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Resumo:  
Este estudo apresenta uma proposta de inclusão das tecnologias no ensino e aprendizagem, 
com a finalidade de realizar intervenções colaborativas em campo escolar, possibilitando a 
dinâmica da prática docente, a utilização da Robótica como ferramenta interdisciplinar nos 
estudos da Física e da Matemática, agregando como valor a aprendizagem colaborativa. A 
experiência pedagógica ocorreu, entre os meses de Setembro e Novembro de 2009, em um 
colégio particular do município de Campina Grande – PB, no âmbito de uma pesquisa 
qualitativa, quantitativa e colaborativa, envolvendo 60 alunos do 9° ano do Ensino 
Fundamental, professores de Física e Matemática e tendo a presença direta do pesquisador na 
função profissional de professor de Robótica da instituição. 
Palavras-Chaves: Robótica Educacional, Interdisciplinaridade, Tecnologia, Ensino e 
Aprendizado. 
 
Abstract: 
This study presents a proposal for inclusion of technology in teaching and learning, with the 
purpose of collaborative interventions in the school field, allowing the dynamics of teaching, 
the use of robotics as a tool in interdisciplinary studies of physics and mathematics, as adding 
value collaborative learning. The teaching experience occurred between the months of 
September and November 2009 in a private school in the city of Campina Grande - PB, in a 
qualitative, quantitative, and collaborative, involving 60 students from 9th grade of 
elementary school, teachers Physics and Mathematics and having direct presence in the 
researcher's professional role as a professor of Robotics of the institution. 
Keywords:Educational Robotics, Interdisciplinary, Technology, Teaching and Learning. 
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1. Introdução 

 Em tempos de revolução tecnológica, a sociedade vive uma mudança de paradigma 

que se acentua com o passar das gerações. Surge a necessidade de utilizar novos recursos 

tecnológicos com o intuito de aprimorar o processo de aprendizagem que ainda é na maioria 

das vezes baseado no modelo tradicional de ensino. As novas demandas do ensino e 

aprendizagem, vivenciadas pelo construtivismo, é conduzida pela velocidade das descobertas 

e informações existentes em diversas áreas do conhecimento.  

 Neste movimento da realidade atual, surge uma variedade de equipamentos e sistemas, 

dentre quais podem ser incluídas ferramentas desenvolvidas para a aquisição do 

conhecimento. Esse aparato tecnológico, visivelmente utilizado ao longo das últimas décadas, 

vem contribuindo para o que alguns autores chamam de revolução tecnológica. A informática 

nesse contexto, traz contribuição para o crescimento em potencial do número de pessoas que 

possuem livre acesso à informação e, juntamente com a popularização da Internet, tem uma 

fundamental importância na disseminação do saber. 

 De acordo com Lévy (1998), “na medida em que a informatização avança certas 

funções são eliminadas, novas habilidades aparecem, e a ecologia cognitiva se transforma” 

(p.54). Através das novas exigências da sociedade para formação dos indivíduos, surge a 

necessidade de preparar o aluno para as situações vivenciadas no dia a dia. 

 É neste conjunto de questões que se configura o estudo sobre “A inclusão da Robótica 

na Educação: Uma vivência interdisciplinar no ensino da Física e da Matemática” na busca de 

possibilitar aos educadores e alunos oportunidade de praticar as suas habilidades, vivenciando 

a partir da prática da Robótica Educacional, experiências que antes eram vistas na teoria. 

 O objetivo geral da pesquisa foi realizar intervenções tecnológicas e colaborativas no 

campo escolar, tendo em vista, a possibilidade de dinamizar a prática docente, tendo a 

aplicação da Robótica como ferramenta interdisciplinar nos estudos da Física e da 

Matemática, na ótica da agregação da aprendizagem colaborativa e da criatividade.  

