
 

 
  UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ROBÓTICA EDUCACIONAL E APRENDIZAGEM 

COLABORATIVA NO ENSINO DE BIOLOGIA:  

DISCUTINDO CONCEITOS RELACIONADOS AO  

SISTEMA NERVOSO HUMANO 

 

 

 

 

MARA CRISTINA DE MORAIS GARCIA 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA/2015 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

MARA CRISTINA DE MORAIS GARCIA 

 

 

 

 

 

ROBÓTICA EDUCACIONAL E APRENDIZAGEM 

COLABORATIVA NO ENSINO DE BIOLOGIA:  

DISCUTINDO CONCEITOS RELACIONADOS AO  

SISTEMA NERVOSO HUMANO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao 
Programa de Educação em Ciências e 
Matemática da Universidade Federal 
de Goiás como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em 
Educação em Ciências e Matemática.  

 

 

 

 

Orientador: Dr. Marlon Herbert Flora Barbosa Soares 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA/2015   

 



 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E D I C A T Ó R I A  

 

 

 

Essa dissertação é um sonho realizado 
 e dedicado a minha mãe. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha família :  

A minha mãe pelo incentivo, confiança e investimento em minha 

formação, além de ser meu melhor exemplo de responsabil idade e 

preocupação com a educação pública.  Ao meu pai, por abrir as portas 

da docência e me iniciar nessa prof issão tão grat if icante, me orientar e 

apoiar em minhas escolhas. À minha f i lha, pelo amor, amizade, 

companheirismo, apoio e por entender minhas ausências. Aos meus 

irmãos: Ana Carolina, por estar sempre de prontidão para me ajudar no 

que for preciso. Márcia, por me estimular a seguir sempre em frente. 

Ana Paula, por me incentivar a estudar. Anício, por me instigar a provar 

que minha prof issão é a melhor. À minha avó Hayr, pela torcida e boas 

vibrações. Não poderia deixar de fora minha cunhada Stella , por 

acreditar em meu potencial ,  meus cunhados e sobrinhos.  

 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Márlon Herbert Flora Barbosa Soares,  por 

me receber e me acolher no Lequal, por confiar em meu trabalho sem 

antes conhecê-lo, por contribuir signif icativamente em minha  formação 

enquanto pesquisadora.  

 

À minha amiga de longa data Danila, por ter divido seu teacher Márlon 

comigo, por ser ombros e ouvidos amigos enquanto est ive angustiada e 

por estar presente em todas as etapas dessa caminhada.  

 

À família CPMG –  PMVR:  

A todos os alunos do projeto, pelo empenho, esforço, dedicação e 

intel igência. Em especial à Thaynara, Pedro e Rafael –  vocês serão 

sempre minhas estrelas.  

Aos amigos que alegravam minhas tardes e que f izeram muita falta 

durante a licença aprimoramento , Bruna, Cintia, Debbie, Dorvair, Edna, 

Fabrício, Frederico, Gerson, Ismael, José Augusto, Lil ian, Lorena, 

Luciene, Matheus, Marcela, Mônica, Orl iene, Paulo, Rosinha e Viviane. 

Ao comando, por ter aberto as portas do colégio, bem como do 

laboratório de ciências da natureza, além de ter disponibi l izado todo o 

material que foi sol icitado. 
 



 

Àqueles que fazem parte do programa: 

Aos professores vinculados ao programa de mestrado, e agora também 

doutorado, que de forma direta ou não, participaram de minha formação 

enquanto professora e pesquisadora. Em especial ao prof. Dr. Juan 

Bernardino Marques Barrio por me tirar da zona de conforto no primeiro 

dia de aula, por me dar voz para comparti lhar minhas angustias 

enquanto docente, pelo carinho, pela atenção, dedicação e companhia.  

Aos amigos do mestrado. Ana Flávia , Lutiano, Thaiza e Thiago por 

estarmos juntos nessa importante etapa/conquista de nossas vid as.  

 

À família CEM :  

Dona Heloiza e Cynthia pela compreensão da importância dessa etapa 

em minha vida, pelo incentivo e preocupação com minha formação.  

Às sócias Karine e Jennyfer, por comparti lharem de meu sofrimento em 

concluir essa dissertação.  

 

Aos colegas de trabalho. Anny, César, Dhaly e Leila por part iciparem 

de todo o processo para a obtenção desse título .  

 

Enfim, agradeço a todos que colaboraram para a realização deste 

trabalho. 



 

RESUMO 
 

A robótica educacional é uma ação pedagógica que util iza a 

aprendizagem de conceitos científ icos por parte dos alunos através da 

interação com um robô de maneira colaborativa. Objetiva -se elaborar e 

desenvolver robôs reaproveitando materiais para debater conceitos de 

biologia em um ambiente lúdico de aprendizagem verif icando como a 

robótica educacional facil ita o aprendizado dos alunos do nível médio 

de ensino. Esta é uma pesquisa qualitativa do t ipo estudo de caso. Os 

participantes são adolescentes de dezesseis anos em média, 

voluntários, que participaram de encontros semanais no contra turno. A 

construção do robô que represente o sistema nervoso humano foi 

proposta pelos alunos. A part icipação deles foi além da discussão do 

conceito e isso foi possível a partir da construção do protótipo.  

Notamos que a colaboração é uma das principais característ icas 

presentes na atividade. No entanto é importante deixar claro que a 

cooperação, um dos pressupostos da colaboração também esteve 

presente na atividade. Desde a concepção do robô até sua f inalização, 

observamos o despertar do interesse dos alunos, juntamente com um 

aumento natural da motivação, tanto do grupo quanto do docente 

envolvido.  

 



 

ABSTRACT 
 
 
 

The educational robotics is a pedagogical action that uses the learning 

of scientif ic concepts by the students through i nteract ion with a robot 

collaboratively. The object ive is to design and develop robots reusing 

materials to discuss biology concepts in a playful learning environment 

at how the educational robotics faci l itates student learning the average 

level of education. This is a qualitative research of a case study. 

Participants are teenagers sixteen years on average, volunteers who 

participated in weekly meetings against the turn. The construction of 

the robot that represents the human nervous system was proposed by  

the students. Their part icipation has gone beyond the concept of the 

discussion and it was possible from the construct ion of the prototype. 

We note that collaboration is a major feature present in the activity. 

However it is important to clarify that the cooperation of the 

collaboration assumptions also attended the act ivity. From designing 

the robot unti l its completion, we see the awakening of student interest, 

along with a natural increase of motivat ion of both the group and the 

teacher involved.  

 

 
 
 
 
 

 



 

ILUSTRAÇÕES 
 

1. LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1- Tartaruga de solo criada por Papert . ........ ..... ............ ......37  

FIGURA 2- Componentes do Kit Cyberbox..... ........ ........ . ............ ...... 39  

FIGURA 3- Interface Cyberbox...... ..... ............ ........ .. ...... ............ .....40  

FIGURA 4- Componentes do Kit Lego Mindstorms... ........ ............ ......41  

FIGURA 5- Caixa de armazenamento e componentes do Kit Lego 

Mindstorms... ........ ............ ........ ........ ............ ........ ..... 42  

FIGURA 6- Bloco EV3............ ......... ... ............ ........ ........ ............ .....42  

FIGURA 7- Componentes do Kit Modelix ........ ......... ........ ............ .....44  

FIGURA 8- SuperKit com Arduino Mega 2560 R3........ ..... ............ .....46  

FIGURA 9- Hardware Arduino Mega.... ............ ........ ........ ............ ..... 47  

FIGURA 10- Software do Arduino (IDE)...... ......... ........ .. ............ ....... 48  

FIGURA 11- Software do Arduino (cont.) (IDE).... ......... . ............ .......49  

FIGURA 12- Imagem de uma protoboard....... ........ ......... . ............ ..... 50  

FIGURA 13- Imagem de um jumper..... ............ ........ ........ ............ ..... 51  

FIGURA 14- Imagem de LEDS......... ... ............ ........ ........ ............ .....51  

FIGURA 15- Imagem de resistores..... ........ .... ........ ........ ............ ......52  

FIGURA 16- Semáforo interat ivo ut il izando Arduino demonstrado       

aos alunos... ........ . ............ ........ ........ ............ ........ ..... 72  

FIGURA 17- Proposta do aluno A2 –  Sistema Cardiovascular ........ .....73  

 



 

9 
 

FIGURA 18- Proposta do aluno A6 em complemento à proposta do 

aluno A10........ ..... ............ ........ ........ ............ ..... ... .....74  

FIGURA 19- Proposta do aluno A10 –  Sistema Nervoso 

Humano............ .... ............ . ....... ........ ............ ........ .....75  

FIGURA 20- Etapas da produção do novo protót ipo ....... .. ............ ......77  

FIGURA 21- Etapas da produção do novo protót ipo  (cont.)....... ........ .78 

FIGURA 22- Anatomia funcional de uma sinapse...... ..... ............ .......9 9 

FIGURA 23- Representação esquemática da propagação de um  

                  impulso nervoso em um axônio não mielinizado............ 101  

 

  



 

10 
 

2. LISTA DE QUADROS  

 

QUADRO 1- Primeira categoria de análise - Colaboração  

                  e Cooperação .... .... ..... .... ......... ... ........ ...... .. ..... .. ..... ....80  

QUADRO 2- Segunda categoria de análise- Interesse..... ............ ......80  

QUADRO 3- Terceira categoria de análise - Erro......... ..... ............ .....81  

QUADRO 4- Quarta categoria de análise- Discussão de conceitos .....81  

 

 



 

11 
 

SUMÁRIO 

 

PREMISSAS DA INVESTIGAÇÃO....... . ........... ........ ........ . ........... .. .                                                                                    

                                                                    

1 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO 

ENSINO ....... ........ ............ ........ ........ ............ ........ ........ ...........                                                                           

1.1 TECNOLOGIAS: ALGUNS CONCEITOS................ ..... ...... ..                     

1.2 EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA 

COMUNICAÇÃO.... ............ ........ ........ ............ ..... ... ........ ..  

