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Quando o estudante se envolve na construção 
e na modelagem dos robôs, este passa a ter um 
senso de cuidado muito maior na relação com 
este objeto do que se recebesse o robô pronto. 
Desta forma, os alunos estão propensos a 
explorar e a fazer profundas conexões com 
conceitos científicos baseados em suas 
atividades (Resnick, 2001). 



RESUMO 

 

 A realização de oficinas com robótica educativa no ensino médio é uma atividade 

fundamental para o desenvolvimento de competências como raciocínio lógico, habilidades 

manuais e estéticas, relações interpessoais e intrapessoais, integração de conceitos aprendidos 

em diversas áreas do conhecimento, dentre outras. Consequentemente, a investigação por nós 

efetuada teve como objetivo geral pesquisar sobre as contribuições da robótica no processo de 

ensino e aprendizagem de conteúdos curriculares. E, como objetivos específicos investigar 

quais as possíveis contribuições da robótica educacional no ensino de matemática; descrever o 

ambiente educativo e possíveis empecilhos associados ao uso da robótica educativa; observar 

o comportamento dos estudantes numa aula de robótica; avaliar a aplicação da robótica como 

material didático e suas contribuições no ensino de matemática e física. Para alcançar os 

objetivos foram realizadas quatro oficinas em uma escola da rede pública estadual localizada 

em João Pessoa – PB com material de robótica educacioanl da linha Da Vinci Machines da 

marca fischertechnik distribuído pela Secretaria de Estado da Educação da Paraíba. Os 

resultados mostram que os alunos iniciaram um processo de compreensão sobre as forças que 

atuam em determinadas máquinas em movimento circular, por exemplo a força centrífuga e 

dos fundamentos matemáticos da construção de máquinas como ângulos e polígonos. Esse 

processo de compreensão pode contribuir para o desenvolvimento do interesse pela 

matemática e física.   

Palavras-chave: robótica educacional, desenvolvimento da atenção e concentração, 

experimentação, interdisciplinaridade. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The workshops with educational robotics in high school is a fundamental activity for the 

development of skills such as logical reasoning, manuals and aesthetic skills, interpersonal 

and intrapersonal relationships, integration of concepts learned in different areas of 

knowledge, among others. Consequently, the research carried out by us aimed to research the 

contributions of robotics in teaching and learning curricula. And as specific objectives 

investigate what the possible contributions of educational robotics in mathematics teaching; 

describe the educational environment and possible obstacles associated with the use of 

educational robotics; observe the behavior of students in a class of robotics; evaluate the 

application of robotics as teaching material and his contributions to mathematics and physics 

teaching. To achieve the objectives were held four workshops in a school public schools 

located in João Pessoa - PB with robotics educacioanl material line Da Vinci Machines brand 

fischertechnik distributed by Ministry of Education of Paraíba. The results show that students 

began a process of understanding about the forces acting on certain machines in circular 

motion, eg the centrifugal force and the mathematical foundations of construction machines 

such as angles and polygons. This understanding may contribute to the development of 

interest in mathematics and physics. 

 

KEYWORDS: educational robotics, development of attention and concentration, 

experimentation, interdisciplinarity 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde que comecei lecionar matemática por volta do ano 2000, sempre tive 

interesse por leituras que abordassem assuntos relacionados com metodologia do ensino dessa 

componente curricular; aliás, penso que a maioria dos professores de matemática tem esse 

interesse. No entanto, naquela época, as publicações a que tinha acesso eram ainda 

incipientes. Quero dizer como isso que as escolas não recebiam material relacionado com o 

ensino de matemática como recebem atualmente. Grande parte dos professores tinha acesso 

apenas ao periódico de circulação nacional que o Ministério da Educação (MEC) enviava para 

as escolas, o qual era direcionado mais especificamente para a primeira fase do ensino 

fundamental. Não tínhamos os livros que chegam hoje em dia do Programa Nacional 

Biblioteca da Escola - PNBE, de apoio pedagógico, muito menos os materiais didáticos como 

laboratório de matemática e laboratório de robótica educativa 

Para minha surpresa, no início do ano de 2013 chegou à escola que trabalho um 

laboratório completo de robótica educativa (RE). Esse material está destinado para o suporte 

ao ensino de física, química e matemática. Com a chegada da RE surgiu a necessidade de 

conhecer a maneira de trabalhar com aquele material na nossa escola a qual não tinha 

nenhuma sala específica para montagem dos kits e para trabalhar na sala de aula também não 

era adequado, pois as salas não tinham portas e esse era um pré-requisito para que 

pudéssemos deixar os kits montados e protegidos para continuar o trabalho em outras aulas. 

Tendo em vista essa problemática, o grupo de professores das ciências exatas resolveu deixar 

o material guardado até que surgisse uma sala específica para trabalhar com a RE.  

Aquela atitude que resolvemos tomar não era bem o que eu queria uma vez que 

trabalho com a disciplina que apresenta maiores problemas no processo de ensino e 



aprendizagem na minha escola, mas era sem dúvida a mais adequada para aquele momento. 

Apesar de estar num grupo de professores com bastante tempo de magistério, sempre tive 

anseios de como melhorar a minha prática, mesmo sem muito conhecimento dos resultados da 

aplicação de materiais pedagógicos em sala. Assim, resolvi desenvolver este trabalho também 

como forma de suprir essa necessidade.  

Tendo em vista as questões acima e considerando que acredito em aprendizagem 

matemática desde que se tenham bons questionamentos e aulas diversificadas, proponho 

como questionamento principal dessa pesquisa a seguinte pergunta: é possível aprender 

matemática no ensino médio utilizando a robótica educacional como recurso? Como? 

Penso que é possível sim, mas o questionamento principal é como isso pode ser 

feito, como podo ser sistematizado? Como devo proceder para conseguir que meus alunos 

aprendam matemática utilizando os kits de robótica educativa que a minha escola 

disponibiliza? 

Além do questionamento mencionado acima, buscarei nesse trabalho esclarecer as 

seguintes argüições: 

- A robótica educativa potencializa o interesse pela matemática? 

- A robótica educativa facilita a aprendizagem de conteúdos matemáticos? 

- Como os alunos passarão a ver o estudo de matemática após trabalhar na 

montagem de kits de robótica educacional?   

- A robótica educacional promove o desenvolvimento da criatividade e o 

desenvolvimento interpessoal? 



Portanto, essas são as questões que serão abordadas e que servirão de norte para a 

execução da presente pesquisa que tem como objetivo geral pesquisar sobre as contribuições 

da robótica no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos curriculares. Para atingir o 

objetivo geral delineamos como objetivos específicos: Investigar quais as possíveis 

contribuições da robótica educacional no ensino de matemática; Descrever o ambiente 

educativo e possíveis empecilhos associados ao uso da robótica educativa; Observar o 

comportamento dos estudantes numa aula de robótica; Avaliar a aplicação da robótica como 

material didático e suas contribuições no ensino de matemática e física. 

 

2  JUSTIFICATIVA 

 

A falta de interesse dos estudantes brasileiros pela matemática vem gerando 

diversos problemas na sociedade contemporânea.  Um exemplo dessa problemática que vem 

atingindo o desenvolvimento econômico do Brasil é a falta de mão de obra qualificada em 

áreas como engenharia (em diversas especialidades). Nesse sentido, Lorenzato (2012) afirma 

que faltam professores licenciados em Matemática, principalmente para lecionar em escolas 

públicas. Outro problema que não foge da esfera da escassez de profissionais no Brasil é o 

número insuficiente de professores de física. Dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) apontam que essa é uma das áreas mais 

precárias do Brasil, pois também sofre com a falta de profissionais que possam atuar no 

ensino. Outra área em crescimento e que padece com a carência de mão de obra é a das 

ciências agronômicas, além da carência de novos cientistas para nossas universidades. 

Outro fator que pode ser determinante para o aumento do desinteresse dos nossos 

estudantes na área de matemática pode estar relacionado com a metodologia de ensino desse 



componente curricular.  Essa metodologia é geralmente influenciada pelos livros didáticos os 

quais, segundo Carvalho (2013), apresentam os conteúdos de forma teórica e estanques aos 

demais conteúdos ou a algum contexto aplicável.  

Assim, a metodologia de ensino da Matemática pode também ser um dos motivos 

da falta de interesse dos jovens pela escola, em especial, pela matemática, e isso pode estar 

contribuindo para o baixo desempenho do Brasil nos exames de avaliação da educação básica. 

A média no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) ainda está longe das 

médias dos países desenvolvidos além de estarmos na posição 57º no Programme for 

International Student Assesment (PISA) na edição de 2009. Nesse exame, a China obteve o 1º 

lugar com 600 pontos enquanto o Brasil fez apenas 386 pontos.  

Esse panorama se estende por grande parte das escolas públicas brasileiras a 

exemplo da que leciono, em João Pessoa na qual o IDEB/PB, uma avaliação aplicada pelo 

governo do Estado, não passou de 3,0 pontos em 2013. Neste cenário, mostra-se importante 

discutir possibilidades que viabilizem a melhora no processo de ensino e aprendizagem da 

matemática, que propiciem ao estudante uma maior apropriação dos conceitos matemáticos, 

bem como, suas aplicações. 

Os questionamentos sobre o ensino e as diversas formas de realizar a tarefa de 

instruir não são recentes. Desde o século XVII o pensador Comenius defendia um ensinar 

tudo a todos totalmente. Assim, a discussão a cerca da metodologia de ensino em diversas 

áreas do conhecimento tornou-se tão importante que acabou por se configurar como objeto de 

pesquisa em várias áreas, além da pedagogia. Nas últimas décadas essa discussão se 

intensificou devido às mudanças impostas pela sociedade contemporânea, principalmente a 

partir primeira década de século XXI, quando a internet e a informação tornaram-se mais 

acessíveis a um número maior da população do globo. 



