pela robótica educacional enquanto recurso 

didático objetivando sistematizar metodologias para dinamizar o currículo da 

escola. 

A robótica educacional foi escolhida devido a sua empregabilidade e 

fácil fusão com várias metodologias de ensino, pois sua abordagem 

construcionista possibilita meios de agregação aos demais métodos. Segundo 

Ribeiro (2006) os artefatos tecnológicos possibilita ao aluno a construção 

subjetiva do conhecimento, tais artefatos, ao estarem envolvidos no 

planejamento e construção de seus projetos significativos promovem uma 

interação e aprendizagem em busca da solução da problemática apresentada.  

Dentro da metodologia da robótica não há individualismo, pois, o aluno 

irá trabalhar em linha de produção de forma que haja permuta entre os 

participantes de modo que ninguém fique preso a um único processo dentro do 

projeto, uma vez que todos estejam interligados em busca da solução do 

problema. Os objetivos específicos do projeto buscam estudar, compreender as 

concepções sobre o processo educativo, analisar as possibilidades e só assim pôr 

em prática construindo seu protótipo e inserindo sua programação no cotidiano 

do saber. Já ao professor cabe compreender a problemática a ser lançada 

perceber quais são as possibilidades de ações, atrelar a seu conteúdo e a sua 

metodologia para enfim propor o desafio aos seus alunos. 

O projeto proposto pelo professor se faz através da seleção das 

disciplinas e conteúdos abordados dentro da grade curricular sem que haja 

perda de qualidade dentro do conteúdo que se deseja ensinar, lembrando que o 

foco deve está atrelado ao conteúdo e o robô é apenas a ferramenta de utilização 

para chegar ao resultado. O experimento é lançado ao grupo em forma de 

desafio dentro da situação-problema e ao montar os experimentos com os robôs 
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e pô-los em prática verifica-se o aprendizado a motivação dos alunos envolvidos 

no experimento. Portanto esse material foi extraído do documento que norteia o 

uso da robótica na Escola Fernando Pessoa de Mello, campo de nossa 

investigação. 
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3. Procedimentos metodológicos 

Para realizar essa pesquisa optamos inicialmente por um estudo 

exploratório, tendo como fonte de dados os próprios artefatos disponibilizados 

na escola e basicamente observações realizadas nas aulas práticas. Nossa coleta 

de dados se deu no primeiro momento no mapeamento dos recursos da escola, 

inicialmente iremos trazer a caracterização da escola campo de nossa 

investigação. 

A natureza da pesquisa será predominantemente qualitativa com a 

expectativa de assim, atender à natureza do objeto desta pesquisa e suas 

características sociais, e trabalhar com o universo de significados que o compõe. 

A abordagem exploratória vem embasada em Gil (2002) que 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais 

explicito a construir hipóteses.  

Pode se dizer que as pesquisas do tipo exploratórias têm como objetivo 

principal o aprimoramento de ideias ou a descobertas de intuições. Seu 

planejamento é, portanto bastante flexível, de modo que possibilite a 

considerações dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria 

dos casos essas pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências pratica com o problema 

estudado; e (c) analise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2002, 

p. 41). 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 
A pesquisa foi realizada na Escola de Referência EREM Fernando 

Pessoa de Melo no município de Quipapá / PE; Escola da Rede Pública Estadual 

da Zona da Mata Sul. Esta Escola atende a um total de 526 alunos distribuídos 

nos três anos do Ensino Médio e 22 professores. A escola funciona no período 

da manhã e tarde atendendo ao ensino integral e a noite têm cinco turmas de 

EJA do Ensino Médio.  

A estrutura física da Escola é satisfatória, reformada a um ano e meio 

atrás, de acordo com a tabela 1 estrutura física da escola logo abaixo relacionada 
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veremos um mapeamento da estrutura física da escola de acordo com os 

ambientes disponíveis:  

Tabela 1: Estrutura Física da Escola 

Ambientes Quantidade 

Salas de aula 17 

Secretaria 01 

Pátio interno 01 

Pátio externo  01 

Quadra  01 

Refeitório 01 

Cozinha 01 

Sanitários femininos 05 

Sanitários Masculinos 05 

Sanitários para professores 02 

Sala de vídeo e TV 01 

Laboratório de informática 01 

Auditório  01 

Laboratório de Ciências 01 

Biblioteca  01 

Almoxarifado 01 

Fonte: Escola Fernando Pessoa de Mello 

A Tabela 1 Tabela acima descrita nos mostra o ambiente escolar 

disponibilizado para abrigar os recursos tecnológicos presentes, onde todos os 

ambientes possuem acesso à internet favorecendo assim as práticas pedagógicas 

com a inserção destes recursos tecnológicos. 

