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RESUMO

Este trabalho apresenta uma reflexão acerca do uso da robótica no âmbito da
educação como tecnologia fomentadora de inclusão sócio-digital, desvendando
um novo campo que se delineia na atualidade. A robótica constitui-se em uma
ferramenta ainda pouco difundida e não regulamentada a nível nacional no
âmbito da educação. Escassas são as experiências envolvendo a ferramenta
na região Nordeste. A presente pesquisa visa revelar um dos primeiros
experimentos a nível educacional com a robótica no Rio Grande do Norte. Para
tanto, apresentamos uma pesquisa de campo, realizada em uma escola pública
chancelada por um notado instituto internacional de educação científica e
tecnológica localizado no Estado do RN, buscando a partir de análise do curso
de robótica, entender o seu funcionamento e mostrar sua utilização na escola,
bem como revelar que contribuições foram geradas para inclusão digital da
categoria discente, com base nos discursos de professores, coordenadores,
gestão e alunos. Como elemento de coleta de informações, fizemos uso da
técnica de grupo focal, aplicada em dois momentos: primeiro com grupos de
alunos, depois com professores e administração escolar, além de observações
direcionadas aos momentos em que o curso de robótica estava sendo
efetivado. Como resultado, constatamos que a escola, por meio do curso de
robótica é provedora de inclusão sócio-digital, uma vez que desperta na
amostra de alunos desta pesquisa conhecimento propiciador de mudança
social. E que apesar da categoria discente não compreender a dimensão do
significado da palavra inclusão, os mesmos relatam ações cotidianas em que
integram a tecnologia ao seu contexto social de forma harmônica, desfrutando
da sua cidadania cultural de forma plena.

Palavras-Chave: Robótica Pedagógica. Cidadania. TICs. Aprendizagem.
Inclusão e Futuro.
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Grande do Norte. Programa de Pós-Graduação em Educação, UFRN, Natal,
2009.

ABSTRACT

This paper presents a reflection on the use of robotics in education technology
and the fostering of social and digital inclusion, unveiling a new field that has
been outlined today. Robotics constitutes a tool still little known and not
regulated at national level in education, there is little experience involving the
tool in the Northeast. This research aims to reveal one of the first experiments
with educational level robotics in Rio Grande do Norte. We present a field
research conducted in a public school chancellor for a major institute of science
and technology education of the state from seeking review of the robotics
course, understand how they work and show their use in school and shows that
contributions were generated for digital inclusion category students, based on
speeches by teachers, engineers, management and students. As part of
gathering information, we used the focus group technique, applied in two
stages, one with groups of students, teachers and other school administration,
as well as comments directed to the times when the robotics course was being
finalized. As a result, we found that the school, through the robotics course is a
provider of social and digital inclusion, since it awakens in the sample of
students in this research knowledge enabler of social change. And that despite
the student category do not understand the depth of meaning of inclusion, the
same report in daily actions that integrate technology into their social context in
harmony, enjoying its cultural citizenship in full.
Key Words: Educational Robotics, Citizenship, ICT, Learning, Inclusion and
Future.

SUMÁRIO

1.

INTRODUÇÃO: DELINEANDO O UNIVERSO DE PESQUISA................................ 16

1.1.

A ESCOLHA DO OBJETO DE PESQUISA.............................................................. 16

1.2.

LOCUS DA PESQUISA ............................................................................................... 27

1.3.

A ABORDAGEM INVESTIGATIVA ............................................................................ 33

1.4.

A ESTRUTURA DO TRABALHO ............................................................................... 43

2. ROBÓTICA PEDAGÓGICA: UMA NOVA OPORTUNIDADE PARA INSERÇÃO
SÓCIO-DIGITAL ....................................................................................................................... 47
2.1.

SOBRE ROBÔS E ROBÓTICA.................................................................................. 47

2.2.

O ENCONTRO DA ROBÓTICA COM A EDUCAÇÃO ........................................... 52

3. ROBÓTICA, CIDADANIA E INCLUSÃO: A NECESSIDADE DE
REPOSICIONAMENTO EDUCACIONAL ............................................................................. 65
3.1.

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: NOVOS TEMPOS, OUTRAS DIREÇÕES ........ 65

3.2.

MUDANÇA EDUCACIONAL: INCLUSÃO E CIDADANIA...................................... 77

3.3.

A INCLUSÃO SÓCIO-DIGITAL NO AMBIENTE ESCOLAR DA PESQUISA ..... 83

4. ROBÓTICA PEDAGÓGICA: PLANEJAMENTO, APRENDIZAGENS E USO
SOCIAL. ..................................................................................................................................... 93
4.1.

ROBÓTICA PEDAGÓGICA: COMPREENSÃO E ORGANIZAÇÃO .................... 93

4.2. INCLUIR IMPLICA MUDAR: DISCURSOS SOBRE TRANSFORMAÇÃO
SOCIAL POR MEIO DA ROBÓTICA EDUCACIONAL..................................................... 104

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................... 116

6.

REFERENCIAS .............................................................................................................. 120

Capítulo I

15

Capítulo I
INTRODUÇÃO: DELINEANDO O UNIVERSO DA
PESQUISA

1. INTRODUÇÃO: DELINEANDO O UNIVERSO DE PESQUISA

1.1. A ESCOLHA DO OBJETO DE PESQUISA

O interesse pela temática abordada, a Robótica Pedagógica, inicia-se
por meio da inserção no Projeto de Inclusão Digital com Robôs, idealizado por
representantes do Departamento de Engenharia da Computação e Automação
no final do ano de 2005. O Projeto de Inclusão Digital com Robôs tinha como
objetivo maior proporcionar a inclusão digital de estudantes inseridos em
escolas públicas situadas na periferia da cidade de Natal, Rio Grande do Norte,
bem como imprimir conteúdos de informática e robótica básica a esses alunos,
usando a ferramenta como suporte didático para transmissão de conteúdos
curriculares.
Na época, as oficinas eram ministradas a alunos do Ensino Fundamental
I da Escola Municipal Professor Ascendino de Almeida, localizada no bairro de
Pitimbú, Natal, RN. As atividades não eram extensivas a todos os alunos da
escola, contemplava apenas estudantes elegidos pelos professores em acordo
com direção e coordenação da instituição. De modo geral eram crianças com
baixo desempenho escolar.
O referido Projeto contava com a participação apenas de estudantes de
graduação e pós-graduação do Curso de Engenharia da Computação da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os quais além de elaborarem o
planejamento das atividades que iriam ministrar nas oficinas de robótica,
encarregavam-se de dar aulas a alunos eufóricos com a chegada de tal
momento. Contudo, tais atividades se tornavam cada dia mais difíceis para os
que compunham o projeto. Foi quando no início de ano de 2006 fui convidada
pelo professor Luiz Marcos Garcia Gonçalves (DCA/UFRN) a dar apoio
pedagógico às atividades desenvolvidas.
A princípio, utilizar a robótica em contexto de Ensino Fundamental, para
mim, naquele momento, seria difícil de se materializar. Desta forma,
considerando o meu não conhecimento sobre a área, decidi apenas observar a
experiência que estava sendo concretizada, para em seguida tecer minhas
considerações e decidir sobre minha inserção nesse trabalho tão inovador.
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Já no inicio da participação no Projeto de Inclusão Digital com Robôs,
como observadora, comecei a me questionar quanto à robótica como um
recurso

tecnológico

realmente

facilitador

no

processo

de

ensino

e

aprendizagem, quanto ao impacto que este tipo de tecnologia tão inovadora
vem causando ao corpo docente e discente da escola onde o referido projeto
estava sendo inserido, bem como quanto aos seus objetivos e os critérios de
seleção de alunos para participação no mesmo. Os questionamentos expostos
se tornaram base para efetivação do meu trabalho de conclusão de curso em
Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
O processo de construção deste trabalho, o qual fora intitulado: Robótica
na Educação: Reflexão sobre o uso de robôs no Ensino Fundamental Público
do RN, fez com que, pouco a pouco, o sentimento de receio em aceitar esta
tecnologia e entender os benefícios que esta ferramenta tecnológica
proporcionava para educação fosse desconstruído, dando lugar a uma vontade
de contribuir para efetivação do Projeto de Inclusão Digital com Robôs aliada a
uma sensação de encantamento pelo trabalho que estava sendo efetivado.
Ao contrário do que se pensa, a robótica não prioriza o ensino técnico
desta ciência, mas sim, utiliza-a de forma lúdica fazendo com que a criança ou
adolescente esteja sempre estimulando o pensar, o agir e o refletir sobre ações
cotidianas, elaborando exemplos práticos como solução.
Ao utilizar esta ferramenta para o trabalho com os alunos, une-se o
trabalho concreto com ajuda de kits de montagem, que são utilizadas para a
construção de protótipos robóticos e o trabalho abstrato, quando o aluno,
utilizando software de programação, programará seu objeto para que este
obedeça a seus comandos e cumpra uma tarefa proposta.
Mas de que forma? Essa era a questão que sempre me acompanhava
nos momentos iniciais de contato com o projeto. De que maneira o uso da
robótica irá contribuir na educação desses alunos?
Percebi através de trabalhos científicos e da minha própria prática que
por meio de um ambiente de aprendizagem em que se utilizam kits de
montagem, computadores com software especializado para a construção e
programação de robôs, há possibilidade de integrar percepções sensoriais
aliadas ao trabalho com o currículo escolar. A percepção motora é aguçada
quando a criança é estimulada a montar seu próprio sistema robotizado, por
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meio do encaixe das peças, do manejo preciso em determinados momentos,
além da posição do robô frente às problematizações colocadas pelo professor.
A percepção visual é estimulada quando a criança ou adolescente
estuda as formas das peças, onde e como estas podem ser usadas, bem como
os movimentos que o robô realiza. Há ainda o trabalho com a percepção
espacial, uma vez que o estudante trabalha questões relacionadas à
lateralidade e estuda a melhor forma de comandar seu robô considerando o
espaço disponibilizado.
Desta forma, o professor pode mediar o conhecimento utilizando a
construção e programação. Ou seja, a robótica pedagógica, como uma forma
de refletir sobre como o aluno compreende o mundo em que vive, trabalhando
seu pensamento investigativo para descobrir como o robô terá que funcionar,
atendendo as exigências impostas pela atividade solicitada, está consoante
com conteúdos curriculares.
O aluno planeja, esquematiza, dialoga com seus pares, cria e testa seu
mecanismo robotizado. Sua aprendizagem é construída sobre a reflexão do
que é feito. O professor, neste contexto de educar, pode mediar o
conhecimento, ajudando o aluno a construir/desconstruir e testar hipóteses
para solucionar problemas que estão relacionados com disciplinas curriculares
e ao seu dia-a-dia, valorizando o trabalho em equipe e com isso estimulando
também valores e atitudes.
Formei-me pedagoga, assumi outras responsabilidades, mas a robótica
pedagógica ainda anda comigo. Hoje, no ano de 2010, o Projeto de Inclusão
Digital com Robôs, adquire outras características, nova equipe, nova escola,
atendendo a outra modalidade de ensino. Nesse sentido, além de se configurar
como tecnologia educacional inovadora, a robótica, através do referido projeto,
atende a uma demanda até o presente momento ainda não trabalhada em
pesquisas acadêmicas. Em época atual o projeto RoboEduc (Inclusão Digital
com Robôs) recebe alunos inseridos no Ensino Infantil, em idade por volta de
seis a sete anos. Desta vez, é o Núcleo de Educação Infantil (NEI) da UFRN
que cede espaço para concretização das oficinas de robótica.
As iniciativas e conquistas expostas pelo grupo de robótica pedagógica
da UFRN denotam o esforço em fazer da robótica mais uma tecnologia
educacional comumente aceita e usada em sala de aula, revelando ainda que o
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trabalho desenvolvido pelo grupo ganha cada vez mais destaque no meio
acadêmico.
As ações descritas anteriormente correspondem a uma importante e
precursora parte do histórico da robótica pedagógica no Rio Grande do Norte.
Outra parte vem a ser tecida na presente pesquisa acadêmica.
Durante nossa atuação no Projeto de Inclusão Digital com Robôs, pude
aprender a usar a robótica, manejar kits de montagem e o software usado para
a programação, decidi que enfoque metodológico contemplar nas oficinas
ministradas e quais as atividades deviam ser concretizadas. Participei
ativamente nas escolhas que tivemos que adotar e dos momentos de
aprendizagem dos próprios alunos. Aprendi, mas também pude dar minha
contribuição pedagógica e motivadora aos monitores das oficinas, monitoria
esta formada por uma equipe de engenheiros e cientistas da computação, que
diante de quadros de dificuldades de aprendizagem e mau comportamento das
crianças precisavam de um conhecimento a mais para mediar a situação.
Em determinado momento, senti necessidade de conhecer na prática
outros projetos ou escolas que também trabalhassem com a robótica
pedagógica, para que a nova experiência oportunizasse conhecer outras
práticas, e desta forma auxiliar meu trabalho dentro do Projeto de Inclusão
Digital com Robôs.
Trocar idéias sobre o uso da robótica pedagógica era a intenção inicial
quando houve a comunicação com uma escola chancelada pelo Instituto
Internacional de Neurociências de Natal, a qual solicita sigilo em relação ao
nome da instituição de forma a preservar a identidade da escola e os que dela
fazem parte.
A inserção em tal escola foi resultado de um processo lento e de
bastante conversa, uma vez que a mesma nunca abriu espaço para
concretização de pesquisas acadêmicas e eu estava sendo a primeira
pesquisadora a adentrar tal lócus de pesquisa.
Com a chegada da seleção para o mestrado acadêmico do Programa de
Pós Graduação da UFRN, vi nesta instituição não–formal, mais precisamente
no curso de robótica por ela ministrado, a oportunidade de estar escrevendo
mais uma página sobre a história da robótica educacional no Rio Grande do
Norte.
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Assim, já decidida a ir por esse caminho, começaram os momentos de
visitas na escola, para observação de sua dinâmica, especialmente do curso de
robótica pedagógica.
Dois aspectos me levaram a estudar um novo contexto da robótica
aplicada à educação. O primeiro deles corresponde à oportunidade de
pesquisar uma nova metodologia com o uso desta tecnologia educacional.
Assim, investigando a dinâmica do curso de robótica da instituição analisada na
presente pesquisa, seria uma oportunidade de estar expandindo e renovando
meus conhecimentos sobre a temática.
Outro aspecto relevante para escolha deste instituto de educação como
campo de pesquisa, esta no fato da escola por ele chancelada ministrar
oficinas de robótica pedagógica a alunos de Ensino Fundamental II e Ensino
Médio.
Ao pesquisar sobre o uso da robótica dos mais diversos níveis
escolares, não encontramos pesquisas que aliem a robótica com o Ensino
Infantil. Portanto, neste momento seria mais interessante privilegiar o contexto
do Ensino Médio e Fundamental, uma vez que dispomos de um vasto
repertório de pesquisas científicas e experiências práticas que usam a robótica
pedagógica nessas modalidades de ensino. Teríamos, portanto, respaldo
teórico para nosso trabalho.
Os aspectos anteriormente citados contribuíram para a escolha do
objeto desta pesquisa de mestrado acadêmico, porém não descartamos a
possibilidade de, em um estudo posterior, retomar a experiência que está
acontecendo no Núcleo de Educação Infantil da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, a qual utiliza a robótica como ferramenta tecnológica de
apoio ao processo de letramento dos pequenos estudantes.
Considerando o histórico acima apresentado, temos como objetivo
analisar uma das primeiras experiências com a robótica pedagógica em
instituição escolar, procurando investigar se a ferramenta fomenta inserção
sócio- digital dos educandos e como se dá esta inserção.
Uma vez definido o campo de pesquisa, uma escola de educação nãoformal e nosso objetivo ao adentrar tal contexto, construímos o título desta
pesquisa, qual seja: “Robótica Educacional, uma possibilidade de inserção
sócio-digital”.
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Diante deste contexto de educação onde a robótica educacional se
apresenta, consolidamos algumas questões norteadoras da pesquisa, as
mesmas versam sobre que tipo de educação deve ser privilegiada quando
versamos a inserção das “novas mídias” na escola, mais especificamente a
Robótica Educacional? Quais as características de uma educação que
contribua para inclusão dos meios tecnológicos às necessidades educacionais
emergentes? O uso da robótica pedagógica pode ser um meio tecnológico
fomentador da inclusão digital? E que tipos de aprendizagens são mobilizadas
a partir de seu uso em instituição pública de ensino?
Desta forma, o presente trabalho trata acerca da integração das
tecnologias da informação e comunicação. Neste caso, a robótica pedagógica,
nas esferas educacionais tomando como eixo o processo de letramento
eletrônico e a necessidade de inserção digital dos sujeitos aprendentes.
Assim, consideramos que o ato de educar precisa estar em sintonia com
as necessidades sociais emergentes. Nesse sentido, as tecnologias da
informação e da comunicação se fazem presentes no cotidiano, tornando-se
um aspecto cultural e reproduzido entre os membros de uma dada coletividade.
Podemos entender que as tecnologias subjacentes às idéias dos sujeitos são
parte da história das relações humanas, constituem-se em um aspecto cultural,
arraigado as dinâmicas sociais. Com isso, Levy (1999) assegura que,

É impossível separar o humano de seu ambiente material, assim
como dos signos e das imagens por meio dos quais ele atribui sentido
à vida e ao mundo. Da mesma forma, não podemos separar o mundo
material – e menos ainda a sua parte superficial – das idéias por meio
das quais os objetos técnicos são concebidos e utilizados, nem dos
humanos que os inventam, produzem e utilizam. (LÉVY, 1999, p. 22).

Dentro desta perspectiva cultural de desenvolvimento da ciência, da técnica
e criação de tecnologias, surgem artefatos tecnológicos capazes de garantir
comunicação e informação. Despontamos para uma revolução tecnológica, a
qual preza pela aplicação de “conhecimentos e informação para geração de
novos conhecimentos e dispositivos de processamento e comunicação da
informação em um ciclo de realimentação cumulativo entre inovação e seu uso”
(CASTELLS, 1999, p.69). Hoje, com os novos recursos tecnológicos, levando
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em conta as diversas possibilidades que os mesmos oferecem, o indivíduo tem
a possibilidade de se tornar também produtor de técnicas e tecnologias. Esses
artefatos tecnológicos adentram diversos âmbitos da vida social, sendo que
nos deteremos neste trabalho ao contexto educacional.
A educação, como sistema responsável pela reprodução e construção
cultural, passa a submergir características emergentes do âmbito social. Dentre
essas, um fator determinante de mudança é o aparecimento das Tecnologias
da Informação e Comunicação, as denominadas TIC’s nas instituições
escolares. Assim, a incorporação dos valores tecnológicos, bem como o seu
entendimento crítico na educação, passa a ser condição precedente para
inserção e compreensão do mundo contemporâneo, industrializado ou em
desenvolvimento (HANCOCK, 2005).
Nesse sentido, o surgimento das TIC’s nesta esfera social exige das
bancadas escolares uma reformulação em sua proposta pedagógica de forma
a abranger conteúdos agora relacionados ao uso significativo desses aparelhos
tecnológicos, os quais carregam em si também um peso ideológico. Dessa
forma, insere-se neste sistema uma série de alterações no corpo do seu
trabalho, resignificando aspectos como conteúdos, letramento e estruturas
institucionais e comunitárias.
A escola precisa estar em consonância com a sociedade emergente, não
podendo permanecer com as mesmas funções através do tempo e do espaço.
Para Freire e Guimarães (2003), não está em julgo o fim da escola com o
aparecimento das Tecnologias de Informação e Comunicação, mas sim o
surgimento de uma escola que,

[...] estivesse à altura das novas exigências sociais, históricas, que a
gente experimenta. Uma escola que não tivesse, inclusive, medo
nenhum de dialogar com os chamados meios de comunicação. Uma
escola sem medo de conviver com eles. Assim, essa escola
necessariamente se renovaria, com a presença desses instrumentos
comunicantes que a gente tem aí, e poderia também ajudar até a
tarefa dos meios de comunicação. (FREIRE; GUIMARÃES, 2003, p.
36-37).

Assim, com a escola comunicante e criadora, nascida também com a
propagação das tecnologias da informação e comunicação, assistimos a
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instauração

imprescindível

de

uma

nova

modalidade

de

alfabetização/letramento, iniciada na década de 1980 com a propagação do
uso do computador pessoal. A princípio falava-se em letramento por meio do
computador, contudo esta visão estava abreviada ao uso instrucionista do
mesmo, referindo-se ao tipo de letramento criado apenas para a aprendizagem
de operações básicas com a máquina (WARSCHAUER, 2006), como ligar e
desligar, abrir, criar e salvar arquivos, por exemplo. O que ocorria é que a
educação, nesse tipo de atividade, não prepara satisfatoriamente o aluno para
encarar as dificuldades da sociedade contemporânea.
Contudo, nas décadas seguintes, com o aparecimento e expansão de
novas possibilidades de uso da informática e internet, o termo passa a abarcar
uma idéia com tom construcionista, em que o letramento além de inserir a visão
instrucionista, ou seja, o aprendizado da técnica, traduzidas na apreensão de
operações básicas, agrega o valor construtivo, no sentido de utilizar o
computador e as demais mídias para tomar consciência da realidade
contemporânea e transformá-la, no sentido da melhoria da qualidade de vida
humana.
Nesse contexto, surge o letramento digital, que na visão de Warschauer
(2006) torna-se, letramento eletrônico, o qual consiste em uma expressão geral
que une diversos outros letramentos genéricos da era da informação, incluindo
aqueles por via do computador, e os letramentos informacional, multimídia e
comunicacional mediados por computador. Esses novos letramentos originamse, em parte, dos novos aspectos tecnológicos associados ao computador,
mas também do cenário social mais amplo em que os computadores são
usados. Nesta nova visão, instauram-se, ainda na visão de Warschauer (2006),
conhecimentos específicos do uso do computador e habilidades de letramento
crítico.
As discussões acerca da implantação de tecnologias nas escolas não
cessam. Além das fases de adaptação das novas mídias às instituições
escolares para que se alcance o processo de letramento digital, descrito por
Warschauer (2006), a educação atravessa impasses. A formação docente para
o uso das TIC’s, a postura da administração escolar e o tratamento do
processo de ensino-aprendizagem e conteúdos em sala de aula são um dos
obstáculos para que se efetive de forma plena a inserção sócio-digital do
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sujeito. Nesse sentido, compreendemos que, para que se torne significativo o
processo educacional, tais impasses devem ser considerados e refletidos em
busca da inclusão dos aprendizes na sociedade digital que temos hoje.
O uso hábil das tecnologias educacionais em sala de aula pressupõe uma
formação específica para a categoria docente. Formação esta, relacionada à
utilização das novas mídias, as quais se caracterizam como a soma das novas
tecnologias e métodos de comunicação que se diferenciam dos canais de
comunicação tradicionais como TV, radiodifusão, imprensa, etc. Desta feita, se
faz imprescindível que o docente se aproprie de informações sobre os
equipamentos eletrônicos oferecidos pela instituição escolar em que trabalha,
para que assim se analise a possibilidade de uso da tecnologia em sua prática
pedagógica de forma a garantir a construção de um conhecimento válido e
criativo. Kenski (2003) acrescenta que,

É necessário, sobretudo, que os professores se sintam confortáveis
para utilizar esses novos auxiliares didáticos. Estar confortável
significa conhecê-los, dominar os principais procedimentos técnicos
para a sua utilização, avaliá-los criticamente e criar novas
possibilidades pedagógicas, partindo da integração desses meios
com o processo de ensino. (2003, p. 77).

Efetivar o uso de instrumentos tecnológicos em sala de aula requer
mudanças de posturas na estrutura escolar, tanto a nível pedagógico quanto a
nível institucional, abarcando, neste último nível, aspectos políticos e
administrativos. Assim, a implantação das novas mídias no ambiente escolar
permite a renovação do ensino-aprendizagem não só de alunos, mas também
da categoria docente e dos gestores da instituição. Demanda um novo pensar
e fazer pedagógico e a gestão escolar ocupa um lugar especial nesta
mudança.
A gestão de uma escola não está apenas relacionada a situações
administrativas e financeiras. Encontra-se, na gestão escolar, o incentivo para
tempo e planejamento adequado destinado aos professores para estudo,
garantindo, assim, uma formação adequada para o uso confortável das novas
tecnologias em sala de aula.
Nesse sentido, se torna importante conceder espaço de trabalho aos
professores para o uso dos recursos tecnológicos, abrindo espaços para
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criação de novas idéias com o intuito de transformar o fazer pedagógico,
estimulando a troca de conhecimento entre os docentes e entre estes e os
alunos, avalizando a inclusão de um tempo a mais para os educadores, em prol
da discussão de novos caminhos e possibilidades de exploração desses
recursos com professores e técnicos e para reflexão sobre todos os
encaminhamentos realizados, como momento didático significativo para
recriação e emancipação dos saberes (KENSKI, 2003).
Desta feita, a modernidade contemporânea, a qual instaura a sociedade
midiatizada, destaca o papel dos meios midiáticos e tecnológicos e a ideologia
em torno desses objetos, como o consumo, as múltiplas culturas, globalização,
a dano a idéia de identidade cultural, enfim todo o poder de persuasão envolto
a eles, e tais fatos não nos possibilita conceber o indivíduo como um ser
abstrato e descontextualizado de sua cultura. Entendemos que a “educação
precisa buscar compreensão e interpretação desse contexto para situar o
educando no significado do humano e na compreensão do mundo que o
abriga”. (GRINSPUN, 2001, p. 35).
Dentro deste contexto, o ensino assume características diferentes de uma
concepção tradicional. Nesta concepção tradicional, os alunos não exercem
uma atuação ativa na construção do conhecimento, o professor detém o saber,
transferindo para o aluno de forma autoritária. O ensino é traduzido em repasse
de uma narrativa já estabelecida. Este caso pode ser ilustrado por meio da
concepção bancária de Paulo Freire,

Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se
julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda
numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a
absolutização da ignorância que constitui o que chamamos de
alienação da ignorância, segundo o qual esta se encontra sempre no
outro. O autor acrescenta que, a rigidez destas posições nega a
educação e o conhecimento como processos de busca. (FREIRE,
2005, p. 67).

Freire (1996) defende uma educação pautada na apreensão da realidade,
de forma que o educando a apreenda de forma a utilizar seu senso de
criticismo. Para o autor, ensinar não é apenas a transmissão de conhecimento,
mas sim a criação de possibilidades para produção ou construção do mesmo.
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Freire (1996) acrescenta: “quando entro em uma sala de aula devo estar sendo
um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, as suas
inibições; um ser critico e inquiridor, inquieto em face a tarefa que tenho – a de
ensinar e não a de transferir conhecimento”. (FREIRE, 1996, 47).
Neste sentido, forma-se uma visão de ensino aprendizagem pautada no uso
inteligente das tecnologias da informação e comunicação tendo o sujeito um
papel

destacado

neste

processo,

conforme

ressaltado

nas

teorias

psicogenéticas, as quais sublinham o caráter construtivo do conhecimento. Um
aprendizado em que se utiliza das novas mídias para dar contribuição
significativa à vida dos estudantes. Desta feita, Coll (1994) elucida que houve
alterações na perspectiva tradicional de aquisição do saber, assim,

[...] a idéia de um ser humano relativamente fácil de moldar e dirigir a
partir do exterior foi progressivamente substituída pela idéia de um
ser humano que seleciona, assimila, processa, interpreta e confere
significações aos estímulos e configurações de estímulos. No campo
educativo, esta mudança de perspectiva contribuiu para pôr em
relevo o inadequado de alguns métodos de ensino essencialmente
expositivos que concebem o professor e o aluno como simples
transmissor e receptor de conhecimentos. (COLL, 1994, p. 100).

Portanto, compreendemos que as novas tecnologias chegam ao campo
educacional como uma das formas para potencializar esta nova forma de
encarar o ensino e a aprendizagem, buscando em suas possibilidades
pedagógicas um ensino dinâmico, inquiridor, no qual o aluno esteja motivado a
buscar por conta própria respostas aos seus questionamentos.
Apresentamos a robótica educacional como mais uma possibilidade
tecnológica para ser utilizada em sala de aula de forma a auxiliar o professor
em sua prática pedagógica. Tal tecnologia, inovadora no âmbito da educação
vem ganhado espaço e aos poucos desvendando contribuições relevantes para
o processo de ensino aprendizagem.
Contribuições estas que divergem da concepção tradicional de ensino. No
ambiente de robótica educativa o aluno é constantemente desafiado a pensar e
sistematizar suas idéias, testando suas hipóteses em busca da efetivação da
atividade que esta sendo desenvolvida, com isso, há um estimulo ao
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pensamento investigativo e ao raciocínio-lógico do aluno, o que denota a não
passividade do mesmo diante da construção de um dado conhecimento.
Contudo, a tecnologia, sem uma mediação pedagógica adequada à
realidade de cada contexto educacional, poderá gerar resultados pouco
significativos quando se leva em consideração uma formação crítica e
inquiridora dos meios digitais e mídias em geral, uma formação social capaz de
dar voz e vez ao sujeito, acarretando transformações em sua relação consigo e
seu entorno, de forma a lhe garantir a ampliação do ser cidadão.
Com este entendimento sobre educação e novas tecnologias, tecemos o
nosso trabalho, percorrendo o universo da robótica educacional. Abrimos a
nossa descrição do estudo apontando o universo da pesquisa.