Assim, para acompanhar a demanda dessa nova sociedade, o ensino, em especial 

o de matemática, vem passando também por transformações e vem deixando de ser expositivo 

para ser mais experimental. Para seguir na mesma direção dessa tendência, as escolas vêm 

recendo materiais diversos como os kits de robótica educativa, os quais, longe de serem uma 

panaceia para o modelo de educação brasileira, vêm se constituindo como mais um recurso 

para melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Essa é a realidade da escola na qual 

trabalho que recebeu em 2013 diversos Kits de robótica educativa para auxiliar o ensino de 

física, química e matemática.  

Os estudantes dessa escola têm demonstrado pouquíssimo interesse pelo estudo da 

matemática, o que pode ser verificado nas aulas expositivas dessa disciplina e nos resultados 

das avaliações internas e externas como o IDEB/PB. Foi essa realidade que nos levou a 

realizar esta pesquisa para a qual buscamos apoio em teóricos como Papert (1994), Fazenda 

(1979), Perrenoud (2000) entre outros, para nos ajudar a ler a realidade e cotidiano de sala de 

aula. 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O desenvolvimento de aulas com o uso de robótica não é recente.  Tal maneira de 

estudar foi introduzida na educação na década de 60 pelo cientista Saymourt Papert, do 

Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Ele direcionou seu trabalho ao 

desenvolvimento de programas capazes de fortalecer atividades intelectuais nas crianças. No 

Brasil, o primeiro kit comercializado para a montagem de robótica foi o da Lego, composto 

por sensores, motores e engrenagens. 



Dois trabalhos de Seymourt Papert são muito importantes para a área educacional, 

LOGO: computadores e educação (1980) e A Máquina das Crianças: repensando a escola na 

era da informática (1993). No primeiro o autor aponta possibilidades de transformação do 

modelo de educação fazendo uso de computadores através da linguagem de programação 

LOGO. Já no segundo trabalho, Papert apresenta experiências educativas com robótica e 

discorre sobre a formação de professores, além discutir o uso do software LOGO em 

atividades de ensino de matemática.  

Foi nesse contexto que surgiu a robótica educacional como ferramenta para apoiar 

atividades de ensino de matemática em diversos níveis. A linguagem LOGO nada mais é do 

que uma programação criada pelo grupo do MIT e objetivava fazer uma tartaruga se deslocar 

na tela do computador através de comandos de programação. Como o público alvo era 

composto por crianças, o MIT decidiu criar um protótipo de tartaruga e conectar ao 

computador para que se movimentasse realmente e não apenas virtualmente. Esse movimento 

era o mesmo movimento que já havia sido elaborado na programação LOGO. A partir daí 

surgiram os kits de peças de montagem para uso escolar.  

Assim, o uso de robôs na educação aparece num cenário de mudanças no modo de 

aprender e consequentemente na maneira de encarar a educação. O que garante isso é o 

desenvolvimento da informática e seus instrumentos, principalmente a internet. Essas 

mudanças impostas pelo surgimento de uma sociedade conectada não são neutras nem tão 

pouco isoladas, elas atingem também a escola e seu modo de ver a educação. Daí a relevância 

de se considerar o papel da Escola e o significado da Educação atrelado ao significado de ser 

alfabetizado numa sociedade contemporânea. Nesse sentido, Freire (1990) citado por Papert 

(1994) afirma que tornar-se alfabetizado significa pensar de uma maneira diferente do que 

anteriormente, enxergar o mundo de outra maneira, e isso sugere que há muitas alfabetizações 

diferentes.  



Papert (1994, p.78) afirma que a arte de ensinar sempre esteve no centro do 

discurso mas a arte de aprender não se tem nem etimologia, talvez isso se dê devido a Escola 

sempre pensar no ensino como processo ativo – o professor estar no comando -  enquanto o 

aprendiz tem apenas de obedecer instruções. Essa deve ser a postura do professor no século 

XXI ? 

Questões como essas perpassam pela discussão do que seriam as mudanças ideais 

no tocante a concepção de aprendizagem escolar, como também da relação entre professor e 

aluno, aluno e aluno e comunidade. Portanto, para compreender o processo de aprendizagem e 

daí poder usar a tecnologia da robótica em favor dela, o professor deve entender que 

mudanças de materiais ou de metodologias não são suficientes para impulsionar mudanças no 

âmbito da aprendizagem da matemática. É preciso mais que a modificação de um método de 

ensino ou a substituição de uma tarefa por outra. É necessário antes de tudo, compreender, 

como afirma Moran (2009), que o foco da aprendizagem é a busca da informação 

significativa, da pesquisa, o desenvolvimento de projetos e não predominantemente a 

transmissão de conteúdos específicos. Nesse direcionamento, as diretrizes curriculares 

nacionais1 afirmam que:  

Uma consequência imediata da sociedade de informação é que a 
sobrevivência nesse ambiente requer o aprendizado contínuo ao longo de 
toda a vida. Esse novo modo de ser requer que o aluno, para além de adquirir 
determinadas informações e desenvolver habilidades para realizar certas 
tarefas, deve aprender a aprender, para continuar aprendendo. Essas novas 
exigências requerem um novo comportamento dos professores que devem 
deixar de ser transmissores de conhecimentos para serem mediadores, 
facilitadores da aquisição de conhecimentos; devem estimular a realização 
de pesquisas, a produção de conhecimentos e o trabalho em grupo (BRASIL 
- DCN, p. 163, 2013). 

 

Assim, de acordo com as DCN, para atender as demandas da sociedade 

contemporânea, a Escola deve proporcionar para seus alunos a oportunidade de experimentar, 
                                                           

 



testar, até mesmo errar, visando uma aprendizagem mais sólida e até mesmo mais próxima da 

realidade em que estão inseridos os seus estudantes. Ainda a respeito da metodologia de 

ensino, as DCN afirmam:  

 

Essa transformação necessária pode ser traduzida pela adoção da pesquisa 
como princípio pedagógico. É necessário que a pesquisa como princípio 
pedagógico esteja presente em toda a educação escolar dos que 
vivem/viverão do próprio trabalho. Ela instiga o estudante no sentido da 
curiosidade em direção ao mundo que o cerca, gera inquietude, 
possibilitando que o estudante possa ser protagonista na busca de 
informações e de saberes, quer sejam do senso comum, escolares ou 
científicos (BRASIL - DCN, p. 163, 2013).  

  

Ao que tudo indica, a escola da atualidade tem entre outros desafios, o de 

reestruturar a sua prática sob pena de se tornar um ambiente contraditório, no qual os 

estudantes que deveriam estar aprendendo, se encontram apenas para dissolver seu tempo em 

conversas infrutíferas do ponto de vista da ciência. E, para ter chance de alcançar os desafios 

da atualidade, parece que a escola deve sim considerar como alternativa o uso de instrumentos 

e maneiras inovadoras de ensinar e, nesse sentido, a robótica educativa parece ser uma 

alternativa promissora.  

Sob esse aspecto, Martins (2012) aplicou uma proposta de trabalho para o ensino 

da matemática com o uso de kits de robótica da LEGO em uma escola da rede municipal de 

Porto Alegre. Após acompanhar o desenvolvimento de tarefas voltadas para o ensino de 

matemática com kits de robótica, a autora observou maior envolvimento dos estudantes nos 

estudos de matemática e robótica. Verificou também a aceitação do erro como uma estratégia 

na busca de soluções de problemas de matemática e robótica e o desenvolvimento de 

estratégias para organizar-se em grupos de trabalho.  

 Carvalho (2013) em pesquisa acerca do uso da metodologia da resolução de 

problemas, da modelagem, e o uso de tecnologias educacionais afirma que a prática 



pedagógica deve ser contextualizada e deve propor atividades (problemas) que aproximem o 

conteúdo ao cotidiano do aluno, para que este possa  estabelecer ligação  entre  os  conceitos  

abstratos  e aplicabilidade  a  partir  da  linguagem matemática. Segundo o autor, essa prática 

pode ser potencializada por meio do uso de tecnologias educacionais. Para ele, a proposta de 

atividade a partir da situação concreta poderá motivar os alunos e consolidar o aprendizado.  

Além disso, o aluno poderá desenvolver não somente o conhecimento matemático, mas 

também a habilidade de aplicá-la em situações reais, afirma o autor. 

 

3.1 MATEMÁTICA, FÍSICA E A INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Um conceito muito discutido atualmente no âmbito escolar é o da 

interdisciplinaridade. Geralmente esse termo é utilizado para abordar questões relacionadas ao 

ensino de várias disciplinas ao mesmo tempo, formando dessa maneira um campo de 

conhecimento ‘maior’ que o de uma disciplina isolada. Nessa perspectiva, Freire (1987) 

entende que a interdisciplinaridade é o processo metodológico de construção do conhecimento 

pelo sujeito com base em sua relação com o contexto, com a realidade, com sua cultura.  

Assim, o ensino de matemática e física ancorado na experimentação 

proporcionada pelo uso de kits de robótica educativa é uma forma de abordar a 

interdisciplinaridade na escola uma vez que as discussões geradas pelas situações-problemas e 

pelas observações no experimento favorecem o exame de situações do cotidiano dos alunos 

nas quais estão presentes conceitos como força, medidas de massa, de comprimento, de área, 

de volume, além de conceito da geometria como ângulo e figuras poligonais, dentre outros 

temas.  



Luck (2001, p. 68) atesta que “o estabelecimento de um trabalho de sentido 

interdisciplinar provoca, como toda ação a que não se está habituado, sobrecarga de trabalho, 

certo medo de errar, de perder privilégios e direitos estabelecidos”. Portanto, a orientação para 

o enfoque interdisciplinar na prática pedagógica implica romper hábitos e acomodações, 

implica buscar algo novo e desconhecido e isso pode gerar tensões no ambiente escolar tanto 

entre professores; professores e alunos; ou até mesmo entre os próprios estudantes. Isso se 

torna bem evidente quando o professor de matemática resolve explorar uma situação 

problema na qual os dados não permitem responder os questionamentos no modelo dados-

cálculo-resposta, ou quando o professor precisa retirar os alunos da sala de aula para ministrar 

aula noutro ambiente e a aula acaba interferindo na aula de outro professor porque o tempo foi 

pouco para a tarefa planejada. 