O uso desses espaços se dá de forma aberta. A escola não tem o manejo 

de monitoria de alunos nos espaços de atendimento como laboratório, é o 

próprio professor se encarrega desse papel dando aos alunos o livre arbítrio 
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para usufruir dos equipamentos disponíveis na escola catalogados na Tabela 2 

onde há uma breve descrição de cada elemento exposto e seu uso conforme a 

relação dos equipamentos levantados na escola o seguinte: 

 

Tabela 2: Equipamentos 

Equipamentos  Quantidade  

Servidor   02 

Lousa digital 01 

Notebook  02 

Computadores  32 

Máquinas de Xerox 01 

Televisão 01 

Aparelho de DVD 02 

Data Show/Projetor  22 

Aparelho de Som 04 

Estação de Rádio da escola 01 

Tablete Aluno 186 

Kit LEGO 12 

Quiosque multimídia 01 

Fonte:  Escola Fernando Pessoa de Mello 

 

A Tabela 2 vem dar conta do mapeamento necessário a realização de 

nossa pesquisa. Materiais esses disponibilizados de forma explicitada abaixo. 

 

 Quiosque multimídia 

É composto por um computador servidor que abriga três usuários 

simultâneo, fica instalado na biblioteca, sistema operacional Windows 7 e o 
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programa Educandus, possui conexão wi-fi servindo como meio de pesquisa 

para os alunos. Esse quiosque (Figura 3.1) é usado pelos alunos com frequência.  

 

Figura 3.1 - Quiosque Multimídia 

 

 

 

 

 

 

 

 Servidor de Internet 

Com dois Núcleos de processamento Xeon e com a capacidade de 

armazenamento de quatro terabytes o servidor gerencia o fornecimento de 

internet para toda a escola através de roteadores como pontos de acesso pelo 

programa aluno conectado. 

Figura 2.2 - Servidor de Internet 

 

Fonte: Acervo da Escola Fernando Pessoa de Mello. 

 

 

Fonte: Acervo da Escola Fernando Pessoa de Mello 
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 Notebook  

A Escola possui dois notebooks para pesquisa e uso dos professores na 

sala de aula auxiliando-os em suas atividades didáticas e pedagógicas. 

Figura 3.3 - Notebook do Professor 

 

Fonte: Acervo da Escola Fernando Pessoa de Mello. 

 

 Computadores do Laboratório de Informática 

 O Laboratório de informática possui 26 computadores que são utilizados 

pelos alunos para realizarem pesquisas e digitação de seus trabalhos, todos com 

sistema operacional Windows 7 e programas educacional Educandus. Todos 

conectados a internet.  

Figura 3.4 - Computadores do Laboratório 

 

Fonte: Acervo da Escola Fernando Pessoa de Mello. 
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 Data Show 

A Escola conta com 18 aparelhos data shows multimídia com 

computador acoplado e sistema operacional Linux e mais quatro aparelhos data 

show comum que são utilizados na sala do auditório. 

Figura 3.5 - Data Show 

 

Fonte: Acervo da Escola Fernando Pessoa de Mello. 

 Smart TV 

A Escola conta com 02 smart TVs localizadas na sala de vídeo utilizadas 

pelos professores para transmissão de vídeos didáticos, essas TVs conectadas a 

internet permitem navegação na internet e interação em redes sociais. 

Figura 3.6 - SmartTV 

 

Fonte: Acervo da Escola Fernando Pessoa de Mello. 
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 Tablets do Aluno 

Através do Programa Aluno Conectado durante os anos de 2012, 2013, 

2014 e 2015 foram distribuídos 186 tablets com os alunos do segundo e terceiro 

anos do ensino médio servindo como uma das fontes de pesquisa para os alunos 

ampliarem seus horizontes de conhecimento. 

Figura 3.7 – Tablet do Aluno 

 

Fonte: Acervo da Escola Fernando Pessoa de Mello. 

 

 Estação de Rádio do Grêmio Estudantil 

O Grêmio Escolar da Escola possui uma estação de rádio para que se 

possam transmitir os informes da referida escola além dos programas para 

descontração durante os intervalos. 