1.2. LOCUS DA PESQUISA

A pesquisa é o lugar da imaginação, da ousadia, aspectos estes
interligados pela necessidade metodológica e teórica na pesquisa. Através da
busca, da curiosidade, da inquietação, do imaginar hipóteses e testá-las,
muitos pesquisadores acabam revelando ou criando inovadoras e eficazes
maneiras de entender o ser humano e os múltiplos aspectos que o envolvem.
Nesse sentido, os avanços científicos comunicados ao mundo passam a
contribuir sobremaneira para o progresso da humanidade, criando novas
formas de estabelecer diálogo com a sociedade.
No âmbito da educação, cada vez mais assistimos o aumento da
importância da pesquisa na praxi docente, elemento o qual anexa valorização a
categoria, reafirmando, assim, a profissionalização do ensino.
A preocupação em incluir em pautas educativas a pesquisa como
extensão

do

trabalho

do

professor

surge

como

precisão

para

o

acompanhamento, de forma crítica, das mudanças ocasionadas pelo sobrevir
da “sociedade da informação”. Considerando essas mudanças, os profissionais
da educação têm em suas mãos um papel considerável a desempenhar:
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estruturar as ações pedagógicas em consonância com devir da sociedade
moderna.
Nesse processo de transformação educacional, o docente com a
sabedoria que lhe é depositada, precisa renovar concepções de educação
assumindo,

a reflexão, a crítica, a pesquisa como atitudes que possibilitam o
professor participar na construção de sua profissão e no
desenvolvimento da inovação educativa, norteia a formação de um
profissional não só para compreender e explicar os processos
educativos dos quais participa, como também para contribuir na
transformação da realidade educacional no âmbito de seus projetos
pessoais e coletivos. (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003, p. 23)

Uma vez compreendido o raciocínio exposto sobre a pesquisa no campo
educacional e sua importância para renovação de conhecimentos e
concepções sobre o ato de educar através do uso das novas mídias na escola,
esperamos que este trabalho sirva de instrumento científico aos docentes e à
sua prática pedagógica.
Com esse fim, a presente pesquisa foi desenvolvida em uma instituição
que em termos de definição de estrutura escolar se enquadra no caráter nãoformal de educação, contudo entendemos que o processo educativo ocorre em
várias instâncias sociais, independente de seu enquadramento quanto a
contextos onde o ensino e a aprendizagem são proclamados.
Segundo Trilla (2008) a educação não-formal é caracterizada por um
ambiente de aprendizagem que percorre por vários âmbitos, dentre eles o autor
destaca o âmbito da formação ligada ao trabalho, a qual se ocupa em estar
desenvolvendo competências para auxiliar a relação do sujeito com o mundo
do trabalho; o âmbito do lazer e da cultura, o qual alia o tempo livre ao desejo
de acesso à cultura com atividade pedagogicamente direcionadas, o âmbito da
própria escola, tendo em vista a vasta diversidade de propostas educativas que
a escola oferece como atividades extracurriculares.
O autor acrescenta o âmbito da educação social, o qual sustenta a
aprendizagem de práticas pedagógicas que objetivam o auxilio na formação
social, de forma a garantir a solução de problemas coletivos do cotidiano,
possibilitando o cidadão ler o mundo do ponto de vista da compreensão do que
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ocorre em seu meio. Inferimos, portanto, que é dentro deste âmbito não formal
de educação que a escola pesquisada neste trabalho de dissertação se
encontra.
As iniciativas em torno da concretização da educação não-formal partem da
necessidade de se criar, paralelo à escola formal, outros meios e ambientes
educacionais funcionalmente complementares a ela (TRILLA, 2008).
O autor afirma que as iniciativas em torno dessa abordagem educacional
começam a se expandir a partir da segunda metade do século XX, em
decorrência de múltiplos fatores sociais, econômicos e tecnológicos, quadro
esse gerador de necessidades educativas e inovadoras possibilidades para
práxis pedagógica não escolar.
Tal modalidade educacional tende a suprir eventuais necessidades não
tratadas ou não muito bem tratadas no ensino formal, o qual preza pela
institucionalização, graduação e hierarquização do ensino. Assim, o ensino
não-formal se corporifica como uma alternativa eficaz na complementação,
substituição, reforço, ou até mesmo interferência na modalidade de ensino
formal. (TRILLA, 2008).
Na busca pela complementação da educação formal, instituições nãoformais edificam vicissitudes consoantes com as necessidades da sociedade
tecnológica emergente. O desenvolvimento das novas tecnologias permitiu
idealizar novos processos de formação e aprendizagens, a fim de explicitar a
importância da alfabetização digital na formação do cidadão requerido por esta
nova sociedade que toma forma progressivamente. (TRILLA, 2008)
As iniciativas proporcionadas pela conjuntura não-formal da educação
visam ainda à inserção social de indivíduos ou coletividades que se encontram
em situação de conflito social, objetivando integração e exercício pleno da
cidadania.
Considerando o exposto e nos remetendo a situação social brasileira,
acreditamos que políticas de educação não-formal adentram o universo de
ensino como forma de auxiliar a inserção sócio-digital dos sujeitos.
Foi nessa perspectiva que analisamos a escola pesquisada. Localizada em
um bairro periférico da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, a escola atende
crianças e adolescentes oriundo de escolas da rede pública.
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A referida escola de ciência e tecnologia apresenta dois objetivos gerais:
proporcionar educação científica para crianças e adolescentes na faixa etária
de onze a dezesseis anos, alunos estes que se encontram entre o sexto e o
nono ano do Ensino Fundamental II devidamente matriculados em escolas
regulares do entorno, bem como colaborar na formação continuada dos
profissionais responsáveis por esta educação. Segundo documento oficial do
Projeto de Educação Científica da escola X1, o qual fora cedido pela gestão
escolar, sendo, portanto, um de nossos instrumentos de coleta de dados,
expõe acerca dos pressupostos pedagógicos e científicos do mesmo, a escola
parte da idéia de ofertar aos alunos um espaço edificador da aprendizagem
“significativa de conteúdos diversos da educação científica, essenciais a
formação de cidadãos conscientes de seus papeis como agentes de
transformação”. (INSTITUTO..., 2008, p. 01).
É notório o caráter social da instituição, quando é levado em conta o ato
de educar presente em todos os documentos apreciados. O próprio idealizador
do Projeto de Ciência e Tecnologia, Miguel Nicolelis, afirma que o lema do
mesmo é o “uso da ciência como agente de transformação social, ressaltando
ainda que o princípio é usar a ciência para transformar a realidade de uma
comunidade, de tal sorte a criar um núcleo de auto sustentabilidade”.
(NICOLELIS, 2007). A escola ainda tem como objetivo específico dialogar com
outros projetos a nível social, no intuito de integrar família, saúde e demais
órgãos comunitários que agenciem direitos aos cidadãos e uma vida mais
digna.
A instituição apresenta caráter interdisciplinar em seus cursos. O foco é
o de “estimular propostas de interação entre os profissionais e entre os alunos
de diferentes idades, promover vivências integradas entre turmas em que as
idades dialogam entre si e onde identificamos uma dimensão inter-relacional”.
(INSTITUTO..., 2008, p. 07).
A escola abriga projetos diversificados englobando aspectos da ciência,
tecnologia e sociedade. Dentre eles encontra-se o projeto de robótica,
enfatizado e analisado nesta pesquisa. Também são ministradas oficinas que
1

A pedido da direção e para preservar a identidade da Instituição pesquisada (e seus
respectivos professores, gestores, alunos e coordenação pedagógica), optamos em
caracterizá-la com a letra “x” ou nomes fictícios.
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englobam temáticas como: Ciência e Tecnologia, Ciência e Arte, Física,
Química e Biologia. Essas oficinas constituem-se em espaços de encontros, no
sentido de propiciar aprendizados diários dentro de fora de sala de aula.
Com uma concepção peculiar de planejamento pedagógico, todos os
cursos ofertados pela escola passam por um processo de revisão constante
através do planejamento diário pelos professores da instituição. Nestes
encontros, o currículo do curso é construído coletivamente. Os docentes, com
apoio da coordenação pedagógica, fazem as opções de conteúdos e de
metodologia

a

serem

empregadas;

ações

estas

fundamentadas

nos

pressupostos da concepção democrático-crítica de sociedade.
O curso de robótica, lócus de pesquisa deste trabalho, efetiva suas
oficinas durante quatro dias na semana, em seqüência alternada, segundas e
quartas-feiras e terças e quintas-feiras. As sextas-feiras são destinadas aos
encontros entre a coordenação pedagógica e professores para reflexão e
reavaliação do planejamento do curso.
O curso tem como objetivo geral ampliar a visão a respeito de
equipamentos eletrônicos e suas características robóticas, compreendendo o
processo desde sua invenção até sua industrialização, com foco no
questionamento reflexivo do papel da tecnologia no contexto social e nos
conteúdos básicos da mecânica, informática e eletrônica, para uma melhor
atuação em seu espaço.
Encontramos como objetivos específicos: perceber a presença da
robótica

no

cotidiano

e

suas

contribuições;

conhecer as

aplicações

tecnológicas da robótica, relacionando-as ao contexto dos alunos; entender
como surgiu a robótica e quais são seus impactos sociais; construir aparatos
robóticos para se apropriar da linguagem e montagem dos kits (LEGO RCX,
pop 1, PCL 1001, X-Interface); produzir registros diversos refletindo sobre o
papel tecnológico da robótica; conhecer e aprofundar conhecimentos básicos
de mecânica, eletrônica e linguagem de programação Logo, por meio do
software Robolab ou SuperLogo; e por fim, produção de protótipo robótico que
envolva conteúdos fundamentais da robótica na solução de uma problemática
do entorno.
Atende-se a uma média de cento e trinta alunos, sendo seis turmas
contendo vinte e dois alunos cada. Os discentes estão cursando em escolas
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regulares da rede pública de ensino entre o sexto e o nono ano do Ensino
Fundamental II e Ensino Médio, têm entre onze e dezesseis anos de idade,
apresentam precário nível sócio-econômico e são adolescentes provenientes
de bairros de periferia, como Felipe Camarão e Cidade da Esperança, dentre
outros, localizados no entorno da escola.
Por meio da criação e recriação de dispositivos robóticos, ou
engenhocas robóticas, como costumam denominar, alunos e professores
buscam alternativas para resolver problemas elegidos pela turma e tais
problemas partem da realidade vivida pelo alunado.
As oficinas de robótica estão divididas em três módulos: 01. “O que é
robótica?”, onde é exposto a história do robô e o advento da robótica e suas
aplicações no dia-a-dia da sociedade; 02. “Como fazer robótica?”. Nesse
módulo os alunos aprendem conceitos de eletrônica, motor, programação e
sensores; finalizando, é apresentado o módulo 03. “O que fazer com a
robótica?” onde são contemplados conhecimentos acerca de aplicações atuais
de robótica ao passo que os alunos também se apropriam dos problemas
sociais da comunidade, onde o estudam para posterior proposição de uma
solução robótica para o problema eleito. Nesse módulo, os participantes ainda
compreendem a importância do trabalho em equipe, distribuindo funções entre
os componentes do grupo.
O curso contempla, no geral, conteúdos fundamentais de matemática
(operações básicas, potenciação, ângulos, porcentagem), física (mecânica
clássica, leis de Newton, torque, eletricidade, voltagem, resistência e lei de
Ohm) e tem duração de sete meses e meio.
A instituição apresentada comporta uma rica estrutura física, as salas de
aula, onde ocorre o curso de robótica, possuem aspectos diferenciados. Em
lugar das carteiras tradicionais, existem mesas de estudo que podem ser
separadas ou unidas, dependendo das necessidades e dos momentos. A
essas salas a instituição denomina de “salas de encontros e de convivência”. A
instituição ainda possui salas de produção de conhecimento, biblioteca e
oficinas

com

equipamentos

tecnológicos

de

última

geração,

como

computadores, telescópios, microscópios, kits de robótica, tubos de ensaio,
pipetas, instrumentos musicais, dentre outros. Acrescenta-se o refeitório, onde
alunos e professores utilizam conjuntamente
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Considerando

a

consonância

entre

os

princípios

pedagógicos

subjacentes a esta escola, especialmente ao curso de robótica e nossos
objetivos de trabalho, bem como nossas convicções acerca do processo
educacional acima exposto, o qual preza pela necessidade do letramento
digital para que efetive de forma harmoniosa a inserção sócio-digital dos
sujeitos, consideramos relevante e pertinente a escolha desta instituição de
ensino como lócus da nossa pesquisa.
Nossa escolha pelo curso de robótica chancelado por um importante
instituto de neurociências justifica-se pelo fato de conhecermos uma nova
forma de educar com auxílio da robótica pedagógica, acreditando que os que
compõem a escola e curso pesquisado têm muito a nos dizer e ensinar sobre o
uso dessa tecnologia inovadora em sala de aula, e neste caso especifico, sobre
as possibilidades de inserção sócio-digital que o uso da tecnologia fomenta.

1.3. A ABORDAGEM INVESTIGATIVA

Fundamentada em uma abordagem qualitativa, nos valemos de uma
metodologia descritiva-explicativa fazendo articulação entre a teoria e a prática
evidenciada. Esta metodologia tem o caráter etnográfico de pesquisa, pois
prioriza a descrição cultural de um determinado campo de pesquisa, além de
estar estabelecida uma situação de interação entre a pesquisadora com o
objeto estudado. Assim, buscamos descrever um ambiente particular, onde a
robótica pedagógica é utilizada como elemento facilitador da aprendizagem e
fomentador da inclusão digital, fazendo uso de observações sistemáticas e de
relatórios descritivos. Nesse sentido, o contato direto do pesquisador com o
objeto de pesquisa é primordial para o desenvolvimento do estudo.
Nessa

abordagem

qualitativa,

buscamos

desenvolver

a

pesquisa,

priorizando “a preocupação com o significado, com a maneira própria com que
as pessoas vêem a si mesmas, as suas experiências e o mundo que as cerca,
tentando apreender e retratar essa visão pessoal dos participantes”. (ANDRÉ,
1995, p. 29).
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Para consolidar a proposta de trabalho, procuramos apanhar nossos
resultados mediante a utilização de alguns instrumentos de coleta de dados.
Primeiramente entramos em contato com diversos documentos oficiais – dentre
eles, documentos visuais -- da instituição educativa pesquisada com o objetivo
de adquirir conhecimento acerca do funcionamento interno da escola, no que
tange a dinâmica de trabalho, concepção de educação/aprendizagem, incluindo
a utilização de artefatos tecnológicos neste processo, planejamento e
caracterização das categorias e docentes e discentes, aspectos estes relatados
na descrição do lócus da pesquisa. Tivemos contato com planos de aula do
curso de robótica educativa, documento que nos ofereceu subsídio para maior
compreensão do planejamento das aulas. Além de outros documentos
elaborados em períodos de formação de professores, tais documentos nos
ajudaram na descrição física da escola, bem como na concepção de educação
e aprendizagem que a instituição prega.
Além disso, nos valemos de alguns momentos de observação do nosso
universo de pesquisa, entendendo que,

A observação revela-se certamente nosso privilegiado modo de
contato com o real: é observando que nos situamos, orientamos
nossos deslocamentos, reconhecemos as pessoas, emitimos juízos
sobre elas. [...]. A observação tem também um papel importante na
construção dos saberes, [...] devendo respeitar certos critérios,
satisfazer certas exigências: Não deve ser uma busca ocasional, mas
ser posta a serviço de um objeto de pesquisa. (LAVILLE, 1999, p.
176).

Considerando a concepção acima exposta, em que o processo de
observação age como instrumento hábil para constatação de fatos, inferimos
que esses momentos de observação nos ajudaram a compreender como as
aulas são efetivadas, nos permitindo, em parte, comprovar se os documentos
cedidos pela escola condiziam com a realidade de sala de aula. Constamos,
observando o lócus da pesquisa, que a estrutura física da sala e a forma como
trabalham dentro deste espaço vão de acordo com as descrições dos
documentos.
Foram observadas tanto as aulas de robótica, quanto os momentos dos
alunos fora de sala de aula. A observação foi feita mediante prévio contato
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com gestão escolar e professores do curso, de forma a não prejudicar o
andamento das aulas.
Nesses momentos, conhecemos a estrutura física da escola e tentamos
apreender a socialização dos alunos, observamos que nos corredores da
escola os assuntos de sala de aula são levados para os demais espaços.
Ouvimos conversas sobre a construção dos robôs por parte dos alunos, uma
vez que o período de observação se efetivava dias antes de uma mostra de
ciências da escola e esses alunos iriam expor todo processo de concepção e
construção de sua engenhoca robótica.
Não priorizamos descrever neste trabalho nossos momentos de
observações, mas sim considerá-los como apoio no processo de construção de
significações acerca da prática da robótica no contexto pesquisado.
Para um maior embasamento teórico na pesquisa, recorremos também a
leituras de textos, livros e artigos sobre as temáticas abordadas neste trabalho.
Temáticas estas, relacionadas a novas mídias e educação (KENSKI, 2003),
(PAPERT, 1985, 2008), (GRINSPUN, 2001), (OLIVEIRA NETTO, 2005) E
(FREIRE, GUIMARÃES, 2003), mediação tecnológica (MORAIS, 2006),
(FREIRE,

GUIMARÃES,

2003),

cibercultura

e

TIC’s

(LÉVY,

1993),

(CASTELLS, 1999), aprendizagem, (FREIRE, 1996, 2005), (FONTANA, 1997),
(COLL,

1994),

inclusão

digital

(VALLEJO,

ZWIEREWICZ,

2007),

(WARSCHAUER, 2006), (PRETTO, 2009), cidadania (MACHADO, 2002) e
(ARROYO, 2003) e robótica (MARTINS, 2006), (ZILLI, 2004), (STEFFEN,
2006) e (CASTILHO, 2006).
Com esses autores centrais, pretendemos fundamentar a pesquisa
considerando os eixos temáticos apresentados, procurando alargar o olhar
frente às novas perspectivas de educação e tecnologia que se delineiam com a
chegada da sociedade digital. Tais perspectivas sinalizam a necessidade de
revisão e reelaborarão para serem casadas e assim, atender às exigências da
conjuntura societária emergente.
Para complementar as instrumentalizações empregadas na coleta de
dados desta pesquisa de caráter qualitativo, descritivo-explicativa, agrega-se a
técnica de grupo focal, a qual, segundo considerações de Gomes (2005), tem
como objetivo,
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Conseguir, pela introspecção de diferentes sujeitos, informações
sobre a vida diária e como cada indivíduo é influenciado por outros
em situação de grupo e de que maneira ele próprio influencia o grupo
de indivíduos selecionados pelos investigadores, tendo em vista um
tópico de pesquisa. A finalidade principal desta modalidade de
pesquisa é extrair das atitudes e respostas dos participantes de
grupo, sentimentos, opiniões e reações que resultariam em um novo
conhecimento. (GOMES, 2005, p. 279).

Assim sendo, apreciamos a técnica de grupo focal como instrumento
eficaz para apreensão da realidade escolar, levando em consideração as vozes
do universo pesquisado, neste caso, alunos, professores e gestores que estão
vinculados com a prática da robótica pedagógica na escola pesquisada. Deste
modo, podemos obter “perspectivas diferentes sobre uma mesma questão,
permitindo também a compreensão de idéias partilhadas por pessoas no dia-adia e dos modos pelos quais os indivíduos são influenciados pelos outros”.
(GATTI, 2005, p. 11).
Na busca em responder ao nosso objetivo principal da pesquisa, no
grupo focal, nos valemos de algumas temáticas para respaldar o diálogo entre
os dirigentes escolares (professores, coordenadores e gestão) e entre os
alunos pesquisados. As temáticas, as quais denominamos categorias, giram
em torno da (o):

1. Inclusão – O que pensam sobre o tema e como a ferramenta e a
orientação pedagógica para o seu uso proporciona a inclusão social dos
sujeitos analisados.

2. Aprendizagem – O que se aprende com o uso da robótica educacional e
o que mudou neste aspecto, bem como saber se esta aprendizagem se
faz sentir nos educandos.

3. Educação tecnológica – Qual a importância deste tipo de educação para
a formação social do alunado e como ela é planejada.
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4. Cidadania – Evidenciamos se o curso oferece uma formação
complementar com o uso da tecnologia, a qual possibilita equidade em
relação aos alunos com melhores condições econômicas.
5. Futuro – Revela qual a perspectiva de futuro da comunidade escolar e o
que os alunos esperam após uma educação pautada no uso da robótica
educacional.

O processo de efetivação do grupo focal contemplou um roteiro préestabelecido, gravação do áudio e transcrição das falas.
Efetivamos nossos grupos focais em duas ocasiões, com amostras
diferentes. Em um primeiro momento, com alunos participantes do curso de
robótica educacional ministrado pela instituição. Construímos nossa proposta
por meio das falas, onde são expressas as concepções ideológicas dos
sujeitos. A amostra corresponde a um número de (08) oito alunos, inseridos no
Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, com faixa etária entre onze e
dezessete anos de idade. Os alunos foram eleitos pelos professores do curso
de robótica. Privilegiamos um grupo heterogêneo em idade, escolaridade e
composto de alunos de sexo feminino e masculino, mas que, no geral,
apresentam um nível sócio econômico igualitário, orientação esta retomada por
Gatti (2005), quando expõe que o grupo deve ter uma,

Composição que se baseie em algumas características homogenias
dos participantes, mas com suficiente variação entre eles para que
apareçam opiniões diferentes ou divergentes. Acrescentando que, [...]
se entendo por homogeneidade, alguma característica comum aos
participantes que interesse ao estudo do problema. (GATTI, 2005,
p.18).

O grupo focal acima descrito, cujo foco: as possibilidade de inclusão
digital com o uso da Robótica na Educação, objetivou resgatar suas definições
sobre aprendizagem por meio do manuseio da robótica, sobre o que esta
educação com caráter científico está proporcionando a suas vidas e quais são
suas proposições sobre o futuro. As considerações mencionadas visam,
basicamente, desvelar, de acordo com o entendimento dos discentes, seus
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juízos sobre o conceito de cidadania, inclusão, educação tecnológica, bem
como o papel da robótica como elemento gerador de inclusão digital, conceitos
estes anteriormente mencionados, assinalados como nossas categorias de
análise.
Em um segundo momento nos dedicamos à efetivação de um grupo
focal com os “dirigentes” do processo de planejamento e de execução do
ensino-aprendizagem com o uso da robótica educacional.
Neste grupo encontram-se (02) dois professores responsáveis pela
efetivação dos cursos de robótica, um professor titular e outro professor
auxiliar, (01) uma coordenadora pedagógica, incumbida de organizar as
atividades do projeto de educação tecnológica da instituição analisada, (01)
uma assistente de coordenação pedagógica, (01) uma representante da
direção escolar e (01) uma representante da vice-direção da instituição.
No momento de concretização do grupo focal, permanecemos com a
intenção de revelar, de acordo com o entendimento da administração escolar e
professores e da interpretação que estes fazem sobre o pensamento e ações
dos alunos, as concepções de educação com o uso da tecnologia analisada,
bem como as concepções de cidadania, inclusão digital e futuro que estes
sujeitos (docentes, coordenação e gestão) possuem e também ajuízam que os
alunos podem ter.
Nestes encontros, incluímos como desígnio acarear os diálogos e
averiguar sintonias ou descompassos entre a visão dos alunos e visão da
gestão escolar e prática pedagógica em sala de aula, quanto às possibilidades
de inclusão digital com o uso da robótica pedagógica, benefícios para
aprendizagem e usos sociais.
O roteiro elaborado para o grupo focal realizado com os alunos
contemplou: 01. O que vocês entendem por inclusão? Buscamos compreender
a forma como os alunos averiguam este processo; 02. Como funcionam as
aulas de robótica? Com esta questão pretendemos averiguar na visão dos
adolescentes e pré-adolescentes a dinâmica metodológica das aulas de
robótica, buscando apreender a rotina de sala de aula; 03. Fora da escola,
vocês utilizam a robótica ou pensam nos projetos que estão desenvolvendo?
Neste ponto, objetivamos questionar os alunos sobre os “espaços” que a
robótica ocupa em suas vidas, procurando averiguar o quanto a robótica
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transita em suas mentes e se trazem algum benefício extra-escolar; 04. O que
mudou depois que vocês entraram no curso de robótica? Essa questão foi feita
para verificar se houve mudanças de comportamento ou em outros aspectos
cognitivos após a inserção no curso de robótica; 05. Como você avalia o uso da
robótica em sala de aula, pelo professor? Com este questionamento tivemos
como pretensão saber aspectos significativos na práxis pedagógica do
professor, a partir do ponto de vista dos alunos; 06. O que você acha da
aprendizagem, na escola, que usa a robótica ou outro recurso tecnológico? A
questão vem com a intenção de levantar dos alunos juízos sobre o uso da
robótica ou outros aparatos tecnológicos na educação, intentamos com isso,
saber sobre o que os discentes acham da incorporação da tecnologia na
escola; 07. Como você se sente sabendo que participa de um projeto que
desenvolve educação tecnológica e, portanto, coloca você em contato com
tecnologias? Nesse ponto, ansiamos saber sobre que sentimento povoa a vida
social e particular do aluno quando lhe é proporcionado uma educação com o
uso de tecnologias diversas, inclusive a robótica.
Continuando os questionamentos e registrando as informações,
perguntamos: 08. Considerando a robótica uma ferramenta de aprendizagem,
você teria alguma sugestão de uso para ser feita em sala de aula? Nesta
questão buscamos conseguir contribuições dos alunos para o uso da robótica
no ambiente escolar, procuramos compreender se o uso da ferramenta
possibilita a interligação com outros conteúdos disciplinares, uma vez que os
alunos puderam apresentar propostas de uso interligando conceitos de outras
áreas; 09. No que o curso de robótica pode contribuir para seu futuro? Nesta
questão buscamos captar como a inserção dos alunos no curso de robótica
pode fazer a diferença em seu futuro.
Para

uma

melhor

compreensão,

formulamos

uma

tabela

para

caracterizar os sujeitos participantes deste grupo focal. Para manter e
preservar identidade dos alunos optamos por representá-los por meio das
iniciais de seus nomes. A tabela abaixo contém informações quanto à
identificação, idade, gênero e nível de escolaridade.
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Nº

Sujeitos

Idade

Escolaridade

Gênero

01

L.E

15

Ensino Médio

Masculino

02

J.A

14

Ensino Fundamental II

Masculino

03

J.M

15

Ensino Médio

Feminino

04

B.E

16

Ensino Médio

Masculino

05

B.U

15

Ensino Médio

Feminino

06

R.A

15

Ensino Médio

Masculino

07

J.K

15

Ensino Médio

Feminino

08

R.A

15

Ensino Médio

Feminino

Quadro 1 - Grupo Focal 01 (Alunos do Curso de Robótica Educacional: Escola X, 2009)

O roteiro elaborado para o grupo focal com professores, coordenação
pedagógica e gestão escolar segue com algumas semelhanças e objetivos que
foram destinados aos alunos. Neste grupo estão sujeitos de idade, função e
formação divergentes, porém focados em um mesmo objetivo de trabalho, a
robótica educacional. Almejamos investigar por meio dos discursos dos
administradores da instituição pesquisada, como o curso de robótica é
administrado nesta escola, em relação ao planejamento de atividades, e como
esta ferramenta é gerenciada a fim de proporcionar uma inclusão digital de
fato.
Seguindo este pensamento, ansiamos também por saber sobre as idéias
que os mesmos fazem acerca do uso da robótica educacional pelos educandos
e se as idéias apresentadas por esta categoria se assemelham com a
concepção de uso da tecnologia pelos alunos, com vistas para a inclusão
digital.
Temos o propósito de afrontar as concepções dos atores do processo
educativo. De um lado a visão dos alunos, de outro as idéias presentes nos
discursos dos docentes, coordenação e gestão escolar, com forma de
encontrar semelhanças ou não nesses discursos sobre o uso da ferramenta
tecnológica como elemento possibilitador de uma inclusão digital e como o
discurso e prática pedagógica interferem no processo de inclusão sócio-digital
dos educandos. É importante ressaltar que não compreendemos a tecnologia,
no caso a robótica educacional, como recurso primeiro em um processo de

Capítulo I

40

ensino-aprendizagem. A tecnologia se agrega ao ato de educar como
ferramenta didática capaz auxiliar o educador na transmissão de conteúdos. Os
atores no processo educativo - no caso, alunos e professores - detém o papel
principal nesta empreitada.
Para melhor conhecimento dos sujeitos participantes deste grupo focal,
apontamos abaixo uma nova tabela com a caracterização dos participantes.
Para nomeá-los, com o intuito ainda de preservar a identidade dos sujeitos,
continuamos a descrevê-los com as iniciais de seus nomes.

Nº

Sujeitos

Idade

Função

Formação

Gênero

01

R.A

59

L.A

34

MS. Psicologia
Educacional
Psicóloga

Feminino

02
03

I.F

22

Assessora de
Direção
Coordenadora
Pedagógica
Professora Auxiliar
(Robótica)

Radialista

Feminino

04

I.B

25

M.P

29

Físico
(Licenciatura)
Pedagoga

Masculino

05

Professor de
Robótica
Assistente
Pedagógica

Feminino

Feminino

Quadro 2 – Grupo Focal 02. (Docentes, coordenação pedagógica e gestores da Instituição Pesquisada)

O roteiro de questões realizadas com os sujeitos acima apresentados
contemplou as perguntas como: 01. Qual a concepção de inclusão digital?
Objetivamos averiguar como esta amostra de sujeitos compreende este
processo; 02. Como se efetiva o planejamento dos cursos de robótica?
Objetivamos com esta questão averiguar quais as etapas que compõe o
planejamento dos cursos e que aspectos são considerados neste momento; 03.
Como é a rotina das aulas? Nesta questão, que também foi apresentada aos
discentes, pretendemos saber como se processa o dia-a-dia na sala de aula,
que atividades são elaboradas neste espaço; 04. Como se dá o envolvimento
dos alunos com as atividades de sala? Buscamos saber se é viabilizada a
participação dos alunos no processo de construção de conhecimento e se os
mesmos estão incorporando a função da robótica na educação para suas
aprendizagens; 05. Fora do curso de robótica, os alunos utilizam esta
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ferramenta? De que forma? Averiguamos o envolvimento dos alunos com o
curso em momentos extra-escolares, procurando saber em que “espaços de
vida” transitam o uso da tecnologia; 06. Como vocês avaliam o uso da robótica
na escola? Nesta questão buscamos apreender o valor que a ferramenta
possui, na visão dos “dirigentes” da instituição, para o engrandecimento
cognitivo do alunado e se a robótica esta sendo utilizada de forma significativa;
07. Vocês percebem modificações de comportamento ou avanços cognitivos
nos alunos após a inserção dos mesmos no curso de robótica? Cite exemplos.
Nesta questão pretendemos analisar se os professores, gestores e
coordenação percebem atitudes diferentes nos alunos a partir do momento em
que começam a freqüentar o curso de robótica da escola; 08. Qual a
importância de estar proporcionando a estes alunos o contato com as novas
mídias por meio da educação científica e tecnológica? Pretendemos saber a
concepção de educação com o uso de tecnologia, o que os sujeitos analisados
entendem e priorizam neste tipo de educação e o que eles estão oferecendo
aos alunos em termos de conteúdos atitudinais (valores) que possam contribuir
para a atuação dos mesmos em sociedade; 09. No que o curso de robótica
pode ajudar ou oferecer no que se refere ao futuro desses alunos? Com este
questionamento pudemos perceber o que, na visão dos sujeitos do grupo, a
robótica pode oferecer com relação a aprendizados para serem utilizados no
decorrer da vida estudantil e social dos discentes.
Ambos os grupos focais foram realizados no mesmo dia. Os encontros
foram efetivamos na sala de direção devido a acústica do espaço. O primeiro
grupo foi realizado com os dirigentes escolares; professores, coordenadores e
gestão. Em um segundo momento, efetivamos o grupo com os alunos.
Segundo relatos do professor do curso de robótica, os alunos demonstraram
interesse em colaborar com a pesquisa e mediante isto, o docente efetivou um
sorteio entre estes alunos interessados para, desta forma, compor os
integrantes do grupo, o qual representaria a categoria discente da instituição.
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1.4. A ESTRUTURA DO TRABALHO