Apesar da maioria dos profissionais da educação considerar a interdisciplinaridade 

um conceito consolidado, é relevante reconhecer que este não possui ainda um sentido 

epistemológico único e estável. “Trata-se de um neologismo cuja significação nem sempre é a 

mesma e cujo papel nem sempre é compreendido da mesma forma” (JAPIASSU, 1976, p.72). 

Assim, apesar do discurso otimista quanto ao fato da interdisciplinaridade proporcionar 

esperança de renovação e mudança no domínio da metodologia das ciências humanas e 

exatas, o autor reconhece que o enfoque interdisciplinar é vasto e complexo, postula uma 

reformulação generalizada das estruturas de ensino das disciplinas científicas, sendo, portanto, 

um projeto difícil de ser estabelecido com rigor. Portanto, mediante toda essa problemática 

em torno da interdisciplinaridade, nota-se que o ensino de qualquer disciplina de maneira 

interdisciplinar não é fácil e exige uma postura por parte do professor bem diferente daquela 

que encontramos em nossas escolas.  

Por outro lado, Fazenda (1979, p. 56) afirma que a interdisciplinaridade depende 

basicamente de uma atitude, de uma mudança de postura em relação ao conhecimento, uma 



substituição da concepção fragmentária para a unidade do ser humano. É bastante evidente a 

ênfase dada ao sujeito para que se promova uma transformação no conhecimento 

(...), pois interdisciplinaridade não se ensina, nem se aprende, apenas vive-
se, exerce-se. Interdisciplinaridade exige um engajamento pessoal de cada 
um. Todo indivíduo engajado nesse processo será o aprendiz, mas, na 
medida em que familiarizar-se com as técnicas e quesitos básicos, o criador 
de novas estruturas, novos conteúdos, novos métodos, será motor de 
transformação. (FAZENDA, 1979, p. 56)  
 

Com relação aos desafios da interdisciplinaridade na pesquisa e na ação 

pedagógica, Frigotto (1995, p. 45) afirma: “se no campo da produção científica os desafios ao 

trabalho interdisciplinar são grandes, quando passamos para o cotidiano do trabalho 

pedagógico percebemos que estamos diante de limites cruciais”. E reconhece o principal 

limite que dificulta (ou impede) o trabalho interdisciplinar: 

O limite mais sério para a prática do trabalho pedagógico interdisciplinar 
situa-se na dominância de uma formação fragmentária, positivista e 
metafísica do educador e de outra nas condições de trabalho (divisão e 
organização) a que está submetido. (...) O especialismo na formação e o 
pragmatismo e o ativismo que impera no trabalho pedagógico constituem em 
resultado e reforço da formação fragmentária e das forças que obstaculizam 
o trabalho interdisciplinar. (FRIGOTTO, 1995, p.46)  
 

Assim, o trabalho verdadeiramente interdisciplinar é muito árduo e sua realização 

extremamente difícil, pois perpassa por questões epistemológicas a questões de ordem 

pedagógica e estrutural das escolas e dos sistemas de ensino. Porém quando se trata da 

implementação de novos métodos de ensino, objetivando estudantes mais motivados e com 

melhores níveis de aprendizagem, a interdisciplinaridade apresenta-se como uma opção.  

 

3.2 PARCERIA TECNOLOGIA X INTERDISCIPLINARIDADE  

 

Morin (2002) destaca que um dos desafios lançados pelo século XXI é o 

confronto com os problemas e desafios da complexidade, para o qual a nossa formação 



escolar e universitária caracterizada pela separação dos objetos de seu contexto e das 

disciplinas umas das outras, pautada num ensino disciplinar, não nos prepara adequadamente. 

A dificuldade de compreensão dos fatos na perspectiva da totalidade deriva do conhecimento 

fragmentado e especializado produzido pela ciência moderna a que tivemos/temos acesso ao 

longo da nossa formação. No entanto, esse modelo de instrução vem sendo discutido no 

âmbito das pesquisas sobre o ensino as quais afirmam que a facilidade de acessar, selecionar e 

processar informações está permitindo descobrir novas fronteiras do conhecimento, nas quais 

este se revela cada vez mais integrado. Integradas são também as competências e habilidades 

requeridas por uma organização da produção na qual criatividade, autonomia e capacidade de 

solucionar problemas serão cada vez mais importantes, comparadas à repetição de tarefas 

rotineiras. E mais do que nunca, há um forte anseio de inclusão e de integração sociais como 

antídoto à ameaça de fragmentação e segmentação. (BRASIL, 1999, p.71)  

Um fator crucial nas questões relacionadas ao ensino da matemática atualmente é 

o papel do professor. Qual deve ser o papel do docente na era das tecnologias? Essa questão 

requer também a análise do que seria uma boa metodologia de ensino da matemática e qual o 

papel da escola nessa “sociedade tecnológica”? Outro questionamento pertinente aqui seria o 

que devemos ensinar em matemática atualmente? Diversos autores apontam que uma boa 

maneira de conceber o trabalho didático é via trabalho colaborativo, no qual o professor agirá 

como mediador, apresentando aos alunos o conhecimento matemático, não como um 

conhecimento acabado e de respostas prontas em que a quantidade de conteúdos ensinados 

não é o mais importante, mas sim, o maior aproveitamento possível, sendo o aluno o centro 

do processo educativo. E nessa tentativa de mediar os conhecimentos matemáticos, o 

professor não é mais visto como detentor do conhecimento que será apenas transmitido, mas 

como aprendiz junto aos discentes. “A Escola, a partir desse movimento de docentes e 



discentes, passa a ser uma organização aprendiz, transformando-se em um local não apenas de 

transmissão, mas de geração de conhecimentos” (Costa, 2010, p. 87).  

Sob esse ponto de vista a tecnologia pode transformar-se em um recurso essencial 

à melhoria do ensino e da aprendizagem de conteúdos matemáticos uma vez que pode 

proporcionar uma maior autonomia do aluno no processo de construção do conhecimento. 

Assim, ela pode potencializar a aprendizagem uma vez que permite momentos de construção 

de conhecimentos. Nesse sentido Papert (1994, p. 125) reflete sobre instrucionismo e 

construcionismo: 

A atitude construcionista no ensino não é, em absoluto, dispensável por ser 
minimalista – a meta é ensinar de forma a produzir a maior aprendizagem a 
partir do mínimo de ensino. Evidentemente, não se pode atingir isso apenas 
reduzindo a quantidade de ensino, enquanto se deixa todo o resto inalterado. 
A principal outra mudança necessária se assemelha a um provérbio popular 
africano: se um homem tem fome, você pode dar-lhe um peixe, mas é 
melhor dar-lhe uma vara e ensiná-lo a pescar (PAPERT,1994, p. 125) 

 

O tema acima é mais abrangente e necessário quando se trata do uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no ambiente escolar. O que afirma Papert é 

que tal uso, assim como com qualquer outra ferramenta, deve ser feito de forma a não 

reproduzir o que já vinha sendo feito sem ela. Não é preciso de fato romper totalmente com o 

tradicional, pois não cabe a este estudo propor isso, mas é preciso que possamos utilizar essas 

ferramentas que já estão disponíveis há muito tempo na escola como meio de construir junto 

ao aluno um conhecimento que lhe sirva além dos muros do âmbito escolar, um conhecimento 

que não tenha sentido apenas por si mesmo. 

Para pensarmos a prática docente na era digital é imprescindível pensar em 

mudanças na forma de abordagem do currículo, uma vez que vivemos em um mundo tão 

tecnológico. Nessa perspectiva em uma entrevista concedida a TV Brasil, Valente (2010) 

ressalta: “é impossível você pensar esse aluno trabalhando com essa abordagem, com esse 



mundo tecnológico, e pensarmos o currículo feito no lápis e no papel, como ele é feito hoje. 

Isso significa mudança nessa abordagem curricular, não significa mudança dos conteúdos. 

Não é a matemática que vai mudar, não é a física, não é o português, é a maneira como esses 

conteúdos vão ser tratados” 

 

3.3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

Mas como mudar as formas de abordagens do currículo? Para isso os professores 

necessitam encarar a sua formação como um processo contínuo, estando sempre dispostos a 

novos desafios, participando de cursos de formação continuada que lhes proporcionarão 

meios que possam transformar a sua prática docente. De acordo com Costa (2010, p. 89): “se 

os professores são fundamentais para a mudança, a formação de professores deve ser 

concebida como um processo de desenvolvimento para a vida toda, com a licenciatura sendo 

apenas a fase inicial dessa formação, que deve continuar ao longo de toda a carreira 

profissional.” 

Para Costa e Lins (2010, p. 456) “é necessária uma formação docente baseada na 

reflexão sobre quais são os possíveis benefícios que a tecnologia pode gerar no ensino e na 

aprendizagem escolar e como o professor fará uso desses benefícios em sua sala de aula”. 

Esses momentos são fundamentais para que o professor esteja mais seguro em 

suas ações docentes, visto que para muitos o uso de tecnologia ainda é uma barreira. Ainda 

nessa visão, Costa (2010, p. 90) explica que é de suma importância que o professor esteja no 

papel de aluno em alguns momentos para que possam assim se reinventar. 



Outro ponto fundamental a considerar, quanto à aprendizagem dos professores 

sobre os novos papéis educacionais que irão desempenhar, é que esses profissionais não 

tiveram modelos desse tipo de atuação quando eram alunos. Em vista disso, em formações 

continuadas é necessário que sejam promovidas situações nas quais eles possam se comportar 

novamente como aprendizes e assim ressignificar os conteúdos que ensinam. 