Figura 3.8 – Rádio da Escola 

 

Fonte: Acervo da Escola Fernando Pessoa de Mello 
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 Lousa Digital 

A Escola conta com uma lousa digital com sensores em infravermelho 

que permite interação com o que se é projetado tornando as aulas muito mais 

atrativas e dinâmicas. 

Figura 3.9 – Lousa Digital 

 

Fonte: Acervo da Escola Fernando Pessoa de Mello. 

 

Traremos agora o Kit da LEGO foco do objeto de nosso estudo, dentre 

todos os equipamentos que a Escola dispõe nosso olhar se voltou para o uso 

desse material enquanto recurso didático no auxílio a construção de conceitos 

no Ensino Médio, mas especificamente nas disciplinas de matemática e física.  

Logo abaixo foi descrito através de uma tabela os itens contidos no kit 

LEGO utilizados para a montagem de diversos tipos de robôs de acordo com a 

necessidade da atividade imposta ao aluno. 

Tabela 3: Kit LEGO 

Itens Quantidade  

Motores 03  

NXT 01 

Sensor de temperatura 01 

Sensor de luz 01 

Sensor de toque 02 
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Sensor infravermelho 01 

Sensor de ultrassom 01 

Rodas 06 

Elementos de construção technic 44 

Pinos de encaixe 96 

Cabos de conexão 06 

Cabo de transferência de dados 01 

Carregador 01 

Bateria 01 

Manuais Lego Zoon  267 

 

Apresentaremos a seguir detalhadamente todos esses itens da tabela 

acima, a fim de proporcionar um melhor entendimento acerca do objeto 

investigado. 

 KIT LEGO 

Este Kit permite que os alunos durante as aulas possam construir e 

programar soluções dentro dos desafios da robótica de forma real. Neste Kit o 

processador NXT se conecta aos motores através de cabos e toda montagem se 

dá através de blocos, sensores de ultrassom, som, luz e dois sensores de toque, 

uma bateria recarregável, cabos de conexão e um cabo de transmissão de dados.  

Figura 4.1 - Motores e NXT

 

Fonte: Acervo da Escola Fernando Pessoa de Mello. 
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 Ambiente de Programação NXT 

O Ambiente de Programação NXT, consente a inserção através de 

blocos de comando permitindo que o programa possa dar execução ao robô 

fazendo com que o mesmo detecte o ambiente ao seu redor e também possa 

responder a estimulo de luz, cores e som. 

Figura 3.10 – Ambientes de Programação NXT 

 

Fonte: sistema LEGO Mindstorm. 

 

 Elementos de Construção LEGO  

O conjunto LEGO, 9797 contém elementos de montagem compostos por 

peças de encaixe, pinos e pequenos blocos que se encaixam no módulo NXT 

onde dependendo do que se pretende montar permite inúmeras opções de robôs 

como descrito na imagem abaixo. 

Figura 3.11 – Kit de Encaixes 

 

Fonte: Acervo da Escola Fernando Pessoa de Mello. 
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Figura 3.12 – Robôs LEGO 

 

Fonte: Acervo da Escola Fernando Pessoa de Mello. 

 Temos na imagem 4.4 um protótipo de veículo acoplado sua estrutura ao 

dispositivo NXT de onde se é implantada os comandos através de programação 

própria da LEGO. 

 

 Manuais LEGO ZOOM 

 

Esses manuais seguem uma metodologia bastante atraente, onde 

através de história que envolve o aluno dentro do conteúdo abordado fazendo 

com que ele assimile e coloque em prática seu aprendizado de forma dinâmica.  

Figura 3.13 – Manuais LEGO ZOOM 

 

Fonte: Acervo da Escola Fernando Pessoa de Mello. 

 

 A didática escolar aliada a estes elementos de apoio ao aprendizado e 

através dos processos e recurso que possam auxiliar tanto professor quanto 
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alunos nas suas necessidades vêm ofertar a partir dessas ferramentas os meios 

cujo qual pode se almejar objetivos mais concretos, tendo a finalidade de 

apresentar maiores desempenhos obtidos na área educacional segundo as 

considerações a respeito da robótica. 
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4. Resultados 

 

Na escola de referência Fernando Pessoa de Mello nos foi possibilitado 

uma análise mais detalhado a respeito do que são as relações entre prática 

educacional imergida aos recursos tecnológicos. 