Nesse espaço introdutório do trabalho de dissertação, discutimos acerca
da necessidade em se incorporar as tecnologias da informação e comunicação
nas esferas escolares, bem como quais os obstáculos enfrentados para a
ocorrência de uma inserção sócio digital dos sujeitos em sua coletividade.
Apresentamos, apoiados em Freire e Guimarães (2003), reflexões sobre a
escola como espaço de comunicação e criação, bem como o surgimento de
uma nova preocupação educacional, a qual se corporifica no letramento digital,
processo este discutido por Warschauer (2006). Além disso, é justificada a
escolha do lócus da pesquisa, da abordagem metodológica e dos instrumentos
de coleta de dados.
Além desta introdução, nosso trabalho é composto por mais três
capítulos. Neles, dialogamos com o discurso dos sujeitos da pesquisa, bem
como com os teóricos que nos reportamos. No segundo capitulo, intitulado,
robótica educacional: uma nova oportunidade para inserção sócio-digital nos
valemos de teóricos que trabalham a temática da robótica educacional.
Construímos uma argumentação pretendendo situar de forma mais ampla a
relação existente entre a robótica e a educação, seu histórico e conceitos.
Esse capitulo trata da inserção dos robôs na sociedade, bem como as
suas repercussões para o cotidiano dos cidadãos. Fatos estes que fizeram
aflorar sua descoberta pela educação, a qual transforma uma ciência e
tecnologia tão complexa em uma experiência lúdica e motivadora para a
aquisição do saber. O capítulo abre espaço para inicial entendimento acerca do
trabalho pedagógico que se efetiva com a referida tecnologia educacional e
está dividido em dois subitens, quais sejam: sobre robôs e robótica, o qual
descreve o surgimento da robótica como ciência e como se efetivou
popularização do termo robô. E no segundo subitem, chamado o encontro da
robótica com a educação, expomos sobre a interligação da robótica com o
âmbito educativo, nos respaldando a Papert (1985, 2008) como teórico central
e idealizador do uso a robótica educacional no processo de aprendizagem de
alunos.
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Após situar a temática abordada em toda pesquisa, a robótica
educacional, estreitamos o trabalho na intenção de responder aos nossos
questionamentos norteadores. Voltamos a eles relacionado-os com questões
que perpassam sobre que tipo de educação deve ser privilegiada quando
versamos a inserção das “novas mídias” na escola, mais especificamente a
robótica educacional e sobre quais as características de uma educação que
contribua para inclusão dos meios tecnológicos às necessidades educacionais
emergentes. Assim, no capítulo três, mostramos a importância de uma revisão
de concepções educacionais. Intitulado de robótica, cidadania e inclusão: a
necessidade de um reposicionamento educacional, esse capítulo releva a
necessidade da busca do caráter inclusivo da escola também em seu aspecto
digital, de forma a inserir os alunos na conjuntura de uma sociedade moderna,
tecnológica. Esse capitulo abre espaço para que se inicie as discussões em
torno

da

robótica

educacional

como

ferramenta

capaz

de

auxiliar

pedagogicamente o professor no processo de inserção digital dos alunos,
contribuindo assim, para o construto da cidadania dos sujeitos que dela fazem
uso. O capítulo mencionado se estende em três subitens, que são: educação e
tecnologia: novos tempos, outras direções, onde relatamos as mudanças no
âmbito educacional ocasionadas pelo aparecimento da sociedade moderna,
marcada pelo advento das Novas Tecnologias. Em mudança educacional:
inclusão e cidadania, teorizamos a respeito da temática inclusão e sobre a
necessidade de práticas pedagógicas inclusivas em contexto escolar,
contribuindo, assim, para o construto e vivência plena da cidadania. O último
subitem do capítulo chamado a inclusão sócio-digital no ambiente escolar da
pesquisa, está permeado de discursos dos alunos, professores, coordenadores
e gestão escolar, evidenciando concepções acerca do processo de inclusão e
cidadania.
No quarto capitulo, denominado robótica educacional: planejamento,
aprendizagens e uso social, apontamos, a partir dos relatos dos sujeitos
pesquisados, neste caso a maioria alunos, as mudanças sociais advindas da
inserção dos mesmos no curso de robótica. Nesse capítulo há dois subitens.
Em robótica educacional: compreensão e organização, expomos de que forma
a robótica vem sendo utilizada no contexto de sala de aula junto aos envolvidos
no

processo

de

construção

do

conhecimento

(alunos,

professores,
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coordenadores e gestão escolar) investigando como tais sujeitos entendem e
se preparam para usufruir dos benefícios educacionais da ferramenta. Para
finalizar o capítulo, abrimos o outro subitem chamado: incluir implica mudar:
discursos sobre transformação social por meio da robótica educacional. Nele
interligamos falas de alunos e teóricos, retratando as mudanças que ocorreram
como resultado do conhecimento adquirido por meio do uso da robótica
educacional, mudanças estas traduzidas em ações cotidianas que são capazes
de exemplificar e ilustrar o processo de inserção sócio-digital dos alunos.
Por fim, apresentamos nossas considerações finais, fazendo um
apanhado geral do que venho trabalhando em toda dissertação, emitindo
juízos, destacando o ambiente escolar como um fator de relevada importância
na construção da cidadania e do processo de inserção sócio-digital dos sujeitos
aprendentes em sua coletividade. Ainda em nossas considerações abrimos
espaço para novos questionamentos passíveis e relevantes a serem
investigados em futuras pesquisas.
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2. ROBÓTICA PEDAGÓGICA:
INSERÇÃO SÓCIO-DIGITAL

UMA

NOVA

OPORTUNIDADE

PARA

2.1. SOBRE ROBÔS E ROBÓTICA

robôs e robótica, bem como sua interligação com o campo educacional.
Tratamos

de

expor

a

temática

elaborando

questionamentos

iniciais

relacionados a o que é um robô? Para que serve? Como montamos e de quais
peças precisamos? Resgatamos assim alguns dos primeiros questionamentos
que se escuta quando falamos acerca da robótica com crianças ou
adolescentes.
Certamente, muitas dessas crianças e adolescentes conseguem identificar
um dispositivo robótico, mas terão alguma dificuldade em construir uma
definição abrangente sobre o mesmo. Pensando desta forma, Joseph F.
Engelberger, nova-iorquino, considerado o pai da robótica (RIBEIRO, 2006),
por construir e vender o primeiro robô industrial, mencionou certa ocasião seu
entendimento acerca do que seria um robô em uma única frase: "I can't define
a robot, but I know one when I see one.” Com essa definição empírica, precária
em detalhes, podemos perceber a complexidade que envolve o processo de
estudo e construção de um robô mesmo por um cientista da área.
Sobre o conceito de robô, encontramos vários na atualidade. Segundo o
dicionário Aurélio (2009), versão on-line, robô 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”. Podemos também utilizar a definição do R.I.A1 (Robotics Industries
Association, 2009), o qual nos coloca que “robô é um manipulador reprogramável e multifuncional projetado para mover materiais, partes,

1

Fundada em 1974, RIA é o único grupo comercial na América do Norte, organizado
especificamente para servir a indústria robótica. O grupo é composto por empresas líderes em
robô fabris, utilizadores de sistema integradores, fornecedores de componentes, grupos de
pesquisa, e empresas de consultoria. (http://www.robotics.org/)
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ferramentas ou dispositivos especializados através de movimentos variáveis
programados para desempenhar uma variedade de tarefas”.
Apreendemos, desse modo, que ambos os conceitos assemelham-se
em uma idéia: os robôs são pensados e projetados visando auxiliar o humano
na realização de determinadas tarefas, possibilitando um tempo a mais para o
seu lazer, para o convívio familiar, o trabalho com o intelecto, ou até mesmo

Dentro

desse

contexto,

em

que

encontramos

a

reunião

dos

diferenciados tipos de dispositivos robóticos, emerge a robótica, tida como a
“ciência dos sistemas que interagem com o mundo real, com pouco ou mesmo
nenhuma intervenção humana” (MARTINS, 2006, p. 12). Segundo o autor,
essa é uma definição abrangente. Ressalta ainda que a robótica caracteriza-se
como ciência multidisciplinar, a qual abarca temáticas como mecânica,
eletrônica,

hidráulica,

pneumática

e

informática,

todas

unidas

no

desenvolvimento de determinados robôs.
Assim sendo, é possível enxergar a robótica de forma muito próxima, em
alguns etrodomésticos, nos aparelhos eletrônicos, nos elevadores, em caixas
eletrônicos, enfim, em uma infinidade de sistemas, cada um deles com o seu
lado robô, pois são responsáveis pela execução de tarefas por meio do
controle humano, facilitando assim, o trabalho árduo para a maioria das
pessoas.
Encontramos a robótica também no meio industrial, onde a cada dia que
passa está mais presente, através da adoção de robôs em substituição ao
trabalho humano. Podemos citar como exemplo as montadoras de automóveis,
que na suas linhas de montagem utilizam a robótica para realizar serviços.
(FUTUREKIDS apud ZILLI, 2004).
O processo de significação que envolve a robótica como mecanismo capaz
de criar dispositivos ou seres para auxiliar humanos em suas atividades já foi
pensado por grandes nomes da mitologia grega e judaica e até mesmo por
artistas renomados, como o polímata italiano Leonardo Da Vinci. Contudo,
somente após muitos anos o termo “robô” foi cunhado, por meio de obras de
ficção científica.
Ao delinear a narrativa mitológica que lança bases para uma compreensão
do processo de significação desta ciência, encontramos na história de
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Pigmalião vestígios que se enquadram no desejo de criação de um humano
que se torne capaz que corresponder expectativas e realizar aspirações de seu
criador.
Segundo a mitologia grega, Pigmalião era escritor e rei da ilha de Chipre.
Desejando encontrar a mulher perfeita, a qual correspondesse às suas
expectativas, esculpiu uma estátua e durante o processo de criação,

decidido viver em celibato na Ilha por não concordar com a atitude libertina das
mulheres que lá viviam, que haviam dado fama à mesma como lugar de
cortesã. Contudo, vendo sua paixão crescer por sua obra de criação, Afrodite,
deusa do amor, deu vida a estátua, chamando-a de Galatéia (RIBEIRO, 2006)
e, dessa forma, correspondeu às vontades de Pigmalião.
Tal mito nos remete ao que vem a ser uma das primeiras idéias de relações
entre humanos e suas criações, artísticas ou mecânicas, remontada na
antiguidade. Outro exemplo que exprime essa vontade de criar entes capazes
de realizar determinadas ambições de seus criadores também pode ser
compreendido na tradição mística do judaísmo, por meio da história do Golem,
um ser artificial. De acordo com a lenda, o Golem teria sido feito com a argila
do rio Moldava que banha Praga. Seguindo rituais específicos, o rabino
construiu o Golem e fez com que ele ganhasse vida recitando um encanto
especial em hebreu. O Golem deveria obedecer ao rabino, ajudando e
protegendo o gueto judaico. (WIKIPÉDIA, 2009).
Ribeiro (2006) acrescenta que, historicamente, parece haver razões para
crer que teriam sido os gregos que construíram o que podemos chamar de
primeiros robôs. Ctesibius, um matemático e engenheiro grego que viveu cerca
de 285-222 a.C. em Alexandria, arquitetou uma série de aparelhos robóticos, o
mais famoso destes, foi a clepsidra ou relógio de água, o qual constitui-se um
dos primeiros sistemas criados pelo homem para medir o tempo. (WIKIPÉDIA,
2009). Há também relatos sobre Heron de Alexandria, geômetra e engenheiro
grego que esteve ativo em torno do ano 62 D. C.. Este construiu diversas
invenções na área da automação. Dentre seus sistemas robóticos, está a
primeira máquina de vender bebidas da história, na qual se colocava uma
moeda e recebia um jato de água. Heron era contratado por sacerdotes que
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queriam seus templos "automatizados" de modo a impressionar os fiéis.
(RIBEIRO, 2006).
No entanto, o célebre artífice Leonardo Da Vinci ganha importância no
invento de engenhocas robóticas. Da Vinci, cientista, matemático, engenheiro,
inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico é
reverenciado até os dias atuais por sua engenhosidade tecnológica. Ele

de guerra, o uso da energia solar, uma calculadora, dentre outros. Porém, um
número relativamente pequeno de seus projetos chegou a ser construído.
Ribeiro (2006) nos lembra que o referido artista desenvolveu os planos de um
cavaleiro que se deveria mover autonomamente, mas como se tivesse no seu
interior uma pessoa. Este artefato que alguns designam por “Robô de
Leonardo” era usado para entretenimento da realeza.
No mundo da robótica, Jacques de Vaucanson, inventor e artista francês,
também se destaca. Em 1738 ele cria o primeiro robô funcional, um andróide
que tocava flauta, assim como um pato mecânico que se alimentava. Após
expor para a sociedade as primeiras criações robóticas, a tecnologia avançou a
ponto das pessoas preverem o uso das criaturas mecânicas como força de
trabalho. As respostas literárias ao conceito dos autômatos (robôs) refletiram o
medo dos seres humanos, de serem substituídos por suas próprias criações.
E foi por meio da literatura, filmes e peças de ficção científicas que o termo
robô se popularizou. A palavra “robota” em checo, robot, no inglês e robô para
nós, tornou-se comum quando o escritor checo Karel Capek, em 1921,
escreveu e a peça R.U.R. (Rossuum's Universal Robots), em que conta a
história de um cientista brilhante chamado Rossum, que desenvolve uma
substancia química, a qual utiliza para construção de robôs humanóides, com o
intuito que estes sejam obedientes e realizem todo o trabalho físico. Rossum
projetou e construiu um exército de robôs que acabaram por se tornarem muito
inteligentes e dominaram o mundo. (MARTINS, 2006)
Acompanhando a linha de obras de ficção envolvendo robôs como entes
mecânicos capazes de despertar medo nos seres humanos, seguem outros
títulos literários. Entre eles, Frankenstein (1818), de Mary Shelley, muitas vezes
considerado o primeiro romance de ficção científica, se tornou sinônimo deste
tema. Além do filme de Fritz Lang, Metrópoles (1927), filme alemão de ficção
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científica, no qual demonstra uma preocupação crítica com a mecanização da
vida industrial nos grandes centros urbanos. (WIKIPEDIA, 2009).
Contrariando a onda de obras de ficção científica em que pregavam o medo
e a incerteza quanto à inserção de robôs na sociedade como forma de ameaça
ao humano, Isaac Asimov, da década de 1940 em diante, lança mais de 500
publicações com temática em torno de robôs, mas com visão diferente da qual

em tarefas, protegendo-os contra o mal. O autor lança a trilogia de livros “A
Fundação” e vários outros contos em que a robótica se faz presente.
Foi também Asimov quem criou as famosas três leis fundamentais da
robótica, que dizem:

1. Um robô não pode causar dano a um ser humano nem, por omissão,
permitir que um ser humano sofra;
2. Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto
quando essas ordens entrarem em conflito com a Primeira Lei;
3. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que essa proteção
não se choque com a Primeira nem com a Segunda Lei da robótica.

Asimov criou essas leis em uma época em que robôs eram pensados como
destruidores da humanidade, devido as obras sobre a temática que veiculavam
essa visão. As pessoas viam nessas máquinas um futuro apocalíptico. O
escritor, ao contrário, enxergava o robô como um instrumento capaz de auxiliar
o homem em determinadas tarefas, possibilitando ao mesmo um maior tempo
para atividades mais criativas. (BIOGRAFIA..., 2009). Contudo, Martins (2006)
esclarece que a imaginação na ficção é tamanha que chega a confundir
pessoas menos avisadas. O autor expõe que, por vezes, as pessoas, quando
se deparam com as leis da robótica, podem ajuizar que se trate de fato da
robótica real, mas que na verdade é pura ficção.
Enquanto que na ficção eclodiam obras com base na robótica ficcional, na
realidade começam a ser criados os primeiros robôs fabricados para
industrialização. Isso ocorre na década de 1950. Joseph F. Engelberger,
empresário considerado o "pai da robótica”, foi o primeiro a construir um robô,
chamado Unimate. Este robô foi vendido à General Motors, passando a
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trabalhar na linha de montagem em Nova Jersey, em 1961. (WIKIPEDIA,
2009). Alguns outros textos encontrados no mesmo repositório on-line, a
Wikipédia, creditam a criação do Unimate também ao inventor George DeVol,
expondo que este e Joseph F. Engelberger trabalharam em conjunto na
estruturação do primeiro robô fabril.
A partir de então, dissemina-se a automação industrial como área capaz

qualidade dos produtos, possibilitando a redução de custos com o operariado.
Porém, há um ponto negativo nisso tudo. Ao mesmo tempo em que a robótica
beneficia as empresas diminuindo gastos e agilizando processos, ela cria o
desemprego pela substituição do trabalho humano por máquinas.
Há também alguns ramos da robótica que geram impacto social positivo.
Quando um robô é na realidade uma ferramenta para preservar o ser humano,
como robôs bombeiros, submarinos, cirurgiões, entre outros tipos. Neste caso,
o robô pode auxiliar profissionais na resolução de atividades específicas,
preservando sua vida.
Dentro deste contexto, é possível observar que na robótica há variados
tipos de robôs, com complexidades e utilidades distintas. Deteremo-nos a falar
acerca dos robôs que auxiliam no ensino e na aprendizagem de crianças e
adolescentes, a robótica educacional.

2.2. O ENCONTRO DA ROBÓTICA COM A EDUCAÇÃO

A história da robótica na educação nasce com o aparecimento dos
computadores no âmbito escolar. Estes surgem nos anos 70, inicialmente nos
Estados Unidos e só na década de 1980 começam a ser inseridos no Brasil. As
primeiras experiências com o computador nas instituições educacionais
objetivavam a realização de atividades de programação. Dessa forma, abria-se
um novo leque de oportunidades pedagógicas. (PAPERT, 2008).
Nesse novo espaço que se revela, as discussões sobre como e porque usar
computadores começam a aflorar, bem como teóricos preocupados com as
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conseqüências originadas pela introdução das máquinas na escola. Papert
(1985, 2008), um dos teóricos da linha, preza pelo “sonho informático”. Para
este, os computadores são portadores de inúmeras idéias e de sementes de
mudança cultural, capazes de auxiliar na formação de novas relações com o
conhecimento.
Há, portanto, com o advento dos computadores na educação um

entornos, como a criação de um mundo abstrato e simbólico que permite testar
idéias e hipóteses, além de proporcionar diferentes formas de interação entre
pessoas e suas máquinas de computar. Contudo, Oliveira (2006) alerta o fato
de o computador também oferecer situações adversas provocadas pelos
perigos de uma informatização excessiva da educação, acarretando efeitos
negativos em seu uso, bem como uma maior ênfase nas desigualdades
econômicas e sociais existentes entre os alunos, prevendo que estas poderão
ser acentuadas.
Apesar dos pontos adversos acerca do relativismo do uso do computador
na escola, transitando entre a compreensão hábil e o inábil da ferramenta, os
debates sobre os efeitos da inserção de máquinas nas instituições escolares
ganham maiores proporções a nível nacional nos anos oitenta (OLIVEIRA,
2006). Um dos pioneiros no estudo sobre a introdução da informática na
educação foi Seymour Papert que difunde a utilização do computador por meio
da linguagem de programação LOGO.
Programar, na visão do autor significa “nada mais, nada a menos,
comunicar-se com o computador, numa linguagem que tanto ele [computador]
quanto o homem podem entender”. (PAPERT, 1985, p. 18). A linguagem
LOGO abriu um espaço de criação com capacidade de simular formas,
imagens e comandos bem acessíveis a qualquer idade, abrangendo desde as
ciências até as artes. (CASTILHO, 2006).
Nesse contexto de uso da ferramenta, Papert infere que os alunos tornamse criadores de conhecimento. O cientista vê a máquina como uma ferramenta
capaz de afetar a maneira das pessoas pensarem e aprenderem, uma vez que
o aprender nesta situação se dá por meio da criação, reflexão e depuração das
idéias. Os sujeitos, na visão do autor, deixam de ser apenas receptores de um
conhecimento pronto e acabado e passa a criá-lo com o uso do computador.
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Foi assim que, na década de 80, Papert criou a tartaruga de solo com base
em dispositivos já existentes (ver figura 01), fazendo com que a mesma
representasse em terreno plano figuras geométricas por meio da manipulação
do computador pela criança, utilizando a programação em linguagem LOGO.
Era um dispositivo móvel pequeno, no qual pretendia fazer com que os
pequenos construíssem conhecimento por meio de seu próprio corpo para
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compreender o movimento da tartaruga. (GONÇALVES, 2007).

Figura 01: Modelo da tartaruga mecânica, criada por Seymour Papert, sendo utilizada por
crianças, por meio da programação.

Com o surgimento de computadores pessoais, a tartaruga de solo deu lugar
a uma tartaruga virtual, que se movimentava na tela do computador. Desta
forma, Seymour Papert, ainda na década de 80, reflete sobre suas idéias
juntamente com outros pesquisadores do MIT (Massachusetts Institute of
Technology), onde a linguagem LOGO foi criada e institui o ambiente de
programação LOGO, no qual envolve uma tartaruga gráfica ou virtual, um
dispositivo pronto para responder aos comandos do usuário (GONÇALVES,
2007). Uma vez que a linguagem é apreendida pelo aluno e plenamente aceita,
o resultado é mostrado imediatamente após digitarem-se os comandos.
Exemplos de alguns comandos são: pf 100 (tartaruga andar 100 passos para
frente), pd 90 (girar para direita 90 graus), dentre outros.
Neste ambiente, o aluno testa hipóteses, objetivando resolver problemas
que aparecem, aprendendo também com seus erros. Aprende vivenciando e
tendo que repassar este conhecimento para a linguagem LOGO. Se algo está
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errado em seu raciocínio, isto é claramente percebido e demonstrado na tela,
fazendo com que o aluno pense sobre o que poderia estar errado e tente, a
partir dos erros vistos, encontrar soluções corretas para os problemas.
(PAPERT, 1985). Abaixo, podemos observar a reprodução desse ambiente em
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versão atualizada.

Figura 02: Representação do ambiente LOGO em versão atualizada, neste caso,
denominada SuperLogo 3.0. Fonte: Portal aprende Brasil. Disponível em:
http://www.aprendebrasil.com.br

Neste ambiente, a tartaruga virtual, denomina-se “objeto de pensar com”
(PAPERT, 1985). Ela se movimenta e realiza atividades mediante a
programação dos alunos, inserida na janela de comandos. Esse objeto de
aprendizagem tem como objetivo servir de ponto de partida para criação de
outros objetos que ainda serão inventados pelos sujeitos por meio do uso da
linguagem LOGO. Papert (1985) afirma que ao “objeto de pensar com” está
embutido um cruzamento de presença cultural, conhecimento implícito e a
possibilidade de identificação cultural, uma vez que o aluno pode eleger o que
aprender. O ambiente limita-se a desenvolver conhecimentos matemáticos,
geométricos e de design. Segundo o autor, a possibilidade de programar o
“objeto de pensar com” desperta o interesse e o prazer na aprendizagem.
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Papert parte do principio de que alunos carregam uma bagagem de
conhecimentos a serem aproveitados na construção de novas estruturas
cognitivas. Ao usar a tartaruga virtual, por meio do “objeto de pensar com”, o
aluno coloca em prática, mediante a programação do objeto, suas intenções,
seus desejos e seus conhecimentos já internalizados para a construção de
novos saberes, por meio da problematização, embutida na resolução da

Nesse contexto, cria-se a idéia de “micromundo” adaptada por Papert.
Nesse mundo fictício, representado pela tartaruga, (objeto de pensar com) a
criança vai depositar seus juízos e sentimentos, criando o que quiser, por meio
de figuras geométricas. Almeida (2005) acrescenta: o aprendiz, através de
“quatro comandos dados à tartaruga (frente, trás, esquerda, direita), pode
construir um universo geométrico e estético. Como a estética é inseparável do
pensar, o senso de beleza é que guiará o trabalho matemático”. (ALMEIDA,
2005, p. 87).
Tal idéia corrobora com o pensamento piagetiano, no qual introduz a
perspectiva de aproveitamento das estruturas mentais dos sujeitos na
construção do conhecimento, valorizando sua ação e expressão. Fontana
(1997) relatando a função da escola dentro da perspectiva de Jean Piaget
acrescenta que se deve possibilitar à criança situações em que ela possa agir e
ouvi-la expressar suas elaborações. Nesse sentido, o ensino contribui para o
desenvolvimento dos indivíduos, “possibilitando-lhes vivenciar modos de
construir conhecimentos por si mesmos, modos de aprender pensando”.
(FONTANA, 1997, p. 110)
Contudo, a idéia de uso do computador com base na utilização do ambiente
de programação LOGO, sofreu críticas ao tentar ser implantado no Brasil no
final da década de 1980. Almeida (2005) expõe que, ao manipular a tartaruga
virtual no computador, criando o que Papert declara de micromundo, cria uma
educação baseada em uma visão abstrata, não condizendo com a realidade
sócio-cultural dos alunos, “desenhando-a” apenas, des-historicizando-a. O
autor acrescenta:

Capítulo II

atividade que o aprendiz quer resolver.

57
As crianças que são colocadas diante de um microcomputador em
ambiente LOGO colocam-se necessariamente a tarefa de desenhar
uma casa. Mas, se se pensa numa educação que passa pelo corpo,
pela vida, e não só pela mente, a verdadeira necessidade de milhões
de alunos brasileiros é a de construir de fato a sua casa e não
desenhá-la em uma tela. (ALMEIDA, 2005, p. 87).

O discurso exposto pelo autor revela ainda a preocupação com as

revelando que o social é ausente quando se interage com o ambiente de
programação LOGO. Almeida (2005) nos coloca que para haver realmente
eficácia neste tipo de atividade, em que é empregada a informatização do
ensino, deve-se haver não só uma revolução pedagógica, mas que esta esteja
acompanhada de revolução política e econômica, universalizando os recursos
tecnológicos à sociedade, contemplando-a com os benefícios deste tipo de
educação de forma significativa.
Papert, então, passa a incorporar idéias de mudança mais uma vez. O
criador da linguagem LOGO, passa a questionar o uso da tartaruga, seu
cognominado

objeto-de-pensar-com,

expondo

que,

representar

comportamentos programando uma tartaruga seja mecânica ou virtual, não tem
raízes na vida da maioria das crianças. Foi aí que o autor começou a desistir
de tentar atrair as crianças para seu mundo cibernético de tartarugas. Ao invés
disso, fez com que a cibernética2 entrasse na vida das mesmas. (PAPERT,
2008).
Em meados da década de 1980 essa idéia tomou forma, por meio da
parceria entre a linguagem de programação LOGO e os brinquedos de encaixe
da tradicional marca LEGO. Nas palavras de Seymour Papert, encontramos a
justificativa para tal sociedade.

2

A cibernética é a ciência da comunicação e do controle, seja-nos seres vivos, ou seja nas
máquinas. A comunicação é que torna os sistemas integrados e coerentes e o controle é que
regula o seu comportamento. (WIKIPÉDIA, 2009).
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características sociais, culturais e econômicas da população escolar do Brasil,
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As crianças amam construir coisas, então escolhemos um conjunto
de construção e a ele acrescentamos o que quer que seja necessário
para torná-lo um modelo cibernético. Elas deveriam ser capazes de
construir uma tartaruga com motores e sensores e ter uma forma de
escrever programas em LOGO para guiá-las; ou, se desejassem
fazer um dragão, um caminhão ou uma cama-despertador, deveriam
ter essa opção também. Elas seriam limitadas apenas por suas
imaginações e habilidades técnicas (PAPERT, 2008, p. 184).

emerge duas perspectivas distintas de ensino idealizadas também por Papert,
considerado precursor desta atividade, seus estudos costumam nortear as
atividades de robótica pedagógica no mundo. (QUINTANILHA, 2008).
Seymour Papert cunhou o termo construcionismo para diferenciá-lo de uma
outra perspectiva de ensino, o instrucionismo. Para ele, o método instrucionista
caracteriza-se pelo ensino fortemente relacionado com a mera transmissão de
informação para os alunos, onde essa informação é entendida como instrução,
no estilo Instrução Programa por Computador (CAI). 3O computador assume o
papel de máquina de ensinar o aluno. Nesse sentido, a melhoria do ensino, sob
esta ótica, consiste em aperfeiçoar as técnicas de transmissão da informação e
seguir instruções quanto ao uso dos softwares contidos no equipamento.
(PAPERT, 2008).
Já o construcionismo se situa em uma vertente oposta. Segundo Papert
(2008), nesta concepção o aprendizado é enfrentado como uma atitude ativa,
onde o aluno constrói o próprio conhecimento por meio da interação com
software apropriado, no caso, o ambiente LOGO já explanado anteriormente.
Ao estar programando os passos da tartaruga ou de qualquer outro dispositivo
cibernético que o aluno venha construir por meio, agora, dos brinquedos de
encaixe adaptados para a robótica, o aluno estará “ensinando o computador a
pensar”. Há, assim, a suposição de que “as crianças farão melhor descobrindo
por si mesmas o conhecimento específico de que precisam”. (PAPERT, 2008,
p. 135).
3

As origens do CAI datam do início da década de 1950, quando B. F. Skiner propôs o uso da
Instrução Programada através de computadores, idéia amparada pelo governo Americano.
Consistia em programas onde apareciam o conteúdo em seqüências curtas, em outro
momento, o aluno teria que responder um pergunta simples e objetiva por vez, dispondo do
tempo desejado. O aluno só deveria passar para o próximo item quando respondido o anterior.
Nesta visão, o aluno seria levado gradualmente a um maior domínio sobre o assunto.
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Apesar das adversidades encontradas, as quais foram passíveis de
questionamentos e reformuladas, Papert encontrou caminhos para contornálas, desvinculando-a do micromundo das tartarugas, partindo assim, para o uso
de equipamentos robóticos (LEGO), os quais alunos poderiam criar seu próprio
micromundo através da invenção de engenhocas robóticas, condizentes com a
realidade de cada um. Assim, o percurso histórico ora exposto norteia hoje as

Termo utilizado para caracterizar ambientes de aprendizagem que
reúnem materiais de sucata ou kits de montagem compostos por
peças diversas, motores e sensores controláveis por computador e
softwares que permitam programar de alguma forma o funcionamento
dos modelos montados. Em ambientes de robótica educacional, os
sujeitos constroem sistemas compostos por modelos e programas
que os controlam para que eles funcionem de uma determinada
forma. (EDUCA..., 2009).