1.3  ROBÔS E ROBÓTICA.......... ...... ............ ........ ...... .. .........  

1.4 ROBÓTICA EDUCACIONAL........ .. .. .......... ........ ... ..... ........  

1.4.1. PAPERT, A LINGUAGEM LOGO E A ROBÓTICA 

EDUCACIONAL... .. ............ ........ ........ ............ ........  

1.5. KITS DE ROBÓTICA.......... ........ ............ ........ ...... .. ..........  

1.5.1 CYBERBOX.............. ..... ... ........ ............ ..... ... ........ ..  

1.5.2. LEGO MINDSTORMS..... ......... . ............ .... .... ........ ..  

1.5.3. MODELIX.... ............ ........ ........ ............ ...... .. ........ ..  

1.5.4 ARDUINO..... ............ ........ ........ ............ ...... .. ... ..... .  

 

2 INTERESSE, ERRO E APRENDIZAGEM COLABORATIVA....... ...  

2.1 INTERESSE.... . ............ ........ ........ ............ ........ ........ . . . . . . .. .  

2.2 ERRO......... .... ............ ........ ........ ............ ........ ........ ....... ..  

2.3 APRENDIZAGEM COLABORATIVA............ ........ . ....... ........  

 

3 O CAMINHO DA INVESTIGAÇÃO.. ..... ............ ....... . ........ ...........  

3.1 CARACTERIZAÇÃO...... ........ ....... ............ ........ ...... .. ........  

3.2 DESENVOLVIMENTO........... ........ ............ ........ ..... ... ........  

3.3 A CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO.. .......... ........ ...... .. .........  

3.5 A COLETA DE DADOS......... ........ ........... . .... .... ........ ..........  

 

4.  ENTENDENDO AS FALAS- CATEGORIAS DE ANÁLISE........... ...  

4.1 INTERESSE.... . ............ ........ . ....... .......... .. ........ ........ ..... ....  

4.2 ERRO......... .... ............ ........ ........ .......... .. ........ ........ .... ......  

 

13 

 

21 

21 

21 

 

24 

31 

33 

 

36 

38 

39 

41 

43 

45 

 

53 

53 

56 

60 

 

67 

67 

69 

71 

78 

 

82 

82 

86 

 



 

12 
 

4.3 COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO......... .. ........ ...... ........... .  

4.3.1. COLABORAÇÃO...... ........ ....... ............ ...... .. ........ ....   

4.3.2. COOPERAÇÃO........... ........ .... ............ ........ . .... ... ....  

4.4. DISCUSSÃO DE CONCEITOS...... ............ ........ ... ..... .........  

4.4.1 SINAPSE... ... ............ ...... .. ........ ............ .... .... ........ ...  

4.4.2 ANALOGIAS ENTRE AS ESTRUTURAS DO SISTEMA 

NERVOSO E O PROTÓTIPO..... ......... ........... . ........ .. .  

4.4.2.1 A NATUREZA DO IMPULSO NERVOSO.... ......... .. ...  

4.4.2.2 A QUANTIDADE DE CONEXÕES NERVOSAS....... . ..  

  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES........ .. ........... . ........ ...... .. ....... ..... ......  

                                                             

REFERÊNCIAS..... ............ ........ ........ ............ ........ ........ ............ ...                                                                               

 

  

91 

91 

95 

97 

97 

 

99 

100 

102 

 

104 

 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

PREMISSAS DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

. . . quando o inesperado se manifesta, é preciso ser 

capaz de rever nossas teorias e ideias,  em vez de 

deixar o fato novo entrar à força na teoria incapaz 

de recebê-lo.  (Edgar Morin)  
 

 

Para dar início à apresentação da investigação intitulada 

ROBÓTICA EDUCACIONAL E APRENDIZAGEM COLABORATIVA NO 

ENSINO DE BIOLOGIA: DISCUTINDO CONCEITOS RELACIONADOS 

AO SISTEMA NERVOSO HUMANO é preciso retornar no tempo...  

Minha vida escolar começou muito cedo. Aos dois anos e meio 

de idade, após alguns problemas em casa, minha mãe foi “obrigada” a 

me levar com ela para a escola em que trabalhava, e como para 

permanecer na escola era necessária a matrícula, assim foi feito. 

Minha mãe, formada em Pedagogia, ministrava aulas na sala de 

alfabetização em que fui matriculada e, sentada na últ ima carteira da 

última f i leira, e “brincando” com os cadernos que ganhava, fui sendo 

alfabetizada. Como conseguia acompanhar a aprendizagem da turma, 

não foram criados empecilhos para minha promoção para a série 

seguinte. A part ir daí, sempre est ive dois anos à frente em relação à 

idade das demais crianças que frequentavam a mesma sala.  

Com quinze anos de idade passei no vestibular . Uma alegria 

para qualquer jovem que cursa a terceira série do ensino médio. Fui 

fazer Biologia na atual Pontif ícia Universidade Catól ica de Goiás. O 

bacharelado em Biologia sempre me encantou, mas desde o início da 

graduação meu interesse era pela l icenciatura. Antes de me formar, 

consegui um contrato temporário no Colégio Estadual Dom Abel, pelo 

qual sempre t ive muito carinho, haja vista que foi o colégio em que 

meus pais se conheceram, e onde t ive a certeza que um dia queria 

trabalhar com ensino de ciências.  

Com 19 anos, l icenciada e bacharel em Biologia, t inha interesse 

em ingressar em um Programa de Mestrado. Fui à Universidade Federal 
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de Goiás (UFG) do Programa de Mestrado em Genética e Biologia 

Molecular, pois precisava da assinatura de um professor/possível 

orientador para fazer a inscrição da seleção do Programa. Após longa 

conversa e a assinatura que precisava, ao sair do Instituto de Ciências 

Biológicas (ICB) do campus Samambaia, desisti,  descartando a f icha de  

inscrição. Entendi que o que queria era um Mestrado na área de 

educação, porém voltado para o Ensino de Ciências e o programa de 

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática (MECM) não havia 

sido implantado.  

Em 2004, me tornei efetiva da Secretaria de Educação do Estado 

de Goiás por meio de concurso e fui trabalhar no Colégio Estadual José 

Bonifácio da Silva localizado no setor Jardim Tiradentes, periferia da 

cidade de Aparecida de Goiânia. Fui modulada nas “piores” turmas, 

aquelas que nenhum professor do  colégio queria trabalhar. Eram as 

turmas do Projeto Acelera. Neste meio comecei minha vida docente, e 

entendi e aprendi muito, em especial a importância da dedicação.  

A caminho do Colégio, observava as necessidades das pessoas 

que por ali residiam. Um bai rro sem asfalto, com ruas cheias de 

erosão, um colégio construído com placas de cimento e telhado de 

f ibrocimento cheio de ninhos de passarinhos. Percebi que através da 

educação podemos transformar a vida de pessoas esquecidas, 

abandonadas e marginalizadas pela sociedade e tenho a convicção que 

dei meu melhor, numa tentativa de melhorar a vida daquelas pessoas 

com as quais convivi.  

O projeto Acelera consistia em colocar alunos do ensino 

fundamental com defasagem na serie/idade, ao f inal de dois anos, no 

ensino médio. Achei o projeto fantástico e trabalhei conforme 

orientação da Secretaria de Educação. As aulas seguiam eixos 

temáticos, voltados para o cotidiano do aluno. Os rótulos de 

bagunceiros e desinteressados colocados nos alunos pelos professores 

não foram percebidos por mim durante as aulas. Buscávamos materiais 

no entorno da escola, próximos às casas dos alunos e trabalhávamos 

com experimentos sem que t ivéssemos qualquer estrutura f ísica,  
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diferente de sala de aula, na escola. Os alunos se interessavam e 

dedicavam às aulas, tendo em vista que participavam, questionavam e 

colaboravam com o desenvolvimento dos conteúdos . Ao mesmo tempo 

trabalhava no Colégio Estadual Dom Abel, mas com o número 

expressivo de alunos que perdi devido à violência do setor Pedr o 

Ludovico, acabei deixando as aulas neste colégio.  

Trabalhava ainda em um terceiro Colégio, da rede privada, o 

Colégio Eduardo Marquez (CEM). Nessa insti tuição aprendi que o 

ensino tradicional não era de todo ruim e que eram possíveis aulas 

divertidas e o trabalho com o lúdico. Foi nesta inst ituição que no f inal 

do ano de 2006 vi um professor de física se esforçar para elaborar um 

projeto e tentar a primeira seleção do MECM da UFG. Confesso que 

f iquei tentada em fazer aquela seleção, mas por diversos motivos, 

dentre eles as 63 aulas que ministrava por semana, o sonho foi adiado.  

No f indar do ano de 2007 fui aprovada no concurso da prefeitura 

de Goiânia. Foi um grande sofrimento sair do CEM. Fui para uma 

escola na periferia da cidade e me deparei com alunos de nono ano do 

ensino fundamental que não conseguiam distinguir/reconhecer as letras 

do alfabeto. Mais uma vez comecei a pensar sobre quais eram minhas 

responsabil idades e a importância do meu trabalho na vida dos alunos. 

Eu deveria não só trabalhar ciências, mas língua portuguesa, 

matemática, história, geografia...  Enfim, trabalhar de maneira 

interdiscipl inar. Esperei o período do estágio probatório acabar para 

poder tentar a seleção do MECM, t irar l icença aprimoramento dos dois 

contratos (estadual e munic ipal) e me dedicar exclusivamente aos 

estudos. Em 2013 consegui a aprovação na seleção do Programa.  