 A relevância social deste estudo poderá contribuir para a realidade da Educação 

Básica, conduzindo a uma discussão sobre a inserção das TIC’s em seus currículos. E esta 

justificativa fundamenta-se na convivência, com a Robótica Educacional, no cotidiano 

escolar. Desta forma, foi possível observar diversos problemas existentes em sala de aula que 

serviu de motivação para produção dessa pesquisa, como: falta de disposição dos alunos, de 

concentração, baixa de rendimento e dificuldades na realização de trabalhos em grupo.  
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 A partir destas questões buscou-se desenvolver no laboratório de Robótica, uma 

prática interdisciplinar junto aos professores de Física e Matemática, de uma instituição 

particular na cidade de Campina Grande - Paraíba, sendo este, um projeto com turmas de 9º 

ano de Ensino Fundamental II. Esta intervenção deu-se como parte das atividades 

curriculares, na perspectiva do uso e aplicação da Robótica visando qualificar o ensino e 

aprendizado, reforçando a importância da aplicação das TIC’s no campo escolar, fazendo 

prevalecer à construção do conhecimento colaborativo por parte dos alunos. 

2.Robótica Educacional 

A Robótica Educacional é uma área recentemente explorada, voltada para o 

desenvolvimento de projetos educacionais envolvendo atividades de construção e 

manipulação de robôs, mas no sentido de proporcionar ao aluno um ambiente de 

aprendizagem, em que possa aperfeiçoar seu raciocínio, criatividade, autonomia, capacidade 

de interagir em grupo, cujo interesse pela tecnologia e a inteligência artificial é comum a 

todos. De acordo com aEdacom (2005, apud Bacaroglo, 2005),  

(...) a Robótica Educacional consiste basicamente na aprendizagem por meio de 
montagem de sistemas constituídos por modelos. Esses modelos são mecanismos 
que apresentam alguma atividade física, como movimento de um braço mecânico, 
levantamento de objetos, etc., como os atuais robôs. (p. 22) 

 Chella (2002) reflete sobre a contribuição da Robótica educacional, reforçando que 

esta contribui para a formação de novas competências por promover o contato direto com as 

ciências tecnológicas atuais, permitindo sua construção ou desconstrução, não somente no 

sentido concreto, mas também intelectual pelo fato de compreender conhecimentos criados 

pelo ser humano. 

 Com ferramentas necessárias para o desenvolvimento de dispositivos robóticos, alunos 

e professores interagem entre si e produzem diferentes tipos de conhecimentos, inseridos 

nesse novo ambiente educacional ainda pouco explorado na prática pedagógica escolar. A 

adoção da Robótica Educacional é mais um passo na formação do cidadão alfabetizado 

tecnologicamente. 

 A abordagem pedagógica possível de ser aplicada é do questionamento e da 

investigação. O aluno trabalha com conceitos da Matemática, Física, Química, métodos 

matemáticos e numéricos, teoria de controle de sistemas de computação, conteúdos de 

mecânica, processos de fabricação e materiais, além de sistemas eletrônicos, digitais, 

eletrônica de potência, sistemas de aquisição de dados, ecologia, etc. As teorias absorvidas em 

sala de aula são transformadas em ideias que estimulam o aluno a sempre querer aprender 
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mais, instigando a voracidade em absorver novos conhecimentos e tecnologias. A Robótica 

Educacional é também uma ferramenta interdisciplinar que procura auxiliar o aprendiz na 

construção do aprendizado adquirido em sala de aula. 

 

3. A prática pedagógica e a robótica 

 Nos dias atuais, há um despertar natural para evitar o método aluno submisso, na 

tentativa de explorar a sua capacidade cognitiva, criatividade e desenvoltura para formular 

opiniões e pensamento crítico. Tradicionalmente, o aluno não é considerado um ser ativo do 

aprendizado, ou seja, é em um mero “expectador” do conhecimento. Segundo Papert (1994, p. 

123): 

Uma das várias formulações possíveis pelas quais minha concepção de como 
aprender poderia tornar-se muito diferente é que isso sucederá através de 
uma inversão epistemológica para formas mais concretas de conhecer - uma 
inversão da ideia tradicional de que o progresso intelectual consiste em 
passar do concreto para o abstrato. Além disso, vejo a necessidade para a 
inversão não apenas no conteúdo aprendido, mas também no discurso dos 
educadores. 
 