Em épocas atuais tal recurso tecnológico vem adentrando os espaços
escolares e, em grande parte das experiências, são utilizados kits próprios para
montagem, com peças específicas para construção do robô desejado. Um dos
exemplares mais utilizado desses kits é justamente o da empresa LEGO, a
qual abriu espaço, juntamente com o software educacional criado por Seymour
Papert, para programação dos dispositivos robóticos.
Nestes kits de robótica encontramos peças como: polias, eixos, motores,
engrenagens, sensores, conectores e várias outras peças que irão auxiliar na
estruturação do robô. No caso da empresa LEGO, os componentes do kit são
em plástico, apropriado para o manuseio pelas crianças, possuindo um
contexto lúdico, agregando prazer e instinto de brincadeira na montagem do
protótipo.
Após a montagem do robô, insere-se a programação, na qual o usuário,
seja criança ou adolescente, poderá fazer com que o protótipo por ele
construído realize determinadas tarefas, como andar em circuito com
obstáculos, carregar objetos, chutar uma bola, dentre outros.
Essa inovadora tecnologia educacional já é bastante difundida em alguns
países. Holanda e a Alemanha já possuem a Robótica Pedagógica em 100%
das escolas públicas. Inglaterra, Itália, Espanha, Canadá e Estados Unidos
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caminham na mesma direção. Alguns países da América Latina já adotam suas
primeiras estratégias de abrangência nacional. É o caso, por exemplo, do
México e do Peru que, segundo o autor, chega ao ano 2008 à marca de três mil
escolas públicas com aula de robótica educacional. (QUINTANILHA, 2008).
A robótica na educação ainda não possui políticas públicas de abrangência
nacional. No Brasil são poucas as experiências que envolvem a robótica na

contexto da educação básica brasileira expõe sobre os motivos que podem
levar tal tecnologia a não se encaixar de forma a abranger todas as
modalidades de ensino. Esclarece que muitas questões permanecem em
aberto na utilização desta ferramenta nos diversos contextos educativos, afirma
ainda que a robótica pedagógica não tem progredido de forma homogênea,
tratando-se ainda de casos isolados e não de uma estratégia sistemática de
adoção de uma nova ferramenta e sua inclusão nos currículos dos diversos
níveis de ensino. Muitas razões podem responder este fato, perpassando pela
falta de formação dos professores, custo dos materiais, à inexistência de
materiais pedagógicos desenvolvidos que possam ser trabalhados por
professores e alunos na sala de aula. Uma das justificativas para as questões
mencionadas se deve a prematuridade da tecnologia em questão e sua
inserção nas esferas educacionais
Assim sendo, os principais projetos de robótica pedagógica são iniciativas
isoladas de universidades, prefeituras ou estabelecimentos particulares.
(QUINTANILHA, 2008). E nestes estabelecimentos são utilizados kits
padronizados, com hardware, software e materiais didáticos proprietários ou
materiais de sucata.
Já as experiências em nível da região Nordeste começam a ascender, o
Estado da Paraíba é um exemplo deste crescimento. No ano de 2008, a capital
João Pessoa atendeu cerca de trinta mil alunos de esfera pública nos projetos
que envolvem a robótica educacional (DAOUN, 2008). Nesse sentido, a
presente pesquisa procura enfatizar o Rio Grande do Norte em relação às
experiências que utilizam esta tecnologia educacional.
Ademais, a implantação da robótica pedagógica em escolas públicas exige
um alto investimento financeiro, o que também contribui para uma não
homogeneização da tecnologia e, portanto, uma falta de regulamentação
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específica para ferramenta educacional em nosso país. Entretanto, hoje
dispomos de recursos capazes de baratear o custo da implantação da robótica
educacional. Materiais de sucata ocupam o espaço dos blocos de montagem
do protótipo robótico, desta forma os kits de robótica são substituídos por
materiais alternativos, lixos eletrônicos para a construção de robôs em variados
níveis de complexidade, além de adotarem software de uso irrestrito. É a

Já o MEC (Ministério da Educação e Cultura - Brasil) ensaia os primeiros
passos para a divulgação de uso e benefícios da robótica pedagógica para o
contexto escolar. Por meio do Guia das Tecnologias Educacionais, que tem
como objetivo selecionar e pré-qualificar tecnologias educacionais com vistas a
promover a melhoria da qualidade da educação básica (FERNANDO, 2008), a
robótica é revelada ao contexto educacional brasileiro.
O Guia das Tecnologias Educacionais tem a finalidade de orientar gestores
e professores na hora de escolher tecnologias capazes de melhorar a
qualidade do ensino e do aprendizado no ensino básico. Segundo o guia do
ano de 2008, encontramos dois projetos envolvendo a robótica. Um deles, o
Brink Robótica. Consistiu-se em um laboratório robótica educacional que
fabrica kits de robótica próprios, produzidos para cada nível escolar e de
acordo com a faixa etária do usuário, possui um material específico para auxilio
na montagem dos protótipos de acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs), com sugestões de atividades e orientações para docentes e
discentes (FERNANDO, 2008).
Outra experiência, recomendada pelo Guia das Tecnologias Educacionais é
o Projeto de Alfabetização Tecnológica, o qual se fundamenta no uso da
robótica para desenvolver um programa de formação pautado na exploração
conceitual de conteúdos curriculares. O projeto privilegia o uso do laboratório
de informática, mas também prevê a realização de atividades em ambientes ao
ar livre, bem como a busca de materiais para o kit de robótica em outros
ambientes (fora da escola) e em casa (FERNANDO, 2008).
Tais projetos foram divulgados no Guia das Tecnologias do ano de 2008.
Esse exemplar, idealizado pelo Ministério da Educação foi o primeiro a colocar
a robótica pedagógica em notoriedade, oferecendo à população escolar mais
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uma opção de recurso tecnológico, além das informações necessárias, para
ser utilizado na escola.
Ademais, a robótica educacional encontra outros eventos em forma de
competições, de caráter nacional e internacional, o que representa uma base
para maiores divulgações, objetivando também informar a esclarecer a
sociedade sobre o uso desta tecnologia educacional. Dentre esses eventos,

efetivado anualmente com apoio da Sociedade Brasileira de Computação
(SBC), a Sociedade Brasileira de Automática (SBA) e o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Este ano (2009), a OBR
está em seu terceiro ano, sendo suas atividades coordenadas por
representantes acadêmicos de diversas faculdades do Brasil, inclusive por
integrantes da UFRN, por meio do Departamento de Engenharia da
Computação e Automação.
A OBR tem como objetivo despertar e estimular o interesse pela Robótica,
por áreas afins e pela Ciência em geral, além de promover a difusão de
conhecimentos básicos sobre Robótica de forma lúdica e cooperativa,
promover a introdução da robótica nas escolas de ensino médio e fundamental;
proporcionar novos desafios aos estudantes; aproximar a universidade dos
ensinos médio e fundamental; identificar os grandes talentos e vocações em
Robótica de forma a melhor instruí-los e estimulá-los a seguir carreiras
científico-tecnológicas. A OBR procura ainda colaborar no desenvolvimento e
aperfeiçoamento dos professores e colaborar com a melhoria do ensino em
geral. (OBR, Unicamp, 2009).
Tanto a OBR como os demais eventos envolvendo competições de
robótica, inclusive em âmbito internacional, tais como RoboCup4 e First LEGO
League (FFL)5, dentre outros, objetivam além de mobilizar conhecimentos da

4

A Robocup é uma competição a nível mundial que se desenrola todos os anos. Visa o estudo
e desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA) e da Robótica, fornecendo desafios e
problemas onde várias tecnologias e metodologias se podem combinar para obter os melhores
resultados. (WIKIPEDIA, 2009)
5
FIRST LEGO League (FLL) é um programa internacional sem fins lucrativos, para jovens com
idades de 9 a 14 anos nos Estados Unidos da América e no Canadá, e de 9 a 16 anos nos
demais países. Criada pela Fundação FIRST ("For Inspiration and Recognition of Science and
Technology") com a ajuda do LEGO Group. A prova de robótica envolve utilizar princípios de
engenharia para criar e programar um robô de um material desenvolvido pelo Massachusetts
Institute of Technology (MIT) em parceria com o LEGO Group: o LEGO Mindstorms. O robô,
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educação científica e tecnológica relacionados com a robótica, proporcionar e
divulgar os benefícios desta ferramenta para aprendizagem. Contudo, para que
os integrantes dessas competições tenham êxito nas atividades propostas,
torna-se imprescindível uma preparação e familiarização com a tecnologia; e
essa educação se dará por meio da incorporação da robótica no meio
educacional, a qual proporcionará melhoramentos na aprendizagem dos alunos

Assim, para haja, efetivamente, melhorias na qualidade do ensino e da
aprendizagem do aluno, o professor e a mediação que o acompanha no
processo educativo, bem como sua concepção de educação devem ser alvo de
reflexão. Como argumentado em nossa introdução, a educação com caráter
inclusivo também em seu aspecto digital deve ser privilegiada, considerando o
contexto societário emergente. Novas competências e habilidades se fazem
necessárias, especialmente para que o indivíduo se sinta cada vez mais
incluído nesta sociedade tecnologizada e dessa forma amplie seu conceito e
atitudes cidadãs, as quais também perpassam pelo acesso aos bens
tecnológicos.
Nesse sentido, tal argumento recai para visão de educação abordada
pela instituição promotora da aprendizagem, particularmente quando essa
educação congloba o uso da tecnologia em sala de aula. Que novas
aprendizagens devem se apreendidas considerando o atual contexto social?
Que mudanças educacionais se processam quando o aluno entra em contato e
aprende com auxilio de tais equipamentos, neste caso, a robótica pedagógica?
Esse contato com a robótica na educação possibilita a ampliação do construto
da cidadania desse sujeito? O que eles entendem por inclusão? Esses
questionamentos passam a ser respondidos no próximo capítulo onde abrimos
uma discussão sobre como a robótica pedagógica influencia na capacidade
cognitiva dos alunos, segundo a visão dos mesmos, dos professores e da
administração escolar.

construído em equipe pelos jovens, terá que cumprir várias tarefas e soluções ligadas ao tema
selecionado para o ano. (WIKIPEDIA, 2009).
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3. ROBÓTICA, CIDADANIA E INCLUSÃO:
REPOSICIONAMENTO EDUCACIONAL

3.1. EDUCAÇÃO
DIREÇÕES

E

TECNOLOGIA:

A

NOVOS

NECESSIDADE

TEMPOS,

DE

OUTRAS

Os sintomas do período moderno são apreendidos de forma inaudita na
sociedade contemporânea. As expressões modernas, que nascem no século
XVI, revelam especial destaque na virada do século XIX para o século XX, com
o advento de um contexto tecnológico, o qual proporciona novas formas de
pensar e existir na sociedade dita industrial. (BERMAN, 1987).
Essa sociedade industrial pode ser desenhada com o surgir de
engenhos a vapor, eletricidade, zonas industriais, a imprensa e outros
instrumentos de mídia. Acrescentam-se ainda, com ênfase no século XX, o

Tal contexto traduz-se na efervescência de idéias modernas, fazendo emergir
uma renovação econômica e social nas dinâmicas culturais.
Na segunda metade do século XX, eclode o alargamento das
possibilidades advindas com o surgimento das mídias eletrônicas. O
aparecimento das máquinas de computar, seguido da rede mundial de
computadores foi fator considerável para transmutação da sociedade que
agora passa a ser globalizada, integrando culturas, possibilitando a
comunicação em rede. Desponta a “sociedade em rede” (CASTELLS, 1999),
interligando, por meio das possibilidades suscitadas pelas novas mídias, a
coletividade planetária.
A aldeia global aparece em conseqüência do desenvolvimento de
sistemas interativos propiciados pelo computador. Esses sistemas possibilitam
a conexão e a desconexão instantânea da denominada sociedade em rede,
trazem inusitadas formas de comunicação e troca, tornando-se responsável
pela criação de novas maneiras de conviver em comunidade.
Todo esse processo de mudança e inserção tecnológica, no que pulsa,
principalmente no âmbito da comunicação, faz dimensionar diferentes formas
de contato pessoal. Molda a dinâmica de vida dos sujeitos, a partir do momento
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em que os mesmos se deixam moldar pelas tecnologias de informação e
comunicação e, assim, geram-se conseqüências nos movimento sociais, os
quais tendem a ser “fragmentados, locais, com objetivo único e efêmero,
encolhidos em seus mundos interiores ou brilhando por apenas um instante em
um símbolo da mídia”. (CASTELLS, 1999, p. 41).
Apesar da ampla capacidade de comunicação oriunda das redes
interativas, Castells (1999) esclarece que o contexto global acarreta
implicações sociais que prezam pela busca da identidade. A organização em
rede, a qual carrega características como flexibilidade e instabilidade
constantes, fazem manifestar sintomas coletivos de busca das tradições ou

A identidade está se tornando a principal e, às vezes a única fonte de
significado em um período histórico caracterizado pela ampla
desestruturação das organizações, deslegitimação das instituições,
enfraquecimento de importantes movimentos sociais e expressões
culturais efêmeras. Cada vez mais, as pessoas organizam seu
significado não em torno do que fazem, mas com base no que elas
são ou acreditam que são. [...] Nossas sociedades estão cada vez
mais estruturadas em uma oposição bipolar entre a Rede e o Ser.
(CASTELLS, 1999, p. 41).

As transformações sociais, ocorridas com a modernidade após o século
XX, trouxeram conseqüências marcantes. Apesar do aparecimento quantitativo
e qualitativo de tecnologias; aqui entendido como a técnica e o meio de
reprodução dessa técnica; e seus benefícios comunicacionais, em que torna
possível o conhecer e a interação mediada das mais diversas localidades, as
preocupações existem, principalmente em relação à busca de identidades
culturais.
Esses movimentos de mudança ofereceram campo fértil para alterações
paradigmáticas na educação nos últimos anos, uma vez que a educação como
instituição sócio-histórica, de promoção cultural, permite-se dialogar e construir
conhecimento de acordo com as demandas do tempo em que se estabelece.
Com o advento da “ambiência tecnocultural” (MORAIS, 2006), a ciência da
educação, como ilustra Cambi (1999),
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Caminha para uma identidade: plural, dialética, crítica. [...], e isso não
acontece por acaso: Acontece por solicitação de uma sociedade em
profunda transformação e que está assumindo a forma de uma
“sociedade aberta” (plural, dinâmica, até mesmo conflituosa). (CAMBI,
1999, p. 642).

Esse itinerário de metamoforses educacionais dos últimos tempos
justifica-se pelas novas necessidades pedagógicas advindas da revolução
tecnológica. Escolas e demais instituições educativas passam a reavaliar
currículos na tentativa de suprir as necessidades sociais emergentes,
introduzindo aparatos tecnológicos no cotidiano dos alunos. Contudo, de
acordo com Kenski (2003), em algumas das instituições, as tecnologias são
inseridas mais como uma pressão externa social ou como estratégia comercial
e política, tornando o enquadramento tecnológico desvinculado de uma
adequada infra-estrutura administrativa e com a ausência de preparação da
categoria docente para o uso da tecnologia em sala de aula.

inserções de recursos tecnológicos na escola, que os mesmos ganham cada
vez mais adesão e destaque pelas instituições educativas. E assim com o
rádio, a televisão, com as máquinas de computar, os DVDs, as câmeras
filmadoras e fotográficas. Enfim, já podemos contar com o extenso número de
aparatos eletrônicos em sala de aula.
Portanto, dentro desse parâmetro de educação, em que a educação
tecnológica é colocada em xeque, tornando-se imprescindível para o
acompanhamento

das

novas

estruturas

modernas

de

sociedade,

o

conhecimento tem um tratamento diferenciado. O ato de ensinar e aprender
assume uma nova cara, de forma a colocar os alunos diante da conjuntura de
sociedade atual. Parte-se para uma postura inclusiva, objetivando a inserção
sócio-digital dos cidadãos.
Assistimos a incorporação das mídias em todas as esferas da sociedade,
tornando globalizada, facilitando assim a comunicação e a interação entre
pessoas distintas. A informática e as possibilidades advindas desse recurso,
dentre elas a internet, abre espaço para a interação humana de forma
colaborativa.
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Dessa forma, a educação como processo integral, não só incorpora
aspectos curriculares, mas sim modifica toda uma vida do educando e não
somente quando estamos em contexto escolar. Consideramos a aprendizagem
dos conteúdos conceituais um elo para uma compreensão maior da vida, de
modo que se possa desenvolver competências e habilidades condizentes com
as necessidades do mundo atual. Cremos que a criação e o desenvolvimento
do potencial cognitivo do aluno não dependem da tecnologia, mas da atitude
pedagógica do educador e do educando, de forma que os recursos
tecnológicos, com auxilio dos atores escolares, possam integrar as vicissitudes
cotidianas ao objeto de conhecimento.
Por meio do uso das novas mídias na educação, a qual alarga as
possibilidades de ensino e aprendizagem, proporcionando aprender de forma
cooperativa, entre alunos, professores e até mesmo entre disciplinas
curriculares, o que promove uma aprendizagem interdisciplinar, baseada na
interdependência entre os diversos campos de conhecimento. Nessa nova

processo, bem como o trabalho em parceria, a busca, a pesquisa e a
investigação como pressupostos para a transformação.
Nesse sentido, o processo de aquisição do conhecimento apresenta
características diferenciadas da estrutura escolar tradicional a qual estamos
habituados a assimilar. Metaforicamente segundo Deleuze e Guattari apud
Kenski (2003), saímos de um modo de compreensão do conhecimento
baseado em estrutura que lembra uma árvore para um modo de compreensão
e construção do saber com base em rizomas.
Assim colocado, o conhecimento classificado como arbóreo, apresenta
simbolicamente uma estrutura principal representada por um tronco, este
tronco simboliza um segmento específico do saber que se prolonga em ramos
especializados, que na maioria dos casos não se encontram e nem mantém
interconexões com a base central da estrutura, o tronco e a raiz, do
conhecimento. Nesta estrutura, o conhecimento não estabelece comunicação
entre os ramos do saber, na verdade a estrutura da árvore trás consigo a
delimitação fortemente marcada entre os estados de cada ciência, separandoos e legitimando a autonomia das diversas áreas do saber.
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Este modelo torna-se hierárquico e linear, uma vez que uma ramificação do
conhecimento só receberá informações de uma unidade base e superior,
desmerecendo a troca de saberes e a resignificação dos mesmos. Desta
forma, a metáfora da arvore nos remete ao conhecimento “temporal e
espacialmente articulado, estruturado em uma continuidade determinada e que,
para ser compreendido, precisa respeitar os desdobramentos hierarquicamente
estabelecidos nos campos específicos de cada ciência”. (KENSKI, 2003, p.41).
Contradizendo a metáfora da árvore, surge o conhecimento de base
rizomática, pois, levando em consideração as características da sociedade
contemporânea e os desafios os quais esta impõe, principalmente no espaço
educacional, se torna cada vez menos viável o ato de dividir, compartimentar e
hierarquizar no eixo formativo. O conhecimento com estrutura rizomática revela
características do atual modo de compreensão do conhecimento humano,
tendo em vista a educação requerida pela sociedade atual. Nessa estrutura, o
conhecimento é caracterizado pela sua multiplicidade de saberes e tratado de

“O conhecimento rizomorfo é aquele que produz hastes e filamentos que se
conectam com as raízes das árvores penetrando no tronco e fazendo que
sirvam para usos novos e diferenciados”. (KENSKI, 2003, p. 44). Assim, esta
forma de compreensão do saber garante a incorporação de uma estrutura
disciplinar flexível e interligada, havendo a possibilidade de troca de saberes
entre as ciências, sugerindo um trabalho interdisciplinar.
O caráter interdisciplinar do saber se torna mais evidente quando tratamos
do trabalho com as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação no
âmbito escolar. Torna-se necessário um maior poder do alunado referente à
forma de assimilação do conteúdo, o qual já não aparece mais apenas em
forma de texto ou do discurso pronto e acabado. Novas possibilidades didáticas
surgem. Nesse processo, cada vez mais é exigida a manifestação dos sentidos
humanos para o envolvimento e compreensão das mensagens multimidiáticas.
Podemos, assim, evidenciar que,
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As mudanças das ecologias cognitivas devidas, entre outros, à
aparição de novas tecnologias intelectuais ativam a expansão de
novas formas de conhecimento que durante muito tempo estiveram
relegadas a certos domínios, bem como o enfraquecimento relativo
de certo estilo de saber, mudanças de equilíbrio e deslocamentos de
centros de gravidade. (LÉVY, 1993, p. 129).

No contexto desvendado, a citação exposta e a metáfora do rizoma se
tornam útil para imprimir a idéia de que precisamos substituir, em nosso
“imaginário epistemológico, tudo o que remete a centros fixos, troncos
dominantes, ramificações excessivamente delimitadas do saber, disciplinas
auto-suficientes, significados fechados, certezas conclusivas”. (ASSMANN,
2007,

p.

81),

passando

a

adotar

caminhos

pedagógicos

multi

e

interdisciplinares, aproximando as ciências.
Entendemos, portanto, que a tecnologia educacional no âmbito de sala
de aula pode fazer a diferença quando assumimos uma nova postura

conceitos estabelecidos. Entretanto, sabemos que nem todos os sujeitos têm a
possibilidade de serem inseridos no universo tecnológico, no sentido de que
esta inserção muitas vezes, requer condições socioeconômicas favoráveis.
A educação, como processo que engloba o ensinar e o aprender, requer
ajuste e adaptação no mais diversos contextos sociais. Ela é responsável pela
manutenção e perpetuação às gerações que se seguem de determinada
cultura, tornando-se uma importante parceira na luta contra a exclusão sóciodigial, juntamente com políticas públicas que incentivem a criação de projetos
de inclusão digital.
Inferimos que de nada adianta acesso às tecnologias se não houver
intermédio da educação nesse processo. Contudo, esta educação precisa ter
como foco a inclusão digital, processo este entendido como contribuição para
que o indivíduo deixe de ser passivo, acrítico diante de problemas cotidianos,
agindo apenas como consumidor de informações, bens e serviços, para passar
também a atuar como um produtor de conhecimentos.
Assim sendo, para que tais ações se concretizem, o letramento digital
deve ser privilegiado na educação do cidadão. Este entendido como o ato de
aprender a lidar com as tecnologias da informação e comunicação de forma a
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selecionar, discernir e compreender seu uso com uma atitude crítica, gerando
melhoramentos na qualidade de vida do educando.
No entanto, para a criação e a concretização significativa do letramento
digital nas esferas educacionais, a educação passou por etapas de
desenvolvimento

(VALLEJO,

ZWIEREWCZ,

2007);

ver

figura

03.

As

concepções de aprendizagem e de uso das tecnologias enfrentam adaptações
ao longo dos tempos de existência, até o alcance de um referencial em que as
TIC’s passem a ser inseridas na proposta pedagógica de trabalho docente de
forma habitual. Segundo Vallejo, Zwierewcz, (2007) é possível perceber, passo
a passo, a integração das Tecnologias da Informação e Comunicação nas
esferas educacionais, de acordo com aspectos referentes à conectividade,
formação e conteúdo, aspectos estes, (re) significados por meio da sociedade
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Figura 03 – Inserção das TIC’s na escola.
Fonte: Vallejo, Zwierewcz (2007)

É possível auferir no esquema apresentado que a inserção institucional das
tecnologias na educação se inicia com a separação professor/computador. As
máquinas passam a ocupar salas informatizadas, específicas para uso. Neste
ponto, recorremos a Papert (2008). O autor esclarece que no inicio dos anos
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80, levando em conta o contexto norte americano, o computador era um
instrumento escasso nas escolas e utilizado dentro de sala de aula por
professores que demonstravam entusiasmo em usá-lo. Contudo, com o
aumento do número de computadores nas instituições educativas, a
administração escolar passa a ter o controle sobre os mesmos, até mesmo
pelo status que a máquina carregava, e que de certa forma até hoje se
corrobora com esta idéia; passando a colocá-los em salas denominadas
‘laboratórios de informática’, sob o controle de monitores de informática. Ainda
na visão de Papert (2008), o passo seguinte foi introduzir um currículo para o

Assim, pouco a pouco as características subversivas do computador
foram desgastando-se. Em vez de cortar caminho, desafiando assim
a própria idéia de fronteiras entre as matérias, o computador tornouse uma nova matéria: em vez de mudar a ênfase de um currículo
formal e impessoal para exploração viva e empolgada por parte dos
alunos, o computador passou a ser usado para reforçar o modo de
ser da escola. O que começara como um instrumento subversivo de
mudança foi neutralizado pelo sistema, convertido em instrumento de
consolidação. (PAPERT, 2008, P. 51)

Voltando à análise do esquema anteriormente exposto, a inserção das
tecnologias na escola finaliza-se quando o computador estiver incorporado nos
demais

âmbitos

sociais,

inclusive

nas

escolas,

fazendo

o

elo

casa/escola/bibliotecas e demais esferas, todas conectadas por meio da rede,
propiciando contato sistemático entre instituições e comunidades.
As discussões acerca da implantação de tecnologias nas escolas não
cessam. Além das fases de adaptação das novas mídias às instituições
escolares, para que se alcance o processo de letramento digital, descrito por
Warschauer (2006), a educação atravessa impasses. A formação docente para
o uso das TIC’s, a postura da administração escolar e o tratamento do
processo de ensino-aprendizagem e conteúdos em sala de aula são um dos
obstáculos a serem postos em reflexão e posteriormente (re) significados.
Nesta pesquisa trataremos de retomar um pouco tais impasses, pretendendo
tratar alguns desses aspectos, considerando pontos de vistas dos alunos,
professores e gestores da instituição pesquisada.
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O uso hábil das tecnologias educacionais em sala de aula pressupõe uma
formação específica para a categoria docente. Formação esta, relacionada à
utilização das novas mídias, as quais se caracterizam como a soma das novas
tecnologias e métodos de comunicação que se diferenciam dos canais de
comunicação tradicionais como TV, radiodifusão, imprensa, etc. Dessa feita, se
faz imprescindível que o docente se aproprie de informações sobre os
equipamentos eletrônicos oferecidos pela instituição escolar em que trabalha,
para que assim se analise a possibilidade de uso da tecnologia em sua prática
pedagógica de forma a garantir a construção de um conhecimento válido e
criativo. Kenski (2003) acrescenta que,

Efetivar o uso de instrumentos tecnológicos em sala de aula requer
mudanças de posturas na estrutura escolar, tanto a nível pedagógico quanto a
nível institucional, abarcando, neste último nível, aspectos políticos e
administrativos. Assim, a implantação das novas mídias no ambiente escolar
permite a renovação do ensino-aprendizagem não só de alunos, mas também
da categoria docente e gestora da instituição.
Demanda um novo pensar e fazer pedagógico e a gestão escolar ocupa um
lugar especial nesta mudança. Gerir uma escola não está apenas relacionado a
situações administrativas e financeiras. Encontra-se na gestão escolar o
incentivo para tempo e planejamento adequado destinado aos professores para
estudo, garantindo assim, uma formação adequada para o uso confortável das
novas tecnologias em sala de aula.
Nesse sentido, se torna importante abrir espaço no planejamento do
professor para o uso dos recursos tecnológicos, incentivando a criação de
novas idéias com o intuito de transformar o fazer pedagógico. É importante
também estimular a troca de conhecimentos entre os docentes e os alunos,
avalizando a inclusão de um tempo a mais para os educadores, em prol da
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É necessário, sobretudo, que os professores se sintam confortáveis
para utilizar esses novos auxiliares didáticos. Estar confortável
significa conhecê-los, dominar os principais procedimentos técnicos
para a sua utilização, avaliá-los criticamente e criar novas
possibilidades pedagógicas, partindo da integração desses meios
com o processo de ensino. (KENSKI, 2003, p. 77).
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discussão de novos caminhos e possibilidades de exploração desses recursos,
para reflexão sobre todos os encaminhamentos realizados, como momento
didático significativo para recriação e emancipação dos saberes (KENSKI,
2003).
Contudo, dentro das esferas educativas, principalmente na realidade
pública, não são todos que podem ter acesso aos variados recursos
tecnológicos e à visão de ensino e aprendizagem diferenciada por meio do uso
das TIC’s na construção da formação do sujeito.
Diante do fato, gera-se um quadro de exclusão digital no Brasil. De acordo
com Silveira (2003), quase um terço da nossa população se encontra abaixo da
linha da pobreza, em condições sub-humanas e essas pessoas estão a cada
dia mais distantes do acesso ao ciberespaço. As crianças e “os adolescentes
das camadas pauperizadas ficam privados de interagir com os produtores de
conteúdo, de observá-los, de questioná-los” (SILVEIRA, 2003, p. 17),
desconhecendo assim, o universo informacional. Diferentemente da população

estimuladas a criar, a pesquisar, enfim, a descobrir novos caminhos e
despertar para outros interesses.
Observamos ainda um descompasso, mas não um descompasso bipolar,
dividido entre os que possuem acesso a informação e os que não possuem
acesso. Segundo Cisler apud Warschauer (2006), há sim, uma gradação
baseada em diversos graus de acesso à tecnologia da informação;

[...] o resultado é de que não existe divisão binária e fator único
predominante para determinação da exclusão digital. A TIC não
existe como variável externa, a ser introduzida a partir do exterior,
para provocar certas conseqüências. Ao contrário, está entrelaçada
de maneira complexa nos sistemas e nos processos sociais.
(WARSCHAUER, 2006, p. 23).

Confirmando ainda esse processo de gradação de acesso à tecnologia,
podemos exemplificar esta afirmação por meio do estudo proposto por
Zwierewicz (2007) sobre a situação dos sujeitos mediante o surgimento das
TICs. Para a autora, é possível dividir a sociedade brasileira em três níveis
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quanto ao acesso às novas tecnologias da informação; os níveis consistem em:
analfabetos digitais, migrantes e nativos digitais.
Caracterizam-se por analfabetos digitais os indivíduos que não têm acesso
às competências e habilidades necessárias para o uso das tecnologias digitais,
sendo estes colocados à margem da sociedade, em virtude do ritmo acelerado
da evolução tecnológica. Já os imigrantes digitais são sujeitos que buscam
formas de estabelecer contato com o mundo digital e consideram as
ferramentas tecnológicas algo que é preciso dominar, tendo em vista a
modernização crescente da sociedade. Por fim, estão os nativos digitais, grupo
em que se encontram os indivíduos que já nascem em um mundo digital,
dominam e usufruem das novas tecnologias nos mais diversos âmbitos da vida
social.
Observamos, portanto, que a incorporação das tecnologias da informação e
comunicação

na

sociedade

contemporânea

provoca

estágios

de

exclusão/inclusão digital, uma vez que atentamos para o fato de que as

pessoas que possuem acesso diário à internet e aos demais recursos
tecnológicos. Encontramos grupos freqüentadores de cybercafés, como, por
exemplo, um integrante de uma comunidade rural que não está conectada na
rede mundial de computadores, mas recebe notícias impressas por amigos do
mesmo grupo. Enfim, os três exemplos expõem um pouco acerca da
multiplicação de formas em que a tecnologia pode estar ativamente presente
no âmbito social.
Situações de exclusão digital intensificam-se nas pautas dos assuntos
educacionais, até mesmo porque o ato de educar cada vez mais sofre
pressões externas de diversos outros órgãos que de alguma forma acabam
influenciando na formação dos sujeitos. A mídia e o progresso científico e
tecnológico constituem-se em um desses órgãos. Papadopoulos (2005)
acrescenta que essas influências externas delineiam um novo contexto de
educação “sob o efeito de muitas evoluções essenciais que modificam
progressivamente a paisagem cultural, social, econômica e política de diversos
países e regiões do mundo, nos quais a educação deverá inserir-se cada vez
mais”. (PAPADOPOULOS, 2005, p. 21).
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Esse contexto de educação e sociedade em que as tecnologias tornamse cada dia mais presente deve ser absorvido por todos os indivíduos em
formação como maneira de inseri-los em um contexto mais amplo de uma
sociedade cidadã. Um conceito de cidadania em que represente a igualdade de
direitos de forma plena, diferentemente da idéia restrita de séculos anteriores,
onde para exercer direitos de cidadão e participar da república eram
necessários pré-requisitos e ser considerado pelas camadas mais abastadas e
influentes da sociedade “como honesto, decente, letrado, educado, ordeiro ou
homem de posses e negócios”. (ARROYO, 2007, p. 43).
Torna-se imprescindível a igualdade de oportunidade e de acesso, a
busca de uma revisão da postura educacional frente à inclusão da população
excluída digitalmente, “uma vez que é certo, ao longo das próximas décadas,
que as políticas educacionais serão marcadas pela busca do reequilíbrio no
âmbito da igualdade de oportunidades”. (PAPADOPOULOS, 2005, p.29).
Nesse sentido, busca-se expor a importância da adoção do perfil

com o uso da robótica educacional, tendo em vista que,

A tecnologia sempre foi instrumento de inclusão social, mas agora
isso adquire novo contorno, não mais como incorporação ao
mercado, mas como incorporação à cidadania e ao mercado,
garantindo acesso a informação e barateando os custos dos meios de
produção multimídia através das novas ferramentas que ampliam o
potencial crítico do cidadão. (PRETTO, 2009, p.29)

Deste modo, entendemos que a educação tecnológica como um
processo que incorpora formação da cidadania, do conhecimento científico e
dos conhecimentos inerentes ao processo de desenvolvimento pessoal e social
de forma crítica e historicizada. (GRINSPUN, 2001). Processo esse que se
constitui em um aspecto social fundamental na compreensão das raízes da
desigualdade e para encontrar meios para amenizá-la. “Tal probabilidade
implica em operar com a imprevisibilidade e desenvolver ações que permitam
os pós-mídias digitais ampliar a cognição do homem privilegiando habilidades
requeridas no campo das interações sociais” (COELHO, 2009, p.05).
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Assim sendo, a adoção da educação voltada para o letramento digital,
ao articular-se com as novas mídias, as quais, por sua vez, ampliam as novas
e multíplices habilidades do sujeito, configura-se como um importante meio
para dar voz aos cidadãos que estão à margem dos processos produtivos,
propiciando, através de suas interações, as transformações necessárias para
um meio social solidário, representando uma oportunidade radical de mudança
e democratização do conhecimento.
Para que isso ocorra, práticas pedagógicas inclusivas devem ser
privilegiadas, abarcando a diversidade e a igualdade de oportunidades como
eixos imbricados, base para a construção de pensamento e políticas públicas
na área da inclusão social. O cidadão precisa se sentir parte da sociedade,
considerando a diversidade do contexto, de forma a integrá-las em práticas
coletivas comuns. Contudo, para concretização de tal exercício, as políticas
públicas na área da inclusão digital devem atender os seres diferentes
considerando a igualdade relativa e fazendo abstração de sua diversidade

desenvolvam ações para ampliação da autonomia e, dessa forma, de luta pela
cidadania. (SILVA, 2009).
Considerando o exposto, buscamos agora refletir sobre o processo de
construção da cidadania em contexto escolar, onde tal prática também
perpassa o uso das tecnologias da informação e comunicação, no nosso caso,
a robótica educacional.