Antes da seleção do MECM em que fui aprovada, em 2011, 

procurei o professor Márlon para conversar sobre meu interesse e 

minhas ideias de como trabalhar com o ensino de ciências de uma 

maneira diferente, com alunos rotulados, considerados dif íceis e 

desinteressados. O professor me apresentou suas l inhas de pesquisa e 

me identif iquei com a robótica educacional aplicada à Biologia. Esse 

interesse se deu pela percepção da necessidade de uma constante 
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inovação do fazer pedagógico por parte do professor durante as aulas, 

tendo em vista despertar nos alunos o interesse pelos conteúdos 

científ icos que se encontram sob responsabil idade da escola. Segundo 

Fourez et al . (2003), os alunos não demonstram predisposição pelos 

conteúdos científ icos por não se engajarem em um processo sem que 

tenham sido antes convencidos de que esta via seria importante para 

eles ou para a sociedade. Dessa forma estariam obrigados a  enxergar 

o mundo com os olhos de cientistas, ao invés de ajuda -los a enxergar,  

compreender o mundo deles.  

Corroborando com a ideia de crise no ensino de ciências, descrita 

por Pozo e Crespo (2009), Fourez (1997, 2003), Cachapuz et al.  

(2011), dentre outros autores, observo a falta de interesse dos alunos 

em relação aos conhecimentos disciplinares e at ividades abstratas e 

complexas para eles como é a biologia/ciência e a maneira linear, 

elit ista, deformada, empobrecida e descontextualizada que a mesma é 

apresentada nas escolas ainda hoje.  

Em Cachapuz et al (2011), encontramos diferentes pesquisas 

realizadas em didática das ciências que mostram reiteradamente o 

elevado insucesso escolar, a falta de interesse e a repulsa que as 

matérias científ icas geram nos alunos. Essa situação pode ser 

sinalizada acessando dados de recentes avaliações internacionais 

divulgadas pela Academia Brasileira de Ciências (ACADEMIA 

BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 2008, p. 5):  

 

[ . . . ]  os resultados apresentados no Programa 
Internac ional de Avaliação de Alunos (PISA) , 
mostram que os jovens bras i le iros estão em 
situação extremamente precár ia. [ . . . ]  a  grande 
maior ia dos estudantes, mesmo quando or iundos de 
escolas cons ideradas de boa qual idade, terminam 
sua educação bás ica e chegam ao ens ino super ior  
com graves def ic iências em sua capac idade de 
fazer uso de informações e conhec imentos de t ipo 
c ientí f ico para entender o mundo que os c ircunda e 
resolver problemas e questões que lhes são 
colocados.  

 

Apesar das mudanças realizadas nas últ imas décadas, com 

reformulações de currículos e construções de parâmetros curriculares, 
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não consigo perceber signif icativa melhora que possibi l ite a superação 

destes problemas. Nestes  treze anos de docência e com experiência 

nas redes pública e privada, observei que grande parte dos alunos que 

frequentam as escolas, tanto as localizadas em regiões periféricas da 

região metropolitana de Goiânia, quanto àquelas localizadas em 

regiões centralizadas, encontram-se desestimulados com o ensino 

escolar, no entanto apresentam interesse por  tecnologias.  

Fourez (2003), quando fala de objetivos e do sentido do ensino de 

ciências, geralmente faz referência às tecnologias, considerando que 

os alunos vivem em uma tecno-natureza. O que a princípio faz sentido 

para eles, não é o mundo desencarnado  dos cientistas, mas 

tecnologias e natureza que estão articuladas, em um universo de 

f inalidades e signif icados. Para Labegalini (2007), as tecnologias 

educacionais devem ser vistas como meios de contribuir para a 

aprendizagem por parte dos alunos, tendo em vista as possibil idades 

que elas oferecem.  

A util ização das tecnologias não substitui a escola, mas auxiliam 

o desenvolvimento das atividades educacionais através do intercâmbio 

de informações e do estímulo, de forma mais ágil, concreta e para 

muitos alunos mais agradável, em que o conhecimento não é 

unidirecional, somente do professor, mas vem de várias direções e dos 

próprios alunos. Assim, estes alunos podem ser instigados a tomarem 

decisões, fazerem ref lexões, serem criativos e darem signif icado aos 

conteúdos apresentados em sala de aula.  

É constante nos discursos of iciais sobre sociedade e educação, a 

ideia de que as tecnologias determinam uma nova forma de viver, 

trabalhar e de pensar. No entanto, nas escolas e para muitos 

professores, a util ização de tecnologias ainda provoca muitos 

incômodos, pelo distanciamento destes de um novo papel ainda não 

interiorizado. O papel fundamental da escola já não é a de preparar 

uma pequena elite para estudos superiores e proporcionar à grande 

massa os requisitos mínimos para uma inserção rápida no mercado de 

trabalho. Pelo contrário, consiste em preparar a maior quantidade 
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possível dos jovens para se inserirem de modo criativo, crít ico e 

interveniente numa sociedade cada vez mais complexa, em que a 

capacidade de descort inar oportunidades, a f lexibi l idade de raciocínio,  

a adaptação a novas situações, a persistência e a capacidade de 

interagir e cooperar são qualidades fundamentais.  

O uso das tecnologias em sala de aula não seria para reforçar a 

aquisição de conhecimentos e técnicas, em grande parte obsoletas, 

mas para desenvolver competências e capacidades nos alunos. Dessa 

forma, entendo que dentre a necessária mudança metodológica por 

parte do professor, uma alternativa que pode dar algumas respostas 

para essa crise no ensino de ciências é a util ização de tecnologias 

educacionais nas aulas, já que elas podem ser util izadas em qualquer 

nível de ensino. Neste trabalho consideramos em part icular a Robótica 

Educacional como uma parte dessas tecnologias.  

 

PROBLEMA 

 

Nestes meus anos de docência, as diferentes experiências 

enfrentadas nas escolas me f izeram entender que as dif iculdades e 

intempéries do ambiente escolar não devem ser encaradas apenas 

como impedimentos ou entraves. Mas também, como motivação para a 

busca de meios que possibi l item a construção do conhecimento 

científ ico e o desenvolvimento de habil idades e competências por parte 

dos alunos.  

Para isso, é fundamental a busca de estratégias que possibil item 

comparti lhar com eles esta responsabil idade. Nessa perspectiva, 

fazendo com que os alunos sejam partícipes dos processos de ensino e 

aprendizagem, tendo como meio o uso da robótica na discipl ina de 

Biologia de uma turma de alunos do ensino médio, foi delineada a 

pergunta central da investigação: Como a robótica educacional, num 

processo de aprendizagem colaborativa, pode contribuir na 

consolidação de conceitos de biologia relacionados ao Sistema 

Nervoso Humano por parte de alunos que cursam o ensino médio? 
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OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Os objetivos da investigação que surgiram a part ir da pergunta 

de pesquisa supracitada foram:  

 

OBJETIVO GERAL 

 

Debater e desenvolver conceitos de biologia  relacionados ao 

sistema nervoso humano a partir do funcionamento de robôs, como 

forma de construção conjunta do conhecimento científ ico em sala de 

aula. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  Elaborar e desenvolver robôs reaproveitando materiais de baixo 

custo como papelão, jornal e sucata;  

  Analisar a importância da aprendizagem colaborativa no 

desenvolvimento da atividade proposta.  

 

O projeto foi desenvolvido em 2014, no Colégio em que, naquele 

momento, estive lotada pela Secretaria de Educação do Estado de 

Goiás, o Colégio da Polícia Mil itar Polivalente Modelo Vasco dos Reis 

(CPMG –  PMVR), no período vespert ino, com quinze alunos 

matriculados e cursando a segunda série do Ensino Médio pela manhã.  

Se a priori a investigação t inha como base o desenvolvimento e 

o incentivo de uma aprendizagem colaborativa, a posteriori, durante as 

discussões iniciais bem como na elaboração/definição do modelo de 

robô a ser construído aparecem três aspectos que se tornam 

importantes e que são fruto de análise neste trabalho: o interesse, o 

erro e a cooperação.  
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ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Para além destas premissas da investigação que traz os 

antecedentes pessoais e algumas das motivações que originaram as 

indagações do tema estudo, a presente dissertação está estruturada 

pelos objet ivos da investigação.  

Na primeira parte é realizada uma articulação das discussões 

em relação às Tecnologias Educacionais voltadas à Robót ica 

Educacional e sua util ização a partir da aprendizagem colaborativa  no 

sistema educativo em geral e, em especial no ensino de Ciências . Em 

seguida, além de apontar o método,  se realiza uma breve revisão sobre 

diferentes conceitos relacionados com as mesmas, tendo como suporte 

a apresentação dos conceitos de interesse, erro e aprendizagem 

colaborativa e suas relações com a educação .  

Na parte três explicam-se os caminhos percorridos; a elaboração 

dos instrumentos da pesquisa, a população e amostra estudad a para 

atingir os nossos objetivos. Por últ imo são apresentadas as ref lexões 

oriundas dos dados coletados. Para melhor compreensão do fenômeno 

em estudo, decidimos dividir em quatro categorias de análise, 

nomeadamente: interesse, erro , colaboração e cooperação, e discussão 

de conceitos. 

Por últ imo estão algumas considerações e as referencias que 

serviram de suporte para a elaboração/escrita deste trabalho.  
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1. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

NO ENSINO 

 

. . .  não são as tecnologias que vão revolucionar o  

ensino e,  por extensão, a educação como um todo. 