Estando os professores mais seguros quanto ao uso de tecnologias, será assim 

possível promover aulas de Matemática de forma diferenciada daquelas que muitos 

caracterizam como tradicional. De acordo com Costa e Lins (2010, p.459): 

A Matemática pode ser trabalhada de modo diferenciado do método usual 
que caracteriza o ensino dessa disciplina, marcado pela exposição tradicional 
dos conteúdos curriculares, que em geral se apresenta através de definições 
formais do conceito seguido por exemplos resolvidos em sala e culminando 
em uma sequencia de exercícios de fixação do conteúdo. 

 

Esses não são os únicos meios que podem ser utilizados, visto que não existe um 

modelo ideal a ser seguido. Cabe a nós professores, como foi supracitado, fazermos uma 

busca do que realmente vai ser significativo para aprendizagem e em que momento utilizar. 

Nesse sentido Bittar (2010, p. 216) diz: 

Acreditamos que tudo depende da forma como cada material é explorado por 
professores e alunos. Nessa perspectiva, o papel do professor é fundamental, 
pois cabe a ele escolher o material e, principalmente, preparar atividades 
coerentes com suas escolhas teórico-metodológicas. 

 

Vemos que o uso de qualquer material didático depende da maneira como o 

professor resolve explorá-lo e isso é válido para todos os materiais disponíveis, sejam 

montados e construídos pelo professor e alunos, sejam os industrializados como os kits de 

robótica educativa, ou também os softwares. A respeito de seu uso na educação Tarja (2008, 

p. 65) afirma que: 



A utilização de um software está diretamente relacionada à capacidade de 
percepção do professor em relacionar a tecnologia à sua proposta 
educacional. Por meio dos softwares, podemos ensinar, aprender, simular, 
estimular a curiosidade ou, produzir trabalhos de qualidade. (TARJA, 2008, 
p. 65) 

O uso de um software não vai deixar a Matemática mais fácil, mas trará ao aluno 

um momento de descoberta que muitas vezes não é possível na sala de aula. Ao narrar à 

experiência de Brian e Henry, alunos da quinta série de uma escola pública de Nova Iorque ao 

usar o computador nas aulas de Matemática, Papert (1994) destaca que a Matemática não se 

torna mais fácil com o uso do computador pelo contrário ela se torna mais difícil. Diz isso, 

levando em consideração que eles, nessa experiência, envolveram-se em situações mais sérias 

que os desafiavam. 

Ainda com relação a formação de professores é crucial dizer que não existe o 

professor formado; o verdadeiro profissional da educação é aquele que busca sempre o 

conhecimento eminente, que está interligado com as questões que envolvem o mundo que os 

permeia. Nesse sentido, Perrenoud (2000) afirma que exercitaremos a nossa capacidade de 

aprender e de ensinar, mais e melhor, quando incorporarmos em nossa prática as novas 

tecnologias; compreendermos a educação como fundamento primordial e reconhecermos que 

o conhecimento é construído como resultado de um processo baseado em experiências 

estimuladoras que, juntamente com o material que lhe é oferecido, o educando compreende e, 

a partir disso, torna-se capaz de produzir.  

Ainda com relação ao uso de tecnologias na educação Valente (2005, p.20), diz 

que deve haver consenso em dominar as técnicas necessárias à prática do uso da tecnologia e 

ao conhecimento pedagógico, isto é, de nada adianta ter a pedagogia, a didática de um 

professor e não dominar essa área da tecnologia e vice-versa. desse modo, essas práticas 

devem caminhar paralelamente no que diz respeito à aquisição desses conhecimentos 



É fato e deixemos claro que todo conhecimento adquirido e vivenciado ao longo 

de anos de magistério nunca se anula, a nova informação vem sempre se somar para que 

possamos compor um cenário cada vez mais rico em mecanismos de ensino e aprendizagem 

do conhecimento. 

 

3.4 A APRENDIZAGEM 

 

Pesquisas mostram que a aprendizagem é conseqüência de uma série de fatores 

dos quais talvez o mais importante seja a comunicação entre os alunos e entre estes e o 

professor. Quando o diálogo ocorre na sala de aula de forma que promova o levantamento de 

hipóteses e conjecturas e o ambiente permite aprofundar as ideias e testá-las, a sala de aula 

passa a ser um ambiente propício para a aprendizagem, não apenas para a transmissão de 

conceitos a seres estáticos. Assim, o professor deve ter claro que a sala de aula pode ser um 

ambiente de aprendizagem desde que consiga levar os alunos a conjecturar, testar hipóteses, 

errar, reconhecer seus erros e corrigi-los. Nesse sentido, a robótica educativa constitui-se 

numa ferramenta potencial no processo de aprendizagem pois exercita e instiga a curiosidade, 

a imaginação e a intuição, elementos centrais que favorecem experiências estimuladoras da 

decisão e da responsabilidade. A autonomia se constrói, assim, na experiência de inúmeras 

decisões que vão sendo tomadas ao longo de um processo em que o sujeito se torna 

cognoscente (Freire, 2002). É preciso conduzir os alunos para o conhecimento do objeto, 

curar a ansiedade que se apodera de qualquer mente diante da necessidade de corrigir sua 

maneira de pensar e de sair de si para encontrar a verdade objetiva (Bachelard, 1996, p.223). 

Ter uma metodologia bem definida ao realizar um trabalho didático é 

fundamental, é um meio que nos possibilita atingir um determinado objetivo cognitivo. 



Construindo o conhecimento voltado para a inter-relação entre as disciplinas e os conteúdos 

destas, chegamos à inter-relação e conexão entre os conhecimentos de forma consciente. 

Professor e aluno têm o compromisso de participar da elaboração do conhecimento, pois este 

não existe a priori, pronto e acabado. Neste sentido, Papert (1986) afirma que “dizer que 

estruturas intelectuais são construídas pelo aluno, ao invés de ensinadas por um professor, não 

significa que elas sejam construídas do nada. Pelo contrário, como qualquer construtor, a 

criança se apropria, para seu próprio uso, de materiais que ela encontra e, mais 

significativamente, de modelos e metáforas sugeridos pela cultura que a rodeia”. Dentre as 

muitas vantagens pedagógicas do uso da robótica educativa, Zilli (2004), defende que a 

robótica educacional pode desenvolver as seguintes competências: raciocínio lógico, 

habilidades manuais e estéticas, relações interpessoais e intrapessoais, integração de conceitos 

aprendidos em diversas áreas do conhecimento para o desenvolvimento de projetos, 

investigação e compreensão, representação e comunicação, trabalho com pesquisa, resolução 

de problemas por meio de erros e acertos, aplicação das teorias formuladas a atividades 

concretas, utilização da criatividade em diferentes situações, e capacidade crítica. Quanto ao 

trabalho proposto em formação de grupos, o qual é bem propício no desenvolvimento de 

projetos pedagógicos que usam robótica educativa, Castilho (2002) diz que através do uso da 

robótica podem-se criar mais possibilidades do desenvolvimento de diversas inteligências. 

Como vygotsky (1998) define, a aprendizagem é baseada principalmente no 

relacionamento das pessoas e caracteriza mudança de comportamento, pois desenvolve 

habilidades. No nosso caso, essas habilidades são desenvolvidas a partir da interação entre os 

alunos e durante a montagem e a exploração dos protótipos robóticos e a mediação do 

professor. A teoria de estilos de aprendizagem (Melaré apud Alonso & Gallego, 2002), que 

considera as diferenças individuais para a aprendizagem, defende que, se mais de um sentido 

do educando for mobilizado, tanto mais fácil será seu aprendizado. As tecnologias na 



educação, nesse aspecto, oferecem vários recursos pedagógicos que favorecem a forma de 

aprender de cada indivíduo na sua diversidade, oferecendo múltiplos estímulos, como a visão, 

audição e o tato simultaneamente. Destacamos a utilização da robótica educativa para 

proporcionar um ambiente interligado com as novas tecnologias elencando algumas vantagens 

nesse sentido: 

•  Familiarização com novas tecnologias. 

•  Contextualização do conteúdo com a aplicação real do problema proposto. 

•  Aplicabilidade de conceitos e termos matemáticos, ou não, na prática. 

•  Resolução de problemas visando à autonomia do aluno. 

•  Retomada e análise dos resultados. 

 

Ainda referente ao manuseio e montagem de materiais didáticos, Papert afirma “e 

o que se aprende fazendo fica muito mais enraizado no subsolo da mente do que o que 

qualquer pessoa possa nos dizer” 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta é uma pesquisa descritiva, explicativa e exploratória e se constitui num 

estudo de caso o qual é um estudo limitado a uma ou poucas unidades, que podem ser uma 

pessoa, uma família, um produto, uma instituição, uma comunidade ou mesmo um país (Costa 

e Costa, p. 36, 2012).  



Para a coleta de dados utilizamos observação participante que segundo Costa e 

Costa (2012, p. 53) é um instrumento utilizado quando o observador está inserido no cenário 

de estudo e participa dessa realidade. Além da observação, utilizamos também para o coleta 

de dados imagens fotográficas e protocolos de atividades realizadas pelos alunos. Segundo, 

(LAKATOS, MARCONI, 1991) a observação é um processo pelo qual se mantém a presença 

do observador numa situação social, com a finalidade de realizar uma investigação científica. 

Ainda com relação à observação Triviños (1995, apud MOURA et al., 1998, p.65) cita que “a 

observação de um fenômeno implica que ele seja abstraído de seu contexto para que possa ser 

estudado em suas diferentes dimensões, tais como atos, significados, relações etc.”A pesquisa 

se constituiu na análise de cinco aulas-oficinas desenvolvidas na sala de robótica da escola. 

 

4.1 Local da pesquisa 

O presente trabalho de pesquisa foi desenvolvido numa escola de ensino médio da 

rede pública estadual da Paraíba localizada na cidade de João Pessoa-PB. A escola tem 

aproximadamente 130 alunos matriculados e freqüentando regularmente no turno diurno, e 

durante a noite mais 60 alunos na modalidade EJA totalizando 190 estudantes. As turmas têm 

em média 30 alunos por sala nas três séries do ensino médio e atende a uma comunidade 

relativamente carente.  