3.2. MUDANÇA EDUCACIONAL: INCLUSÃO E CIDADANIA

O acesso a tecnologia é alvo de discursos políticos no cerne da educação.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira nº 9.394/96 é um exemplo.
Em sua III seção, sobre o Ensino Fundamental, estabelece em seu artigo 32
que o ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e
gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão
mediante, dentre outros aspectos, “a compreensão do ambiente natural e
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social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se
fundamenta a sociedade” (RIO..., 1998, P.10). O discurso que expõe o direito
de acesso aos bens tecnológicos repete-se no mesmo documento em relação
à Educação Profissional e Educação Superior.
Diante deste quadro, pudemos constatar a importância de se englobar no
processo educativo acesso aos bens tecnológicos. Hoje a sociedade é
tecnologizada, as tecnologias da informação e comunicação tornaram-se parte
constituinte da esfera societária. Dessa forma, nasce a importância do sujeito
se reconhecer parte dessa sociedade, usufruindo criticamente de seus direitos
civis, políticos e sociais de maneira plena.
A possibilidade de o indivíduo ser integrado à sociedade por meio do
reconhecimento de seus direitos como cidadão, faz da educação fator
primordial nesse processo. Por meio da formação adequada, a criança ou
adolescente passa a se sentir seguro no enfrentamento do regime vigente da
sociedade, questionando e buscando novas formas de resolver os problemas

A cidadania é exercida na medida em que os sujeitos partilham
acontecimentos comuns à comunidade nas quais estão inseridos, modificando
a realidade e sendo modificado por ela. Assim, os indivíduos imersos em um
dado grupo, acabam por construir perfis sociais específicos, em situações de
trocas de conhecimento e informações, edificando a consciência necessária
para sua atuação no âmbito social.
Hoje, em conseqüência das transformações tecnológicas, o que resulta na
rapidez de processamento e disseminação de informações é que o individuo,
para estar imerso em sua própria cidadania, precisa adotar competências
relacionadas ao poder de reflexão crítica, tendo autonomia intelectual para agir
e resolver problemas do seu cotidiano com presteza.
Assumindo tais competências em seu dia-a-dia, o sujeito passa a ter o
poder de desempenhar sua cidadania cultural, ou seja, tomar a cultura,
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[...] como direito do cidadão e, em particular, como direito à criação
desse direito por todos aqueles que têm sido sistemática e
deliberadamente excluídos do direito à cultura neste país: os
trabalhadores, tidos como incompetentes sociais, submetidos à
condição de receptores de idéias, ordens, normas, valores e práticas
cuja a origem, cujo sentido e cuja finalidade lhes escapam. (CHAUÍ,
2006, p. 70).

Rocha (2009) acrescenta que a noção de cidadão significa ser membro livre
de uma determinada sociedade, por origem ou adoção,

[...] assumindo um conjunto de raízes culturais, políticas e sociais,
movimentando-se nesse conglomerado sociopolítico e econômico,
dinamizando o complexo cultural, sugerindo uma idéia coletiva e
pluralista dos termos cidadania e cidadão. Assim, o cidadão-indivíduo
move-se no social e o cidadão-coletivo participa do social. (ROCHA,
2009, p. 43).

a temática da cidadania como forma de fomentar um espírito crítico e político
na categoria discente, no sentindo de despertar nos mesmos o desejo de
transformar o espaço por ele ocupado.
Nesse sentido, a educação cidadã deve ser entendida também em seu
aspecto digital, de comunicação e liberdade de expressão, uma vez que os
veículos de comunicação de massa e as novas mídias eletrônicas ou digitais
invadem

a

maioria

dos

lares

brasileiros,

modificando

a

estrutura

comportamental de seus membros.
Para ilustrar tal afirmação, reportamo-nos ao discurso da assessora de
direção da instituição pesquisada, (RA_feminino), a qual reconhece a
importância de introduzir na educação a leitura crítica dos meios tecnológicos e
midiáticos como forma de ampliar o conceito de cidadania. Ela expõe:

À medida que os meninos lidam também com tecnologia, com a
mídia, com a robótica, portanto, com os tantos recursos tecnológicos,
esses recursos oferecem e favorece a ampliação da cidadania deles
no sentido que ele pode se comunicar com o mundo, ele pode
transformar a realidade dele criticamente, porque ele conhece essa
realidade, mas além do que os olhos podem vê. (RA_ feminino).
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Esse contexto revela o nascimento de uma nova concepção de cidadania,
ampliada de forma a atender as demandas emergentes da sociedade atual.
Sobre isto, Coelho (2003) esclarece:

Surge uma nova expressão cidadã que deve ser confrontada na
expansão das tecnologias da comunicação e informação, na
reestruturação do capitalismo mundial e na reconstrução das
identidades; por movimentos diásporas que influenciam, sobremaneira,
os
processos
produtivos,
acarretando
desdobramentos
socioeconômicos, políticos e éticos para o conjunto da sociedade
(COELHO, 2003, p. 19).

Como se observa hoje, a educação integral também perpassa a formação
para o uso dos meios de comunicação de massa e dos demais recursos
tecnológicos, propiciando a penetração do sujeito ao meio social e cultural que
o cerca, buscando sua compreensão integral, historicizada e não dissociada

de fundo a “sociedade tecnológica” que vigora em épocas atuais e os múltiplos
aspectos que cerca o ser humano. Fazendo uso dessa concepção de
educação e cidadania, uma das representantes da escola pesquisada revela:

[...] o aluno vira sujeito de transformação, ele é parte, se reconhece
parte da comunidade, parte do bairro, parte dessa sociedade e não
mais à parte ou fora. Mesmo que more ali naquela comunidade e a
mesma não perceba que ele é parte, que ele transforma, que ele
pode exigir (MP _ Feminino).

Nesse sentido, Morin (2006) lança bases para contribuir na estruturação
de uma educação completa, a qual leva em consideração todas as extensões
que envolvem o ser humano físico e psicológico, local e global, contribuindo
assim para a construção de sua cidadania. Esse pensamento vem em
conseqüência da relação de permuta que há entre o sujeito e o meio sóciocultural que o envolve, priorizando além de uma educação conteudista,
aspectos que correspondem a atitudes e valores, os quais precisam ser
conhecidos pelos educadores para que eles possam delinear e definir ações
educativas mais adequadas para o desenvolvimento de seus alunos e essas

Capítulo III

dos vários aspectos que o envolve. A educação neste caso assume como pano

81

ações perpassam também pelo uso inteligente das tecnologias da informação e
comunicação.
Desse modo, a instituição educativa torna-se responsável pelo preparo
do indivíduo para uma vida social saudável, semeando práticas democráticas e
a participação cidadã do sujeito, com vistas a construir uma identidade, que é
instituída em co-participação, afinal, homens se educam em comunhão,
mediatizados pelo mundo. (FREIRE, 2005).
A partir dessa necessidade emergente, a ampliação do conceito de
cidadania, de forma a abarcar a formação para o uso dos meios midiáticos, é
alvo de discussões dentro do processo educativo. Assim, consideramos o ato
de educar com vistas para inclusão sócio-digital uma das bases que irão dar
norte à formação social do aluno.
Considerando o exposto, observamos que, nas constantes renovações
de opiniões sobre novos enfoques de práticas pedagógicas, discuti-se,
sobretudo acerca do caráter inclusivo da educação, uma vez que grande parte

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), poucos revelam interesse
em desenvolver políticas ou planos que abarquem a temática da inclusão
digital. O sítio eletrônico do IBGE (2009) destaca que é apenas metade dos
municípios, correspondendo a um índice 52,9%, que concretizam políticas de
inclusão digital. Os dados do IBGE referente às políticas de inclusão digital por
municípios das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Os
dados são pormenorizados por meio do gráfico abaixo:
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Gráfico 01: Gráfico corresponden
ondendo ao índice de políticas públicas de inclusão digital
gital por
p municípios das
cinco regiões
iões d
do país. (Reprodução dos dados do IBGE, ano 2006).
06).
Fonte: A autora.

De acordo com
m o g
gráfico acima, reproduzido conforme
e informações
inf
do

regiões, o destaque foi pa
para o Sul com índice de 59,4%, seguido
eguido do Sudeste
com 57,9% e Centro-Oes
Oeste, com margem de 52,6%. O Norte
orte e o Nordeste
ficaram abaixo da média
édia n
nacional, com 35,6% e 48,4%, respectiva
ectivamente.
Podemos inferir,
rir, po
portanto, que as ações envolvendo inclusão
inclusã digital são
pouco evidentes em
m no
nossa sociedade, principalmente nas regiões
r
mais
desfavorecidas economica
omicamente, como o Nordeste e o Norte do Brasil
B
e é com
base nesse contexto
o que a educação do país precisa cada vez mais colocar
em prática ações política
olíticas e pedagógicas, as quais oportunizem
unizem a inserção
social das novas mídias
ias di
digitais na educação.
Contudo, o conce
conceito de inclusão digital precisa se
e diferenciar
dif
das
propostas que se divulgam
vulgam, as quais prezam apenas pelo contato
ntato passivo com
a tecnologia, sem sua
a aná
análise critica e uso inteligente. Dessa feita, o uso crítico
dos recursos tecnológico
lógicos constitui-se em mais um direito
ito da
d sociedade
contemporânea, fazendo
endo com que o cidadão desfrute plenam
lenamente do seu
entorno. Assim, de acordo
cordo com Warschauer (2006), inclusão e exclusão
ex
digital
são conceitos que se
e refer
referem,
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[...] à extensão pela qual os indivíduos, famílias e comunidades são
capazes de participar plenamente da sociedade e de comandar seus
próprios destinos, levando em consideração diversos fatores
relacionados a recursos econômicos, emprego, saúde, educação,
moradia, lazer, cultura e engajamento cívico. (WARSCHAUER, 2006,
p.24)

Percebe-se, portanto, a dimensão abrangente do conceito de inclusão
digital que agora passa a ser disseminado como inclusão social, pois não se
refere apenas à partilha igualitária de recursos tecnológicos, mas também seus
usos e análises críticas, como forma de garantir a igualdade de oportunidades
de vida individuais e coletivas.
Nesse sentido, procuramos aprofundar o entendimento sobre a temática
da inclusão digital considerando o contexto escolar estudado nesta pesquisa.
A temática da inclusão foi posta aos educandos, professores,
coordenadores e gestão escolar e discutida nestes grupos através da técnica

sobre o processo de inserção sócio digital do sujeito em uma dada coletividade,
a qual se vale da robótica educacional como auxílio no processo de aquisição
do conhecimento científico.

3.3. A INCLUSÃO SÓCIO-DIGITAL NO AMBIENTE ESCOLAR DA
PESQUISA

A temática da inclusão digital colocada aos que representam a
instituição analisada; dentre eles professores, gestores e alunos, sujeitos estes
envolvidos diretamente com o curso e robótica; revelaram diferentes visões
conceituais em seus discursos. Professores, coordenadores e gestão
expuseram aspectos de uma visão conceitual abrangente para o termo,
descartando a concepção restrita por trás do termo inclusão digital, a qual diz
respeito ao uso instrucionista, acrítico da tecnologia, adotando uma
conceitualização

de caráter social.

Podemos

perceber a significação

transformadora do termo no discurso da coordenadora pedagógica, ela expõe:
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Inclusão é todo um momento que se dê condições para que as
pessoas tenham acesso à tecnologia por meio da ciência. É estar
dando condições para que o cidadão ou o aluno, ele tenha acesso a
essas informações a esse conhecimento, que ele possa construir
esse conhecimento aqui junto, e dessa forma ele se inclua na
sociedade onde ele vive; na escola, na rua ou na família dele. Que
dessa forma o aluno se inclua no meio que vive, que é um meio
social, de uma forma mais crítica. (LA _ Feminino).

A coordenadora pedagógica da instituição nos mostra sua concepção de
inclusão, como uma forma de colocar o aluno frente aos aparatos tecnológicos,
de modo a garantir sua inserção crítica no mundo midiatizado pelas tecnologias
digitais, destacando que essa inserção se faz por meio de educação e
interação do sujeito com o grupo no qual pertence. A reflexão ora colocada
corrobora com o pensamento de Grinspun (2001) quando expressa que o
objetivo central de uma educação que perpasse o letramento digital está em
tornar o indivíduo um ser mais crítico e com consciência para fazer sua história,

garantir qualidade na vida individual e coletiva. A autora acrescenta ainda que
a está educação pressupõe-se “o conhecimento da tecnologia, de sua relação
com a ciência, da compreensão do binômio tecnologia e progresso e suas
repercussões nas relações sociais”. (GRINSPUN, 2001, p. 29).
Enfoques como esse também foram relatados pelos professores e
gestores nos seus discursos durante a realização do grupo focal. A assistente
de direção da escola pesquisada complementa:

A coisa da inclusão social supõe, no nosso projeto, que o aluno tenha
essa educação científica e que fundamente essas idéias de tal sorte
que ele possa ser reconhecido socialmente e também de outra forma,
porque uma pessoa que sai do senso comum para uma
fundamentação científica, ela tem outro reconhecimento, então ela
tem uma outra qualidade, uma possível qualidade de vida. (RA_
feminino).

Fica explicito, portanto, a importância da educação tecnológica como
agente transformador da realidade que cerca o indivíduo, transformação esta
que pode agregar qualidade de vida para este aluno, como expõe a
representante da gestão escolar. É essa mudança social que irá possibilitar a
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igualdade de oportunidades, fazendo com que aquele indivíduo marginalizado
socialmente se descubra parte integrante e perceba seu papel na construção e
reconstrução de sua identidade individual e coletiva. Zwierewicz (2007)
acrescenta expondo que essa oportunidade de igualdade social, contudo, não
significa dar a todos o mesmo, mas a cada um o que precisa, considerando o
contexto sócio-histórico-cultural brasileiro.
Reportando-nos agora a dois dos alunos ouvidos durante o grupo focal,
o qual corresponde a uma pequena amostra da categoria discente, podemos
evidenciar uma conceituação passiva do termo inclusão digital diante do real
caráter de uma ação que busque a inclusão social dos educandos. Objetivando
ilustrar a idéia apresentada, JK _ feminino, fala acerca de sua significação
sobre inclusão digital. A aluna expõe: “inclusão digital é alguma coisa que inclui
tecnologia, esse tipo de coisa, evolução, alguma coisa assim”. Podemos
acrescentar o discurso de mais um aluno, em que evidenciamos um olhar
impassível sobre a inclusão digital, BU_feminino, infere: “inclusão digital é

Tomando por base as respectivas falas, podemos observar que o
conceito de inclusão digital, na perspectiva dos alunos citados, apresenta um
descompasso de entendimento conceitual quanto à concepção defendida pelos
docentes, coordenação e gestão da instituição escolar e curso de robótica
analisado nesta pesquisa. De acordo com os discursos acima expostos, os
discentes demonstram compreender o processo de inclusão digital focado na
aprendizagem da técnica, na valorização e instrumentalismo da tecnologia
apresentada. Vista desta forma, a educação pode não oferecer subsídios
suficientes para que o aluno possa afrontar as dificuldades da sociedade
contemporânea.
Corroboramos com Grinspun (2001) quando a mesma nos elucida que
na educação com base na inclusão digital do sujeito,

Não cabe realizar tarefas para um treinamento, ou especialização das
novas tecnologias, mas, sim, dar ao indivíduo as bases para gerir e
gerar essas demandas que estão colocadas na sociedade. Há um
caráter educacional na tecnologia, assim como um caráter social.
Trabalhar esses dois pólos é o compromisso de uma educação de
qualidade que tem na tecnologia a base tanto de um saber-fazer,
como de um fazer-saber-para quê. (GRINSPUN, 2001, p. 55)
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Portanto, a educação versada pela tecnologia, seguindo as idéias
apresentadas, pressupõe um caráter construcionista que tem por base a
inclusão digital dos sujeitos aprendentes. Na abordagem construcionista
(PAPERT, 2008), o aluno torna-se o construtor de seu conhecimento, utilizando
as tecnologias como forma de buscar e selecionar informações de qualidade,
para uma posterior reflexão e esclarecimento de suas idéias. Assim, o
“construcionismo é construído sobre a suposição de que as crianças farão
melhor descobrindo por si mesmas o conhecimento específico de que
precisam” (PAPERT, 2008, p. 135).
Podemos sentir nas falas a seguir um olhar díspar a visão colocada
anteriormente pelos dois adolescentes. JM_feminino ressalta que a inclusão
digital “tem um pouco a ver com a sociedade de hoje em dia. Ela está muito
globalizada. Hoje as tecnologias digitais estão se expandindo muito”. BE_
masculino, acrescentando sua visão sobre inclusão digital defende: “Inclusão é
o aprofundamento da robótica. É algo mais profundo do que robótica. É um

usando de forma diferente”. Contudo, o aluno não consegue expor em palavras
a nova forma de uso da tecnologia. Finalizando, LE_masculino, expõe: “Eu
acho que é incluir as crianças pobres e ter as mesmas coisas que as escolas
particulares. É as pessoas terem os mesmos meios de vida e de acesso à
tecnologia”.
Podemos induzir que as três visões expostas acima revelam um caráter
de inclusão digital realmente, uma vez que os discursos mostrados adiante
desvendam a preocupação dos adolescentes em relacionar a tecnologia com
as mudanças sociais (Globalização/expansão das tecnologias digitais), como
também denotam a consideração dos alunos para com o além da
aprendizagem da técnica (É algo mais profundo da robótica, é um modo mais
profundo de você usar a robótica), suscitando a importância do uso social da
tecnologia. Acrescenta-se o fato de um dos alunos destacar, em uma das falas,
que a inclusão digital proporciona a inclusão digital, visto que esse processo
gera um espaço de equidade entre grupos diferentes (é incluir as crianças
pobres e ter as mesmas coisas que as escolas particulares).
Nesse contexto, retomamos e corroboramos com Warschauer (2006)
quando o mesmo afirma que o uso das TICs em grupos marginalizados não se
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constitui em uma superação da exclusão digital, mas sim, a promoção de um
processo de inclusão social e para que isso se efetive de forma significativa é
necessário focalizar a transformação social e não a tecnologia.
Nesse

sentido,

o processo educacional deve

estar atento

às

especificidades de cada grupo ou comunidade, gerando programas formativos
que contemplem a realidade de cada meio, com o intuito de atender às
necessidades educativas particulares. Para tanto, Pereira (2007) aponta o
trabalho colaborativo como forma de acolher a diversidade em sala de aula. A
mesma nos esclarece que a educação, frente às demandas heterogêneas do
alunado, não pode recair apenas a alguns docentes de maneira mais particular
e que o trabalho colaborativo deve envolver todos os atores da escola,
comprometendo e responsabilizando todos os envolvidos em uma proposta
comum.
Portanto, ao se propor uma educação de caráter inclusivo também no
seu aspecto digital, professores, alunos e gestores necessitam de um

refletindo sobre a experiência e não deixando de experimentar novos métodos
de trabalho, usando o recurso tecnológico como aliado no desenrolar da práxis
pedagógica.
Deixando-se guiar por esse contexto, poderemos gerar uma educação
emancipadora, a qual faz com que o sujeito assuma sua identidade cultural,
exercendo também sua ‘cidadania digital’ e não a adoção de programas
padronizantes e alienantes, nos quais o saber prévio do aluno é
desconsiderado. Atendendo à esse contexto, a educação se faz pela
descoberta “curiosa, inteligente, interferidora da objetividade com que o sujeito
se relaciona, o papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre,
mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências”. (FREIRE,
1996, p. 77).
Buscando ilustrar o esboço teórico ora exposto, acerca do valor da
educação transformadora, a assistente de coordenação do projeto científico da
presente pesquisa constata a necessidade do aluno se ver como igual, como
seres que partilham dos mesmos direitos perante a esfera societária. A mesma
conclui: “o aluno não está à parte disso [sociedade], ele é parte. E se
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reconhece parte. Inclusão Digital é essa visão: “Eu parte. Eu sujeito da história.
Eu fazendo a história, eu construindo e eu transformando” (MP _ Feminino).
Levando em consideração o discurso acima revelado, entendemos que a
prática inclusiva não pode ser pormenorizada. Esse processo encontra-se
alicerçado por conceitos essenciais para sua efetivação significativa nos
sistemas escolares. Ainda segundo Pereira (2007), a educação inclusiva está
envolta por conceitos referentes à inclusão, à diversidade e à igualdade de
oportunidades. Desta feita, o processo da educação inclusiva abarca termos
como: abranger, compreender, envolver, implicar e somar (Bueno apud
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Pereira, 2007), conforme a figura abaixo:

Figura 05: Conceitos que envolvem o processo da educação inclusiva.
Fonte: Pereira (2007)

Para Bueno apud Pereira (2007), incluir mantém relação direta com os
demais termos inseridos no processo. A educação inclusiva perpassa o
abranger, no sentido de envolver o maior número de alunos, proporcionando o
direito à educação junto à diversidade, a fim de dar respostas às necessidades
de todos os discentes. Inclusão também é compreender. No ato de educar
devemos compreender o sentido real do processo de mudança que se
estabelece

dentro

de

cada

cidadão,

compreender

também

que

a
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heterogeneidade é fator constante dentro da sociedade e por conseqüência, no
âmbito educacional.
A educação para a inclusão, como já explicitado anteriormente, engloba
também o envolvimento de todos os atores da escola em um único objetivo, o
de educar diante de um conjunto de diversidade, exigindo da comunidade
escolar um comprometimento maior para com a formação dos alunos. Além de
envolver, há a implicação de mudanças em toda estrutura do sistema
educacional, imposta de maneira uniforme e flexível, também por meio projeto
curricular da escola, para que assim todos se adaptem de forma harmônica.
Por fim, a escola inclusiva deve somar esforços na batalha do dia a dia,
objetivando a estruturação de uma sociedade mais digna e inclusiva.
Desse modo, o ato de incluir implica mudanças pedagógicas e
estruturais da instituição educativa, como também sugere uma transformação
na consciência do indivíduo. No seu aspecto digital, compreendemos que não
basta dar a ferramenta, é preciso saber usá-la. Um dos professores do curso

A questão da inclusão não se dá só pelo conhecimento adquirido, não
basta dizer que o aluno “x”sabe isso e ele agora esta incluído na
sociedade. Ele vai ter que saber o que fazer com esse conhecimento
para buscar se inserir naqueles grupos que são importantes para uma
vida saudável, para o bem estar.[...] O aluno pode programar um robô
e construir o robô mais bonito do mundo e não sair daquele canto.
(IB_Masculino)

O discurso do professor de robótica se torna consoante com a definição
de inclusão digital empregada pela Cartilha sobre Telecentros Comunitários da
América Latina e Caribe, documento este disponível no sítio eletrônico de
Inclusão Digital do Governo Federal (Portal da Inclusão Digital) e elaborado
com apoio do programa Panaméricas do Centro Internacional de Pesquisa para
o Desenvolvimento (CIPD) do Canadá. A visão acerca do processo de inclusão
digital do presente documento declara que o tal ato,
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Promove não só o acesso, mas sim o uso e a apropriação social das
novas tecnologias digitais, para atender às necessidades das
comunidades, para promover a formulação de políticas públicas, a
criação de conhecimentos, a elaboração de conteúdos apropriados e
o fortalecimento das capacidades das pessoas. Dessa maneira, a
inclusão digital contribui para melhorar as condições econômicas,
sociais, culturais e políticas da imensa maioria. (DELGADILLO,
GÓMEZ, STOLL, 2002, P.07)

Assim sendo, emerge a necessidade de recursos pedagógicos que
possam propiciar a inserção crítica do sujeito no meio tecnológico que o
abarca, uma vez que, mediante as novas características da sociedade
informacional, surge a necessidade de novas competências cognitivas para o
ser humano. A escola deve encontrar saídas para concretizar este seu não tão
novo objetivo: educar para incluir digitalmente. Diante desse contexto,
Perrenoud (1999) disserta sobre a necessidade desse novo pensamento

Aspectos como a evolução do mundo, das fronteiras, das tecnologias
dos estilos de vida estão contribuindo para a transformação do
pensamento educacional, obtendo como conseqüência uma
recolocação da formação do sujeito, requerendo deste, flexibilidade e
criatividade crescentes no trabalho e na cidade. Nessa perspectiva acrescenta o autor-, confere-se ocasionalmente à escola a missão
prioritária de desenvolver a inteligência como capacidade multiforme
de adaptação às diferenças e às mudanças. (PERRENOUD, 1999, p.
15).

Portanto, novas possibilidades educativas devem ser criadas e
experimentadas, proporcionando a aquisição de conhecimentos através da
prática, da experiência e de desafios. Oliveira Netto (2005) expõe que a
importância da função educacional está em buscar novas formas de pensar, de
procurar e selecionar informações e construir um modo próprio de trabalhar o
conhecimento, reconstruindo e atribuindo novos significados, de acordo com
interesses e necessidades. Tais competências se fazem presentes e são frutos
das novas relações estabelecidas no tecido social. Quanto mais a sociedade
evolui e se transforma em termos tecnológicos e culturais, outras formas de
pensar e de se relacionar são desencadeadas, as quais resultam na
necessidade de novas aprendizagens e produção de conhecimento.
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Assim, reavendo as definições de inclusão dos atores escolares
investigados, compreendemos que a tomada de consciência acerca do
significado da inclusão social/digital se torna atitude primordial para se
repensar a prática docente, englobando nesse processo o planejamento das
atividades, as quais irão ter como apoio pedagógico determinada tecnologia
educacional, no caso apresentado.
Ao tomar consciência das necessidades educacionais que emergem
diante do quadro societário atual, e a escola, a qual direciona sua atenção à
práticas inclusivas e, portanto, passíveis à transformação do sujeito, carece de
ações/práticas colaborativas, comprometendo todos os envolvidos em um
“processo comum para que, juntos, potencializem estratégias reais e concretas
para atender à diversidade, formando um processo inovador mediante a
formação e intervenção continuada”. (PEREIRA, 2007, p. 164).
Considerando, portanto, o âmbito das tecnologias educacionais, onde
também encontramos neste universo a robótica educaciona, tema deste

processo de inclusão sócio-digital, buscamos compreender como a robótica é
utilizada na escola junto aos educandos.
Assim sendo, se faz necessário buscar respostas quanto ao uso
pedagógico da robótica, revelando ele condiz com o conceito de inclusão
disseminado pelos docentes, coordenadores e gestora da instituição da
pesquisa. Nesse sentido, o capitulo a seguir busca tratar a concepção dos
sujeitos investigados sobre o uso da robótica na educação, transpassando em
dois eixos: a compreensão e organização do curso de robótica pedagógica e a
inserção da tecnologia no cotidiano e projetos futuros dos alunos. Eixos esses
traduzidos em discursos de transformação social por meio do trabalho de
inserção sócio-digital.
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4. ROBÓTICA PEDAGÓGICA: PLANEJAMENTO, APRENDIZAGENS E
USO SOCIAL.

4.1. ROBÓTICA PEDAGÓGICA: COMPREENSÃO E ORGANIZAÇÃO

Neste espaço, esperamos expor de que forma a robótica educacional vem
sendo utilizada no contexto de sala de aula junto aos envolvidos no processo
de construção do conhecimento (alunos, professores, coordenadores e gestão
escola), investigando como tais sujeitos compreendem a robótica como
ferramenta tecnológica capaz de trazer modificações no processo de aquisição
do saber, bem como se preparam para usufruir dos benefícios educacionais da
ferramenta.
Buscamos compreender os benefícios que o uso da robótica pedagógica
proporciona para a aprendizagem a partir da concepção de inclusão adotada
pela equipe que compõe a escola e o curso de robótica. Pretendemos ainda,
com base nos discursos coletados através do nosso grupo focal, saber como a
robótica apóia a prática pedagógica do professor, bem como o que essa
ferramenta significa para os alunos pertencentes à instituição pública de
educação tecnológica, a qual cede espaço para o âmbito desta pesquisa e
como é usada em contexto social.
Ao estar construindo um dispositivo robótico, o adolescente da escola

próprias por meio de um ambiente de aprendizagem, onde alunos terão a
oportunidade de montar e programar seu próprio sistema robotizado,
controlando-os através de um computador com software especializado. No
caso do curso de robótica analisado, as aulas são ministradas com três tipos
de kits de robótica, POP 1, Modelix e LEGO RCX.
Segundo os professores, as oficinas são planejadas sempre no início do ano
letivo, durante a semana por eles denominada ‘semana de formação’. Nesse
contexto, o professor titular do curso de robótica expõe:
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A gente decide qual objetivo geral terá esse curso, durante um ano
que é o curso de robótica. Em seguida, pensamos como esse objetivo
geral vai contribuir para o objetivo ainda mais geral, que é o objetivo
nosso do Projeto em si e também o projeto anual da escola e nesse
momento a gente vai decidir as etapas mais específicas possíveis
para contribuir no objetivo final. Então a gente vai decidir de onde nós
vamos partir, por onde a gente vai passar que conteúdos são
interessantes, que biografias científicas são importantes. O caminho
do curso pode ser revisto durante todo o ano, no momento em vemos
que não está dando certo, nós repensamos e avaliamos a situação
para dar alguma solução. (IB _ Masculino)

Assim, podemos perceber com base no discurso exposto, que as
oficinas de robótica estão em constante processo de planejamento, em
consonância com conhecimentos prévios e realidade social dos alunos.
Sobre isso, a assistente de direção esclarece:

Nossa preocupação é entender como é que o conteúdo dos sujeitos,
dos alunos, da realidade deles, da casa deles, das brincadeiras deles,
da cultura deles entra nos robôs, que robôs são esses da vida deles e
que entram e fazem a aprendizagem ser significativa, por que se não
houver significado nenhum, ser a robótica pela robótica, o que é que
eu vou fazer com esse conteúdo na minha vida? Isso é o que dá
sentido ao trabalho e é o que faz a inclusão das pessoas. Então, é
preciso o tempo todo o planejamento, acompanhar a ação
pedagógica com a reflexão e a avaliação. (RA _ Feminino)

Podemos observar a importância em aliar à tecnologia educacional,
neste caso, a robótica, as necessidades reais do alunado, de forma a garantir

esse tipo de planejamento e aprendizagem, fazer com que os sujeitos utilizem
a ferramenta tecnológica para benefícios próprios, melhorando assim, tanto em
aspectos cognitivos, como também na qualidade de vida deste cidadão.
Sendo assim, a escola ora exposta compartilha momentos de rotina em
sala de aula, ritualizando-a. A assessora de direção ressalta: “A gente costuma
dizer que a aula é uma cerimônia, como se fosse uma missa, uma grande
cerimônia coletiva que sempre tem uma abertura, um desenvolvimento e um
fechamento, no qual todos participam. A aula é ritualizada realmente”. (R.A _
Feminino).
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Segundo o professor de robótica, a aula sempre se inicia com chamada
e termina com a socialização do que foi aprendido no dia. O docente revela que
a chamada no início das aulas é um momento importante, pois possibilita uma
maior atenção aos alunos faltosos e os novatos. Aos que faltam IB_ Masculino,
expõe que é papel da escola procurar saber o motivo que leva esse aluno a
não estar comparecendo, ressaltando que a escola está sentindo falta do
mesmo. E sobre os alunos novatos, a professora auxiliar do curso de robótica
nos coloca que esses alunos passam por apresentação ao grande grupo, com
o intuito de socializar o mesmo com os demais colegas.
Como a escola analisada não é regular, constitui-se em uma escola nãoformal, onde são abarcados diversos projetos. Os alunos que chegam à
instituição têm a grande tarefa de aprender a integrar e interagir com novos
grupos, principalmente no curso de robótica, onde os alunos precisam trabalhar
em equipe. É nesse ponto que se insere a importância do momento de
apresentação do aluno novato, comentado pelos professores de robótica.
Nesse sentido, a coordenadora pedagógica afirma:

No curso de robótica, o aluno aprende a integrar grupos e aí ele vai
se incluindo. À medida que vai fazendo sentido para ele, vai fazendo
sentido aquele conteúdo e ele vai transformando, se transformando e
transformando a vida dele. O que a gente sempre diz é que
conhecimento tem que passar pelo autoconhecimento e o aluno vai
transformando aquilo e vai se integrando. (LA_ Feminino)

Nasce, dessa forma, um importante beneficio pedagógico proporcionado

em grupo por meio da colaboração. Para tanto, é necessário manter a devida
atenção na construção e motivação de um grupo de trabalho, onde os sujeitos
para aprenderem deverão se relacionar interpessoalmente com indivíduos
muitas vezes não conhecidos. Conseqüentemente, essa forma de se relacionar
e interagir promoverá mudanças interpessoais e intrapessoais nos alunos que
participam das atividades de robótica na escola.
Nesse contexto, mediante a observação da prática pedagógica no curso
de robótica, constatamos que todas as atividades desenvolvidas nas oficinas
são feitas em grupo, fazendo com que os alunos aceitem o outro, repartam
com o outro, ajudem o outro e sejam ajudados pelo(s) outro(s), como afirma
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Castilho (2006). Dessa forma, os adolescentes do instituto têm a possibilidade
de reunir idéias, confrontá-las e analisá-las em conjunto, um auxiliando o outro,
enriquecendo o processo de ensino - aprendizagem. O professor de robótica
cria condições para que todos participem, inclusive ele mesmo, promovendo
discussões e sugestões para soluções de problemas.
É possível constatar que o aprendizado em grupo possibilita aos estudantes
uma maior troca de experiências e de idéias e isso enriquece a aprendizagem.
Todo individuo precisa do outro e, de acordo com as idéias de Vygotsky, é a
partir das relações com outros indivíduos que o homem reconstrói internamente
as formas culturais de ação e pensamento, assim como as significações e os
usos das palavras que foram com ele compartilhadas. Nesse sentido, ainda de
acordo com Fontana, as origens e as explicações do funcionamento
psicológico do homem devem ser buscadas nas interações sociais.
(FONTANA, 1997).
Sobre a possibilidade de aprender em grupo por meio da robótica IB_
Masculino, declara: “a estrutura da sala como um todo estimula bastante o
trabalho em grupo, gera resultados incríveis. Só para citar, a quantidade de
mudanças de comportamento que houve entre alunos totalmente individualistas
que aprenderam a dividir a ajudar é enorme”. Um exemplo desse tipo de aluno
é BE _ Masculino. Por meio de seu discurso, o mesmo deu-se conta da
mudança ocasionada pelo trabalho em equipe proporcionado pelo uso da
ferramenta tecnológica, aliada à ação docente. O discente fala: “Eu não sabia
conviver com todo tipo de gente, podia até não parecer, mas eu não sabia

existia e com a robótica mudei meu jeito de falar e meu comportamento”. (BE _
Masculino)
Ainda sobre possíveis benefícios gerados pelo uso da robótica educacional
pelo professor, podemos constatar ainda por meio do discurso da comunidade
escolar que a tecnologia aqui utilizada proporciona e sugere um trabalho
bastante significativo, por meio de atividades problematizadoras, em que os
alunos serão estimulados a pensar, estruturar suas idéias, elaborar hipóteses,
para, enfim, chegar ao objetivo pretendido, que é a montagem de um
dispositivo robótico para realização de uma atividade. Acerca deste ponto, o
professor de robótica revela:
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Na grande maioria das aulas os alunos se envolvem com a proposta.
A gente passa desafios e eles adoram esses desafios propostos.
Esses desafios dão condições deles irem pensando sobre o conteúdo
que se vão executar, juntando os conteúdos que eles trazem com o
conteúdo científico (IB_ Masculino).