Mas a maneira como esta tecnologia é util izada 

para a mediação entre professores, alunos e 

informação.  Esta pode ser revolucionária ou não 

(Kenski)  

 

Para Espinosa (2004), a pós-modernidade é caracterizada por 

mudanças sociais e culturais produzidas desde o f inal do século XX, e 

entre essas mudanças estão os avanços tecnológicos que promoveram 

uma nova organização de cidade, de configuração do espaço e do 

tempo, das relações econômicas, sociais, polít icas e culturais. É a 

denominada Sociedade do Conhecimento. Esta sociedade passou a 

exigir conexões, trabalhos conjuntos, no sentido de ultrapassar a 

fragmentação e a divisão dentre e entre as áreas do conhecimento. 

Dessa forma, entendemos que vivemos em uma sociedade marcada 

pela hegemonia dos meios de comunicação de massa, difusão 

instantânea da informação de forma globalizada, onde a tecnologia 

deve estar a serviço do bem-estar da humanidade. 

 

1.1 TECNOLOGIAS: ALGUNS CONCEITOS  
 

Antes de entrar em detalhes em assuntos referentes à 

tecnologia, é indispensável que algumas ref lexões acerca da tecnologia 

sejam feitas. Vivemos numa sociedade caracterizada pela diversidade 

de signif icados, ideias, conceitos, palavras, ati tudes, objetos, dentre 

outras manifestações da v ida humana. Esta mesma sociedade vem 

sendo chamada de "tecnológica", o que signif ica que o indivíduo está 

cada vez mais rodeado de artefatos, objetos, bens e símbolos que 

remetem à tecnologia. Entretanto, o que é tecnologia? O termo possui 

vários signif icados, dependendo do olhar lançado sobre esse 

fenômeno. 
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A palavra “tecnologia” deriva do grego technología , signif icando 

"tratado sobre uma arte". Também entendido como o conjunto de 

conhecimentos e princípios científ icos que se aplicam a um 

determinado ramo de atividade e à totalidade desses conhecimentos. 

Portanto, na raiz da palavra, segundo o dicionário, a tecnologia está 

relacionada às artes.  Numa perspectiva mais popular, a tecnologia está 

associada com o uso de máquinas e/ou disposit ivos durante a 

realização de at ividades, estando pautado com o desenvolvimento da 

humanidade.  

Para Hargreaves (1998), as tecnologias são produto de uma 

sociedade e de uma cultura, em um movimento cícl ico de retroação 

entre tecnologia, cultura e sociedade. E, devido à importância da 

tecnologia perante a sociedade, sugere um novo modelo de escola ao 

af irmar que as regras do mundo estão mudando e está na hora do 

ensino e do trabalho docente acompanharem essas mudanças.  
 

O termo “tecnologia” refere -se a tudo aquilo que o ser humano 

inventou, tanto em termos de artefatos como de métodos e técnicas, 

para ampliar a sua capacidade física, sensorial, motora ou mental, 

facil itando e simplif icando o trabalho do homem, além de enriquecer 

suas relações interpessoais.  
 

No senso comum, a tecnologia é vista como a expressão 

material de um processo que se manifesta através de instrumentos, 

máquinas, dentre outros materiais, cuja suposta f inalidade é melhorar a 

vida humana. Essa visão vem sendo bastante difundida, principalmente 

através dos meios de comunicação que constantemente divulgam 

produtos e serviços tecnológicos com o objet ivo de faci l i tar o cotidiano 

das pessoas, e a ideia de que ela se torne mais confortável e ef iciente. 

Vale ressaltar que a tecnologia, neste sentido, pode ajudar, m as 

também pode complicar, dependendo do uso que dela fazemos. 
 

As tecnologias vão evoluindo, visando à satisfação de 

necessidades. Produtos são feitos por empresas que, por sua vez, dão 

a elas um signif icado instrumental. Isto quer dizer que a tecnologia 

possibil ita o aumento de produtividade e competit ividade dos produtos. 
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Deste ponto de vista, a tecnologia foi apontada, por Hargreaves (1998), 

como uma das forças produtivas que, juntamente com a força de 

trabalho, garantem a produção de mercadorias em maio r quantidade e 

em menor tempo. A sua comercial ização proporciona a acumulação 

ampliada do capital e a reprodução do capitalismo.  

A tecnologia é pensada de maneira a otimizar o processo 

produtivo de bens dir igidos ao mercado de consumo, o qual direciona a 

produção. Esta visão pragmática da tecnologia está também presente 

em outras instâncias da sociedade, como órgãos governamentais,  

inst itutos de pesquisa, ensino e órgãos de f inanciamento para o 

desenvolvimento científ ico e tecnológico.  

Buscando outras fontes, encontramos em Kenski (1996) uma 

consideração sobre o alcance da tecnologia. Assinala a autora: "a 

televisão, o rádio, o telefone e o videocassete são máquinas 

plenamente conhecidas por sujeitos de todas as camadas sociais" 

(p.128). A autora segue evidenciando que 
 

 
[ . . . ]  as tecnologias invadem nossas v idas, ampl iam 
a nossa memória, garantem novas poss ib i l idades de 
bem-estar e f ragi l izam as capac idades natura is do 
ser humano.. .  Somos muito d iferentes dos nossos 
antepassados e nos acostumamos com alguns 
confortos tecnológicos –  água encanada, luz 
e létr ica, fogão, sapatos, te lefone –  que nem 
podemos imaginar como ser ia v iver  sem eles 
(KENSKI,  2007, p.19) .  

 

As tecnologias da informação e da comunicação tem ocupado um 

lugar fundamental na configuração de nossa sociedade e nossa cultura.  

Kenski (2007) demonstra que as tecnologias das mais simples às mais 

sofisticadas estão presentes em nosso dia -a-dia, seja em nossas casas 

ou em lugares públicos, e que nós nos acostumamos com elas, a ponto 

de se tornarem indispensáveis.  
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1.2. EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E  

COMUNICAÇÃO  

 

Desde a década de 1960, numerosos autores tem proposto dividir 

a história da humanidade em períodos caracterizados pela tecnologia 

dominante de codif icação, armazenamento e recuperaçã o da 

informação. A tese fundamental é que estas mudanças tecnológicas 

deram lugar a mudanças radicais na organização do conhecimento, nas 

práticas sociais e nas formas de organização social e na própria 

cognição humana, em especial no que se refere à subje tividade e à 

formação da identidade. Só adotando uma perspectiva histórica é 

possível compreender as transformações que vivenciamos na 

atualidade. 

A primeira grande transformação acontece com o surgimento da 

linguagem oral, ou seja, a codif icação do pensam ento humano através 

de sons produzidos pelas cordas vocais e pela laringe. A “fala” 

proporcionou uma nova dimensão à interação humana transformando o 

pensamento numa mercadoria social. Pela fala foi possível tornar 

pública e armazenar a cognição humana nos  cérebros das pessoas. A 

palavra falada possibi l itou construir uma estrutura ao pensamento ao 

mesmo tempo em que se pode transmiti - lo aos demais.  

A segunda revolução acontece com a criação dos sinais gráf icos 

para registrar a fala para além dos limites biológicos através da escrita. 

Os primeiros registros desses sinais gráf icos remontam ao paleolít ico, 

mas apenas 3500 anos a.C. começam a ser util izados para representar 

a fala. A palavra escrita permitiu uma independência espaço -temporal 

para a fala, reestruturando a consciência, dando autonomia ao 

discurso, e sistematizando o conhecimento e o pensamento.  

Com o advento e desenvolvimento da escrita surgem a s primeiras 

escolas conhecidas, 2000 anos a.C., na Suméria, como lugares que 

tem como objet ivo ensinar a  escrita cuneiforme a uma classe social 

“privilegiada”, os escribas .  O surgimento da escrita cria uma 
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dissociação entre as atividades de ensino e de aprendizagem e as 

atividades da vida cotidiana.  

A terceira revolução acontece com a imprensa. A partir del a a 

reprodução e difusão do conhecimento e das ideias acontece de forma 

ampla tendo uma inf luencia fundamental na organização social, polít ica 

e econômica da modernidade. Com o advento das universidades no 

século XII, criam-se as primeiras bibliotecas universitárias, 

possibil itando-se o acesso à cultura e ao conhecimento a um número 

maior de pessoas. Com o conhecimento nos livros aprender a ler e 

escrever passam a ser o aspecto mais importante que se dá na escola.   

A quarta revolução tecnológica, à qual estamos submetidos é a 

dos meios eletrônicos e a digital ização, que se trata de um novo código 

mais abstrato de representação da informação. A origem desta etapa 

situa-se no dia em que Samuel Morse enviou a primeira mensagem por 

telegrafo: 24 de maio de 1844.  A maioria das explicações sobre a 

evolução das tecnologias da informação sofre um forte determinismo 

tecnológico. No entanto, as mudanças desta quarta revolução 

ultrapassam questões tecnológicas, dependendo de outros fatores 

sociais e econômicos.  

Todas estas mudanças tecnológicas acontecem dentro de um 

contexto socioeconômico que torna possível seu desenvolvimento em 

centros de pesquisa, e Universidades transferindo -se sua aplicação à 

sociedade, provocando um conjunto amplo de mudanças. Conjunto de 

transformações que dá origem ao termo: Sociedade da Informação 1.  

Esta Sociedade da Informação apresenta, a cada dia, novos 

problemas e oportunidades que exigem novas maneiras de pensar. 

Além disso, muitos artefatos e situações f icam obsoletos rapidamente, 

o que se pode verif icar em setores, tais como: medicina, engenharia, 

comunicações, etc. Mas e a educação? Como preparar os estudantes 

para um mundo de transformações cada vez mais rápidas? As 

discipl inas de estudo atendem às demandas do presente e do futuro? 

As metodologias atendem às expectativas dos alunos?  