No início das oficinas de robótica trabalhamos com 35 estudantes do 2º ano do 

ensino médio da escola. No entanto, percebemos que as oficinas se tornaram inviáveis uma 

vez que temos pouco espaço e o trabalho com robótica educativa exige uma ambientação 

diferente da sala de aula convencional. Portanto, resolvemos selecionar 10 estudantes na faixa 

etária entre 14 e 17 anos dessa turma para observar o seu desempenho com os kits de robótica 



como também o estudo de assuntos da geometria e da física na montagem e funcionamento 

dos protótipos. 

 

4.1.1 Caracterização do ambiente destinado à prática de robótica na escola 

A figura 1 nos permite conhecer um pouco a respeito da estrutura física da sala 

disponível para o trabalho docente com a robótica. A sala é um ambiente com pouco espaço 

que guarda o material de robótica e o de matemática; impossibilitando a alocação de todos os 

alunos de uma turma ao mesmo tempo. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

Outro ponto a considerar é que na sala de robótica não há estantes para alocar os 

kits robóticos e deixá-los expostos, o que tornaria o trabalho mais prático e dinâmico. Desse 

modo, eles ficam empilhados uns sobre os outros ainda encaixados (figura 2), dificultando o 

trabalho docente e discente. O ideal seria os kits ficarem expostos em caixas plásticas com 

seus respectivos manuais, em estantes na sala de robótica, no entanto não há estantes nem 

Figura 1: sala de robótica, ambiente interno 

 



armários suficientes para esse fim e também não há espaço. Além disso, a instalação elétrica 

da sala funciona com uma espécie de gambiarra o que não permite uma boa iluminação. E 

mais, não há estrutura para a ventilação da sala, apenas uma janela e um ar condicionado em 

péssimas condições de uso. Assim, quando fechamos a porta o ar condicionado não tem 

potência para climatizar o ambiente e quando deixamos a porta e janela abertas, a sala fica 

muito quente. Também não dá para levar os kits para sala de aula, uma vez que o tempo é 

pouco, 90 minutos no máximo, e é preciso desmontar os modelos para encaixar e guardar 

novamente. 

 

Fonte. Dados da pesquisa, 2014 

 

4.1.2 Caracterização do material de robótica da escola 

O laboratório de robótica da escola é composto por aproximadamente 90 kits de 

robótica educacional da marca fischertechnikR caracterizados por eixos temáticos, o que 

Figura 2. Alocação do material de robótica na escola 

 



permite a exploração de conceitos matemáticos e físicos ao mesmo tempo permitindo a 

prática da interdisciplinaridade. Com o intuito de identificar conteúdos de matemática e física 

que poderiam ser explorados com o esse material de robótica selecionamos os seguintes kits 

para observar na pesquisa: Mechanic & static, Da Vinci Machine, Oeco Tech e E-tech, os 

quais estão ilustrados na figura 3.   

Os manuais orientam para utilizar os kits de acordo com os assuntos que o 

professor precisa explorar. Alguns kits foram idealizados para explorar conceitos de mecânica 

na física como força; força centrípeta e centrífuga; rotação, diferença entre massa e peso; ação 

e reação; atrito; inércia outros para explorar conceitos da química como por exemplo fusão 

nuclear; efeito estufa; efeito fotoelétrico; intensidade luminosa; diferença de potencial; 

elementos químicos. Na verdade os kits são interdisciplinares, pois nesses que exploram 

conceitos da física e da química podemos também explorar conceitos de matemática como 

som musical, funções trigonométricas, figuras planas, sólidos geométricos, estruturas 

(equilíbrio e simetria), espaço tridimensional, eixos cartesianos; lateralidade, transferência e 

transformação de movimentos, etc. Além disso, ainda permitem desenvolver habilidades 

tecnológicas agregadas ao computador. Há os que montam protótipos que funcionam 

manualmente, como a cancela de trânsito e a mesinha de trabalho, e também aqueles que 

dependem de energia solar, e outros da energia eólica para se movimentar. Além desses há os 

que geram energia elétrica. Ainda encontramos os temáticos como a linha Da Vinci Machines 

que faz dez modelos baseados nas invenções de Leonardo Da Vinci como a catapulta e o 

carro de guerra. 

 

 

 



Figura 3. Kits de robótica utilizados na pesquisa 

  

  

  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014 

 

O material de robótica da escola é muito rico e diversificado e essas características 

impedem de descrevê-lo apenas com texto escrito, assim, a figura 4 expõe seis modelos que 

podem ser montados naturalmente na sala de robótica e permite que o leitor tenha uma ideia 

do que pode ser construído com os kits da  fischertechnikR . 

 



Figura 4. Exemplos de protótipos 
Veículo com corrente Escada de cavalete 

  
Ventilador Turbina eólica 

  
Comando de semáforo Secador de mãos 

  
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014 

 

 

 

 



5 A PESQUISA: ANÁLISE E DISCUSSÕES 

A pesquisa foi realizada em quatro momentos que passamos a descrever a seguir: 

Momento 1: Reconhecimento do ambiente destinado a prática de robótica e do 

material. 

A partir da realização de oficinas de montagem dos protótipos robóticos foi 

possível coletar dados relacionados ao ambiente físico disponível na escola para trabalhar 

com os kits de robótica, dados a respeito do gerenciamento desse ambiente e dos materiais 

que ali estão, além de proporcionar a observação do comportamento dos alunos durante as 

oficinas. Faremos a exposição a partir do que observamos a respeito do ambiente físico 

destinado para o trabalho docente com a robótica na escola e em seguida sobre a aula 

propriamente dita. 

Figura 5. Reconhecimento do ambiente e do material de robótica 

 



 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014 

 

Como podemos constatar na figura 5, na primeira oficina de robótica os alunos 

ficaram muito próximos uns dos outros, pois a sala é muito pequena para o número de 

estudantes. Na parte de cima da mesma figura temos o lado da janela e na parte de baixo da 

mesma figura temos o lado que fica a estante do laboratório de matemática; a figura 5 é 

composta por duas fotografias tiradas em sequência. Nessa primeira oficina estavam presentes 

mais de dois terços da turma e a assistência as equipes ficou comprometida. Nesse momento o 

objetivo da oficina era reconhecer o material, identificar como predominava o sistema de 

montagem e o que poderíamos montar de imediato.  A atividade com os kits foi apenas 

escolher um modelo simples do manual e montar.  

No lado esquerdo da parte de cima da figura 5 observamos que as alunas estão 

trabalhando juntas a porta de acesso da sala. Isso atrapalhou o trabalho delas porque quando 

alguém precisa sair ou entrar na sala, uma delas precisava se levantar e abrir a porta. Porém, 

mesmo com esse empecilho, elas conseguiram montar uma pista para explorar conceitos da 

Física relacionados à Dinâmica.  



Nesse primeiro momento identificamos que a sala de robótica não é adequada 

para trabalhar com todos os alunos de uma turma ao mesmo tempo porque o espaço é 

pequeno. Além disso, as instalações elétricas não são adequadas, pois o disjuntor não está 

embutido na parede e isso pode causar choque elétrico; esse problema se agrava no momento 

de acionar a energia elétrica da sala pois temos que abrir mais duas salas com grades de ferro, 

para ligar a chave geral do setor, isso demanda tempo da aula. Ademais, a sala não é 

climatizada e como tem apenas uma janela, não tem circulação de ar. Esse problema se agrava 

quando levamos um número maior de alunos, pois intensifica o calor do ambiente. A sala 

dispõe de um ar condicionado, mas está em péssimas condições de instalação e uso; segundo 

a supervisora escolar, não se faz manutenção do aparelho desde que instalou, ou seja, a mais 

de três anos.  

É preciso constatar que, mesmo com as dificuldades supracitadas, a primeira 

oficina permitiu que os alunos identificassem a dinâmica de uso de parte do material de 

robótica; isso foi atribuído a excelente orientação presente nos manuais de montagem. Nós 

percebemos isso quando constatamos que todos os estudantes conseguiram montar seus 

protótipos sem a ajuda do professor, uma vez que o mesmo não tinha condições de orientar a 

todos devido o número de alunos que era grande para aquela sala. Identificamos também que 

os kits de robótica da escola é de excelente qualidade em termos material plástico.  

Isso posto, a primeira oficina permitiu reconhecer que o ambiente destinado à 

prática de robótica na escola carece de melhorias relacionadas com a infra-estrutura em geral 

e também podemos afirmar que para usar satisfatoriamente a robótica nessa escola, 

primeiramente se faz necessário e urgente a realização de um melhoramento na sala destinada 

a esse fim. Com relação aos kits, a primeira oficina permitiu que os alunos reconhecessem 

modelos dos kits Mechanic & static, Da Vinci Machine, Oeco Tech e E-tech. Com esses kits 



os alunos montaram protótipos de mesinhas, escadas de cavalete, guincho com lâmina de 

assalto, secador de mãos dentre outros.  

Apesar dos problemas mencionados anteriormente, pude observar que o 

comportamento dos alunos se alterou positivamente. Isto é, todos que estavam envolvidos na 

oficina, demonstraram interesse e curiosidade pelo que estavam fazendo. Isso pode ser 

verificado na figura 5. Todos os estudantes estão envolvidos na oficina. A esse respeito 

Perrenoud (2000) afirma que: 

(...) o conhecimento é construído como resultado de um processo baseado 
em experiências estimuladoras que, juntamente com o material que lhe é 
oferecido, o educando compreende e, a partir disso, torna-se capaz de 
produzir. Perrenoud (2000). 