Ao aliar o conhecimento científico aos conhecimentos prévios do aluno,
portanto, à sua realidade de vida, o ato de aprender se torna significativo, pois
o conhecimento das informações ou dos dados isolados é insuficiente. É
“preciso situar as informações e os dados em seu contexto para que adquiram
sentido. Para ter sentido, a palavra necessita do texto, que é próprio do
contexto, e o texto necessita do contexto no qual se enuncia”. (MORIN, 2006,
p. 36).
Nesse contexto, podemos compreender que o conhecimento só se torna
fascinante para o aluno quando o mesmo é desmistificado e posto ao seu
alcance. Para tanto, se faz necessário que o aluno se mostre, revele seu modo
de pensar e resolver situações, seu contexto sócio-cultural, para que o
professor absorva essas informações e possa traçar um ensino consoante com
suas precisões. Acerca deste aspecto, RA _ Feminino, coloca que a aula, como

Pressupõem a fala dos alunos, a expressão deles, a conversa deles
com a gente e nisso eles vão se colocando, se envolvendo e isso
garante muito o desenvolvimento do ensino e do processo de ensinoaprendizagem, porque se a gente não valoriza o que o menino está
dizendo o que ele expressa, se a gente não reconhece essa
identidade cultural, a gente não vai saber como fazer com que essa
aprendizagem seja significativa. (RA_ Feminino).

Esse envolvimento que implica a valorização do aluno confere ao processo
de ensino aprendizagem um novo contexto, em que ensinar exige respeito aos
saberes do educando. De acordo com essa perspectiva, Freire (1996) nos
ensina que pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o
dever de respeitar os saberes com que os educandos chegam à escola.
Saberes esses, socialmente construídos na prática comunitária.
A partir desse momento de valorização, a ciência passa a ser
desmistificada, tornando-se parte do aluno. Assim, a assistente da direção da
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escola alvo da pesquisa faz uma reflexão, questionando-se: “Por que o ensino
da robótica se torna simples para os sujeitos? Porque ele integrou isso na vida
deles de alguma forma, ele entendeu aquilo e o conhecimento começou a fazer
parte da vida dele” (RA_ Feminino). A mesma acrescenta:

Devemos tirar do altar a ciência e colocar no seu devido lugar, que é
meio social. Por isso que o lema do projeto é a robótica a serviço do
homem, porque se não tiver nenhum significado, não há utilidade
para que se melhore a qualidade de vida. Ela não vai estar me
dizendo nada e não tem para quê existir. (RA_ Feminino).

A robótica pedagógica sugere um ambiente lúdico na construção do
conhecimento pelos alunos. Maisonnette (2008) declara que, com o uso dessa
nova tecnologia, pode-se propor,

[...] atividades lúdicas, desafiantes e criativas para as crianças, que
passam a programar a máquina para controlar objetos concretos,
possibilitando a elas explorar e verificar suas hipóteses, formalizar
seus conhecimentos intuitivos e a unir um instrumento de
aprendizagem a um instrumento de lazer. (MAISONNETTE, 2008,
p.02).

Assim, ao construírem seu dispositivo robotizado, a partir de kits de
montagem, ou até mesmo material alternativo, insere-se o sentimento de
orgulho, uma vez que o adolescente ou a criança edifica seu próprio brinquedo,

ele criado. Sobre a realidade analisada nesta pesquisa, o professor de robótica
acrescenta: “Tem outro lado legal, o aluno é quem vai construir a sua invenção
e isso deixa aquele sabor especial. Os alunos dizem: nós que fizemos”. (IB_
Masculino). Tal discurso vem reafirmar o apreço dos alunos pelos seus robôs.
Esse ambiente de estimulo à imaginação e à criatividade inserida no
ambiente lúdico de aprendizagem agrega valor à tecnologia utilizada. Marina
Machado (2007) justifica esse ambiente lúdico expressando que tudo aquilo do
mundo real que “for usado pelo sujeito para fazer suas experiências e
descobertas, para expressar-se e lidar com seu mundo interno e subjetivo
diante da realidade desses objetos, das coisas concretas e objetivas, podem
ser considerados brinquedos”. (MACHADO, 2007, p.35).
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Além de proporcionar uma atividade prazerosa, por meio do ambiente
lúdico, a robótica educacional tem como objetivo estimular a exploração e a
investigação de problemas concretos por meio do raciocínio lógico. Pois, ao
criar e programar o robô, os alunos estão sendo constantemente desafiados a
pensar se estão fazendo de forma lógica e organizada. Nesse sentido, Castilho
(2006) assegura:

[...] a programação do protótipo é feita sempre pela necessidade do
próprio aluno de encontrar uma solução para um problema detectado
por ele mesmo. Através de uma brincadeira, que é montar e
desmontar um robô, programar e testar a programação percebe-se
que o aluno elabora rede de conexões neurais bastante complexas,
de maneira singular. Apenas conhecendo a simbologia, prevê a ação,
planeja, ou melhor, programa o robô e pode, em seguida, testar o que
foi planejado. Na tentativa de implementar um sistema inteligente e
autônomo, procura nas suas ações anteriores a condição de
seqüência do seu planejamento. (CASTILHO, 2006, p. 12).

A assistente de direção corrobora com a idéia exposta, apresentando
que, no curso de robótica da escola analisada nesta pesquisa, a robótica gera
também esse tipo de beneficio pedagógico. A mesma revela:

É possível averiguar que, por meio do uso da robótica, o aprendiz pode
ser autônomo em seu aprendizado. O aprendizado autônomo é uns dos
desafios para a escola moderna. Com a robótica, se enfraquece os ideais
tradicionalistas, principalmente em relação a figura do professor, em que o
mesmo surge como único e incontestável detentor do saber. A essa nova
educação, cabe ao professor relacionar a realidade do aluno com o cotidiano
da vida escolar, adaptando atividades que estimulem e propiciem um
aprendizado mais rico e significativo para esse aluno, mas não por meio do
discurso pronto e acabado. O professor precisa dar oportunidades para o
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educando expor suas idéias, problematizá-las, incentivando a curiosidade, a
pesquisa, determinando assim a autonomia do aprendiz. Segundo Paulo Freire,

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto
estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a
sua sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o
minimiza, que manda que “ele se ponha em seu lugar” ao mais tênue
sinal de rebeldia legitima, tanto quanto o professor que se exime do
cumprimento de seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que
se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à
experiência formadora do educando, transgride aos princípios
fundamentalmente éticos da nossa existência. (FREIRE, 1996, p. 59).

Como defende Castilho (2006), a robótica educacional será umas das
formas de modificação para essa nova forma de educar, uma vez que o aluno é
o agente responsável pela busca do conhecimento indispensável à conclusão
do projeto a que se propôs executar. Nesse sentido, considerando a realidade
analisada nesta pesquisa, MP_ Feminino, expõe:

Sobre o aluno que faz robótica, a gente percebe que a relação
dialógica ultrapassa a sala de aula. Ela vem para os corredores, ela
vem para a biblioteca, ela vem para o lanche. O professor desafia e
os meninos vêm lanchar pensando, procurando respostas, aí vão
para casa, voltam e mostram para o professor, [...] E têm também as
discussões dos corredores, onde os alunos dizem: “Eu disse a você
que não era pra gente ter colocado tantos segundos, ele não vai
andar, tá passando por cima”. (MP_ Feminino).

amplamente trabalhado. Alguns conceitos podem ser perdidos. Buscando ver o
robô pronto, estruturado, o aluno não espera o fornecimento de detalhes de
mecânica, de eletrônica ou programação para finalizar o seu projeto. Ele é
instigado a procurar informação por si só para a finalização de seu protótipo. A
assistente de coordenação da instituição acrescenta: “Tem também a questão
do discutir, do ir atrás de informações, vai no blog, vai atrás das revistas de
mecatrônica na biblioteca, eu vou, eu vou junto com meus pares, ele vai junto e
vai discutindo com os colegas”. (MP _ Feminino).
Os discursos acima revelam situações em que o aluno, sem o pedido de
seu professor, vai à busca de maiores informações acerca do conhecimento
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que esta sendo construído. O mesmo assume atitudes como a pesquisa,
considerando este um recurso capaz de oferecer respostas a seus
questionamentos, levando aos mais diversos espaços escolares suas
inquietações, dividindo-as com seus pares, buscando soluções.
Caracterizada também como ferramenta interdisciplinar, a robótica
educacional proporciona a integração de conceitos de diversas áreas, como
linguagem, matemática, física, artes, geografia, dentre outras, dependendo dos
objetivos pretendidos. Além disso, como afirma Maisonnette (2008),

[...] a construção de um novo mecanismo, ou a solução de um novo
problema freqüentemente extrapola a sala de aula. Na tentativa
natural de buscar uma solução, o aluno questiona professores de
outras disciplinas que podem ajudá-lo a encontrar o caminho mais
indicado para a solução do seu problema. (MAISONNETTE, 2008, p.
03).

Nesse sentido, IB _ Masculino revela que, em seu ponto de vista, a robótica
é “bastante válida pela capacidade de incluir conteúdos, de integrar a ciência; a
gente está agora desenvolvendo projetos de biologia com a robótica. Por ser
uma ciência ‘equacionada’, você pode colocar qualquer coisa dentro que sai
um projeto” (IB _ Masculino).
Esse benefício também é sentido pelo alunado. Uma das alunas da escola
nos apresenta uma situação onde evidencia surpresa ao perceber que a

A relação que eu não sabia é que todas as matérias se fundiam, se
juntavam para formar uma, e na robótica acontece isso. Porque tem
matemática, tem física, química. Não tem como a pessoa dizer que
odeia matemática e gosta de química, porque a química está
relacionada com a matemática, física, com tudo. Então é um circulo.
Elas convivem em uma só coisa. Uma aula de sociologia, em que
falamos de Leonardo Da Vinci e também eu não sabia que economia
tinha a ver com a robótica. (RA _ Feminino).

Outro aspecto levantado pelos atores da escola pesquisada é a questão do
erro como fator construtivo para a aprendizagem. Ao deparar-se com o erro, o
adolescente não encara o mesmo como um fator desestimulante, de
condenação ou de castigo, ao contrário, como assegura Zacharias apud Zilli,
(2004), o erro oferece oportunidades para que o aluno entenda porque errou e

Capítulo IV

robótica educacional possibilita a integração de disciplinas. Ela afirma:

102

busque uma nova solução para o problema, investigando, explorando,
descobrindo por si próprio, ou seja, a aprendizagem se dará pela descoberta.
Sendo assim, não há o medo do erro. A assistente de coordenação expõe:
“Professor, não estamos entendendo. O professor explica, eles voltam para
tentar de novo. E eles têm todas as ferramentas e tem aqueles estalos e gritos
como quem descobre uma resposta para o desafio que foi proposto”. Discursa
ainda: “O erro é a possibilidade eterna do eu vou construir, eu posso construir e
isso é meio que mágico. Nesse caso, o erro é fruto de construção de
conhecimento”. (MP_ Feminino).
É possível perceber, portanto, que a robótica pedagógica alude um trabalho
não convergente ao modelo tradicional de ensino, em que prevalecem
argumentações expositivas e onde o aluno não é estimulado a pensar, a refletir
e a criticar. O docente em contato com a robótica educacional insere-se como
problematizador na aprendizagem do aluno, criando desafios no decorrer das
atividades, como forma de motivar o aprendizado, corroborando com Schons,
Primaz, Wirth (2006), quando falam que se deve propor aos alunos desafios,
estimulando o mesmo a uma ampla reflexão dos conceitos que envolvem o
trabalho.

Faz-se

necessário

interagir

com

o

processo

de

evolução,

conscientizando todos através da análise crítica. Dessa forma, tanto o
aprendiz, como também o professor, terá abertura para discussões, criando
problemas a serem solucionados, pois as dificuldades encontradas no decorrer
das resoluções dos questionamentos servirão para explorar as potencialidades
do aluno, tal como a criatividade, o raciocínio lógico, a autonomia, sua

Contudo, os benefícios para a aprendizagem proporcionados pelo uso hábil
da robótica na educação, somente se tornará evidente uma vez que a
ferramenta tecnológica esteja envolvida com os conteúdos curriculares e com a
participação efetiva da categoria discente. O envolvimento dos alunos nas
atividades propostas será o caminho para a concretização de um trabalho
enriquecedor, o qual contribuirá para a transformação social dos educandos
havendo de fato o processo de inclusão digital.
E para que se concretize a transformação do sujeito e do meio em que o
mesmo está inserido, a educação com vistas a inclusão digital deve se juntar
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às demais necessidades educacionais desses aprendizes. Pois, como contesta
Grinspun (2001):

O grande desafio da tecnologia é o desenvolvimento tecnológico e
suas repercussões numa sociedade, pois ele vai depender da
capacitação científica dessa sociedade; e para que haja essa
formação científica, há que existir necessariamente uma educação
científica. Não podemos pensar em tecnologia somente como
resultado e produto, mas como concepção e criação e para isso não
só precisamos do homem para concebê-la, mas, e, sobretudo, da
educação para formá-lo. Na tríade ciência-tecnologia-sociedade, por
certo, a educação tem lugar de destaque pelo o que ela produz,
desenvolve, mas, sobretudo, pelo o que ela pode construir.
(GRINSPUN, 2001, p. 51).

Inferimos que é nesse sentido que o professor do curso de robótica se
posiciona, IB _ Masculino, afirma:

No geral, essa educação vai dar condições ao aluno de saber o que
ele vai fazer com o conteúdo que ele esta adquirindo, o que a gente
considera mais importante é isso, que tudo que ele aprende aqui, que
ele leve para vida dele, que ele consiga mudar a sua própria
realidade, a realidade de sua família. (IB _ Masculino)

Portanto, para que haja transformação deve existir envolvimento dos alunos
nas atividades que fazem uso da robótica educacional. E para a escola
presente nesta pesquisa, esse envolvimento é fundamental. Ressaltam que na
“grande maioria das aulas os alunos se envolvem com a proposta, ela é bem

vai se dar isso”. (IB _ Masculino). A professora auxiliar do curso de robótica
explica que o envolvimento nas atividades que envolvem a robótica justifica-se
pelo fato dos alunos associarem a robótica com elementos presentes em seus
lares. Ela acrescenta: “Uma coisa também que eu acho que eles se envolvem
é o fato de se associarem. No caso, na robótica, às vezes, os alunos começam
a associar com as coisas em casa”. (IF _ Feminino).
Sendo assim, evidenciamos o engajamento dos alunos do curso de robótica
por meio do discurso dos professores. As potencialidades da tecnologia
utilizada fazem aflorar benefícios pedagógicos, que na visão docente, estão
sendo compreendidos e evidenciados em alunos desse contexto. Perguntamo-
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nos: será que o trabalho pedagógico com uso da robótica esta propiciando
mudanças cognitivas, bem como no contexto social que abarca esses alunos?
Será que os mesmos podem ser considerados incluídos em uma sociedade
dita informacional?
Enfim, os questionamos agora giram em torno das mudanças ocasionadas
no cotidiano dos alunos pelo uso da robótica no contexto escolar e como esses
estudantes estão utilizando esse conhecimento no seu contexto real, de forma
a fazer nascer um novo sujeito, o qual desfruta da sua cidadania cultural de
forma plena.

4.2. INCLUIR IMPLICA MUDAR: DISCURSOS SOBRE TRANSFORMAÇÃO
SOCIAL POR MEIO DA ROBÓTICA EDUCACIONAL

Com base primordialmente nos discursos da categoria discente da
instituição, vamos analisar como os conhecimentos adquiridos por meio da
participação no curso de robótica refletem em suas vidas, contribuindo,
portanto, para o processo de inclusão sócio-digital dos educandos.
Como discutido anteriormente, a visão dos professores, coordenadores da
instituição acerca da inclusão digital consiste em um processo de mudanças,
de transformação da realidade dos alunos por meio do conhecimento adquirido

contexto sócio-histórico do sujeito, de forma a garantir significado para o
mesmo, bem como motivação para o ato de aprender.
Assim, todos os discursos sobre inclusão digital, proferidos pelo grupo de
educadores na técnica de grupo focal, voltaram-se para as mudanças ocorridas
nos aprendizes por meio do conhecimento científico, de forma que essa
mudança marcará o fato do aluno estar incluído ou não em uma dada
sociedade. Nesse sentido, surge a necessidade de uma educação de caráter
inclusivo, em que abarque toda a diversidade presente na instituição escolar,
inserindo um ensino numa perspectiva de letramento digital.
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Notamos, através das falas dos professores, coordenadores e gestores da
instituição apresentada, que todas convergem para um discurso único acerca
da importância de inserir o letramento digital para contribuir na melhoria das
condições de vida dos alunos, favorecendo a inclusão digital. Esses benefícios
relacionam-se a uma aprendizagem diferenciada, buscando colocar o individuo
como parte integrante de seu contexto social, participando ativamente. A
assessora de direção reafirma essa visão expondo que:

A coisa da inclusão social supõe no nosso projeto que o aluno tenha
essa educação científica e que fundamente essas idéias de tal sorte
que ele possa ser reconhecido socialmente e também de outra forma,
porque uma pessoa que sai do senso comum para uma
fundamentação científica, ela tem outro reconhecimento, então ela
tem outra qualidade, uma possível qualidade de vida. (RA _
Feminino).

Percebemos, assim, a idéia de transformação social, proporcionada pela
inclusão social na educação escolar. A representante de gestão acrescenta
que, por inclusão social, compreende-se não só a tecnologia em si, “mas
ciência e arte juntas, porque uma depende da outra para sobreviver e para
existir” (RA _ Feminino).
Contudo, ao analisarmos o discurso dos alunos participantes do curso de
robótica, percebemos, em alguns casos, descompassos sobre o entendimento
acerca desse tipo de educação. Quando perguntados sobre por que é
importante ter uma educação com base no uso de tecnologias, identificamos

curso de robótica irão beneficiar apenas seu lado profissional, não elucidando
para a questão da transformação do coletivo, em que o sujeito detém o poder
de transformar o meio em vive mediante uma visão critica e ação política em
seu entorno, assim como afirma Freire (1996). Ele expõe que a educação é
uma forma de intervenção no mundo, intervenção que além do conhecimento
dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou aprendidos implica tanto o esforço
de reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento.
Dessa forma, o aluno fala: “Eu acho legal porque é uma coisa que vai nos
ajudar na nossa vida profissional. A gente aprendeu em uma escola que é
diferente das escolas que a gente estuda e isso com certeza vai ajudar na

Capítulo IV

nos discursos dos alunos que os conhecimentos adquiridos no decorrer do

106

nossa vida profissional”. (RA - Masculino). Considerando esse discurso,
percebemos que a educação ora defendida não atinge seu potencial maior. O
aluno tem uma visão futurista e pouco percebe que por meio de sua atuação
profissional o mesmo terá a criticidade necessária para interpor sua forma de
pensar sobre o mundo.
Em outro momento, encontramos nos discursos dos alunos outra forma de
entender a educação, baseada na aquisição do saber para ser usada no
entendimento da tecnologia. A aluna expressa:

[...] vai nos auxiliar bastante, porque o mundo de hoje é a base da
tecnologia, hoje em tudo no mundo tem tecnologia. Um celular que
está sendo feito agora, daqui a três meses vai ser dos mais
“rebaixados”, porque a tecnologia está sempre se renovando. A gente
está aprendendo com essa tecnologia. É claro que vai ser muito bom,
mas eu acho que mais ou menos daqui a cinco anos já seria outra.
Ela vai mudar, vai evoluir, mas a gente também, vai querer evoluir
com ela e crescer junto com ela. (BU _ Feminino).

Nesse discurso, BU _ Feminino, apresenta idéias consoantes à apresentada
anteriormente, em que a educação ministrada pela instituição pesquisada não
é compreendida em sua forma plena. Nesse discurso, a aluna entende as
transformações acorridas na sociedade mediante o advento das Tecnologias
da Informação e Comunicação e as constantes adaptações que essas
tecnologias estão sujeitas, inferindo que só através de uma educação baseada
no uso critico da tecnologia é que irá poder ter bagagem suficiente para
entender e manipular a mesma, fazendo uso inteligente do recurso tecnológico.

significado da inclusão digital. O mesmo coloca: Eu acho importante estudar
robótica porque possibilita a gente conviver com o mundo globalizado que
temos hoje e é legal estar interligado com esse mundo que tem tecnologia e
robótica. O discurso em questão nos faz retomar a idéia de inclusão digital
anteriormente exposta. Conviver com a tecnologia, no sentido de usá-la a seu
favor e com isso sentir-ser parte deste mundo globalizado.
Assim sendo, a questão não é rejeitar o progresso da tecnologia e da
ciência, mas sim incorporar toda essa manifestação material e ideológica de
forma harmônica no tecido sócio-cultural e nos valores do ser humano de forma
a avalizar mudanças benéficas ao seu dia a dia.
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Buscando saber até onde a robótica acompanha os alunos em seu cotidiano
e como a mesma intervém em suas práticas sociais, o que constituem,
portanto, indícios de inclusão sócio-digital, dialogamos com os alunos, dentro
da técnica do grupo focal, acerca da robótica e do seu dia a dia.
BE _ Ensino Médio _ Masculino infere:

Eu não utilizo, mas se eu ver que algo está errado, eu vou saber o
que está acontecendo. Eu vou utilizar o que a gente aprendeu aqui
dentro para dar informações do que se pode fazer e de como vai ser
feito aquilo. A gente aprende muito negócio de motor, de rotação,
posição_ O que acontece na minha casa: o DVD quebrou e nós
abrimos ai eu vi logo o que era. Ai eu fui falar para ele, porque eu já
tinha visto aqui, o que era o problema. Aí ele foi lá olhou e comprovou
que era o que tinha falado que era o desgaste da engrenagem. Ele foi
e trocou e voltou a funcionar normalmente. (BE _ Masculino).

Nesse discurso, percebemos que, apesar do aluno concluir que não utiliza a
robótica no seu dia a dia, a descrição de sua ação nos fornece indícios que a
robótica foi incorporada ao seu cotidiano, proporcionando benefícios à sua
vida. Esse fato é percebido quando por meio dos conhecimentos adquiridos no
curso de robótica, o aluno pode encontrar o motivo do não funcionamento de
seu aparelho de DVD: o desgaste das engrenagens.
Tal passagem legitima-se com o pensamento de Zwierewicz (2007), quando
nos aclara que a alfabetização digital prioriza não só habilidades básicas para o
uso de determinado recurso tecnológico, mas também capacita o indivíduo
para utilização das mídias digitais em favor dos interesses e necessidades

A robótica passa a influenciar em outras maneiras na vida cotidiana do
alunado, trazendo melhoramentos na aprendizagem dos mesmos. Levando em
consideração que o instituto de educação tecnológica alvo desta pesquisa não
se constitui em uma escola regular, mas sim numa instituição escolar onde se
abarca vários projetos de educação, o aluno passa a complementar seus
estudos quando começa a freqüentar tais cursos. JA _ Masculino esclarece o
fato comentando:

Capítulo IV

individuais e comunitárias, com senso de responsabilidade e cidadania.

108
A minha professora de matemática sempre explicava os planos
cartesianos e eu nunca entendia o que ela tava explicando e o
professor de robótica explicou uma única vez e até hoje eu não
esqueci. Eu que aprendi melhor aqui porque o professor explica bem
melhor. (JA _ Masculino)

RA _ Masculino complementa a afirmação, ele expõe: “A diferença da escola
para cá, como nesse momento a gente tá criando um projeto que utiliza plano
cartesiano, é que na escola a gente faz apenas na teoria. Aqui não, aqui a
gente utiliza na prática e assim é muito mais fácil de aprender”. (RA _
Masculino).
Ambos os alunos expõem situações em que a participação no curso de
robótica pode fazer a diferença na aprendizagem de conteúdos curriculares.
Percebemos, assim, que a robótica, de maneiras distintas, torna-se presente
na vida do alunado, mesmo que eles a vejam apenas como um meio
possibilitador de sucesso em carreira profissional ou veiculo para que os alunos
possam compreender e acompanhar as mutações tecnológicas que ocorrem
em ritmo cada vez mais acelerado.
Ao se reportarem a ações em que a participação no curso de robótica
proporcionou mudanças em aspectos da vida social dos educandos,
enfatizamos essa questão, questionando os alunos sobre o que eles
aprenderam ou estão aprendendo na passagem pelo curso e de que forma eles
sentem ou podem exemplificar esse aprendizado.

Minha pessoa, quando chegou aqui, era totalmente diferente. Eu era
uma pessoa mais chata, eu não sabia me socializar, eu não
conseguia falar em público, não conseguia apresentar um trabalho,
mas depois que eu entrei aqui, o professor me deu confiança para eu
falar, fazer tudo. Eu faço tudo e nem ligo. É tipo como se eu tivesse
falando assim com você. (RA _ Feminino).

Continuando nessa linha de pensamento, outros alunos se posicionam, uma
delas é JM _ Feminino, a qual expõe: “Eu era meio que introspectiva, ficava
nos cantos. Também não sabia fazer trabalhos em grupo. Aprendi muitas
coisas aqui na escola”. BE _ Masculino acrescenta: “Eu pensava que a minha
idéia era a melhor que existia e com a robótica mudei meu jeito de falar e meu
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comportamento”. E para finalizar JA _ Masculino ressalta: “Eu também era
muito tímido para apresentar, agora mudou”.
Os discursos acima revelam os resultados de um trabalho em equipe. Como
exposto anteriormente, a utilização da robótica como tecnologia educacional
favorece o trabalho colaborativo por meio da criação de grupos. Nessas
equipes há trocas de idéias e respeito às opiniões dos colegas, em prol da
construção e programação do dispositivo robótico. Os relatos demonstram
resultados perceptíveis concernentes a este aspecto.
BU _ Feminino nos fala que existem lições que se aprendem em cada aula,
ressaltando que a questão de valores e respeito ao próximo ganha destaque no
curso. Ela coloca: “Acima de tudo a gente tem respeito. Todos lá se respeitam.
Respeita a fala do outro, principalmente a gente sabe escutar. Acho que em um
trabalho em grupo não tem como você fazer um trabalho sem escutar a idéia
de cada um que está ali”. (BU _ Feminino)
Além das mudanças de comportamento, correspondentes ao aprendizado de
conteúdos atitudinais por meio da prática em grupo, propiciado pela robótica,
há um discurso que revela a melhoria na aprendizagem em disciplinas
curriculares, fato este mencionado em ocasião anterior. JK _ Feminino expõe:

Fatos como esse nos remetem a inferir que a prática da robótica pode gerar
resultados positivos para o desempenho escolar do alunado. O conteúdo tornase mais significativo porque a ferramenta em si proporciona a união da teoria
com a prática. Assim, trazemos novamente a fala de RA _ Masculino, para
ilustar a afirmação: “A diferença da escola para cá, como nesse momento, a
gente tá criando um projeto que utiliza plano cartesiano. É que na escola a
gente faz apenas na teoria. Aqui não, aqui a gente utiliza na prática e assim é
muito mais fácil de aprender”. Em outro momento o aluno acrescenta: “Um
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detalhe que é importante ressaltar que na oficina de robótica a gente aprende
brincando” (RA _ Masculino).
A brincadeira torna-se parte integrante na robótica educacional, por meio da
construção do seu brinquedo, o robô, o aluno desenvolver a autoconfiança e a
auto-estima ao sentir orgulho pelo objeto construído por ele. A prática é aliada
da teoria, uma vez que aquilo que é aprendido pelo esforço próprio da criança
tem muito mais significado para ela e se adapta melhor às suas estruturas
mentais, uma vez que o processo de aprendizagem requer, para as
informações novas, uma estrutura anterior que permita que estas possam ser
mais bem assimiladas (MASSIONETTE, 2009).
Outro momento significativo foi percebido quando um dos alunos expõe sua
concepção acerca da robótica como ciência, saindo de uma visão reducionista,
passando a compreender que tal prática pode ser útil no auxilio ao trabalho
humano. JK _ Feminino defende como sua concepção acerca da robótica
mudou e sobre a presença do lúdico no trabalho com a ferramenta tecnológica:

Após argumentarem sobre os benefícios que as oficinas de robótica
proporcionaram a suas vidas, tanto escolar como pessoal, os alunos foram
convidados a se posicionarem quanto às contribuições que a robótica pode
garantir para o futuro dos alunos.
Parte dos alunos argumenta que os conhecimentos sobre robótica
apreendidos no curso podem garantir uma base para solucionar problemas
domésticos ou em equipamentos eletrônicos. JA _ Masculino infere:
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fica mais fácil de aprender. (JK _ Feminino).
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O professor falou sobre alguns equipamentos que a gente usava para
construir um computador e às vezes dá um defeito e a gente leva
para consertar e paga muito por isso. A gente aqui em robótica
aprende a fazer isso, e podíamos ter feito aquilo sem ter pagado por
uma coisa que aprendeu. (JA _ Masculino).