 De certa forma, é notável que ao longo das últimas décadas se fizesse necessário uma 

reflexão acerca da prática do ensino tradicional, de como o processo de aprendizagem precisa 

de uma reformulação em seus métodos, ou seja, estímulo, para manter e desenvolver as 

competências necessárias para o sucesso das novas metodologias de ensino, principalmente 

no tocante às tecnologias da informação e comunicação. 

 Entretanto, para que essas mudanças de paradigma possam ocorrer, é necessário que 

haja certa flexibilização do conhecimento, que derivado raciocínio lógico do educando, co-

autor do processo sobre o que é ministrado. 

 Na sociedade do conhecimento o envolvimento do aluno e do professor com as 

Tecnologias da Informação (TI’s) é fundamental para aprendizagem significativa, pois estas 

propiciam a observação e a interpretação dos aspectos sociais, científicos e humanos, 

estimulando a curiosidade através de uma metodologia que permitaao aluno a descobrir as 

relações destes aspectos com o contexto local e global. Nesta ótica, Papert afirma que (2008, 

p.14): 

A mesma revolução tecnológica que foi responsável pela forte necessidade 
de aprender melhor oferece também os meios para adotar ações efetivas. As 
tecnologias de informação, da televisão aos computadores e suas 
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combinações, abrem oportunidades sem precedentes para ação, afim de 
melhorar a qualidade do ambiente de aprendizagem. 

 
 A Robótica aliada ao ambiente de ensino e aprendizado proporciona ao aluno a 

capacidade de exercitar o raciocínio lógico, estimular a criatividade e a aptidão de resolver 

problemas, procurando alternativas que desafiem o aluno, que os coloque em conflito 

cognitivo, incentivando-o a desenvolver a autoestima, a organização, a concentração, o senso 

cooperativo e a socialização, intensificando as interações entre indivíduos. 

4. A robótica como ferramenta interdisciplinar na educação 

 A sociedade atual sugere que o estudante seja alguém que busque construir seu 

conhecimento, sendo flexível, sabendo lidar com as necessidades de maneira criativa e que 

manifeste vontade de aprender, pesquisar e saber. Para isto, é necessário que o indivíduo 

esteja a par do conhecimento, tornando sua aprendizagem mais ampla e menos fragmentada. 

A interdisciplinaridade busca conciliar os conceitos pertencentes às diversas áreas do 

conhecimento a fim de promover avanços como a produção de novos conhecimentos ou 

mesmo, novas sub-áreas. 

 Segundo Berger (1972) “a interdisciplinaridade é a interação entre duas ou mais 

disciplinas, abrangendo a comunicação mútua de conceitos, metodologias, procedimentos, 

epistemologias, terminologias.” (p.85). Nesta perspectiva, Japiassu (1990) afirma que 

 
[...] a interdisciplinaridade é uma ponte que possibilita religar fronteiras 
anteriormente estabelecidas entre as disciplinas envolvidas, assegurando a 
cada uma seu caráter propriamente positivo, segundo modos particulares e 
com resultados específicos (p.45). 
 

Porém, mais importante para educação é perceber os frutos que estes conceitos, 

quando corretamente aplicados, podem produzir na prática docente e na aprendizagem global 

do aluno. Na atualidade, nota-se claramente desinteresse por parte dos alunos, por métodos 

fragmentados e descontextualizados. Afinal, em um mundo dinâmico no qual as crianças e os 

jovens cada vez mais precisam deter um grande volume de informações para transformá-las 

em conhecimento, as práticas de ensino poderiam delinear outros processos que não somente 

dessem vazão a movimentos tradicionalistas. 