                                                           
1
 O termo utilizado aqui, baseia-se na ideia de Sociedade da Informação, descrita e estudada por Castells (2002). 
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As relações entre as tecnologias e a ação educativa são 

estudadas por Porto (2005), que se refere às tecnologias, mais 

especif icamente, da comunicação e informação como  

 

[ . . . ]  sendo não apenas equipamentos e/ou 
ferramentas de ens ino,  mas como um conjunto de 
processos usados na interação entre pessoas, que 
põe em discussão questões indiv iduais , referentes 
aos interesses e subjet ividades dos suje itos, e 
questões colet ivas,  referentes aos contextos 
soc iocultura is dos indivíduos (2005,  p.4).   

 

Portanto, sob esta ótica, a interação entre as pessoas propiciada 

pelas tecnologias pode e deve, num processo educativo, servir como 

elemento de ensino e de aprendizagem. Sob este ponto de vista, as 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) possibil itam 

informações, processos e/ou relações que se tornam educativas.  

As TICs permeiam nosso cotidiano por meio de suportes, como o 

jornal, o rádio, a televisão, a internet, permit indo o acesso e a 

veiculação das informações em todo o mundo. Dessa forma, a escola 

não pode permanecer alheia a essa sociedade da informação no 

sentido de f icar inerte em relação às mudanças sociais. Segundo 

Echeverría (2000), por possibi l itarem a criação de um novo espaço 

para as relações humanas, a interação, a memorização, o 

entretenimento e a expressão de emoções e sentimentos, as TICs 

estão transformando os processos educativos.  Elas estão exigindo das 

escolas uma reformulação de suas propostas pedagógicas em relação a 

incluir conteúdos pautados à  sua util ização de maneira signif icat iva.  

Freire e Guimarães (2003) propõem o surgimento de uma escola que: 

[ . . . ]  es t ivesse à a l tura das novas ex igênc ias soc ia is , 

h istór icas, que a gente exper imenta. Uma escola 

que não t ivesse, inc lus ive, medo nenhum de 

d ia logar com os chamados meios de comunicação.  

Uma escola sem medo de conviver  com eles.  Ass im, 

essa escola necessar iamente se renovar ia,  com a 

presença desses instrumentos comunicantes que a 

gente tem aí,  e poder ia também ajudar até a tarefa 

dos meios de comunicação. (FREIRE e 

GUIMARÃES, 2003,  págs. 36 e 37).   
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Nesse sentido, a util ização das TICs nas escolas e nas salas de 

aula proporciona a imersão desses espaços no mundo real, permitindo 

articulações das situações global e local, sem o desdém dos 

conhecimentos compilados ao longo do tempo. Segundo Hancock 

(2005), a incorporação dos valores tecnológicos, bem como o seu 

entendimento crít ico na educação, passa a ser pré-condição para 

inserção e compreensão do mundo contemporâneo, industrial izado e/ou 

em desenvolvimento. Tecnologias e informações estão integradas com 

a f inalidade de produzir novos conhecimentos que permitem 

compreender as problemáticas atuais e buscar alternativas para a 

transformação do cotidiano e podendo contribuir na construção da 

cidadania.  

Surge assim a Tecnologia Educativa, pautada em uma 

aprendizagem de conhecimentos com signif icados, na qual o aluno 

possui um papel ativo e o professor deixa de ser o centro do 

conhecimento. Morán (2000) reforça essa ideia quando diz que:  

 

Este modelo se sustenta nos pressupostos teór icos  

da ps icologia condut iv ista que concebe a 

aprendizagem como uma mudança de  conduta 

observável ,  medível  e re lat ivamente duradoura.  

Uma das propostas da Tecnologia  Educat iva é 

outorgar um papel at ivo ao estudante e o professor  

desaparece do centro da cena" (Morán,  2000,  p.  

269)  ( tradução nossa)   

 

De forma geral podemos dizer que ao longo da história é 

possível observar uma evolução do conceito de Tecnologia Educativa, 

desde um enfoque instrumental ista, passando por um enfoque 

sistêmico de ensino centrado na solução de problemas, até chegar a 

um enfoque mais centrado em análises e concepção de meios de 

comunicação social e de ensino que não só fala de aplicação 

(execução), mas também de ref lexão e construção do conhecimento. 

Esta é uma concepção de tecnologia como ação educativa , concebida 

como um modo concreto de conduzir à ação. Trata-se de uma forma de 

organizar o processo educativo uma vez que se consegue colocar a 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
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mídia a serviço do ensino,  integrando a tecnologia de forma 

considerável nos processos de ensino e de aprendizagem. Nesta linha 

de pensamento a educação deve ser um processo tecnológico, 

concebido e planejado em função de conhecimentos teóricos.  

Nesse sentido, o papel reservado para a Tecnologia Educativa é 

da formação para a cidadania, com cidadãos de hábitos, interesses, 

formas de pensar e sentir emergentes. Para Almeida (2005), estar 

inserido na sociedade da informação é saber uti l izar as tecnologias na 

busca e seleção de informações que permitam as pessoas resolverem 

os problemas do cotidiano, compreenderem o mundo e atuarem na 

transformação de seu contexto. Assim, as TICs favorecem a 

democratização do acesso à informação, a troca de informações e 

experiências, a compreensão crít ica da realidade e o desenvolvimento 

humano, social,  cultural e educacional.  

Ainda com relação à formação cidadã em ambiente escolar, Lima 

(2001) acrescenta que a uti l ização das TICs enquanto recurso didático 

não é sinônimo de qualidade, mas uma maneira que os professores têm 

de atrair a atenção e motivar a aprendizagem dos alunos, af irmando 

que o modelo tradicional é insuficiente para tal. Ou seja, as TICs por si 

só não aumentam o desempenho dos alunos e sim a capacidade do 

professor em prender a atenção deles. Para Izquierdo (2005),  

 

As Novas Tecnologias tem impactado de ta l mane ira 

na soc iedade que é impossível presc indir  delas, 

independentemente de que a escola, a sala de aula 

e/ou o espaço d idát ico,  as  tenham ou não. No 

entanto, seu uso é de mediadoras entre o docente, 

o saber (objeto de estudo) e o estudante. Cada 

tecnologia tem sua própr ia l inguagem e seu própr io 

canal para transmit ir  a informação; e de cada uma 

delas, podemos os educadores, aprove i tar  suas 

poss ib i l idades para promover e acompanhar  os  

processos de ens ino e de aprendizagem . ”  

( IZQUIERDO, 2005,  p.12)  ( tradução nossa)  

 

Uma problemática apontada para a util ização das TICs nas 

escolas é a ausência de uma formação específ ica para os professores.  

Para que o docente util ize as TICs durante sua prática pedagógica de 
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forma a garantir a construção de um conhecimento válido e criat ivo, é 

necessário que ele detenha informações e entenda as possibil idades de 

uso sobre cada equipamento disponível nas inst ituições. Assim,  

 

É necessár io, sobretudo, que os professores se 

s intam confor táveis  para ut i l izar esses novos 

aux i l iares d idát icos.  Estar confortável s ignif ica 

conhecê- los , dominar  os pr incipais procedimentos 

técnicos para a sua ut i l ização,  aval iá - los  

cr i t icamente e cr iar  novas poss ib i l idades 

pedagógicas, part indo da integração desses meios 

com o processo de ensino. (KENSKI,  2003,  p.  77) .    

 

Loll ini, apud  Lima (2001), observa algumas das vantagens do 

uso das TICs em sala de aula, principalmente em relação ao uso de 

computadores:  

 A ausência do risco de bloqueio cognitivo decorrente de problemas 

emotivos na relação professor/aluno, devido à frieza e indiferença 

do computador perante os erros dos alunos;  

 O relacionamento interativo, que seria a formulação, avaliação, 

teste e reformulação de hipóteses por  parte do aluno, por o 

computador exigir quase sempre um papel ativo de quem o usa;  

 Diferentes modos de resolução do mesmo problema, pois não existe 

regra que determine a escolha do caminho que o aluno irá optar 

para resolver determinado problema;  

 O prazer da descoberta; motivação; alegria; emoção; cooperação; 

integração social;  

 Aprendizagem com signif icado; retorno e possibil idade de correção 

de erros;  

 Desenvolvimento do pensamento crít ico; e possibi l idade de provocar 

desafios. 

Na presente dissertação, consideramos a robótica educacional 

como uma tecnologia educacional passível de ser uti l izada em sala de 

aula como um auxílio ao professor em sua prát ica pedagógica. Ainda 

consideramos o ambiente de programação –  necessário para o trabalho 
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com a robótica - elemento importante no processo ensino/  

aprendizagem.  

Valente (2005) af irma ser o ambiente de programação essencial 

para o trabalho com robótica educacional,  apresentando-o para além de 

uma representação gráf ica de um modelo pensado pelo aluno , já que 

pode ser executado pelo computador, produzindo um resultado  que “. ..  

quando confrontado com a ideia que deu origem ao programa, 

possibil ita ao aprendiz rever seus conceitos e com isso aprimorá -los ou 

construir novos conhecimentos ”.  Assim, a programação auxil ia o 

processo de construção de conhecimento  por sugerir ciclos e, o 

computador, ao executar os comandos fornecidos, não está apenas 

representando ideias, ele concatena as ações de descrição, execução, 

ref lexão e depuração, favorecendo a construção do conhecimento.  

As transformações virtuais , sofridas pelo computador a partir da 

ação no ambiente de programação, correspondem ao raciocínio do 

aluno, podendo este, durante a execução de determinado trabalho, 

passar de um nível inicial de conhecimento para níveis mais 

elaborados. Assim, a construção do conhecimento se dá a partir do 

trabalho conciso do aluno no ambiente de programação.  