 

Baseados no que diz o teórico citado acima podemos afirmar que a primeira 

oficina de robótica contribuiu para o desenvolvimento da atenção e concentração dos alunos, 

assim a oficina proporcionou um ambiente propício ao desenvolvimento de experiências 

interessantes e estimuladoras, e uma conseqüência disso é a construção de conhecimento por 

parte dos alunos. Logo, a primeira oficina, proporcionou aprendizagem, pois como observa 

vygotsky (1998) “ (...) a aprendizagem é baseada principalmente no relacionamento das 

pessoas e caracteriza mudança de comportamento, pois desenvolve habilidades” . Por 

conseguinte nesta oficina isso foi o que observamos, uma mudança de comportamento dos 

alunos; e durante a montagem dos protótipos, o desenvolvimento de habilidades. 

 

Momento 2: Retorno à sala de robótica. Agora com apenas 10 alunos. 

Nesse segundo momento fomos à sala de robótica com apenas 10 alunos. Um dos 

objetivos dessa oficina era observar a dinâmica de uma aula de robótica com apenas dez 



alunos na mesma sala que levei trinta anteriormente. Outro objetivo da aula foi identificar 

como posso explorar conceitos de matemática e física no laboratório de robótica.  

Estavam na sala apenas dez estudantes da 2ª série do ensino médio – figura 6. A 

sala foi organizada com apenas 20 carteiras agrupadas de quatro em quatro, ou seja, 

formamos cinco grupos de carteiras. Nesses grupos coloquei apenas dois estudantes por mesa, 

figura 6.  

Figura 6. Trabalhando com um número menor de estudantes  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014 

 

Quando começamos trabalhar, logo percebemos que provavelmente esse é o 

número ideal de alunos para aquela sala de robótica. Assim, a subtração do número de alunos 

da primeira para a segunda oficina me possibilitou dar maior atenção às equipes e 

consequentemente houve maior interação entre mim e os alunos. A esse respeito Castilho 

(2002) diz que: 

(...) no trabalho proposto em formação de grupos, o qual é bem propício no 
desenvolvimento de projetos pedagógicos que usam robótica educativa (...) 
podem-se criar mais possibilidades do desenvolvimento de diversas 
inteligências. Castilho (2002) 



Figura 7. Protótipos montados na 2ª oficina 

Veículo com corrente Talha mecânica 

 

 

 

Ventilador à energia solar Guindaste 

  

Comando de semáforo Balança de cursor 

  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014 

 
Portanto, segundo Castilho (2002), é provável estarmos no caminho certo para o 

trabalho com a robótica educativa nesta escola. A subtração do número de estudantes nas 



equipes, de três para dois, também foi favorável ao desenvolvimento de diálogos entre alunos 

da mesma equipe e o professor. Na oficina do segundo momento os alunos deveriam montar o 

comando de semáforo do kit E-tec, o ventilador do kit Oeco-tech, a talha, o guindaste e o 

veículo com corrente do kit Mechanic+Static; todos na figura 7. 

Após a instalação dos dez estudantes nas mesas, separei os kits citados acima e 

pedi que montassem com atenção ao manual de montagem. Enquanto estavam montando 

observei o seu comportamento objetivando responder aos seguintes questionamentos:  

i. Iriam conseguir montar sem minha ajuda? 

ii. O material estaria completo? 

iii. Qual a postura dos alunos depois de montar os kits? Iriam perguntar para que 

serve? O que é? Como faz para funcionar? 

Todas as equipes conseguiram montar os seus protótipos com o mínimo de minha 

orientação. Isto significa que o manual de montagem é muito bem estruturado. Dessa forma, 

sobrou tempo para observar o comportamento no sentido de entender como trabalham em 

equipe. Verifiquei que o material de robótica proporcionou interação entre componentes da 

mesma equipe e até entre as equipes. Assim, houve diálogo, cooperação, ajuda mútua e 

consenso entre eles; houve atitudes essenciais para a aprendizagem. A esse respeito, Papert 

afirma que  

A atitude construcionista no ensino não é, em absoluto, dispensável por ser 
minimalista – a meta é ensinar de forma a produzir a maior 
aprendizagem a partir do mínimo de ensino. Evidentemente, não se pode 
atingir isso apenas reduzindo a quantidade de ensino, enquanto se deixa todo 
o resto inalterado. (PAPERT,1994, p. 125) 

 

Os estudantes demonstraram considerável interesse na montagem de seus 

protótipos e em seguida alguns perguntaram para que servia seu robô . Esse foi o caso do 



grupo que montou a talha mecânica (lado direito da parte de cima da figura 7). Quando 

perguntaram para que servia aquele robô, não tive a resposta de imediato pois também não 

conhecia uma talha. Nesse sentido, Costa e Lins afirmam que: 

 (...) é necessária uma formação docente baseada na reflexão sobre quais são 
os possíveis benefícios que a tecnologia pode gerar no ensino e na 
aprendizagem escolar e como o professor fará uso desses benefícios em sua 
sala de aula. Costa e Lins (2010, p. 456) 

 

Ainda nessa visão, Costa (2010, p. 90) explica que é de suma importância que o 

professor esteja no papel de aluno em alguns momentos para que possam assim se reinventar. 

Assim, esse momento do nosso trabalho aponta para a importância da formação continuada 

dos professores e que essas formações sejam ancoradas no uso da tecnologia em sala de aula. 

Esse episodio também aponta que o ensino com robótica educativa potencializa o despertar do 

senso de pesquisa dos alunos. Sobre este aspecto, as DCNs (2013) reiteram que é necessário 

que a pesquisa como princípio pedagógico esteja presente em toda a educação escolar, e mais 

ela instiga o estudante no sentido da curiosidade em direção ao mundo que o 
cerca, gera inquietude, possibilitando que o estudante possa ser protagonista 
na busca de informações e de saberes, quer sejam do senso comum, 
escolares ou científicos (BRASIL - DCN, p. 163, 2013)   

 

Como podemos perceber, o uso de robótica educativa no ensino proporciona 

momentos de tensão que geram curiosidade e consequentemente, aprendizagem significativa. 

Esse momento foi crucial para o desenvolvimento do senso de pesquisa dos alunos, pois a 

partir daí pedi que pesquisassem para que serve uma talha daquele tipo que montaram com a 

robótica.  

No dia seguinte, na sala de aula convencional, essa equipe me explicou algumas 

características da talha e seu funcionamento, o qual está relacionado com a distribuição de 

peso, e portanto de força. Assim, o ensino com esse material também permite que a 



interdisciplinaridade seja abordada efetivamente na aula de robótica. Pois começamos com o 

intuito de explorar conceitos tradicionalmente relacionados com a matemática, como formas 

geométricas planas e espaciais e nos deparamos numa situação que envolve conceitos 

estudados na física, como sistema de forças.  

No momento três, identificaremos como a robótica educativa permitiu que a 

interdisciplinaridade fosse explorada numa aula na qual não houve apenas um conteúdo a ser 

estudado, mas um campo de assuntos.  

Momento 3: ângulos, razão, força centrífuga e Renascimento na aula de robótica 

Na oficina três pedi que os alunos trabalhassem com os kits Da Vinci Machines 

no qual o aluno pode montar dez modelos diferentes de máquinas que Leonardo Da Vinci 

idealizou. A figura 8 exibe exemplos de modelos que podemos montar com esse kit. Nessa 

oficina, a primeira ação foi montar as máquinas que dispunham no manual do kit Da Vinci 

Machines . No presente texto faremos a discussão do trabalho da equipe que montou o carro 

de guerra, figura 8.  

Nesse momento, como estávamos em dez alunos na sala, não tivemos problemas 

com o espaço. As equipes se organizaram sem nenhum problema nas mesas e começaram o 

trabalho com maior agilidade que nas oficinas anteriores. Nos primeiros instantes verifiquei 

que a turma ficou concentrada e envolvida na atividade. Assim, mais uma vez o trabalho com 

robótica contribuiu na concentração e envolvimento dos alunos na montagem.  

Apesar do ambiente estar razoavelmente favorável para a prática da robótica nesse 

momento, não podemos nos esquecer que os outros 20 alunos que compõem a turma estão 

realizando uma tarefa de matemática sozinhos na sala de aula convencional. Essa foi a 

maneira que encontrei para não deixá-los ociosos. Portanto, como ressalta Luck (2001, p. 68) 

“o estabelecimento de um trabalho de sentido interdisciplinar provoca, como toda ação a que 



não se está habituado, sobrecarga de trabalho (...) implica também romper hábitos e 

acomodações”. Isso foi o que identificamos quando tivemos que dividir a turma em duas 

partes, uma com robótica e outra com exercícios habituais. Isso aponta para uma mudança na 

forma como se estrutura a dinâmica da escola com relação aos horários dos professores.  

Figura 8. Modelos do kit Da Vinci Machines 
Guincho com lâmina de bloqueio Escada de assalto 

  
Carro de tambores Alicate de ferreiro 

  
Catapulta Carro de guerra 

  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014 
 



Para resolver esse problema, poder-se-ia por exemplo, convidar o professor de 

física para desenvolver um projeto de ensino em conjunto com matemática e assim, enquanto 

um estaria na robótica, o outro estaria na sala convencional e vice-versa. Para isso, o horário 

teria que ser matemática e física nas três aulas que antecedem o intervalo ou nas três que o 

sucedem. Possivelmente, essa seria uma atitude louvável da equipe técnica da escola e dos 

professores.  

Depois da construção do carro de guerra, as alunas começaram brincar com o ele e 

perceberam que havia uma parte do carro que movimentava dependendo do movimento dele. 

Nesse momento, com o objetivo de explorar força centrífuga e medida de ângulo, 

especificamente ângulo reto, intervir e fiz os questionamentos seguintes.  

Prof. “por que a parte de cima do carro gira quando vocês movimentam o 

carro”? 

Alunas “por que há um sistema que junta o eixo do carro com o da roda de cima” 

Prof. “quantos graus é o ângulo que une as ‘coroas dentadas’ desses dois eixos”? 

Alunas “pensando ... 90º”  

Prof. “ o que acontece com as hastes verticais que estão penduradas quando 

movimentamos o carro”? 

Alunas “elas são jogadas para fora” 

Prof. “por que isso ocorre”? 