Na educação, a Robótica pedagógica é considerada uma ferramenta que possui um 

amplo potencial interdisciplinar, ou seja, apesar de caracterizar-se como uma metodologia 

meramente lúdica, ela envolve conceitos de diversas áreas do conhecimento. 
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Neste sentido, a Robótica Educacional surge como reflexo de uma experiência deste 

novo tempo que faz com que a escola precise gerar novos espaços além da sala de aula, nos 

quais, possam ser vivenciadas por práticas contextualizadas, ou seja, contextos tecnológicos 

que promovam a formação de novas competências cognitivas. Chella (2002) afirma que gerir 

e transformar informações em conhecimentos pertinentes são competências exigidas pela 

sociedade em que vivemos e também as atividades de planejar, projetar e criar estão presentes 

em todos os campos das atividades humanas. A criação de projetos de Robótica pode 

contribuir para criação destas novas competências, pois a partir de seus princípios 

fundamentais, possibilita ao aluno, planejar, projetar, criar/desenvolver, avaliar, refazer e 

contemplar. 

Com as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de dispositivos robóticos, 

alunos e professores interagem entre si e produzem novos e diferentes tipos de conhecimentos 

neste tipo de ambiente, na qual ambos caminham juntos, a cada momento, buscando, errando, 

aprendendo. 

 

5. Aspectos Metodológicos da Investigação 

 A pesquisa foi realizada em uma instituição particular de ensino, no município de 

Campina Grande naParaíba, entre os meses de Setembro e Novembro de 2009, com a 

finalidade de obter resultados frente aos objetivos propostos e analisar questões 

interdisciplinares envolvendo a Robótica Educacional, Matemática e Física. O estudo 

norteou-se pela concepção de pesquisa qualitativa, empírica, colaborativa, aliada a dados 

quantitativos. A população investigada foi composta por 60 (sessenta) alunos distribuídos em 

3 (três) turmas do 9° Ano do Ensino Fundamental II. 

Os dados foram coletados através de 1 (um) questionário semi-estruturado destinado 

aos alunos, sendo complementado com uma vivência pedagógica curricular da Robótica, 

tendo a presença de 2 (dois) professores, sendo 1 (um) professor de Física, e outro de 

Matemática. A escola possui um laboratório de Robótica com 11 (onze) computadores e 10 

(dez) Kits de Robótica LEGOMindstorms NXT, onde os educandos se dividiram em grupos de 

4 (quatro) e cada aluno exerceu uma função correspondente a: líder, programador, 

organizador e montador.  
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6. Apresentação e Análise de dados 

 Os resultados obtidos são frutos da vivência didático pedagógica, agregada a 

informações coletadas envolvendo o corpo discente. Esses dados serviram para dar 

sustentação à relevância do estudo. 

 Antes de iniciar a vivência pedagógica utilizando a Robótica, aplicou-se um 

questionário semiestruturado direcionado aos professores e alunos, com o intuito de coletar e 

analisar informações a respeito do perfil do estudante, da apropriação do conhecimento 

integrado com as tecnologias da informação e sobre especificamente à Robótica Educacional. 

6.1. Questionário para os professores 

 Inicialmente foi realizada uma reunião envolvendo os professores de Física, 

Matemática e o próprio professor de Robótica. Na ocasião,os professores elaboraram o 

planejamento, definiramas o cronograma de aulas, determinaram à quantidade de alunos 

envolvidos na pesquisa, desenvolveram as atividades propostas de acordo com o assunto que 

já foraministrados ou os assuntos que os alunos estavam estudando no momento. 

 Nesta mesma reunião, foi entregue um questionário para os professores participes do 

estudo interdisciplinar. O professor de Física preferiu responder imediatamente e entregou 20 

minutos depois, enquanto o professor de Matemática decidiu responder questionário em casa 

e devolver posteriormente com mais calma. 

 As respostas obtidas a partir do questionário aplicado aos professores estão 

organizadas no quadro de respostas 1. 