Com essa perspectiva observamos as TICs presentes nas 

propostas para os novos modelos de educação. O principal objetivo 

com esta inserção é a busca de melhores condições nos processos de 

ensino/aprendizagem, fomentando uma educação mais motivadora e 

dinâmica. Compreendemos as TICs como uma das formas de fomentar 

um ensino indagador no qual o próprio aluno busque as respostas de 

seus questionamentos.  

Essa tecnologia, de forma geral, ainda pouco explorada no 

âmbito do ensino em ciências,  vem ganhando espaço a partir de suas 

relevantes contribuições como o estimulo ao pensamento investigativo 

e o raciocínio-lógico do aluno. Para uma melhor compreensão desta 

discussão cabe conceituar o que vem a ser os  robôs, a robótica e ainda 

a robótica educacional.  
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1.3. ROBÔS E ROBÓTICA 

 

Segundo Pereira Júnior (2014), o conceito de robô é amplo e vem 

se modif icando a medida dos avanços tecnológicos.  Em sua 

dissertação o autor faz um histórico da robótica e apresenta Karel 

Kapek, escritor e teatrólogo, como o criador da palavra robô, que em 

tcheco signif ica trabalhador forçado. Deixando a literatura de f icção 

científ ica e part indo para a aplicação industrial, Ullrich (1987) define o 

robô como: 

Um equipamento mult i func ional e reprogramável,  
projetado para movimentar mater ia is,  peças, 
ferramentas ou d isposit ivos especia l izados através 
de movimentos var iáveis e programados,  para a 
execução de uma inf in idade de tarefas (ULLRICH, 
1987,  p.5).  

 

Ainda para o Robot Institute of America:  

 

Um robô é um manipulador mul t i func ional  
reprogramável,  concebido para des locar,  por meio 
de movimentos var iáveis programados,  peças,  
utensí l ios ou ins trumentos espec ia l izados, d e 
maneira a executar d iferentes tarefas. (GIRALT, 
1997 p.  18)  

 

Tendo como partida estas definições, entendemos um robô como 

um equipamento que pode desenvolver diferentes funções, realizar 

inúmeras tarefas e por não possuir uma programação única, podendo 

ser reprogramável.  Tal fato nos leva a pensar em diferentes e 

potenciais uti l izações.  

Por existirem robôs com diferentes formas e f inalidades, alguns 

autores os classif icam e os categorizam. Martins (2006)  classif ica os 

robôs seguindo critérios de tecnologia, de capacidade de produção, de 

movimentos e de programação, de primeira a quarta gerações, dos 

mais simples aos mais complexos. Para Riascos (2010), os robôs 

podem ser classif icados de maneira mais detalhada, adicionando os 

critérios de autonomia do sistema de controle, da mobil idade da base, 

da estrutura cinemática e do espaço de trabalho.  
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Uma classif icação mais ampla de robôs foi proposta por 

integrantes do Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas 

(LEQUAL), da Universidade Federal de Goiás (UFG), do qual 

participamos. Para nós existem três categorias de robôs: imóveis, 

simuladores estát icos e móveis.  

Os robôs imóveis executam funções de forma estática, sem 

desenvolver qualquer movimento, como pode ser o acender das luzes 

de uma cidade quando anoitece. Os simuladores estáticos simulam 

fenômenos naturais também de forma estática, como um simulador da 

reação de fotossíntese em plantas . Já os robôs móveis possuem peças 

de locomoção como esteiras ou rodas que lhes conferem movimentos 

limitados na execução de suas funções.  

Com relação ao conceito de robótica, Pereira Júnior (2014), 

af irma que a palavra “robótica” foi criada e divulgada pelo bioquímico e 

escritor Isaac Asimov em 1942. Para Asimov, em sua literatura de 

f icção científ ica, a robótica seria uma área do conhecimento científ ico 

capaz de melhorar a relação do homem com o mundo.  

Maisonnette (2002), não atende a esse conceito, definindo 

robótica como: 

O contro le de mecanismos eletroeletrônicos através 
de um computador ,  transformando-o em uma 
máquina capaz de interagir  com o meio ambiente e 
executar ações def in idas por um programa cr iado 
pelo programador a par t ir  dessas interações .  
(MAISONETTE, 2002,  p.  23)  

 

Silva (2009) vai além, propondo a robótica como uma ciência que 

pensa e constrói robôs, que esta se encontra em expansão, envolvendo 

diferentes áreas do conhecimento como eletrônica, f ísica, hidráulica, 

programação, informática, química, biologia, dentre outras. Entre estas 

outras a área educacional é o nosso objetivo e para isso buscamos 

entender o conceito de Robótica Educacional.  
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1.4. ROBÓTICA EDUCACIONAL 

 

A robótica educacional teve início com a introdução de 

computadores no ambiente escolar, nos anos 1970 nos Estados Unidos 

e nos anos 1980 no Brasil. Segundo Papert (2008), essa introdução se 

deu pelas primeiras experiências com o computador nas inst ituições 

educacionais que t inham como objetivos a realização de atividades de 

programação. Menezes e Santos (2002), usam o termo robótica 

educacional,   

[ . . . ]  para caracter izar  ambientes de aprendizagem 
que reúnem mater ia is de sucata ou k its de 
montagem compostos por peças d iversas, motores e 
sensores contro láveis  por computador e sof twares 
que permitam programar de a lguma forma o 
func ionamento dos modelos montados. Em 
ambientes de robót ica educac ional,  os suje i tos  
constroem sis temas compostos por modelos e 
programas que os contro lam para que e les 
func ionem de uma determinada forma. (MENEZES E 
SANTOS, 2002, p. 47) .  

 

Maisonnette (2002) traz um conceito de robótica educacional 

como aplicação da tecnologia (robótica) na área pedagógica,  

 

[ . . . ]  sendo mais um instrumento que garante aos 
par t ic ipantes a v ivênc ia de exper iênc ias 
semelhantes às que real izarão na vida real e 
oferece oportunidades para propor e solucionar 
problemas dif íce is mais do que o bservar formas de 
solução.  (MAISONETTE, 2002,  p. 23)  

 

Nessa l inha de pensamento,  a util ização da robótica na educação 

tem como função a expansão do ambiente de aprendizagem por esse 

recurso permitindo que haja a integração de diversas discipl inas e a 

simulação de alguns procedimentos científ icos básicos como levantar 

problemas, formular hipóteses, realizar observações, testes e 

alterações para o funcionamento adequado do robô. Assim, o aluno se 

torna sujeito na construção de seu conhecimento através de suas  

próprias observações e ações. 

Para Casti lho (2002),  

A robót ica educac ional é vol tada a desenvolver  
projetos educac ionais  envolvendo a at ividade de 
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construção e manipulação de robôs, mas no sent ido 
de proporc ionar ao a luno mais um ambiente de 
aprendizagem, onde possa desenvolver seu 
rac iocín io, sua cr iat iv idade, seu conhec imento em 
diferentes áreas, a conviver em grupos cujo 
interesse pela tecnologia e a in tel igênc ia ar t i f ic ia l é  
comum a todos (CASTILHO, 2002 ,  p. 7) .  

 

E, segundo Schons et al.  (2004) esta, 

 
Const i tu i  nova ferramenta que se encontra à 
d ispos ição do professor, por meio da qual é 
possível  demonstrar  na prát ica muitos dos 
conceitos teór icos, às vezes de dif íc i l  compreensão,  
motivando tanto o professor como pr inc ipalmente o 
a luno.  (SCHONS et a l . ,  2004,  p 15)   

 

Nesse sentido, a robótica educacional também é uma ferramenta 

que permite ao professor demonstrar na prát ica conceitos teóricos de 

biologia de forma a motivar o aluno, que a todo o momento é desafiado 

a observar, abstrair e inventar, além de despertar o interesse pela 

tecnologia e a motivação para a realização de trabalhos em grupos . Ao 

util izar conceitos de diferentes disciplinas escolares com a f inalidade 

de construção dos protótipos, a robótica educacional leva o aluno a 

uma tessitura de experiências de aprendizagem. 

Em um conceito diferente dos citados, Martins (2006) apresenta 

uma concepção mais técnica ao af irmar que a robótica educacional 

trata: 

[ . . . ]  da descr ição de um conjunto de recursos 
robóticos que apela para a popular idade de robô s 
que reagem a movimentos prec isos, ruídos e cores,  
noção de d is tânc ia, tudo isso sendo usado como 
faci l idades para a inc lusão d ig i ta l e para a 
educação tecnológica, em um mundo contro lado 
pelos computadores . (MARTINS, 2006, p.7).  

 

A partir desses conceitos, entendemos como robótica educacional 

uma ferramenta pedagógica caracterizada por um ambiente de 

aprendizagem que util iza robôs com o intuito de construir determinados 

conhecimentos. Destacamos que ela não prioriza o ensino técnico e 

sim estimula o pensar, o agir e o ref letir sobre determinadas ações de 

forma lúdica. Essa ferramenta aplicada ao ensino é um campo de 

estudo muito explorado por pesquisadores na área de matemática, por 
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abrir espaço para um trabalho diferenciado em sala de aula e se 

tornando um campo de pesquisa rico e amplo , mas ainda pouco 

explorado nas outras áreas, principalmente no ensino de 

biologia/ciências. 

A robótica educacional pode suprir aspectos que representam a 

f inalidade da educação e a obrigação da escola, além do papel dos 

professores de não margearem a inserção dos alunos em ambientes 

tecnológicos. Um trabalho que ut il ize a robótica educacional como 

ferramenta metodológica pressupõe um trabalho em grupo para se 

atingir o objetivo f inal , qual seja,  a aprendizagem de determinado 

conteúdo e a construção de um robô que execute as tarefas escolhidas 

pelo grupo.  