Alunas “pensando ... sei lá” 

Prof. “em casa, pesquise sobre Leonardo Da Vince e também procure entender 

sobre força centrífuga e força centrípeta; tragam imagens do carro de guerra” 



Paramos nosso diálogo por aí. Mas no dia seguinte voltamos à sala de robótica e 

retomamos nosso experimento físico.  

Prof. “ e aí, já têm uma resposta para nossa dúvida; o que encontraram sobre Da 

Vinci”? 

Alunas “que ele criou várias máquinas, uma delas foi o carro de guerra, que 

quando os cavalos puxavam a máquina, ela girava a parte de cima e isso fazia com que as 

lâminas que estavam penduradas ficassem na horizontal, cortando assim as pernas dos 

inimigos” 

Prof. “Por que as lâminas ficavam na horizontal apenas quando o carro se 

movimentava? 

Alunas “pensando ... por causa de uma força ... pensando ... força centrífuga ... é, 

centrífuga” 

Prof. É verdade, isso ocorre devido a existência da força centrífuga que é gerada 

por causa do movimento da parte de cima do carro. 

O diálogo acima revela que o material de robótica proporcionou uma situação 

propícia para o trabalho interdisciplinar entre matemática e física gerando aprendizado dos 

conceitos de ângulo reto como também de força centrífuga. Na verdade, eu não tinha 

conhecimento do que iria ocorrer nas oficinas porque na formação que fiz para trabalhar com 

a robótica não foi possível explorar todos os kits e modelos. Assim, eu não tinha 

conhecimento do que iria ocorrer no processo de ensino com a robótica. Porém, isso não 

dificultou muito o trabalho, nem foi motivo de desistência, pois como afirma Fazenda  

(...), interdisciplinaridade não se ensina, nem se aprende, apenas vive-se, 
exerce-se. Interdisciplinaridade exige um engajamento pessoal de cada um. 
Todo indivíduo engajado nesse processo será o aprendiz, mas, na medida em 
que familiarizar-se com as técnicas e quesitos básicos, o criador de novas 



estruturas, novos conteúdos, novos métodos, será motor de transformação. 
(FAZENDA, 1979, p. 56)  
 

Portanto, o trabalho com robótica permitiu que professor e alunos vivessem 

momentos de interdisciplinaridade. Isso foi revelado quando a oficina propiciou dialogar 

sobre temas de história, física e matemática ao mesmo tempo.  

Baseado nesse momento do diálogo preparei o seguinte questionário o qual foi 

aplicado na oficina 4.   

 

Oficina: após montar o carro de guerra idealizado por Da Vinci responda os questionamentos  

 

ATIVIDADE 

1) Em que século foi idealizado esse carro de guerra e aonde? 

2) Para que foi feito?   

3) Qual é a medida do ângulo formado entre a engrenagem de coroas do eixo que une as duas 
rodas 

4) O que ocorreria com o sistema de coroas se ângulo entre elas fosse diferente, por exemplo 
60º ? 

5) Por que Leonardo utilizou rodas dentadas de tamanhos diferentes? 

6) Quantos dentes tem a roda dentada grande 

7) E a roda dentada pequena ?  

8) Assim, a roda dentada grande equivale a quantas rodas pequenas, aproximadamente ?  

9) Quando a roda grande gira uma vez, quantas vezes gira a pequena ?  

10) Assim, qual é a roda que gira mais rápido ?  

11) Esse é um exemplo de uma transmissão de que tipo? 

(     ) 1 para 2    (    ) 1 para 0,5  (     ) 1 para 3   (     ) 1 para 4 

12) Quando o carro está em movimento as lâminas ficam em que posição, horizontal ou 
vertical? Por que esse fenômeno ocorre?  

13) Isso ocorre sempre em que situações ? 



14) Qual é o nome da força que atua no sistema para que as lâminas sejam empurradas para 
fora ?  

15) Mencione duas situações nas quais você já sentiu o efeito dessa força 

16) Como Leonardo Da Vinci avaliou essa máquina? Ele encontrou algum ponto negativo 
que legitimasse a sua ineficácia ou apenas pontos positivos?  

17) Como são as máquinas de guerra da atualidade? 

 

 

As equipes deveriam responder esse questionário na sala de robótica baseadas 

apenas na pesquisa da internet que fizeram em casa e na observação do funcionamento do 

protótipo.    

Apesar de estarem presentes no dia do questionário Pedro e Melizza, Matheus e 

Diego, Ketycia e Alexia, a equipe que estava acompanhando as oficinas e os experimentos 

desde o inicio era Ketycia e Alexia. Os outros tiveram que montar o carro no dia do exercício 

e responder a tarefa, isso durante duas aulas de 45 minutos cada. Assim, eles não tiveram o 

mesmo desempenho das alunas Ketycia e Alexia. Segue as respostas delas: 

1) XV e XVI na Italia 

2) O objetivo seria deslocar-se através de um campo de batalha ceifando 

literalmente as pernas dos soldados e cavalos inimigos 

3) Angulo de 90º graus 

4) a engrenagem de coroas não se encaixam, e a maquina não andaria de acordo 

com sua necessidade 

5) para que sua ideia de engrenagem desse certo, se colocase rodas de tamanhos 

iguais os dentes não encaixariam 

6) 40 dentes 

7) 10 dentes 



8) 4 rodas 

9) 3 vezes 

10) a roda pequena 

11) 1 para 3 

12) horizontal, por causa do movimento do carro 

13) quando o carro esta em alta velocidade 

14) força centrifuga 

15) parque de diversão (chapéu mexicano), em carros, onibus em movimento 

16) depois do esperimento Da Vinci reconeceu a crueldade do seu engenho, e 

sobretudo sua ineficácia, tanto ceifava inimigos com suas próprias tropas 

17) são um tanto seguro pois quem ta lhe dando com as maquinas fica seguro, 

nos tanques de guerra os carros que atiram bombas ficam do lado de fora e eles só combatem 

os inimigos 

As respostas da atividade revelam que as alunas estudaram em casa, ou seja, 

pesquisaram sobre o assunto. Assim, a robótica educativa proporcionou entusiasmo a ponto 

de fazer com que as estudantes fizessem uma pesquisa em casa e trouxessem seus resultados 

para sala de aula. Isso foi considerado extremamente positivo e indica que a robótica além de 

proporcionar o envolvimento dos alunos, pode desenvolver o senso de responsabilidade e a 

autonomia. Isso também foi identificado no trabalho de Martins (2012), a qual após 

acompanhar o desenvolvimento de tarefas voltadas para o ensino de matemática com kits de 

robótica observou maior envolvimento dos estudantes nos estudos de matemática e robótica. 

As respostas a atividade revelou também que a robótica é uma excelente aliada na 

contextualização de conteúdos de matemática e física, ambas extremamente complexas no dia 

a dia escolar. Isso pode ser observado diretamente nas questões 03, 14 e 15 quando tiveram 

oportunidade de aplicar o conceito de ângulo reto e de força centrífuga no experimento; e nas 



demais questões de forma indireta. Portanto, a exploração de materiais robóticos no ensino de 

matemática e física no ensino médio aponta para uma aproximação desses componentes ao 

cotidiano do aluno. Nesse sentido Carvalho (2013) ressalta que  

a prática pedagógica deve ser contextualizada  e propor  atividades 
(problemas) que aproximem o conteúdo ao cotidiano  do  aluno,  para que 
este possa  estabelecer ligação  entre  os  conceitos  abstratos  e  
aplicabilidade  a  partir  da  linguagem matemática. Essa prática pode ser 
potencializada por meio do uso de tecnologias educacionais. (Carvalho, 
2013, p. 47). 
 

Além de conceitos de física e matemática, a robótica permitiu que tivéssemos um 

momento de reflexão, mesmo que breve, acerca da vida das pessoas no século XV e XVI e as 

transformações na maneira de pensar da Europa do Renascimento; isso pode ser observado 

nas respostas das questões 1, 2 e 16. Assim, podemos afirmar que o trabalho com esse 

material também possibilitou explorar temas da história mundial como o Renascimento.  

Dessa forma, se compararmos uma aula tradicional de qualquer um desses 

componentes, principalmente de matemática e física, com uma aula utilizando a robótica 

iremos perceber que uma das diferenças com a robótica é a facilidade de abordar temas de 

diversas áreas do conhecimento ao mesmo tempo possibilitando a não hierarquização de 

conteúdos. Nesse sentido D’Ambrósio (2012) assegura que: 

Particularmente em matemática, parece que há uma fixação na ideia de haver 
necessidade de um conhecimento hierarquizado, em que cada degrau é  
galgado  numa  certa  fase  da  vida,  com  atenção exclusiva durante horas 
de aula, como um canal de televisão que se sintoniza para as disciplinas e se 
desliga acabada a aula. Como se fossem duas realidades disjuntas, a da aula 
e a de fora da aula (D’ AMBROSIO, 2012, p. 76). 

 

Não queremos defender aqui que nas aulas tradicionais a interdisciplinaridade não 

é possível. O que estamos afirmando é que a robótica associada ao ensino de matemática e 

física facilitou a contextualização de conteúdos como: reconhecimento de ângulo reto, razão, 

números naturais, força centrífuga e movimento circular; conteúdos que sem esse material 

seriam abordados de forma estanque e sem nenhuma aplicação.  



Outro exemplo de contextualização e aplicação de conceito de matemática e física 

foi o trabalho de Erick e Thaywane o qual será discutido no momento 4. 

 

Momento 4: comprimento,  raio de circunferência, força e massa na aula de 

robótica 

Continuamos trabalhando com os kits da linha Da Vinci Machines. Nessa oficina 

foi montada uma Catapulta idealizada por Lenardo Da Vinci. O trabalho que descrevemos a 

seguir foi dos alunos Erick e Thaywane. Nesse trabalho como nos demais, os alunos 

continuaram empolgados com a montagem dos kits, agora com mais desenvoltura e mais 

agilidade. Continuamos trabalhando com apenas dez estudantes na sala de robótica e os outros 

ficaram resolvendo questões de matemática na sala de aula.  