 

Questões solicitadas Respostas (Prof. Matemática) Respostas (Prof. Física) 

1. Formação escolar (maior 
grau) 

Mestrado a concluir Ensino Superior 

2. Possui computador Sim Sim 

3. Acesso o àinternet Sim Sim 

3.1. Frequência de uso Pelo menos uma vez no dia Pelo menos uma vez no dia 

4.Avaliação do conhecimento 
em Informática 

Entendo bem, utilizado Word, 
Excel, faço pesquisas com 
facilidade 

Tenho conhecimentos avança-
dos, inclusive noções de pro-
gramação 

5. Nível de importância 
atribuído a Robótica na prática 
pedagógica 

Importante Muito Importante 

6. Nível de importância de 
recursos tecnológicos na 
prática pedagógica 

Muito Importante Muito Importante 
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7. Nível de interesse da escola 
em relação à Robótica 
pedagógica 

Pouco Importante Importante 

8. Inclusão da Robótica na 
grade curricular 

A Robótica contribui para 
fortalecer a aprendizagem de 
conceitos interdisciplinares e 
também é uma forma de construir 
novos conhecimentos. 

No mundo em que vivemos o 
contato com a tecnologia é 
fundamental para o 
desenvolvimento cognitivo e 
intelectual dos alunos. 

9. O auxílio da Robótica no 
ensino e aprendizado 

Dentro de uma proposta 
interdisciplinar organizada, a 
Robótica contribui na aquisição e 
na fixação do conteúdo de forma 
prática e objetiva. 

Como suporte de várias 
disciplinas podendo demonstrar 
em sala situações que eram 
apenas imaginadas pelos alunos. 

10. Pontos positivos e 
negativos da Educação 
tecnológica no ensino-
aprendizado 

Qualquer tecnologia que 
contribua para facilitar a 
aprendizagem precisa ser 
aproveitada de forma planejada. 
É preciso saber aproveitar o 
avanço das novas tecnologias 
como fator necessário para se 
relacionar de forma consciente na 
sociedade atual. 

Positivos, pois observamos no 
rosto de alguns alunos a 
satisfação e alegria ao ver o 
término de um projeto. 

Quadro 1 – Respostas obtidas pelos professores de Matemática e Física quanto a sua prática 
pedagógica (Dados de 2009) 

 Pode-se observar através das questões sobre nível de escolaridade dos professores que 

eles estão buscando uma maior capacitação acadêmica como forma de aprimorar a sua prática 

pedagógica. Já sobre as influências das tecnologias informacionais, os professores estão bem 

providos, ambos têm acesso a computadores em suas residências, utilizam a Internet pelo 

menos uma vez ao dia. Isto pode ser um indicador de qualidade que facilite a comunicação 

entre alunos e professores através destes recursos. 

 Sobre apropriação do conhecimento através das tecnologias educacionais, os 

professores dividem opiniões como “entendo bem” e “tenho conhecimentos avançados”. 

Quanto à existência da Robótica pedagógica, os professores classificaram o grau de 

importância no contexto curricular: como “importante” e “muito importante”. Isto reforça a 

intenção da interdisciplinaridade quando estes docentes aderiram à vivência de realização 

deste projeto interdisciplinar. 

 Observa-se a tentativa dos professores em buscar novas formas de implementação à 

sua prática pedagógica. O que é reforçado por Fazenda (1992, p.52) enfatiza “que o ensino 

interdisciplinar nasce da proposição de novos objetivos, novos métodos, enfim, de uma ‘nova 

pedagogia’, cuja tônica primeira seria a supressão do monólogo e instauração de uma prática 

dialógica. 
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6.2. Questionário para os alunos 

Inicialmente questionou-se a respeito da apropriação do conhecimento através da 

Robótica Pedagógica, os alunos puderam opinar sobre a importância da Robótica no seu 

aprendizado: 58% dos estudantes afirmam que gostam das aulas de Robótica e reconhecem 

que a ferramenta é importante na sua formação como cidadão, 23% afirmam que a Robótica é 

fundamental para o seu aprendizado. É importante salientar que nenhum deles respondeu que 

não gosta da das aulas. Isso implica dizer que a ferramenta tem o potencial de seduzir os 

alunos na busca incessante pelo conhecimento. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Grau de importância das aulas de Robótica 

Na tentativa de identificar o nível de satisfação dos alunos em relação às aulas de 

Robótica Educacional, 86% aprovam a metodologia desempenhada, numa escala que varia de 

75% satisfeitos e 11% em altamente satisfeitos. 