D'Abreu (2004) af irma que o ambiente de aprendizagem baseado 

no uso de dispositivos robóticos tem possibi l i tado de forma simples, 

econômica, rápida e segura, disponibi l izar recursos tecnológicos para a 

aprendizagem, não só de robótica, mas de ciências de uma maneira 

geral. Segundo Santos (2010) a util ização desta ferramenta 

potencial iza o trabalho colaborativo, mas este só irá fazer sentido se 

concebido em parcerias que levem a discussões e a tomadas de novos 

rumos e caminhos, no qual o professor é o mediador e o facil itador do 

debate entre os alunos.  

Corroborando com essa ideia, entendemos a robótica 

educacional como uma tecnologia que enriquece  a educação por 

viabil izar a interação entre as pessoas participantes do processo 

educacional, além de estimular diferentes comportamentos nos alunos . 

No entanto, a ut il ização da robótica educacional como metodologia de 

ensino apesar de não ser inédita, é pouco estudada e aplicada no 

ensino de ciências/biologia.  

Enf im, a robótica educacional pode ser uma forte aliada para 

motivar adultos e crianças face às potencial idades e benefícios que 

apresentam. Ela busca deixar o ambiente educacional mais atrativo 

para os alunos, permite a interdisciplinaridade expandindo as 

possibil idades de aprendizagem, possibil ita o desenvolvimento do 
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raciocínio lógico, inst iga criatividade, curiosidade, resolução de 

problemas, o diálogo, a  interação, o trabalho em grupo. Desse modo,  o 

trabalho de pesquisa, é capaz de promover e valorizar a cooperação 

bem como a colaboração sem que as particularidades e singularidades 

de cada indivíduo sejam suprimidas e pode servir como método de 

avaliação alternativa.  

O trabalho com a robótica educacional pressupõe também o 

trabalho de programação de protótipos. Dessa forma, faremos um 

histórico sobre a linguagem de programação denominada LOGO, criada 

por Seymour Papert no Massachussetts Institute of Technology  (MIT), 

precursora dos ambientes de programação util izados atualment e. 

 

1.4.1. PAPERT, A LINGUAGEM LOGO E A ROBÓTICA EDUCACIONAL  

 

O educador matemático Seymour Papert , com o intuito de integrar 

a informática e o ambiente de programação às escolas, criou a 

linguagem de programação LOGO, que segundo Castilho (2002) é 

capaz de abranger diversas áreas de conhecimento a partir da 

possibil idade de simular formas, imagens e comandos de forma 

acessível em qualquer idade. Dessa forma ele foi um dos pioneiros em 

difundir a introdução da informática na educação e a util ização do 

computador por meio da linguagem de programação LOGO. Para Papert 

(1985), programar era uma forma de comunicação entre o homem e o 

computador, na qual ambos conseguiam se entender , motivo pelo qual 

os comandos dessa programação são simples para facil i tar o aces so de 

crianças e alcançar seu objet ivo.  

 Na introdução do seu livro, Papert  (1985) apresenta suas 

expectativas acerca das transformações que os computadores poderão 

produzir nas aprendizagens infantis:  

 

Segundo minha visão, objetos da era espacial ,  na 
forma de pequenos  computadores, atravessarão 
essas barre iras cu ltura is para entrar nos d iversos  
mundos pr ivados das cr ianças.  E o farão não como  
meros objetos f ís icos.  Este é um l ivro sobre como 
os computadores podem ser os por tadores de 
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inúmeras ideias e de sementes de mudança 
cultura l ,  como podem ajudar na formação de novas 
re lações com o conhec imento de maneira a 
atravessar as tradic ionais  barreiras que separam a 
c iênc ia dos seres humanos e esses do 
conhec imento que cada indivíduo tem de s i mesmo 
(PAPERT, 1985, p.16-17) .  

 

Papert criou uma tartaruga de solo  que representava f iguras 

geométricas e que recebia comandos através de um computador que 

util izava a programação em linguagem LOGO (f igura 1). Segundo 

Gonçalves (2007), a pretensão de Papert era fazer com que crianças 

compreendessem o movimento da tartaruga através dos movimentos de 

seu próprio corpo, e assim por si próprias construir seu conhecimento. 

Com a ascensão dos computadores pessoais (PC), a tartaruga de solo 

foi substituída por uma tartaruga virtua l que se movimentava na tela do 

computador e realizava atividades mediante a programação dos alunos 

que eram inseridas na janela de comandos.   

 

 
Figura 1: Tartaruga de solo criada por Papert  

Disponível  em: http: / /robeducativa.b logspot .com.br/2013/09/seymo ur-papert-e-
robotica-educac ional.html  

 

Papert (1985) denominou o ambiente virtual da tartaruga de 

objeto de pensar com  (grifo nosso). Esse objeto de aprendizagem foi o 

ponto de part ida para a criação de outros objetos inventados pelos 

alunos por meio da linguagem LOGO, nos quais estariam presentes o 

fator cultural e o conhecimento implícito, uma vez que os alunos 

escolheriam o que gostariam de aprender, despertando o interesse e o 

prazer na aprendizagem. Dessa forma, através da programação, os 

alunos colocariam em prática suas intenções, seus desejos e seus 
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conhecimentos internalizados na construção de novos saberes, por 

meio da problematização embutida na resolução da atividade escolhida.  

Posteriormente, Papert observou que a programação de 

tartarugas não t inha relação com o cotidiano das pessoas e, ao invés 

de tentar atraí-las para seu mundo cibernético, fez com que a 

cibernética entrasse na vida das pessoas. Part indo desse pensamento 

Papert justif icou sua sociedade com a empresa de fabricação de 

brinquedos de encaixe, LEGO. Para Papert (2008), as crianças  

  
[ . . . ]  dever iam ser capazes de constru ir  uma 
tar taruga 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-desper tador dever iam ter essa opção 
também. Elas ser iam l im itadas apenas por suas 
imaginações e habi l idades técnicas (PAPERT, 2008,  
p.  184).    

 

Atualmente kits de robótica estão sendo introduzidos n os espaços 

escolares, podendo ou não conter peças específ icas para construção 

do robô desejado. Um dos kits que contém as peças para a construção 

de protótipos específ icos mais conhecidos e uti l izados é justamente o 

da empresa LEGO. Esta empresa, juntamente com o software 

educacional  criado por Papert , abriu caminho para a programação dos 

dispositivos robóticos.  

Para o processo de construção de robôs em contexto escolar, 

estão disponíveis no mercado diversos kits de robótica  que podem ser 

util izados tanto na construção dos protót ipos robóticos quanto no 

trabalho abstrato de programação no qual, a partir do  software, o aluno 

irá propor comandos com a f inal idade de que seu protótipo cumpra 

determinada tarefa.  

 

1.5. KITS DE ROBÓTICA  

 

Esta parte do trabalho tem o intuito de descrever 

minunciosamente alguns kits de robótica disponíveis no mercado. Os 

trabalhos que usam robótica não descrevem adequadamente os vários 
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kits existentes tanto no mercado quanto de forma livre. Pensamos que 

esse trabalho pode ser uma referência em relação ao uso e 

funcionamento dos kits, o que nos fez optar por desenvolver e 

apresentar esse item. 

Para construir um robô, De Almeida et al . (2013), descreve como 

sendo necessários: um controlador, sensores, atuadores, 

manipuladores, engrenagens, eixo, fonte de energia, f iação e e strutura, 

componentes que são encontrados, em grande parte, nos kits de 

robótica. Destes kits, a seguir apresentamos/descrevemos as 

características de quatro dos mais util izados: o Cyberbox, o Lego 

Mindstorms, o Modelix e de maneira mais completa o Arduino , que foi o 

kit escolhido/uti l izado em nossa investigação.  

 

1.5.1. CYBERBOX 

 

De acordo com o manual de instruções disponível em pdf no site 

(http://www.bettech.com.br/portal5f/media//manual_do_usua_rio -ed.pdf), o 

kit de robótica CyberBox é composto de: uma Interface para robótica  

em acríl ico transparente (CyberBox) ; uma fonte de alimentação 110/220 

V; um cabo de dados serial (2m); uma maleta plástica ; uma mini chave-

de-fenda; um motor DC 12 V; um CD-ROM contendo manuais e 

aplicat ivos; um buzzer 12 V; dois botões; dez mini lâmpadas de 12 V e 

quinze metros de cabo de cobre AWG 22 (f igura 2). 

 

 

Figura 2: Componentes do Kit Cyberbox 
Disponível  em: https: / / leonardochavesd.wordpress.com/  
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A interface Cyberbox (f igura 3) permite a interconexão de muitos 

sensores e/ou atuadores por conter doze portas de saída digitais de 

12V, dezesseis entradas digitais, oito portas analógicas de 5V e uma 

porta serial para comunicação com o computador.  

 

 

Figura 3: Interface Cyberbox 
Disponível  em: http: / /www.bettech.com.br/porta l5f /media//manual_do_usua_r io-

ed.pdf  

 

Ainda de acordo com o manual de instruções, a interface 

Cyberbox é destinada à interação de simulações com dispositivos 

mecatrônicos, trazendo o mundo virtual para o mundo real. Ela pode 

ser uti l izada para desenvolver os conceitos l igados à robó tica, f ísica, 

matemática, biologia, química, movimento, sensoriamento e 

acionamento. Esta interface é adequada para o uso escolar por possuir 

entradas e saídas com conectores simples e robustos que facil itam a 

conexão e a comunicação entre sensores e atuadores. 