Apesar de não ser adequada a atitude de deixar os estudantes sozinhos na sala de 

aula, essa foi a alternativa que tive para resolver temporariamente o problema de não caber 

todos na sala de robótica. Assim, continuamos trabalhando com dez alunos no laboratório de 

robótica e através de uma atividade, observamos as impressões e os resultados dos estudantes 

Erick e Thaywane a respeito de um experimento realizado com a Catapulta de arco, modelo 

idealizado por Leonardo Da Vinci.   A atividade foi elaborada após observação e conversa 

com esses alunos acerca da utilidade daquele invento de Da Vinci. A seguir expomos a 

atividade e as respostas dos estudantes. 

 

Oficina: montar a catapulta e responder as questões com os resultados do experimento 

CATAPULTA 

EQUIPE: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



EXPERIMENTO: A qual distância se pode arremessar um bloco?  

ATIVIDADE 

1) Em que século foi idealizada essa catapulta e aonde? 

2) Com que objetivo essa catapulta foi idealizada? 

3) Qual o diferencial entre esse equipamento e as catapultas anteriores? 

4) Lançar o bloquinho A por 15 vezes anotando a distância do ponto que cai até a catapulta  

5) Repetir o experimento para o bloquinho B 

Nº DE ORDEM DO 
LANÇAMENTO 

D
is

tâ
nc

ia
 d

a 
ca

ta
pu

lt
a 

(c
m

) 

BLOQUINHOS 

A B 

1 23,5 9,7 

2 43.5 27,4 

3 35,0 22,4 

4 31,2 20,7 

5 25,5 24,6 

6 25,5 14,6 

7 38,7 20,7 

8 10,5 22,7 

9 12,0 26,2 

10 42,2 22,0 

11 36,0 33,0 

12 29,5 3,5 

13 27,2 6,8 

14 18,5 7,2 

15 36,0 17,8 

 

6) A partir dos dados da tabela é possível concluir qual é o bloquinho que tem mais massa? 
Por quê?   

7) Estime o raio do terreno que o bloquinho A alcançou 

8) Faça o mesmo para o bloquinho B 

9)Em uma situação real, o que seria mais vantajoso em termos de guerra, lançar blocos mais 



pesados ou mais leves? Por quê? 

10)Descreva pontos negativos no uso dessa máquina de guerra 

 

As respostas estão transcritas a seguir: 

1) No final do século XV 

2) Disparar grandes bolas de pedra, a grandes distâncias, capazes de derrubar 

muralhas e fortalezas 

3) Que as outras catapultas eram impedidas no retorno de mola com trincos de 

bloqueio, se não a catapulta disparava já no meio do caminho e só com a metade da força; 

tendo uma engrenagem de parafuso sem fim 

4) tabela 

5 )tabela 

6) sim pois o mais leve alcança uma maior distância em média de 30 cm 

“apartir” da catapulta, enquanto o mais pesado alcança somente a média de 18,5 cm  

“apartir” do término da catapulta. 

7) 16,25 

8) 11,95 

9) Leves, pois o mais pesado poderia atingir membros de “uma mesma” exército, 

e o leve certamente atingirá o oponente da batalha 

10) A maioria das catapultas tinham de ser impedidas no retorno de mola 

prematuro com trincos de bloqueio ou dispositivos similares, se não, poderia acontecer que a 

catapulta disparasse já a meio caminho e somente com a metade da força; e as “mola” de 

folha poderiam se deteriorar e acabar se rompendo. 

 



Mais uma vez percebemos que a robótica permitiu a realização de uma tarefa 

diferente daquelas encontradas na maioria dos livros didáticos de matemática. As respostas 

demonstram que os alunos pesquisaram antes de fazer o experimento, o que é uma iniciativa 

positiva. Além disso, a atividade oportunizou que os estudantes vivenciassem um momento de 

experimentação real a qual revelou um processo de aplicação de conteúdos matemáticos e 

físicos – questões 6, 7, 8 e 9. Assim, eles aplicaram os conceitos de comprimento e unidades 

de medidas, raio de circunferência, discussão a respeito da diferença entre massa e a força 

peso, além de utilizar estimativas para comprimento do raio.  

A relação entre a distância alcançada pelos bloquinhos e sua massa foi 

identificada na resposta a questão 6 (sim pois o mais leve alcança uma maior distância em 

média de 30 cm “apartir” da catapulta, enquanto o mais pesado alcança somente a média de 

18,5 cm  “apartir” do término da catapulta). O fragmento acima demonstra que os alunos 

entendem que quanto mais pesado, menos distância alcançará; enquanto que os mais leves 

alcançarão distâncias maiores, naquelas condições de trabalho. 

Assim, a atividade com robótica possibilitou que buscassem informações de 

outras áreas para fundamentar o experimento, além de aplicar conceitos de matemática e 

física em uma atividade real. Nesse sentido, Zilli (2004) defende que dentre as muitas 

vantagens pedagógicas do uso da robótica educativa, ela pode desenvolver:  

(...) a integração de conceitos aprendidos em diversas áreas do conhecimento 
para o desenvolvimento de projetos, investigação e compreensão, 
representação e comunicação, trabalho com pesquisa, resolução de 
problemas por meio de erros e acertos (...) (ZILLI, 2004). 

 

). O fragmento acima demonstra que os alunos entendem que quanto mais pesado, 

menos distância alcançará; enquanto que os mais leves alcançarão distâncias maiores, 

naquelas condições de trabalho. 

Assim, a atividade com robótica possibilitou que buscassem informações de 

outras áreas para fundamentar o experimento, além de aplicar conceitos de matemática e 



física em uma atividade real. Nesse sentido, Zilli (2004) defende que dentre as muitas 

vantagens pedagógicas do uso da robótica educativa, ela pode desenvolver:  

(...) a integração de conceitos aprendidos em diversas áreas do conhecimento 
para o desenvolvimento de projetos, investigação e compreensão, 
representação e comunicação, trabalho com pesquisa, resolução de 
problemas por meio de erros e acertos (...) (ZILLI, 2004). 
 

. As respostas dos alunos no exercício revelam ainda que estavam de fato 

envolvidos no trabalho e demonstra comprometimento na oficina de robótica. Talvez esse seja 

um indício de que a robótica é uma alternativa para o trabalho voltado para a aprendizagem 

significativa.  

A oficina também revelou que é possível com a robótica explorar conceitos de 

matemática e física de forma diferente, talvez da maneira necessária para a sociedade da 

atualidade, conforme afirmou Valente (2010) em uma entrevista concedida a TV Brasil:  

é impossível você pensar esse aluno trabalhando com essa abordagem, com 
esse mundo tecnológico, e pensarmos o currículo feito no lápis e no papel, 
como ele é feito hoje. Isso significa mudança nessa abordagem curricular, 
não significa mudança dos conteúdos. Não é a matemática que vai mudar, 
não é a física, não é o português, é a maneira como esses conteúdos vão ser 
tratados (VALENTE, 2010). 
 

 
Portanto, apesar dos empecilhos encontrados durante a realização das oficinas, os 

quais se mostraram mais evidentes na estruturação da sala de robótica e na estrutura do 

currículo agregado ao horário dos professores, é notável que o material de robótica ofereceu 

oportunidades aos alunos que numa aula tradicional de matemática não seria possível ocorrer. 

A esse respeito Toledo e Toledo (2009) ressaltam que:  

A aula deve ser um momento de investigação, de construção de 
conhecimento. Para isso, o professor pode como “uma forma de incentivar 

tais atitudes, promover o acesso a materiais diversificados como jogos, 
livros, fotos, softwares ou vídeos, que desencadeiam a atenção e o interesse 
da classe.” (TOLEDO e TOLEDO, 2009, p. 9). 

 

Com a aplicação desse material de robótica nas aulas de matemática também 

identificamos que para abordar metodologias de ensino diferenciadas das tradicionalmente 



conhecidas é imprescindível a elaboração de um planejamento rigoroso e que englobe as 

diversas dimensões do ensino. É necessário assim que a equipe técnica pedagógica, a gestão 

escolar, e os professores estejam disponíveis ao diálogo e a reflexão, além da modificação de 

concepções e práticas de ensino. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com essa pesquisa foi possível identificar empecilhos de ordem física e 

pedagógica que comprometem a aplicação da aula de robótica nessa escola.  No entanto, 

mesmo com essas dificuldades a pesquisa revelou que os alunos se engajaram nas oficinas 

logo a partir das primeiras atividades e perceberam que os kits de robótica têm excelente 

qualidade. Foi possível constatar também que o comportamento dos alunos se alterou no 

sentido de que todos os que participaram se envolveram na oficina e demonstraram interesse e 

curiosidade pelo que estavam fazendo. Identificamos também que o uso de robótica educativa 

no ensino proporciona momentos de tensão que geram curiosidade e consequentemente, 

aprendizagem significativa. 

A robótica educacional aplicada ao estudo de matemática e física proporcionou 

uma situação propícia ao trabalho interdisciplinar entre essas componentes curriculares além 

do diálogo sobre tema comumente abordado em história, gerando aprendizado dos conceitos 

de ângulo reto como também de força centrífuga. Portanto, esse recurso didático permitiu que 

professor e estudantes vivessem momentos de interdisciplinaridade. Isso foi revelado quando 

a oficina propiciou dialogar sobre temas de história (Renascimento), física (força, força 

centrífuga) e matemática (ângulos, medida de comprimento, razão, raio de circunferência) ao 

mesmo tempo. Também identificamos que os estudantes passaram a participar mais da vida 



escolar quando percebemos entusiasmo para realizar pesquisa extraclasse e em discutir na sala 

de aula. Isso foi considerado extremamente positivo e indica que a robótica além de 

proporcionar o envolvimento dos alunos, pode desenvolver o senso de responsabilidade e a 

autonomia.  
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