 

 

 

 
Gráfico 2 -Grau de satisfação dos alunos durante as aulas de Robótica Educacional 

NoGráfico3, constatou-se que 5% dos alunos não se sentem satisfeitos com os grupos 

que estudam. A razão para isso vem da convivência em sala de aula, pois, boa parte desses 

5% chegam atrasados na aula e terminam ficando fora do grupo que tem maior afinidade, 

passando para outro grupo com um número menor de integrantes, porém a função da 

Robótica não é dividir, mas proporcionar interações sociais, independente do grau de 

afinidade entre os alunos. 
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Para isso, devemos entender ambiente não só em termos físicos, mas principalmente 

psicológicos, quando a afinidade passa a ser um elemento significativo de atração ou repulsão 

entre grupos que interagem entre si. Nesse sentido, para Vygotsky (2001) “as emoções são, 

precisamente, o organizador interno de nossas reações, que coloca em tensão, excita, estimula 

ou freia todas as reações. Portanto, a emoção conserva o papel de organizador interno de 

nosso comportamento” (p. 117). 

 

 

 

 

Gráfico 3 -Nível de satisfação do grupo nas aulas de Robótica 

De acordo com as respostas fornecidas noGráfico 4, 35% dos alunos esperam aprender 

mais sobre a tecnologia. Nota-se que as respostas mais interessantes tiveram percentuais 

abaixo do esperado: “Entender as máquinas e como funciona no nosso cotidiano” e “Se 

preparar para o futuro vivendo com robôs”, correspondem a 11% e 7% respectivamente, 17% 

dos alunos forneceram respostas insuficientes, como “aprender muitas coisas”, “aprender 

coisas boas”, esses carecem um pouco mais de atenção nas aulas de Robótica. 

Fica evidente que a Robótica ainda não conseguiu atingir o grau necessário de 

maturidade entre os alunos. É preciso dar ênfase ao valor humanístico presentes nesta 

ferramenta, fazendo com que os alunos apenas não criem montagens, mas que enxerguem o 

papel social existente por trás da Robótica Educacional. 

Nesta contextualização dos dados é importante que se ressalte que a Robótica 

Educacional tem como requisito a interação entre os alunos, concebendo o desenvolvimento 

entre os iguais, e para tal, se faz importante compreender a Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP) concebida por Vygotsky (apud Coll, 1994): “A zona de desenvolvimento 

proximal é a diferença entre o nível das tarefas realizáveis com a ajuda dos adultos e o nível 

das tarefas que podem ser realizadas com uma atividade independente. A aprendizagem situa-

se precisamente nesta zona” (p.93). 

Portanto, a grande contribuição da teoria de Vygotsky para compreender a 

possibilidade de propiciar desenvolvimento cognitivo na Robótica, parte da consideração do 

outro, da interação entre os alunos e das interações sociais. 
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Gráfico 4 -Perspectiva dos alunos quanto à aprendizagem da Robótica  

 

 

 

 

  

 

6.3. Relato de Experiência: Uma vivência curricular na educação básica 

 Inicialmente em reunião com os professores de Matemática e Física como partícipes 

do projeto, decidimos que seriam realizadas 2 (duas) horas-aulas interdisciplinares, sendo 1 

(uma) para Física e Robótica e 1 (uma) Matemática e Robótica, como forma de explorar a 

criatividade, raciocínio lógico, autonomia, colaboração e cooperação dos alunos, com 

agregação de saberes. 

Para consolidar todas as etapas, fez-se necessário a utilização de alguns recursos 

como, laboratório de Robótica da escola, 11 (onze) computadores com S.O. Windows XP, 

quadro branco, pincel, lápis, papel, trena e os Kits de Robótica LEGO NXT. 