Durante esta observação foi visto que há a necessidade de se inserir 

dentro do currículo escolar a prática dos processos tecnológicos aliados a 

metodologia aplicada pela escola nas demais disciplinas, com a finalidade de 

tratar de forma lúdica os conteúdos teóricos que tanto aborrecem os alunos, 

para que eles possam trabalhar a interdisciplinaridade tecnológica. 

É bastante notável que a robótica educacional estimula a prática 

educacional inserindo no aluno experiências como: criatividade, motivação e 

raciocínio lógico relacionando o interpessoal do aluno, fazendo com que ele 

tenha uma percepção maior do que se trata o trabalho em equipe e como isso 

pode servi-lo em sociedade. 

Aos professores como mediadores deste processo buscam inserir nestes 

alunos um maior incentivo em relação a busca do conhecimento e sua formação 

interdisciplinar, possibilitando aulas mais atraentes e também o exercício da 

cidadania com lições práticas da vida real. 

Por fim, concluímos que através da experiência com a robótica foi 

possibilitado observar os alunos alcançar maior desenvolvimento através da sua 

criatividade buscando soluções para experimentos e com isso proporcionou 

maior comunicação entre os personagens envolvidos, atingindo todos os 

objetivos traçados aumentando de forma mais abrangente o alcance das metas 

de aprendizado. 
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5. Considerações Finais 

 
 

Diante da experiência vivenciada com a robótica LEGO na Escola de 

Referência Fernando Pessoa de Mello no município de Quipapá fica em 

evidência a relevância do uso de uma ferramenta que fornece compreensão e 

interação na solução de problemas reais através de um determinado campo de 

estudo no âmbito educacional, buscou-se realizar esse trabalho como objetivo 

de medir a eficácia e contribuição do uso da robótica educacional no processo de 

ensino e aprendizagem de forma colaborativa na prática educacional. 

No primeiro momento vimos que a robótica inserida nesta escola como 

tecnologia educacional teve como finalidade viabilizar melhorias no que se diz 

respeito a participação dos alunos e a busca de resultados mais expressivos nos 

campos de matemática, química e física fazendo com que houvesse melhorias 

visíveis em todos os seguimentos de aprendizagem. Observamos que as 

tecnologias presentes na escola, além da robótica ajudaram a levantar o ânimo 

dos alunos fazendo com que houvesse realmente uma participação mais efetiva, 

colaborativa e dinâmica. 

Durante a realização dos experimentos com a ferramenta LEGO foi 

observado na metodologia do professor o uso de boa parte dos recursos 

tecnológicos como os fascículos das revistas ZOOM LEGO4 para transmitir o 

conteúdo que se pretendia se feito durante a aula, após a leitura foi exposto em 

slide o protótipo de robô a ser construído e o procedimento para sua montagem. 

Foi dado aos alunos total liberdade para o desenvolvimento da atividade, 

inclusive pesquisa na internet e a disponibilidade de uso de seus tablets durante 

os procedimentos. 

Na escola campo de estudo, ficou evidenciado que a metodologia 

proposta pela LEGO segue os conceitos do construtivismo e que aliada às 

metodologias propostas pelos professores houve uma junção, bem sucedida em 

que os alunos se sentiram bastante à vontade para realização das atividades, 

embora, ficou evidenciado que os professores não apresentaram um domínio 

satisfatório com a ferramenta ficando, apenas, no acompanhamento das 

                                                   
4
 Fascículos, contendo metodologias a ser abordada em conjunto com o conteúdo da prática do professor. 



42 
 

atividade por não possuírem uma afinidade mais eficaz com a tecnologia como a 

que os alunos possuíam. 

Contudo a aprendizagem adquirida no campo da robótica demostrou 

frutos onde foi verificado que os alunos concluíram com êxito a atividade 

havendo melhora no rendimento dos mesmos de acordo com o que os 

professores nos relataram, durante a observação na escola campo de estudo, um 

observamos que a robótica é um bem necessário à interação e trabalho no 

coletivismo estudantil. 

Portanto, encontra-se na robótica educacional um aliado para a 

aprendizagem, a nova didática para que possa ocorrer a aprendizagem real 

dentro espaço físico da sala de aula também a robótica insere novos métodos 

que podem vir a garantir que ocorra um aprendizado colaborativo dentro e fora 

do ambiente escolar. Uma aprendizagem em colaboração desenvolve a 

construção coletiva do saber. 