BE _ Masculino acrescenta:

Vai existir muita coisa futuramente que vai ter dentro da sua casa e
vai quebrar. No conserto vão cobrar caro e você em casa abre e vê
que é uma besteira e você pode saber muito bem o que é. Como
você não tem as ferramentas para ajeitar, você vai a outro lugar e
quando chegar você vai logo dizer o que é que precisa, porque você
já entende do que se trata. Isso é uma aprendizagem que a gente vai
levar daqui, vai ser bem mais fácil da gente entender as coisas para
não estar perdendo dinheiro. (BE _ Masculino).

RA _ Feminino acrescenta que o que vai levar de aprendizado é o gosto
pelo ato de criar. Ação esta, oferecida pelo uso da robótica educacional. Ela
explica: “Eu gosto da criação. A gente vê algumas coisas na nossa casa e vai
pensar em algo para resolver problemas, procura solução para resolver esses
problemas, criar algo que venha a nos ajudar”. (RA _ Feminino).
Outros relatos relacionam-se com o incentivo que o curso de robótica
propiciou na escolha da futura profissão. “Antes de fazer robótica, eu queria
fazer biologia. Quando eu entrei em robótica eu fiquei dividida, por mais que eu
goste de biologia eu me interesso muito e me dou super bem com a robótica. E
fica aquela dúvida entre fazer biologia ou física para entrar na robótica” (BU _

que a robótica é mais uma opção para trabalhar. Eu pensava em fazer
engenharia, mas com a robótica eu tô passando a gostar mais de matemática”
(JA _Masculino).
O aprendizado de valores também foi percebido pelos alunos. Questões
como respeito, amizade, conscientização ambiental, foram um dos temas
colocados pelos cursistas. JK _ feminino fala: “Eu creio que provavelmente a
gente vai levar isso para o resto da vida. Vou levar conteúdos atitudes,
amizades, respeito, socialização com as pessoas”. BE _ Masculino expõe a
sua preocupação com a economia da água, fato este colocado em prática por
meio de um projeto de robótica, ele esclarece dizendo:
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Outra coisa que a gente aprendeu. Adolescente gosta de gastar muito
e desde que a gente entrou na robótica a gente começou a pensar
em gastar pouco dinheiro. Nos nossos projetos a gente sempre pensa
antes na economia. É tanto que o projeto que a gente fez é para
economizar a água, feito com materiais que a gente tem na sala para
não precisar comprar. (BE _ Masculino)

Ainda sobre mudanças de comportamento, por meio do aprendizado de
valores, LE _ Masculino esclarece sobre a conscientização a respeito do
reaproveitamento de material para construção dos robôs. “A gente pensa
assim, porque as coisas da vida não são assim, você não pega uma coisa num
dia e no outro você joga fora. Isso é um defeito, nós temos que reaproveitar,
com idéias conscientes” (LE _ Masculino).
Por fim, um dos alunos consegue absorver bem a proposta da robótica
quando compreende que a ciência está a serviço da humanidade no sentido de
auxiliar o homem em determinadas tarefas, incentivando, assim, a preservação
ambiental. A aluna finaliza o grupo focal expondo: “A robótica também ensina a
gente ajudar o planeta” (JK _ Feminino).
Os discursos expostos nos mostram exemplos de situações que
convergem para o uso harmonioso da robótica no contexto social dos
educandos, apesar de revelarem um posicionamento conceitual reducionista
sobre a temática da inclusão digital. Inferimos que os alunos a compreendem
apenas como a introdução da tecnologia no cotidiano dos sujeitos, não levando
em consideração os benefícios que ela pode ofertar para a vida do homem,

administração pública e da assistência médica, e desse modo, pode ser um
fator de inclusão social” (WARSCHAUER, 2006, p. 54).
As visões dos professores, coordenadores e gestão da instituição educativa
sobre o processo de inclusão digital, retratam uma dimensão conceitual
abrangente do termo.

Correspondendo ao conjunto

de

aprendizados

desenvolvidos por intermédio de práticas que envolvem a ciência e a
tecnologia, de forma a garantir que o individuo de posse desses aprendizados
se insira em uma dada sociedade, compartilhando momentos de transformação
de forma crítica e criativa, exercendo, assim, seus direitos de cidadão.
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A significação que envolve o termo inclusão, pregada pelos professores e
componentes da administração escolar, não se faz refletir de forma integral nos
discursos dos alunos da escola. Os mesmos entendem que ser incluído
digitalmente está diretamente ligado apenas ao contato com tecnologias e que
esse contato poderá gerar benefícios para o futuro profissional dos mesmos,
desconhecendo seu poder de sujeito transformador e de transformação social.
Contudo, ao serem questionados sobre a robótica em seu cotidiano, os
alunos cedem demonstrações claras de experiências cotidianas em que
utilizam os conhecimentos adquiridos por meio da tecnologia educacional,
neste caso a robótica, em seu ambiente social de forma significativa. São
exemplos: o concerto de equipamentos eletrônicos de uso doméstico, melhor
entendimento de conteúdos curriculares, como nas disciplinas de Física e
Matemática e melhoria nos relacionamentos interpessoais, por meio do
trabalho em equipe.
Inferimos, portanto, que cada uma dessas situações apresentadas pelos
alunos constitui-se em experiências inclusivas, uma vez que os sujeitos
inserem em suas vidas a tecnologia ou os conhecimentos advindos por meio
de seu uso a favor de uma melhoria da qualidade de vida. Assim prega
GRINSPUN (2001), quando expõe que a educação tecnológica incorpora a
“formação da cidadania, o que engloba além do conhecimento científico, os
conhecimentos inerentes ao processo de desenvolvimento pessoal e social”
(GRINSPUN, 2001, p. 60).
Percebemos também que por meio das oficinas de robótica, os alunos
aprendizados

coordenadores

e

que

assessora

de

foram
gestão.

relatados
Segundo

pelos
os

professores,
discursos,

os

conhecimentos são concernentes ao aprimoramento do raciocínio-lógico,
através de atividades problematizadoras, o que incentiva as relações em grupo,
fato esse que contribui para mudanças de comportamentos nos alunos.
Segundo o professor de robótica, alunos com características egoístas
acabaram aceitando opiniões de outrem, trocando informações para a
construção do seu protótipo robótico. O professor ainda expõe que a robótica é
uma tecnologia educacional, que em sua prática pode interligar disciplinas,
caracterizando-se como ferramenta pedagógica interdisciplinar.
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Já no discurso dos alunos, percebemos que a maior incidência na
conscientização de aprendizados relaciona-se à mudanças de comportamento,
no sentido de melhorias nas relações entre integrantes do curso. Outro fato que
se destaca, são as mudanças de concepção da robótica como ciência. Antes
de integrar o grupo de robótica, o pensamento acerca da mesma versava-se na
visão ficcionista ou de elementos robóticos baseados em brinquedos. Carrinhos
com controle remoto foi um dos exemplos citados. Após a inserção no curso,
os alunos perceberam que a robótica está além dessa concepção minimalista,
entendendo a ciência como recurso capaz de auxiliar o homem em tarefas
distintas, dentre elas englobam-se até as de elevada periculosidade ou
atividades que exigem um grau alto de precisão, como no caso dos robôs que
auxiliam médicos em cirurgias de risco.
Essas são histórias de transformações sociais propiciadas pelo uso de
conhecimentos gerados pela robótica educacional aos alunos inseridos na
escola analisada nesta pesquisa acadêmica. Experiências estas, compatíveis
com o processo de inclusão digital, onde os alunos estão cada vez mais
integrados à sociedade ‘tecno-informalizada’, compreendendo que a inclusão
digital é um direito legal que deve atingir todos de fato, abarcando o processo
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa percorreu junto um objetivo específico, detectar a
robótica pedagógica como uma tecnologia educacional capaz de auxiliar o
trabalho docente no processo de inserção digital e colaboração no construto da
cidadania do sujeito aprendente.
Diante de tal consideração, compreendemos que a tecnologia corresponde
a uma dimensão arraigada na nossa cultura emergente. Entendemos ainda que
a mesma atua como um processo que demanda estudos e pesquisas e que a
aplicação desses conhecimentos na elaboração de estratégias ou mecanismos
tecnológicos visam trazer melhoramentos na vida humana.
Assim, com a necessidade de inserir a tecnologia nas esferas educacionais,
surge a robótica. Essa ciência até então considerada inalcançada e até mesmo
mitificada pela grande maioria, em dias atuais passa a ser desmistificada e
posta ao alcance de todos por meio de ambientes de aprendizagem da robótica
educacional. Contudo, o grande benefício de uso dessa ferramenta não está
em seu caráter conceitual, mas sim na possibilidade de servir como ponte de
transformação.
O uso da robótica no contexto de educação não-formal pesquisado nos
revelou que os conhecimentos advindos com o uso dessa ferramenta
tecnológica proporcionam a ampliação do sentir-se cidadão, uma vez que os
sujeitos que dela fazem uso sentem parte constituinte da sociedade, no sentido
de critico e participativo dessa inserção. Tal perspectiva nos remete ao
processo de inclusão sócio-digital, processo este em que alunos se beneficiam
com uso da tecnologia para estar desenvolvendo habilidades e competências
condizentes com as necessidades da sociedade tecnologizada e, com isso, se
sentir parte de uma dada coletividade.
Assim, expomos que os relatos denotam algumas concepções e ações dos
alunos frente ao conhecimento adquirido com o uso da robótica educacional,
revelando de forma clara o real contributo pedagógico da ferramenta para suas
vidas. Mostramos; além de visões dos educadores, coordenadores e gestores

trabalha a concepção exposta dentro do âmbito de sala de aula.
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Para os docentes, gestão e coordenação pedagógica, a inclusão digital é
vista como um subsídio para auxiliar o indivíduo na sua transformação social,
na sua mudança de vida, possibilitando o desenvolvimento da consciência
crítica e oportunizando a conquista de interesses e necessidades individuais e
coletivas.
Procuramos identificar se a visão acima exposta acerca do processo
inclusivo, também em seu aspecto digital, é entendida pelos alunos.
Constatamos que suas ações cotidianas, lugar onde os mesmos aplicam o
conhecimento adquirido através do contato com a robótica, condiz a um espaço
de aplicação ativa do conhecimento adquirido mediante a inserção do mesmo
no universo da robótica educacional.
Considerando o exposto, apreendemos que as práticas inclusivas são
significadamente adotadas pela equipe pedagógica da instituição, ao
evidenciarmos o processo de planejamento de ações pedagógicas em torno
dos cursos da escola pesquisada, os quais envolvem ciência e tecnologia.
O discurso da direção esclarece que as promoções dos bens tecnológicos
precisam ser sistematizados para colocá-los ao acesso dos alunos. A robótica
apenas se traduz em tecnologia fomentadora de inclusão sócio-digital quando
bem administrada pelos docentes e demais membros da equipe pedagógica,
com o fim de proporcionar algum sentido para a vida dos alunos, oferecendo
respostas à nova realidade que se delineia, devendo colaborar para que cada
indivíduo possa seguir e intervir nas mudanças sem submergir sua identidade,
o que significa poder coexistir democraticamente em sociedades a cada dia
mais multiculturais e em um planeta cada vez mais tecnológico.
Nesse sentido, faz-se necessário repensar as práticas pedagógicas,
reposicionando concepções acerca da educação. Emerge a necessidade de
reflexão acerca de uma nova forma de educar, a qual torne o sistema de
ensino mais flexível e adaptável a cada cidadão e situação educativa.
Assim, compreendemos que, para isto, a educação deve se valer de uma
proposta de trabalho que atenda à diversidade dos sujeitos e à diversidade
cultural que temos, levando em consideração, na medida do possível,
Atendendo à essa diversidade, estaremos

contribuindo para a construção e inserção do sujeito ao seu direito de cidadão,
no sentido de colocá-lo diante de situações onde possa usufruir de seus bens
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culturais. Inserimos neste ponto o acesso aos bens tecnológicos, descobrindo
assim sua capacidade de produtor e disseminador de símbolos. (CHAUI, 2006).
Dessa forma, o sujeito terá capacidade crítica e participativa de se transformar,
como também de modificar o mundo que o cerca, gerando novos pensares na
comunidade que o ladeia.
A robótica educacional insere-se neste ambiente de transformação,
trazendo benefícios para educação dos alunos, benefícios esses relatados
pelos sujeitos da pesquisa. O aprendizado colaborativo constitui-se em um dos
benefícios pedagógicos proporcionados pelo uso da robótica na educação.
Nesse tipo de situação pedagógica, os alunos traçam idéias e respeitam
opiniões dos demais em busca de um objetivo comum.
Apreendemos ainda, por meio dos relatos, que a robótica caracteriza-se
também como um ambiente de aprendizagem problematizador, onde alunos
são constantemente desafiados a resolver situações e problemas, esses
consoantes com suas experiências de vida e conteúdos curriculares, além de
proporcionar aos educandos um ambiente lúdico de aprendizagem. A
criatividade, o pensamento investigativo, o trabalho interdisciplinar e o estimulo
à pesquisa também foram alguns dos benefícios pedagógicos proferidos pela
amostra que faz uso da tecnologia educacional.
Com base nos dados colhidos, podemos inferir que a robótica educacional
constitui-se em mais um rico aparato tecnológico capaz de auxiliar a prática
pedagógica docente no processo de construção do saber.
Nesse sentido, ao evidenciarmos que a robótica ocupa parte da vida
cotidiana dos alunos, nos faz crer que tal ferramenta está contribuindo para o
processo de inserção sócio-digital dos educandos que dela fazem uso, no
sentido de aplicar conhecimentos gerados pela robótica educacional em suas
vicissitudes.
Entendemos que o processo de inclusão não abarca apenas o contato
passivo e acrítico com determinada tecnologia, mas sim que este contato,
juntamente com uma mediação pedagógica significativa, trate de melhorar as
condições de vida de uma determinada região ou comunidade com ajuda da

E foi com esse entendimento que fomos aos sujeitos da pesquisa,
constatando que a robótica como tecnologia educacional pode provocar
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melhoramentos diversos na qualidade de vida do alunado. Desse modo, os
alunos em seus discursos nos expuseram situações onde utilizam a robótica e
como esta influencia no seu cotidiano.
Assim, situações com melhorias na aprendizagem, perspectivas de
melhores condições profissionais, uso para consertos de eletrodomésticos e
melhorias nas relações inter e intrapessoais foram citadas como características
que foram criadas e transformadas por meio da inserção no curso de robótica.
Fatos esses que nos mostram que o ambiente de robótica educacional
constitui-se em um aparato benéfico e rico para ser utilizado no processo de
ensino e de aprendizagem.
Constatamos que a escola, por meio do curso de robótica, é provedora de
inclusão sócio-digital, uma vez que desperta na amostra de alunos desta
pesquisa conhecimento propiciador de mudança social. E que apesar da
categoria discente não compreender a dimensão do significado da palavra
inclusão, os mesmos relatam ações cotidianas em que integram a tecnologia
ao seu contexto social de forma harmônica, desfrutando da sua cidadania
cultural de forma plena.
Contudo,

consideramos

a

presente

pesquisa

passível

a

novos

questionamentos. Não estamos propondo com este trabalho discussões
terminantes sobre o percurso da robótica educacional em instituições
educativas, mas sim um primeiro pensar acerca de todo este processo.
Abrimos com o presente trabalho um espaço para aprender, dialogar e
enfrentar a temática da inclusão social por meio do acesso e interpretação
crítica dos bens tecnológicos, acesso este o qual oportuniza ao cidadão, dentre
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Anexos

ANEXO 01

TRANSCRIÇÃO DE COLETA DE DADOS FEITA COM O GRUPO FOCAL 01
COMPONENTES DO GRUPO 01:
ALUNOS DO CURSO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL

Tabela 1 - Grupo Focal 01 (Alunos do Curso de Robótica Educacional: Escola X, 2009)

Nº

Sujeitos

Idade

Escolaridade

Gênero

01

L.E

15

Ensino Médio

Masculino

02

J.A

14

Ensino Fundamental II

Masculino

03

J.M

15

Ensino Médio

Feminino

04

B.E

16

Ensino Médio

Masculino

05

B.U

15

Ensino Médio

Feminino

06

R.A

15

Ensino Médio

Masculino

07

J.K

15

Ensino Médio

Feminino

08

R.A

15

Ensino Médio

Feminino

ALUNO
JK
BU

RA
BE

RA

JM
JA
LE

ROBÓTICA E INCLUSÃO
DISCURSO
Eu acho que inclusão digital é alguma coisa que inclui tecnologia, esse
tipo de coisa, evolução, alguma coisa assim.
Pelo que eu já ouvi falar, inclusão digital é quando os alunos têm mais
contato com computadores. Tem escolas municipais que fazem inclusão
digital por que eles têm a sala de computação, então eu entendo que
inclusão digital é isso. O aluno tem mais contato com o computador ou
coisas mais avançadas em relação à tecnologia.
Obviamente o jovem de hoje em dia é mais ligado à tecnologia.
É o aprofundamento da robótica. É algo mais profundo da robótica. È um
modo mais profundo de você usar a robótica. É algo digital que você vai
estar usando de forma diferente como você usava.
É estar mais lado a lado com o desenvolvimento da robótica, é toda
tecnologia de vários tipos que estamos aprofundando mais e é por isso
que estamos vivendo mais com ela, para saber um pouco mais a
respeito.
Tem um pouco a ver com a sociedade de hoje em dia. Ela está muito
globalizada. Hoje as tecnologias digitais estão se expandindo muito.
Eu acho que tem. Tem muitas crianças de escolas municipais que
mexem no computador.
Eu acho que, como todo mundo já falou aqui. Inclusão Digital, o nome já
diz, inclusão. Eu acho que é incluir as crianças pobres e ter as mesmas

coisas que as escolas particulares. É as pessoas terem os mesmos
meios de vida e de acesso à tecnologia.

ALUNO
JK

BU

RA

ALUNOS
BE

BU

JA

BE

RA

ROBÓTICA E APRENDIZAGEM – Rotina sala de aula
DISCURSO
A gente tem meio que um padrão assim. Mas de vez em quando a gente
muda – Não vamos fazer logo isso, ou não vamos fazer logo esse
programa Geralmente a gente já tem uma pauta no quadro. A gente chega e segue
a regra, tem a chamada e a retomada. Mas agora, como a escola
modificou a gente, sobe 15 minutos antes da aula para começar a
socializar; a gente joga conversa fora, fala de coisas que não
comprometem a aula. Mas a partir de certa hora a gente começa com a
pauta. Tem a chamada, a retomada (Assuntos da aula passada), que a
gente começa a falar da aula anterior para saber se a gente aprendeu
realmente aquela aula. Aí depois vem o conteúdo da aula que vai ser o
que a gente vai praticar naquele dia e para finalizar tem o registro. A
gente sempre registra para não esquecer e por último é a finalização, a
gente vai sentar em círculo para cada um socializar o que aprendeu.
(Nos registros) a gente coloca o que aprendeu na aula e o que fez. O
professor também pede isso. Se ele faz um programa novo no quadro,
ou uma programação nova no quadro, a gente registra ela. No geral a
gente registra tudo que a gente fez de interessante na aula.

ROBÓTICA E INCLUSÃO – USO NO COTIDIANO
FALAS
Eu não utilizo, mas se eu ver que algo está errado, eu vou saber o que
esta acontecendo. Eu vou utilizar o que a gente aprendeu aqui dentro para
dar informações do que se pode fazer e de como vão ser feito aquilo. A
gente muito negócio de motor, de rotação, posiçãoB O que acontece na
minha casa: o DVD quebrou e nós abrimos. Aí eu vi logo o que era. Aí eu
fui falar para ele, porque eu já tinha visto aqui, o que era o problema. Aí
ele foi lá olhou e comprovou que era o que tinha falado que era o
desgaste da engrenagem. Ele foi e trocou e voltou a funcionar
normalmente.
Na robótica a gente não utiliza só robôs, motores, engrenagensBmas a
gente também utiliza eletricidade, conhecimentos sobre ângulos, sobre
assuntos paralelos. Também na escola a gente usa bastante essas
contas, matemática, plano cartesiano, ou coisas do tipo, então sempre
utilizamos assuntos relacionados à robótica. Nas aulas de matemática a
gente sempre utiliza um pouco.
A minha professora de matemática, sempre explicava os planos
cartesianos e eu nunca entendia o que ela tava explicando e o professor
Itamar explicou uma única vez e até hoje eu não esqueci. Eu que aprendi
melhor aqui (instituto) porque o professor explica bem melhor.
Acho que também é por causa do entrosamento da gente, da sala. A
gente é muito entrosado, é sempre um complementando o outro,
ajudando, eu acho que isso torna mais fácil a gente aprender.
A diferença da escola para cá, como nesse momento a gente tá criando
um projeto que utiliza plano cartesiano é que na escola a gente faz
apenas na teórica. Aqui não, aqui a gente utiliza na prática e assim é
muito mais fácil de aprender.

ROBOTICA E INCLUSAO – MUDANÇAS PESSOAIS COM O USO DA ROBÓTICA
ALUNOS
FALAS
RA
Toda mina vida socialmente mudou. Minha pessoa quando chegou aqui era
totalmente diferente. Eu era uma pessoa mais chata, eu não sabia me socializar,
eu não conseguia falar em público, não conseguia apresentar um trabalho, mas
depois que eu entrei aqui, o professor me deu confiança para eu falar, fazer tudo.
Eu faço tudo e nem ligo. É tipo como se eu tivesse falando assim com você.
JM
Mudou muita coisa. Eu era meio que imatura, eu era meio que introspectiva, ficava
nos cantos. Também não sabia fazer trabalhos em grupo. Aprendi muitas coisas
aqui na escola que eu não tinha conseguido aprender.
JA
Também como RA acabou de citar, eu também era muito tímido para apresentar.
Agora mudou. Antes de entrar aqui no curso eu quase não tinha amigo, não
conversava com quase ninguém, nem no colégio. Aí, depois que eu entrei no
curso, mudou, agora tenho mais amigos. Também depois que eu entrei aqui no
curso a minha mente mudou. A gente conversa muito na sala de aula sobre
assuntos sobre o mundo, sobre coisas do nosso tema da sala que é a Robótica a
serviço do homem. Então, essas coisas sobre ajudar, fazer as coisas para ajudar e
não ficar só pensando em fazer as coisas por fazer é ter um objetivo e pensar mais
nas coisas.
JK
Eu acho que devido essa coisa da matéria ajudou, para mim principalmente muito.
Eu era péssima em matemática, mas depois que o professor falou que no curso
nos iríamos utilizar matemática, programação. Eu disse: poxa matemática! E o
professor falou: e um pouquinho de física também! E eu pensei: pronto, fechou
tudo! Aí melhorou muito. Eu tava olhando as notas do ano passado e pensei: Vixe
Maria! Eu tirei tudo isso em Física e Matemática?
BU
Eu acho que se tem uma coisa que a gente aprendeu lá em robótica e que com
certeza todo mundo vai levar, além do trabalho em grupo e a amizade, são as
lições que a gente aprende em cada aula. A primeira é o respeito. Acima de tudo a
gente tem respeito, todos lá se respeitam. Respeita a fala do outro. Principalmente
a gente sabe escutar. Acho que em um trabalho em grupo não tem como você
fazer um trabalho sem escutar a idéia de cada um que está ali. E outra coisa. A
gente não pode descartar nenhuma idéia, porque com certeza aquela idéia, por
mais que seja semelhante a sua elas vão se complementar em algum lugar. Mas
fora isso, escola, casa, relação com a família, tudo melhorou graças a robótica
também.
RA
Para mim particularmente mudou, todo mundo sabe. Eu era muito imaturo, muito
criança e quando cheguei aqui no Projeto, principalmente quando eu peguei a
turma de robótica no começa e agora recentemente, eu aprendi a ser menos
imatura. Minha cabeça está no lugar. Eu aprendi, a saber, o que é bom e o que é
ruim. Aprendi a maturidade.
BE
Eu aprendi uma coisa aqui que eu vou levar para minha vida toda. Eu não sabia
conviver com todo tipo de gente. Podia até não parecer, mas eu sabia conviver. Eu
era muito imaturo, eu pensava que a minha idéia era a melhor que existia e com a
robótica mudei meu jeito de falar e meu comportamento, mas eu sei me comportar
em todos os cantos depois que eu entrei aqui. Minha educação se tornou bem
melhor depois que eu entrei aqui. Minha vida mudou completamente; até o jeito de
conversar com meus pais. Eu não conversava muito com meus pais aí hoje em dia
eu sei dialogar com meus pais. Aprendi a ouvir meu pai e minha mãe. Aprendi a
conversar com eles. Aprendi a conviver bem com eles, escutando e também
falando algo de opinião minha para que eles soubessem escutar minhas opiniões.
Na escola, eu era muito desinteressado, tinha muitas coisas que eu chegava na
escola e não ficava para aulas e não assistia a aula. Hoje em dia, não. Eu fico na
escola para assistir aula, assisto todo tipo de aula. Principalmente de matemática,
eu estou aprendendo a gostar mais depois que eu entrei aqui. Física também,
principalmente. Apesar de gostar muito, eu estou tentando levar. Mudou
completamente minhas atitudes.
RA
A relação que eu não sabia que todas as matérias se fundiam, se juntavam para
formar uma, e na robótica acontece isso, porque tem matemática, tem física,
química. Não tem como a pessoa dizer que odeia matemática e gosta de química,
porque a química está relacionada com a matemática, física, com tudo... Então é

um circulo. Elas convivem em uma só coisa. Uma aula de sociologia, em que
falamos de Leonardo Da Vinci e também eu não sabia que economia tinha a ver
com a robótica.

ALUNOS
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ROBOTICA E O USO PELO PROFESSOR
FALAS
Na robótica o professor fala muito bem e isso se torna mais fácil da gente
aprender. Dentro de sala a gente fala alguns assuntos que não são da
robótica, mas ele tá sempre envolvendo a robótica dentro daquele
assunto. A gente tá sempre com o prazer de aprender aquilo porque ele
tá sempre falando na robótica, falando do que a robótica tem, das leis que
a gente aprendeu da robótica. Ele envolveu isso para poder explicar
porque existiam robôs e como eram feitas as coisas.
[...] A gente mudou o pensamento. A gente só pensava que robótica era
brinquedinho, bomba, arma, essas coisas que foram inventadas “para o
mal”, Mas a gente conseguiu mudar o nosso pensamento, para trazer a
robótica para o bem. A gente até pensou em muitas coisas, como a “casa
robótica”. A gente pensou em muitas pessoas que tinham deficiência. A
gente conseguiu mudar nosso pensamento, voltado para as coisas boas
da robótica.
As pessoas geralmente pensam que robótica esta relacionada a carrinho
que anda, que mexe com o controle, mas eu não concordo com isso. É
também, mas eu não concordo muito com isso e na sala eu estava
prestando atenção. Eu era a pessoa que pensava dessa forma, que
robótica era só isso e quando eu fui ver a robótica não é só aquilo que eu
pensava que era. A robótica foi feita para ajudar a gente. Nunca pensei
que a robótica fosse para ajudar as pessoas. Eu acho o curso ótimo...
Gosto muito do jeito que o professor explica, na brincadeira que acaba
sendo séria que a gente acaba aprendendo, fica mais fácil de aprender.
Eu acho super legal.
A gente nunca para porque a aula é chata. A gente nunca acha isso
porque a gente praticamente aprende se divertindo.
Em relação ao professor, ele sabe falar e expor aquela idéia de todas as
formas. Agrada todas as tribos. Ele pode falar de uma forma mais culta e
mais aberta, do jeito que as pessoas entendem. É um professor que
sabe expor o que ele quer ensinar e de várias maneiras para todo mundo.
Só aprende quem não quiser com ele.
Um detalhe que é importante ressaltar que na oficina de robótica a gente
aprende brincando.

IMPORTANCIA DA EDUCAÇÃO TECNOLOGICA – USO DA ROBÓTICA
ALUNOS
FALAS
RA
Eu acho legal porque é uma coisa que vai nos ajudar na nossa vida
profissional. A gente aprendeu em uma escola que é diferente das
escolas que a gente estuda. A gente pratica e isso com certeza vai ajudar
na nossa vida profissional, sem dúvida.
BU
Eu tenho certeza que se as escolas estaduais, municipais, tivessem esse
método de ensino, que une teoria e prática, acho que teria bem menos
jovens desinteressados pelos estudos. Seria um dos motivos para
diminuir drogas, violência, porque aqui no projeto a gente consegue focar
no assunto, sempre de uma maneira gostosa. No caso, na escola, o
professor chega, copia e explica do jeito dele e sai, isso é muito chato.
Aprender com a robótica auxilia muito. Digamos que no futuro a gente
esteja na Associação de Neurociências aqui de Natal, que o sonho da
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RA
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JA
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maioria da turma e chegar a gente ver um programa tipo o robolab, a
gente vai identificar, vai ter uma noção do que é aquilo. Vai ser mil vezes
mais fácil para a gente do que para a pessoa que nunca teve contato com
isso.
Eu me sinto orgulhoso de estar participando aqui (curso/projeto), quero
futuramente falar para os meus filhos que eu participei e mostrar para eles
o que aprendi, que é muito satisfatório para a gente . Principalmente, para
a turma da gente, é uma coisa prazerosa o que a gente está vivendo.
É um prazer enorme ser reconhecido por estar fazendo uma coisa que
pode ajudar várias pessoas. A gente faz maquetes para mostrar em
mostras científicas, mas futuramente a gente pode montar em algum
canto.
Eu imagino que muitas pessoas gostariam de estar aqui. As coisas que
aprendemos aqui são maravilhosas porque a gente não iria aprender em
nenhum local.
Eu me sinto privilegiado porque não são muitas pessoas que tem a
oportunidade de estar aqui. Aqui a gente aprende uma coisa que vai levar
para o resto da vida. É diferente da escola, eu vejo a grandeza dessa
escola, o patamar que ela alcançou.
E acho super legal. As pessoas não acreditam que eu faço curso de
robótica. Se todas as escolas fosse com essa seria tudo ótimo.
Eu acho que aprender com o uso da tecnologia vai nos auxiliar bastante,
porque o mundo de hoje é a base da tecnologia. Hoje em tudo no mundo
tem tecnologia. Um celular que estar sendo feito agora. Daqui a três
meses vai ser dos mais rebaixados porque a tecnologia está sempre se
renovando. A gente está aprendendo com esta tecnologia. É claro que vai
ser muito bom, mas eu acho que mais ou menos daqui a cinco anos já vai
ser outra. Ela vai mudar, vai evoluir, mas a gente também vai querer
evoluir com ela e crescer junto com ela.
Eu acho importante estudar robótica porque possibilita a gente conviver
com o mundo globalizado que temos hoje e é legal estar interligado com
esse mundo que tem tecnologia e robótica.