Após a aplicação do questionário, os professores puderam, enfim, dar prosseguimento 

à aula. Inicialmente, quando o professor de Física entrou em sala, os alunos achavam que 

seria aula de Física, logo em seguida o professor explicou a finalidade da aula, definindo 

quais objetivos deveriam ser alcançados. Posteriormente, fez breve revisão sobre o assunto 

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. 

O professor de Robótica explicou sobre a importância em se trabalhar a Robótica 

Educacional interdisciplinando com os assuntos visto em sala de aula, logo após, foi feita uma 

breve revisão sobre a programação. Em seguida, o professor separou os grupos, em 4 (quatro) 

alunos por mesa e definiu a função para cada um, sendo: programador, montador, organizador 

e líder. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Grupo construindo a atividade Figura 2 – Líder construindo a atividade 
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O líder é o responsável do grupo, pelas ações, faz apontamentos e acompanha todo o 

processo de construção e programação, ele também é responsável pela resolução das questões 

propostas pelo professor, embora possa compartilhar conhecimentos e tirar dúvidas, com os 

demais membros do grupo, o organizador, separa as peças e a repassa para o montador, no 

final da atividade arruma a maleta para que o próximo grupo possa utilizá-lo. O montador 

recebe as peças do organizador e participa da construção e execução do robô e o programador 

exerce a função lógica da equipe, observando as funcionalidades e utilidades que terá o robô. 

Assim os alunos aproveitam de forma colaborativa e elaboram soluções para problemática 

sugerida pelo docente. 

A princípio, alguns grupos manifestaram certa resistência ao serem escolhidos para 

ocuparem os cargos de líderes e programadores. Questionando-os sobre essa insatisfação, eles 

se queixaram das dificuldades em programar e desempenhar a função de líder, por outro lado, 

demonstravam interesses em exercerem funções de montadores ou organizadores, ou seja, os 

alunos apresentavam uma postura de se livrarem das atividades que requisitavam um pouco 

mais de concentração. O professor como incentivador e facilitador do aprendizado explicou 

que para qualquer dificuldade, tanto em programação, quanto no assunto interdisciplinar, 

existiam professores em sala que poderiam ajudá-los, mas nunca fornecendo respostas. 

A proposta sugerida pelo professor de Física seria construir um robô que se deslocasse 

de um ponto para outro, sendo possível medir sua distância e o tempo de deslocamento e, 

consequentemente, os alunos calculariam a velocidade de acordo com os valores 

identificados. Através da medição da velocidade do robô, o professor de Física, desafiou 

ainda mais os alunos pedindo para que encontrassem a aceleração do robô, porém, muitos 

sentiram dificuldade no desafio. 

Observou-se que nos momentos de dificuldade, os alunos se levantavam 

constantemente das cadeiras para conversar paralelamente a aula, e em muitas situações ficou 

evidente o desejo de renúncia do aprendizado. 

 

 

 

 

Figura 3 - Projeto em fase de acabamento Figura 4 - Professor de Física tirando dúvidas 
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Identificado o problema, o professor de Física interrompeu a aula, revisando todo o 

conteúdo sobre aceleração, e com isso foi possível notar alguns progressos. Enquanto o 

restante do grupo montava, o líder construía a atividade e o programador antecipava a 

programação antes mesmo da conclusão do robô. Com o robô concluído, os alunos puderam 

colocar os planejamentos em prática. O professor de Robótica, marcou o chão com fita crepe, 

uma linha reta com 2 (metros) de comprimento, contendo um ponto de partida e chegada. Os 

alunos precisariam encontrar a distância percorrida, o tempo de deslocamento, a velocidade e 

a aceleração do robô. 

Cerca de 70% dos grupos concluíram as atividades, os que não conseguiram alcançar 

o objetivo, se queixaram da falta de tempo. Em seguida, as atividades foram recolhidas e 

entregues ao professor de Física para retornar na próxima aula com a correção. Com isso, a 

primeira etapa foi concluída. 