Feito isso, a robótica busca mais um avanço em busca de novas 

possibilidades, e incorporar a suas práticas pedagógicas ações que utilizem os 

robôs como um artefato de auxílio para a busca do saber, integrando o aluno a 

esse meio fazendo, assim, que o mesmo se sinta parte fundamental do processo 

da formação do seu próprio conhecimento. 

Diante da existência de uma ferramenta que venha fornecer 

compreensão e interação na solução de problemas reais através de um 

determinado campo de estudo no âmbito educacional, buscou-se realizar esse 

trabalho 0 objetivo de conhecer através do uso da robótica enquanto recurso 

didático em que medida vem de fato a auxiliar e contribuir no processo de 

ensino e aprendizagem de forma colaborativa na prática educacional. 

Vimos que a robótica inserida como tecnologia educacional possibilita a 

educação transpor barreiras a fim de ampliar possibilidades e dinamismo na 

construção do conhecimento, favorecendo aprendizagens significativas. As 

tecnologias educacionais estão cada vez mais presentes em todos os 

seguimentos, promovendo importantes meios de se alcançar, de forma ágil, o 

aprendizado real e imediato. Sabendo disso se faz necessário buscar aliar a sua 

prática pedagógica as tecnologias atrativas que está cada vez mais moderno e 

mais presente no cotidiano dos estudantes. 
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Salientando, a robótica educacional é uma realidade com o intuito de 

auxiliar o professor. Vimos que a figura do professor era imposta como o único 

detentor do conhecimento já foi comprovado que esta comparação não é a mera 

novidade, e que o professor é sim um agente mediador. Esta nova forma de 

complementar aprendizagem ocorre de forma não linear, de modo que os 

alunos são os protagonistas da busca e construção de seu próprio conhecimento. 

Na escola campo de estudo, ficou evidenciado que a metodologia 

proposta pela LEGO segue os conceitos do construtivismo e que acoplado a 

metodologia aplicada pelos professores houve um aprendizado significativo 

observando-se que os professores ainda sentem dificuldades em administrar o 

tempo da aula e ao mesclarem seus conteúdos aos métodos da LEGO. Há uma 

certa divergência, porém, por parte dos alunos há uma facilidade maior em se 

adaptarem aos conceitos tecnológicos apresentados. 

Nesse sentido, recomenda-se o uso da robótica como um mediador 

educacional, com a finalidade de ofertar ao estudante, com a interação da 

robótica como robô mind, lightbot, mindstorm da LEGO ou até mesmo com o 

uso do Arduino na confecção da robótica para uma melhor compreensão a 

respeito dos temas abordados em sala de aula e em relação com seu cotidiano. 

Dessa forma, busca-se apresentar considerações sobre a aplicação deste 

trabalho de conclusão de curso desenvolvido no decorrer de um ano e meio de 

pesquisa. 

Tratando-se do estudo deste trabalho realizado na escola de referência 

Fernando pessoa de Mello, onde lançamos mão dos seus conhecimentos 

teóricos, articulados aos conhecimentos obtidos na pratica escolar, partimos 

para uma perspectiva em que presenciamos com os conteúdos desenvolvidos na 

pratica da robótica educacional tendo como base o próprio currículo escolar 

proferida nas disciplinas em que a robótica foi abordada e discutida, envolvendo 

diretamente alunos e professores no desenvolvimento desta proposta. 

Este processo serviu como base não só para este trabalho como abriu 

caminhos para trabalhos futuros, percebendo-se sua amplitude das 

transformações exercidas sobre os alunos, que se defrontaram com o desafio de 

se levar a refletir sobre a prática do construcionismo dentro robótica 

educacional, onde se é visto como caminhos que nos leva a atitudes corretas e 
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que precisamos para a construção do novo pensar para o cidadão que buscará 

melhorias sociais de forma participativa no meio em que ele está inserido. 

Portanto, concluímos este trabalho na convicção de que com o uso da 

robótica educacional na escola Fernando Pessoa de Mello através da 

metodologia proposta pela LEGO, houve um despertar da curiosidade por parte 

dos alunos em vista que, os alunos se dedicaram, participaram, colaboraram e 

criaram soluções inteligentes diante dos desafios mediados pelos professores no 

que refere a oportunidades de acesso a ferramentas de experimento tecnológico. 
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