OUTRAS POSSIBILIDADES DE USO DA ROBÓTICA
FALAS
A que a gente usa é a única. É o que gente pensa que vai dar certo, fazer
nossos projetos para o bem, para ajudar as pessoas.
Logo no início quando pensamos em realizar o nosso projeto da casa
robótica, ele não surgiu da idéia de cada um do grupo. Dividiu a turma em
grupos e cada um pensar e entrar em um acordo para construir alguma
coisa. Teve várias pessoas que pensaram em postes robóticos, construir
serviços para ônibus, hospitais, estações de transferências,
rodoviárias...Foram projetos e registros, mas o que acabou acontecendo
mesmo foi a casa e utilizamos também uma carga robótica para economia
de água.
Para construir a casa foi ouvido opinião de muita gente, pensamos em um
portão robótico, uma janela isoladamente. Mas aí a gente decidiu juntar
tudo em uma coisa só. Fizemos uma casa envolvendo essas várias
opiniões dentro de um só projeto, e finalizamos na casa.
A casa foi um desafio porque a gente tinha que arranjar um sensor “de
chuva”, a gente não tinha um sensor de água, a gente tinha que inventar.
Teve uma galera que ficou com essa parte de programação e eles
utilizaram a energia para montar esse sensor. Mas foi um desafio. O
grupo conseguiu criar um sensor de água.
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ROBOTICA E FUTURO
FALAS
Vai não, já está contribuindo desde o começo. Já está contribuindo
bastante e eu creio que provavelmente a gente vai levar isso para o resto
da vida. Vou levar conteúdos atitudes, amizades, respeito, socialização
com as pessoas.
O professor falou sobre alguns equipamentos que a gente usava para
construir um computador e às vezes dá um defeito e a gente leva para
consertar e paga muito por isso. A gente aqui em robótica aprende a fazer
isso, e podíamos ter feito aquilo sem ter pago por uma coisa que
aprendeu.
Vai contribuir em várias coisas. Vai existir muita coisa futuramente que vai
ter dentro da sua casa e vai quebrar. No conserto vão cobrar caro e você
em casa abre e vê que é uma besteira e você pode saber muito bem o
que é. Como você não tem as ferramentas para ajeitar, você vai a outro
lugar e quando chegar você vai logo dizer o que é que precisa, porque
você já entende do que se trata. Isso é uma aprendizagem que a gente
vai levar daqui, vai ser bem mais fácil da gente entender as coisas para
não estar perdendo dinheiro.
Conhecimento. Para a gente é um privilégio conhecer um pouco de uma
coisa que quase ninguém vê no Rio Grande do Norte. Para mim é um
privilégio o conhecimento adquirido.
Uma coisa que eu particularmente vou levar para o futuro é mais uma
opção. Antes de fazer robótica, eu queria fazer biologia. Quando eu entrei
em robótica eu fiquei dividida. Por mais que eu goste de biologia eu me
interesso muito e me dou super bem com a robótica. E fica aquela dúvida
entre fazer biologia ou física para entrar na robótica. O que fica são as
opções de escolha profissional.
Eu gosto da criação. A gente vê algumas coisas na nossa casa e vai
pensar em algo para resolver problemas... Procura solução para resolver
estes problemas... Criar algo que venha a nos ajudar.
Eu acho que vai mudar em muita coisa. Meu modo de pensar já mudou
muito e está mudando e além dos conteúdos eu me sinto cidadã aqui. E
também por mais opção profissional.
Acho que a robótica é mais uma opção para trabalhar. Eu pensava em
fazer engenharia, mas com a robótica eu estou passando a gostar mais
de matemática.
O que gente sente que vai levar para o futuro às vezes a gente não
consegue expressar. Quando eu entrei aqui eu não sabia o que fazer
quando crescer e agora que eu estou aqui ficou pior ainda. Eu não tenho
a mínima idéia do que eu quero de tanta opção que tenho. Esse curso
ajuda muito na minha vida e futuramente o que a gente aprendeu aqui vai
paticar o que a gente aprendeu e trabalhar com isso.
Na robótica a gente ver de tudo um pouco.
Outra coisa que a gente aprendeu. Adolescente gosta de gastar muito e
desde que a gente entrou na robótica a gente começou a pensar em
gastar pouco dinheiro. Nos nossos projetos a gente sempre pensa antes
na economia. É tanto que o projeto que a gente fez é para economizar a
água, feito com materiais que a gente tem na sala para não precisar
comprar.

LE

A gente pensa assim. Porque as coisas da vida não são assim. Você não
pega uma coisa num dia e no outro você joga fora. Isso é um defeito, nós
temos que reaproveitar com idéias conscientes.

JK
BE

A robótica também ensina a gente ajudar o planeta.
A robótica ajudou a gente a mudar nossos pensamentos. Pensando
sempre na economia.

ANEXO 02

TRANSCRIÇÃO DE COLETA DE DADOS FEITA COM O GRUPO FOCAL 2
COMPONENTES DO GRUPO 2:
PROFESSORES, COODENAÇÃO E GESTÃO

Tabela 2 – Grupo Focal 02. (Docentes, coordenação pedagógica e gestores da Instituição Pesquisada)

Nº

Sujeitos

Idade

Função

Formação

Gênero

01

R.A

59

L.A

34

MS. Psicologia
Educacional
Psicóloga

Feminino

02
03

I.F

22

Radialista

Feminino

04

I.B

25

M.P

29

Físico
(Licenciatura)
Pedagoga

Masculino

05

Assessora de
Direção
Coordenadora
Pedagógica
Professora
Auxiliar
(Robótica)
Professor de
Robótica
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ROBÓTICA E INCLUSÃO
FALAS
Inclusão é todo um momento que se dê condições para que as
pessoas tenham acesso à tecnologia por meio da ciência. É estar
dando condições para que o cidadão ou o aluno. Ele tenha acesso
à essas informações, a esse conhecimento, que ele possa
construir esse conhecimento aqui junto. E dessa forma ele se
inclua na sociedade onde ele vive na escola, na rua ou na família
dele. Que dessa forma o aluno se inclua no meio que vive que é
um meio social, de uma forma mais crítica. Com esse acesso ao
conhecimento, com a construção desse conhecimento e com a sua
história de vida – Ele já traz uma bagagem, ele já tem um
conhecimento, mas é um conhecimento do senso comum, que é
da vivência dele e aqui na escola ele vai estar construindo esse
conhecimento científico com base em conceitos, em conteúdos,
que já são da humanidade, que foram construídos anteriormente e
aí o aluno vai acessando isso, construindo isso e ampliando o seu
conhecimento. E aí é a forma de se incluir na sociedade.
A coisa da inclusão social supõe no nosso projeto que o aluno
tenha essa educação científica e que fundamente essas idéias de
tal sorte que ele possa ser reconhecido socialmente e também de
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outra forma, porque uma pessoa que sai do senso comum para
uma fundamentação científica, ela tem outro reconhecimento.
Então ela tem outra qualidade, uma possível qualidade de vida.
Quando você fala em futuro, eu já falo em presente. Aqui e agora
já tendo um reconhecimento maior. É uma possibilidade nova
também de sair de senso comum e ir para uma educação científica
que é reconhecida universalmente. E aí quando eu falo em
científica a gente tá falando de tecnologia, ciência e arte juntos,
porque uma depende da outra para sobreviver e para existir.
Então, quando você fala em inclusão digital, eu digo que é inclusão
social por causa disso. À medida que os meninos lidam também
com tecnologia, com a mídia, com a robótica, portanto, com os
tantos recursos tecnológicos. Eles se apropriam mais inclusive do
poder dessa mídia, do poder que esses recursos oferecem e
favorece a ampliação da cidadania deles no sentido que ele pode
se comunicar com o mundo, ele pode transformar a realidade dele
criticamente, porque ele conhece essa realidade mais além do
que os olhos podem ver.
E aí o aluno vira sujeito de transformação, ele é parte, se
reconhece parte da comunidade, parte do bairro, parte dessa
sociedade e não mais à parte ou fora. Mesmo que ele more ali
naquela comunidade ela ainda pode não perceber que ele é parte,
que ele transforma, que ele pode exigir. Que ele pode exigir da
escola determinadas posturas, ele pode chegar em casa e
conversar com os pais determinadas posturas que ele vai
aprendendo aqui. Ele é sujeito de transformação. Ele não está à
parte disso, ele é parte. E se reconhece parte. Inclusão Digital é
essa visão: Eu parte, eu sujeito da história, eu fazendo a história,
eu construindo e eu transformando.
A questão da inclusão. Ela não se dá só pelo conhecimento
adquirido, não basta dizer que o aluno “x” sabe isso e ele agora
está incluído na sociedade. Ele vai ter que saber o que fazer com
esse conhecimento para buscar se inserir naqueles grupos que
são importantes para uma vida saudável, para o bem estar. Na
minha concepção não tem como você pegar o indivíduo de um
lugar e colocar aqui dentro e dizer que ele esta incluído, porque
não existe. Seria algo voltado a como ele pode participar daquele
grupo e interferir naquele grupo a favor dele e da comunidade.
Inclusão não é porque determinada pessoa pode fazer isso. Ela vai
estar incluída na sociedade. Quando ela está em um local onde
não interfere em nada na realidade dela e não pode decidir nada e
mudar nada daquele estado que se encontra. O aluno pode
programar um robô e construir o robô mais bonito do mundo e não
sair daquele canto.
É aquela história da inclusão digital. Às vezes colocam:
vamos incluir. Nesta perspectiva que você falou agora, e vamos
dar cursos aqui de Word, Excel, e outros, e não discutir os
softwares livres para que o aluno tenha acesso e o próprio sistema
de dominação mesmo, em relação a essas tecnologias de ponta,
explicar como é que o sujeito está incluído e como é que ele pode
até lutar mesmo por condições melhores para ele. Então, acho que
realmente fica redundante quando a gente fala em inclusão digital.
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Não é só da o instrumento para a pessoa, [tem que saber utilizá-lo
para transformação].
É usar o instrumento como meio para inclusão, mas o aluno
precisa saber o que fazer com esse conhecimento para ser
inserido naquele grupo.
A escola precisa dar artifícios para o aluno se sentir parte de tudo
isso. Não adianta também você dizer que o aluno está incluído se
ele não se sente incluído, parte disso, ele precisa fazer parte da
escola. É ele que constrói essa escola o tempo todo. Não é só a
gente que faz parte, mas eles também. Isso também é inclusão.
Partir dele, do aluno. “Eu vou me incluir aqui e aqui eu me sinto
bem e aqui eu estou feliz e este espaço também é meu”.

ROBÓTICA E INCLUSÃO – USO NO COTIDIANO (Planejamento das atividades)
FUNCIONÁRIO
FALAS
IB
Anualmente e a todo instante nós estamos fazendo este
planejamento do curso. Mas sempre no início do ano, durante o
período de formação, nós sentamos para discutir um norte para o
nosso projeto naquele ano. Não só de robótica, mas as demais
oficinas do curso. (Física, química e etc.). Nesse momento a gente
decide que o objetivo geral terá esse curso, durante um ano que é
o curso de robótica. Em seguida pensamos como esse objetivo
geral vai contribuir para o objetivo ainda mais geral, que é o
objetivo nosso do Projeto em si e também o projeto anual da
escola e nesse momento a gente vai decidir as etapas mais
específicas possíveis para contribuir no objetivo final. Então a
gente vai decidir de onde nós vamos partir, por onde a gente vai
passar, que conteúdos são interessantes, que biografias
científicas são importantes. O caminho do curso pode ser revisto
durante todo o ano, no momento em que vemos que não está
dando certo. Nós repensamos e avaliamos a situação para dar
alguma solução.
LA
Ele vai sendo construído como o Itamar falou. Mas a gente tem
alguns conteúdos que a gente garante que irá ter naquele ano. Por
exemplo, durante o curso de robótica tem a mecânica, a eletrônica
e a informática. O que pode mudar no decorrer é o como fazer, ou
então alguma coisa que você planejou no início do ano naquela
ordem, a gente planeja com alguns módulos. Toda semana a
gente está fazendo avaliação do curso, porque a formação é
continuada. A gente tem encontros aqui toda sexta-feira e tem um
momento de planejamento que é maior, são duas semanas, no
inicio do ano. E no meio do ano, quando a gente volta, a gente
também tem uma semana que a gente está avaliando o
semestre... Como é que foi, o que a gente tem para o semestre
que vem... Então, a gente já faz essa avaliação do nosso trabalho,
reflete em cima dessa prática para poder mudar se for o caso.
Então, pode ser que algum conteúdo que, por exemplo, o
professor previu, mas ali dentro do desenvolvimento da turma, do
grupo, do que eles vêm construindo, aquilo não foi possível, então,
é a hora de fazer algumas opções, um conteúdo em detrimento de
outro. Mas tem uma base que a gente garante em cada plano de
curso.
IB
O que pode mudar de uma forma geral é forma de fazer. A
metodologia pode algumas vezes não estar funcionando no grupo,
mas no sentido mais amplo, dos conteúdos tem alguns que são
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fundamentais e outros que podem ser deixados de lado.
Por exemplo, ele vai saber como usar um sensor, os motores, os
sistemas mecânicos, os conteúdos fundamentais da robótica, eles
sempre vão se apropriar.
Eu acho o planejamento fundamentalmente é o instrumento
pedagógico mais importante para o professor. É um instrumento
que acompanha o professor todos os dias. Você rever uma
estratégia ou uma proposta de atividade muda. Por que aquela
não deu certo. É mentira que tudo dá certo que a gente planeja,
que não dá.Tem coisas que tem que mudar, que retomar, ainda
mais o curso de robótica, que a gente tá começando, lapidando o
tempo todo. Como é que o conteúdo dos sujeitos, dos alunos, da
realidade deles, da casa deles, das brincadeiras deles, da cultura
deles entra nos robôs, que robôs são esses da vida deles e que
entram e fazem a aprendizagem ser significativa, por que se não
houver significado nenhum, ser a robótica pela robótica, o que é
que eu vou fazer com esse conteúdo na minha vida? Isso é o que
dá sentido ao trabalho e é o que faz a inclusão das pessoas.
Então, é preciso o tempo todo o planejamento, acompanhar a
ação pedagógica com a reflexão e a avaliação.

ROBÓTICA E APRENDIZAGEM – ROTINA EM SALA DE AULA.
FUNCIONÁRIO
FALAS
IB
O Plano de aula em si, ele tem uma rotina, bem definida. Todas as
aulas começam com a chamada. É um momento especial que a
gente pode ver quem comparece, quem está na turma, se alguém
faltou. A gente realça sempre que aquela pessoa está fazendo
falta naquele grupo. Então é um momento extremamente
valorizado nesse processo.
IF
Tem também a apresentação. Caso tiver algum aluno novo a
gente o apresenta a todos.
LA
Como nós somos um projeto extracurricular e não uma escola
regular temos matricula permanente. Porque o grande diferencial
é esse. O aluno aprender a integrar grupos. E aí ele vai se
incluindo, à medida que vai fazendo sentido para ele, vai fazendo
sentido aquele conteúdo e ele vai transformando, se
transformando e transformando a vida dele. O que a gente sempre
diz é que conhecimento tem que passar pelo auto-conhecimento e
o aluno vai transformando aquilo e vai se integrando. No momento
que sai um aluno e tem uma vaga, essa vaga não fica ociosa. As
escolas têm as listas de espera e eles procuram aqui a gente ou a
gente vai atrás para que esses alunos venham para a nossa
escola.
IB

Em um segundo momento, a gente tem a retomada da aula
passada. Nesse momento a gente tem a oportunidade de estar
conversando com eles sobre o que aconteceu na aula passada,
quais foram os aprendizados mais significativos de cada um. A
gente guarda um tempo, meia hora, conversa bastante sobre
aquela aula. Nesse momento eles nos dão muitas condições da
gente ver o que é que ficou daquela aula e tentar incluir o novo
conteúdo. Existe também a possibilidade de retomada do que os
próprios alunos trazem.Em seguida a gente vem com a proposta
da aula e eles procuram sempre estar registrando o que a gente
está dizendo e aí a gente vai lançar um desafio para o aluno, um
problema, um experimento para eles tirarem conclusões disso,
fazendo trabalho em grupos, os combinados, como deve ser a
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postura nos grupos e durante este momento da aula, que é o que
se estende mais, é a parte do aprendizado em si, onde os alunos,
tiram as conclusões e registram essas conclusões. E se formando
a solidariedade entre eles e é isso. É uma coisa muito bonita que
acontece. Existe os momentos de registro, a gente estimula os
alunos estarem registrando tudo o que está acontecendo. E existe
o momento do registro mais geral, o que teve de mais significativo.
O que os alunos aprenderam naquela aula e assim
sistematizamos o conteúdo dado nas aulas, até por meio do
desenho, de uma representação. Por último a gente senta no
grupo, para socializar os aprendizados da aula.
Acho que falta dizer a palavra ritual, a gente ritualiza tudo.
A gente costuma dizer que a aula é uma cerimônia, como se fosse
uma missa, uma grande cerimônia coletiva que sempre tem uma
abertura, um desenvolvimento e um fechamento e da qual todos
participam. A aula é ritualizada realmente. Escola é tempo de
aprendizagem. A gente erra e acerta, mas a gente está o tempo
todo não perdendo tempo para ritualizar e para tornar essa
aprendizagem o foco do nosso trabalho. Mas uma aprendizagem
significativa, que é difícil concretizar.

ROBÓTICA E APRENDIZAGEM – ENVOLVIMENTO DOS ALUNOS NAS ATIVIDADES
FUNCIONÁRIO
FALAS
IB
Na grande maioria das aulas os alunos se envolvem com a
proposta. Ela é bem planejada, a gente amarra bem o que é que
eles vão aprender e como é que vai se dar isso. A gente passa
desafios e eles adoram esses desafios propostos. Esses desafios
dão condições deles irem pensando sobre o conteúdo que se vão
executar, juntando os conteúdos que eles trazem com o conteúdo
científico.
LA
Uma coisa também que eu acho que eles se envolvem é o fato de
se associarem. No caso na robótica, às vezes os alunos
começam associar com as coisas em casa.

ROBÓTICA E APRENDIZAGEM – DE QUE FORMA EXTRACLASSE OS ALUNOS SE
ENVOLVEM COM A ROBÓTICA
FUNCIONÁRIO
FALAS
LA
Ontem mesmo, eu passei na sala de robótica para ver, aí estava
Francisco, que já vinha de casa com um desenho representando
uma idéia que ele trouxe para o grupo, para discutir com seu
grupo. E ele (o aluno) me disse: Eu não paro de pensar.
IB
Eles trazem muito (desenhos), porque a palavra robótica está
muito no meio da televisão e ela está muita associada a robôs
hightec, de última geração. E quando eles começam a
desmistificar isso, eles vêem que a robótica está na casa dele. Nos
postes de luz que apagam sozinhos, na porta do shopping.Então
eles vão criando essas relações, a robótica está muito presente na
vida deles. Na medicina e nas ciências como um todo, eles estão
presentes. Há robôs que exploram lugares que não tem como o
homem ir, em outros planetas, enfim, são coisas que eles têm
acesso na mídia e aos poucos eles começam a criar as relações,
com os sensores, motores, com a informática em si, como um site
funciona, então essas coisas são bem crescentes.
LA
Aquilo mesmo que eles trouxeram, numa aula de matemática, de
linguagem binária... Foi uma aula que você nem tinha planejado,
que veio a tona um conteúdo desses sobre o computador. Os
eletros domésticos e eles viram que não é só um robô, que quando
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falamos em robótica, só pensam em robô humanóide, mas eles
começaram a fazer essas outras associações
Temos exemplos de mudança de comportamento, até atitudes
mesmo, eles consertam coisas em casa, montaram coisas.
Como a robótica é uma ciência que é interdisciplinar, que se liga
com matemática, com física, com história, enfim, com várias
disciplinas. Então quando eles vão para aula eles contam muito
que durante as aulas de matemática na escola regular eles
comentam com os professores que já aprenderam aquele
conteúdo no curso de robótica. E eles conseguem também
associar coisas que eles vêem em sala de aula da escola regular
com o que foi aprendido aqui.
Há reuniões quinzenais com entre nós e professores da escola
regular. É uma comunicação formada, ritualizada. Com
professores,
coordenadores,
diretores,
mas
sempre
quinzenalmente temos a presença de educadores das escolas de
referencia deles aqui. Nas reuniões quinzenais, eles muitas vezes
trazem retornos excelentes para nós e nós para eles, então há
uma troca o tempo todo de experiências entre a gente, e nos
refletimos sobre isso. Mas eu queria voltar à questão do
envolvimento e dizer que também o envolvimento é garantido por
uma concepção de educação, porque a nossa concepção é
norteada por uma coisa que se chama diálogo. Não se concebe
uma aula que seja unilateral, onde só o professor e os alunos
escutam, que no aluno seja depositado o saber do professor. Mas
o ritual da nossa aula o tempo todo pressupõem a fala dos alunos,
a expressão deles, a conversa deles com a gente e nisso eles vão
se colocando, se envolvendo e isso garante muito o
desenvolvimento do ensino e do processo de ensinoaprendizagem porque se a gente não valoriza o que o menino
está dizendo, o que ele expressa, se a gente não reconhece essa
identidade cultural, a gente não vai saber como fazer com que
essa aprendizagem seja significativa. Então, só incluindo esse
menino dentro da gente, como professores, só incluindo e
aprendendo com ele, conhecendo a história de vida dele, a cultura
dele e a antropologia dele é que a gente também se torna capaz
aos poucos e até o resto da vida, de ter um pouco de competência
para desenvolver esse envolvimento e aí sim, aí não tem volta,
porque o menino se envolve a pensar, a produzir conhecimento, a
ter aprendizagem como uma coisa gostosa, prazerosa. É isso que
a gente quer garantir e para isso precisa que o professor esteja o
tempo todo também fazendo esse exercício com ele, entres eles e
com a gente. Isso é a formação do professor o tempo todo e a
escola é um todo formadora. A gente não consegue ver a escola
como sendo de uma formação unilateral... Eu sei mais, ele sabe
menos, eu deposito meu saber nele. Não é por aí, não educação
bancária,
é
educação
Freiriana
(Paulo
Freire)
e
dialógica(democrática-crítica) que garante o envolvimento de todos
nós.

ROBÓTICA E APRENDIZAGEM – PORQUE É VÁLIDO ENSINAR ROBÓTICA E COM A
ROBÓTICA
FUNCIONÁRIO
FALAS
IB
No meu ponto de vista, eu acho que a robótica. Ela é bastante
válida pela capacidade que a robótica tem de incluir conteúdos, de
integrar a ciência, a gente está agora desenvolvendo projetos de
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biologia com a robótica. Por ser uma ciência equacionada, você
pode colocar qualquer coisa dentro que sai um projeto. Uma
segunda coisa que acho válido é a estrutura da sala como um
todo. Ela estimula bastante o trabalho em grupo, a gente tem
resultados incríveis. Só para citar, a quantidade de mudanças de
comportamento que houve entre alunos totalmente individualistas
que aprenderam a dividir a ajudar é enorme.
Eu tenho outra percepção. O aluno que faz robótica, a gente
percebe que a relação dialógica. Ela ultrapassa, ela vem para os
corredores, ela vem para biblioteca, ela vem para o lanche...
Itamar desafia e os meninos vêm lanchar pensando, procurando
respostas, aí vai para casa, volta e mostra para o professor. É a
possibilidade do eu, não um eu sozinho, porque no meu grupo eu
digo: vamos tentar assim, vamos tentar de outra forma, e não há o
medo do erro, o que é muito interessante, porque eles tentam,
voltam, dizem: Professor não estamos entendendo, o professor
explica, eles voltam para tentar de novo. E eles têm todas as
ferramentas e têm aqueles “estalos” e gritos como quem descobre
uma resposta para o desafio que foi proposto. E têm também as
discussões dos corredores. Os alunos dizem: “Eu disse a você que
não era pra gente ter colocado tantos segundos... Ele não vai
andar.Tá passando por cima...” (fazendo referencia à programação
do robô). Sabe, essa questão do “eu consigo elaborar”, meu grupo
elabora comigo, eu elaboro, eu coloco, eu erro e tudo bem para o
meu grupo porque estamos juntos. O erro é a possibilidade eterna
do eu vou construir, eu posso construir e isso é meio que mágico.
O erro é fruto de construção de conhecimento. Tem também a
questão do discutir, do ir atrás de informações, vai ao blog, vai
atrás das revistas de mecatrônica na biblioteca, eu vou, eu vou
junto com meus pares, ele vai junto e vai discutindo com os
colegas. E nesse momento eu estou só conseguindo mexer um
robô, eu juntando matemática. Por mais que o aluno ache
matemática chato, ele usa, e isso de maneira simples, não foi
Itamar dizendo vocês vão ter que aprender matemática, eles foram
por eles mesmos, utilizando também os conteúdos que já
possuíam.
Tem outro lado legal, o aluno é quem vai construir a sua invenção
e isso deixa aquele sabor especial. Os alunos dizem: nós que
fizemos.
Tem também o desenvolvimento da estrutura do raciocínio lógico
matemático quando você trabalha com o conjunto binário, de base
dois e ele descobre que o que está por trás do computador é essa
base. Isso flexibiliza e amplia profundamente a estrutura do
raciocínio e mais tantas outras coisas... Medições de escalas que
eles usam. A gente coloca um objetivo na aula “x” e não se dá
conta que naquela aula a gente teve N objetivos. Trabalhamos
equação, equilíbrio, porcentagem e outros. Isto é fundamental.
Alargar a estrutura do raciocínio lógico-matemático, a robótica, é
um pretexto para isso. Um outro pretexto da robótica que eu acho
fundamental é a possibilidade do menino perceber que não é com
a máquina que ele constrói história e entre ele e o outro, é entre
homens que se constrói história, o homem com a máquina só não
constrói história. Ele constrói história porque ele tá discutindo, se
modificando, e ao se modificar uns com os outros, modifica o
grupo. E é assim que a sociedade se modifica. Os meninos podem
nem perceber isso, mas não são bobos, eles se dão conta.
Alguma consciência há, porque começa a falar mais, começa a se
colocar mais e começam a se sentir possíveis participes de um
grupo de produção de trabalho. E a escola é o primeiro grupo de
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trabalho. A gente vive em dois grupos: família e trabalho,
essencialmente na vida. E a escola é o meio de trabalho dos
alunos, eles estão produzindo conhecimento. E esse eu acho o
grande pretexto da robótica. É quando na amostra eles começam
a explicar como que funciona seus experimentos, as suas
engenhocas e isso começa a trazer inovação para aquele espaço.
Eu me lembro da maquete que a robótica funcionou com uma
coisa da água (Não me lembro).Ah, fazendo o tratamento da água,
eles trouxeram isso o ano passado. Então eu acho assim, esse
uso, essa invenção importante e gostosa e pode ajudar no dia a
dia, ser usada para suprir uma necessidade, inclusive uma
necessidade básica, por exemplo da medicina, na neurociências ,
tudo isso entra para confirmar cada vez mais que é uma disciplina
importante no nosso projeto, sem contar da interdisciplinaridade, a
gente não interdisciplinariza disciplinas, a gente interdisciplinariza
saberes e o saber está dentro de mim, então quando eu consigo
fazer entrelaçamentos internos, eu estou ampliando a
possibilidade de estabelecer relações abstratas, portanto de
pensar e de agir.
A robótica é um conhecimento emergente e quando os alunos
entram em contato com o conhecimento e aquilo sendo um
conhecimento de ponta , emergente, e isso faz sentido para eles,
eles se apropriam num minuto. Por que o ensino da robótica se
torna simples para os sujeitos? Porque ele integrou isso na vida
deles de alguma forma, ele entendeu aquilo e o conhecimento
começou a fazer parte da vida dele. Não tem um conhecimento
que é de ponta e que as pessoas não podem ter acesso, porque
tem uma inteligência, vamos dizer menor. Tem aquele
conhecimento que é de elite, um conhecimento que não pode ser
para todos, mas o conhecimento é um bem comum, saber é bem
comum. Devemos tirar do altar a ciência e colocar no seu devido
lugar que é meio social, por isso que o lema de projeto é a robótica
a serviço a homem. Porque se não tiver nenhum significado,
nenhuma utilidade para que se melhore a qualidade de vida, a
minha do lugar que eu vivo, ela não vai estar me dizendo nada e
não tem para quê existir. E a ciência, ela sempre existiu para
trazer beneficio para melhorar a vida e a do grupo, embora muitas
vezes não traga, porque há valores e princípios éticos que também
norteiam essa ciência.

ROBÓTICA E APRENDIZAGEM – MUDANÇA DE COMPORTAMENTO E AVANÇOS
COGNITIVOS NO ALUNO
FUNCIONÁRIO
FALAS
RA
Na hora que você percebe a mudança de atitude dos meninos.
Porque para gente não interessa ter avanço só no cognitivo,
porque as coisas estão integradas no sujeito, então na hora que
você percebe que as atitudes dos meninos estão mudando em
relação a si próprio, com a solidariedade deles, com as
discussões para criarem engenhocas em comum, estarem
fundamentando o trabalho deles para outros meninos, para
estarem mudando de atitudes humanas, de atitudes mais
humanitárias, solidariedade, o respeito ao outro, abrir mão de
suas idéias, frente a outras. Tudo isso são atitudes que já vão
mostrando e se devolvendo no curso. A gente vê que um aluno
desenvolveu mais a fala, no que antes ele quase não se
expressava, a gente acompanha cada um porque a gente tem no
máximo 21 alunos. Então dá para acompanhar individualmente.

ROBÓTICA E APRENDIZAGEM – A IMPORTANCIA DO CONTATO COM AS NOVAS
MÍDIAS, POR MEIO DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
FUNCIONÁRIO
FALAS
IB
No geral, essa educação vai dar condições aos alunos de saber o
que ele vai fazer com o conteúdo que ele esta adquirindo. O que
a gente considera mais importante é isso que tudo que ele
aprende aqui, que ele leve para vida dele, que ele consiga mudar
a sua própria realidade, a realidade de sua família.

ROBÓTICA E APRENDIZAGEM – A IMPORTANCIA DA ROBÓTICA PARA O FUTURO DOS
ALUNOS
FUNCIONÁRIO
FALAS
IF
A gente vive na chamada era da informação, na globalização
moderna. É muita informação, é muita necessidade sendo criada o
tempo todo, é produtos e circulação de pessoas, enfim, a cultura
de mercado. E como esse aluno consegue lidar com isso, tanta
informação, o que ele faz com isso? A robótica vai ajudar a ele
lidar com esse mundo em que ele vive. Vai ajudar a
instrumentalizá-lo para lidar com o mundo
IB
É fazer com que o aluno tenha condições de avaliar o que é
melhor para ele e como o aluno se apropria dessas tecnologias,
como eles lidam com elas. A gente espera que isso aconteça não
em um futuro distante, mas que já esteja acontecendo. Espero que
a diferença que faça na vida deles é melhorar a qualidade de vida.
MP
A proposta é construída muito em cima do agora. Eu estou com o
aluno agora, então eu preciso aproveitar ele agora, o que é que
ele sabe disso agora, como é que ele percebe isso agora , que
escolhas eu faço desse conteúdo ou das minhas propostas de
acordo com o agora do meu aluno, como é que ele vai usar as
novas tecnologias que estão saindo agora, porque pensar como é
que meu aluno vai estar aos 18, aos 20 anos, como é que ela vai
buscar para desenvolver um trabalho, se ele pensa em ser
médico, se ele pensa em ser engenheiro ou cientista, o que eu
preciso é dar condições que ele construa conhecimento comigo
agora e aí a partir do momento que ele e eu nos preocupamos
com o futuro, eu deixo o aluno de certa forma distante do
conhecimento. Eu preciso saber de agora para me construir e
reconstruir sujeito.
IF
De quem é e para quem são essas tecnologias? Será que eu
tenho acesso a isso, e porque eu não tenho acesso a isso?
RA
Eu acho que essa coisa de futuro não existe, o que existe é agora,
aqui e agora. Portanto, a gente tem que trabalhar no máximo a
educação científica para que esses meninos possam, usando a
fundamentação científica, usando os conteúdos científicos,
batalhando com princípios que a gente esta fundindo com eles,
que são princípios de justiça, de equidade, de respeito ao outro,
solidariedade, transformação da realidade para melhor e mais
humana. É isso que a gente quer, porque a gente não está
trabalhando com cidadãos do futuro. A gente está trabalhando
com cidadãos aqui e agora de 11 a 17 anos, que são cidadãos
desde que nasceram. E negócio de futuro é uma
irresponsabilidade tremenda, porque com o aqui e agora eu não
me responsabilizo, eu jogo isso para o futuro. Não! É aqui e agora
que devemos trabalhar, mudando atitudes deles, trabalhando
devidamente com responsabilidade e respeito. É garantir o
presente para que no futuro eles possam usufruir de uma
qualidade melhor de vida. Os alunos têm que aprender a
selecionar, a interpretar as informações, a escolher caminhos na
vida.
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