Na semana subsequente, foi à vez do professor de Matemática trabalhar com figuras 

geométricas. O procedimento foi o mesmo da última aula, o professor fez um breve 

retrospecto do conteúdo, e em seguida distribuiu os exercícios. A proposta para essa aula seria 

construir um robô que desenhasse plantas baixas de casas, apartamentos e terrenos. Essas 

plantas poderiam ter formatos em retângulo, triângulos ou quadrados. O professor de 

Robótica sugeriu alguns robôs para construção da atividade, entre eles, o robô plotter e o robô 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 

Boa parte dos alunos já demonstrava conhecimentos. Sobre medição de ângulos, 

cálculo de área e perímetro, mas a maior dificuldade ficou por conta da construção e 

programação do robô. 

Figura 5 - Robô Plotter construindo planta 
baixa 

Figura 6- Professor de Matemática 

tirando dúvidas 
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O professor de Robótica interrompeu a aula e fez uma observação importante: pediu 

que eles observassem os braços do robô, cada braço correspondia a um eixo, ou seja, o eixo 

‘x’ moveria o braço do robô plotter no sentido horizontal, o eixo ‘y’, faria com que o braço do 

robô se deslocasse em sentido vertical. Agora eles poderiam criar uma planta baixa em 

formato retangular ou quadrado, mas e o terreno triangular? Como realizar um movimento 

diagonal? 

Essa foi à pergunta mais frequente até que um grupo de alunos conseguiu a resposta 

colocando dois eixos funcionando simultaneamente. A solução poderia ser óbvia, mas fez 

com que todas as equipes se empenhassem na tentativa de descobrir primeiro a resposta. 

Em síntese, esta intervenção interdisciplinar propiciou atitudes de colaboração, 

discussão de conceitos de sala de aula, entre alunos e professores, possibilitando assim outros 

caminhos como da autonomia e criatividade. 

7. Considerações Finais 

 É de fundamental importância que as escolas revejam seus métodos de ensino, pois 

sua função social não é somente reproduzir o conhecimento humano herdado durante as 

gerações, mas permitir que novos conhecimentos sejam criados. Desse modo, a escola precisa 

ir paulatinamente agregando-se a atual realidade, que é desafiante por definir novas atitudes 

de aprendizagem docentes e discentes num contexto detecnologias digitais. E assim, 

irrepensando seus espaços de aprendizagem, pois não é mais possível considerar-se que 

pessoas aprendam apenas sendo receptoras de informações de diversas áreas específicas e que 

esta seja a única e/ou melhor maneira de formar cidadãos. 

Diante de todo o processo de pesquisa e estudo realizados é possível afirmar que este 

traz achados significativos à prática pedagógica docente e ao ensino e aprendizagem no que 

diz respeito a: i) Reforçar a importância da inclusão da Robótica pedagógica no ensino e 

aprendizado, fazendo prevalecer à construção do próprio conhecimento por parte dos alunos; 

ii) Aplicar a Robótica como uma metodologia de ensino interdisciplinar que agrega valores 

aos conteúdos curriculares vistos em sala e preparando os alunos para um mundo rodeado de 

desafios; iii) Proporcionar um ambiente colaborativo de aprendizagem, através da Robótica 

Educacional, na perspectiva de os discentes desenvolverem robôs de maneira colaborativa e 

criativa. 

Ressalta-se que foi através dos encontros interdisciplinares que a capacidade criadora 

do aluno, a colaboração e a cooperação prevaleceram quando os mesmos realizaram trabalhos 
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utilizando a Robótica como recurso interdisciplinar, resolvendo problemas existentes na 

aprendizagem de sala de aula. Isto vem a confirmar a eficácia da Robótica Educacional no 

contexto da aprendizagem colaborativa. 

Esses resultados apontam para a validação da importância da Robótica na sua função 

interdisciplinar,e dessa forma, acredita-se que este estudo poderá vir a somar-se as intenções 

de que a Robótica deve ser constituída como disciplina no currículo das escolas da Educação 

Básica. 
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