Para receber a programação e executar o comando desejado, a 

interface Cyberbox precisa estar conectada a um computador.  Essa 

programação pode ser feita em diversos softwares compatíveis com a 

interface, como o Imagine, o MicroMundos e o SuperLogo, mas o 

CyberControl é o software de controle disponível no CD –  ROM do kit e 

também no site do fabricante. O software CyberControl  foi desenvolvido 

para ser intuit ivo e para faci l i tar a interação com o kit ,  mas ele permite 

apenas o envio de comandos de forma manual. A linguagem de 

programação ut il izada é a LOGO.  
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1.5.2. LEGO MINDSTORMS 

 

O kit Lego Mindstorms compõe uma linha de brinquedos da LEGO 

criada exclusivamente para a educação tecnológica. É muito util izado 

em escolas, pois sua função didática consiste em melhorar o processo 

ensino/aprendizagem de conteúdos presentes nos currículos de 

matemática, f ísica, química, biologia, dentre outros. As peças 

presentes no kit permitem criar robôs que desempenham diferentes 

funções e são pré-programados, permitindo que os alunos construam, 

programem e testem soluções baseadas na vida real com tecnologias 

robóticas. Os alunos são incentivados a debater, buscando soluções 

criativas para os problemas e depois desenvolvê -las por meio de um 

processo de seleção,  construção, teste e avaliação.  

A descrição do kit Lego Mindstorms pode ser encontrada no site 

http://www.legozoom.com.br/ev3/conjuntos/, como um conjunto de 541 

peças, que incluem: um bloco EV3; três servomotores interat ivos; 

sensores de rotação e de ultrassom; sensor de cor e de luz; sensor 

giroscópio e dois sensores de toque; bateria recarregável ; rodas; cabos 

de ligação; e manual para construções e blocos LEGO Technic para a 

criação de uma grande variedade de modelos  (f igura 4). Essas peças 

são armazenadas em uma caixa resistente com uma bandeja com 

divisões para faci l itar o uso em sala de aula e a organização das 

peças, como mostra a f igura 5 na página seguinte. 

 
Figura 4: Componentes do Kit Lego Mindstorms  

Disponível  em: http: / /arstechnica.com/gadgets/2013/08/revi ew- lego-mindstorms-

ev3-means-giant-robots-powerfu l-computers/  
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Figura 5: Caixa de armazenamento e componentes do Kit Lego 

Mindstorms Disponível em: http: / / f l lvasternorr land.se/vad_ar_f l l .htm  

 

O centro de controle dos robôs é um pequeno computador, o 

bloco EV3 (f igura 6), que possibi l ita controlar os motores, coletar dados 

dos sensores, além de permit ir a comunicação  via bluetooth e wi-f i,  

fornecendo a programação e o registro de dados . A Interface do bloco 

EV3 contém quatro telas básicas que dão acesso a funções exclusivas, 

como iniciar e interromper um programa, ou até escrever um programa. 

  

Figura 6: Bloco EV3 
Disponível  em: http: / /www.opt imusedu.com/mater ia l - lego-ev3/  
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Vendido separadamente, o software educacional é denominado 

RoboLab e foi desenvolvido voltado para o trabalho com grupos de 

crianças. Ele é baseado em ícones e prevê os níveis de programação 

de acordo com o desenvolvimento do aluno, podendo ser pi loto 

(básico), inventor (intermediário) e investigador (avançado), incluindo 

geração de relatórios de dados.  

 

1.5.3. MODELIX  

 

O Kit Robótica 411 PLUS da marca Modelix Robotics é uma 

alternativa ao kit LEGO Mindstorms por poder ser uti l izado desde o 

Ensino Fundamental (4ºano) até o nível universitário, dependendo da 

metodologia ut il izada pelo professor. Conforme o arquivo em pdf 

disponibil izado pelo fabricante em seu site 

(http://www.modelix.com.br/modelixsystem.pdf ), o kit é composto por: 

um microcontrolador programável ; um multicontrolador lógico; um servo 

motor de posição; um painel LCD; um sensor de temperatura; um 

joyst ick com compartimento de pilhas ; um dispositivo bluetooth para 

controle via android; uma roda boba; quatro rodas l ivre média; quatro 

rodas livre grande; vinte orings de f ixação para eixo; dois motores 

mm6; dois motores mmf; dois LED; um BIP; um sensor de imã; três 

hélices; um imã; um sensor de luz com guia; quatro cabos de duas vias; 

dois cabos de três vias; dois cabos de entrada digital ;  uma caixa de 

quatro pi lhas com painel interno; uma ponte H de dois botões; um 

interruptor com alimentação; um interruptor simples; dois sensores de 

toque; dois HUB abertos; dois INT abertos; um INT plástico; um HUB 

plástico; seis garfo duplo; três garfo triplo; vinte engrenagens (4 de 

cada tamanho); nove polias (3 de cada tamanho); quatro pneus (2 de 

cada tamanho); doze eixos quadrados (sort idos); seis eixos redondos 

(sortidos); seis conjuntos de quatro vigas; plataformas com e sem 

dobra para chassi;  plataformas pequenas com e sem dobra ; barras de 

uma f i leira; barras de duas f i leiras; cantoneiras sortidas; mancais 

sort idos; conectores sort idos; diversos parafusos; porcas e arruelas; 
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diversos elásticos; plataformas de plástico sortidas; barras de plástico 

sort idas; um driver de motor PWM; além de tutoriais e manuais  (f igura 

7).  

 

 

 

Figura 7: Componentes do Kit Modelix  
Disponível  em: http: / /multcomerc ial .com.br/b log/ laborator io -de-robot ica-411-plus-

k it -escolar -model ix /  

 

Fabricado no Brasil, o Kit Modelix possui material detalhado, que 

favorece as pessoas que não detêm conhecimento em robótica, 

podendo aprender sobre robôs e programação a partir do estudo do 

material e vídeos com tutoriais presentes no kit. O Modelix possui 

plataforma aberta (open source) de hardware e software para robótica, 
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o que permite aos usuários a escolha por opções mais viáve is ou até 

mesmo a montagem de projetos nos quais podem ser uti l izadas 

diversas tecnologias de diferentes fabricantes, com menor custo e 

maior benefício possível.  

O Modelix System é um software que possibi l ita qualquer usuário 

montar a programação de um protótipo com simples comandos visuais . 

Entre outras vantagens, o  software está em português, é compatível 

com as plataformas Windows XP ou superior e Linux , não exige 

computadores potentes, a interface é totalmente gráf ica com interação 

via mouse e teclado, e não há necessidade de conhecimento prévio em 

linguagens de programação. 

 

1.5.4. ARDUINO  

 

A opção nesta investigação foi pelo uso do kit  Arduino, haja vista 

tratar-se de uma plataforma eletrônica baseada em hardware e 

software de fácil  uti l ização e de cód igo aberto para o uso l ivre pela 

sociedade. Segundo Roberts (2013), este kit compreende um pequeno 

computador programável para processar entradas e saídas entre o 

dispositivo e os componentes externos conectados a ele, possibi l i tando 

a interação com o ambiente por meio de hardware e software. Pode ser 

util izado para desenvolver objetos interativos independentes, ou ser 

conectado a um computador, ou a uma rede, ou até mesmo à Internet 

para recuperar e enviar dados e atuar sobre eles.  

Criado em 2005 com o objetivo de controlar protótipos 

construídos de forma menos dispendiosa do que outros sistemas 

disponíveis no mercado, o superKit com Arduino Mega 2560 R3 (f igura 

8 –  página seguinte) tem como componentes: um CD interat ivo; um 

Arduino Mega 2560 Rev 3; um cabo USB; uma protoboard 830; uma 

caixa organizadora; quinze LED 3mm (5 verdes, 5 vermelhos e 5 

amarelos); trinta resistores (10 de 330 R, 10 de 10KΩ  e 10 de 1MΩ);  

um potenciômetro 10KΩ ; oito chaves tácteis; vinte e cinco jumpers; um 

LDR; um display 7 segmentos e outro 16x2 com backlight ; um LED 
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RGB; cinco capacitores cerâmicos 100nF, dois eletrolít icos 10μF, e 

dois eletrolít icos 100μF ; quatro transistores BC 337 (NPN), e quatro BC 

327 (PNP); um piezo; um emissor e um receptor IR; um módulo relé; um 

codif icador 4511; um buzzer; um servo 9g; um FET N 30N06; um plug 

bateria 9v; um motor DC; um regulador 7805 e um termistor NTC 10KΩ .  

 

Figura 8: SuperKit com Arduino Mega 2560 R3 
Disponível  em: http: / /www. labdegaragem.org/ loja/32 -k i ts/k i ts -arduino-

or ig inal /superk it -com-arduino-mega-2560-r3-or ig inal .html  
 

Disposit ivos que emitam dados ou possam ser controlados como 

leds, displays de matriz de pontos, bo tões, interruptores, motores, 

sensores de temperatura, sensores de pressão, sensores de distância, 

receptores GPS, módulos Ethernet, dentre outros podem ser 

conectados ao hardware (f igura 9  –  página seguinte) que expõe os 

pinos de entrada/saída do microcontrolador. Esse hardware, baseado 

no micro controlador ATmega2560, possui 54 digitais de entrada/saída 

pinos (dos quais 14 podem ser usados como saídas PWM); 16 entradas 

analógicas; 4 UARTs (portas seriais de hardware); um oscilador de 

cristal; uma conexão USB que permite conectá-lo a um computador 
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para upload ou recuperação de dados; um plug de energia; conexão 

ICSP e um botão de reset.  

Para a programação do hardware, util izamos o ambiente de 

desenvolvimento integrado -IDE- do Arduino, através de um software 

livre cujo download encontra -se disponível no site www.arduino.cc. 

Esse software oferece a descrição, passo a passo, das instruções de 

programação, ao mesmo tempo que verif ica e confere o código e 

permite o upload para o hardware que executará essas inst ruções, 

interagindo com o que est iver conectado a ele.   

Os programas para o Arduino tem como referência a l inguagem 

C++. Sua sintaxe clássica na declaração de variáveis são preservadas 

nos operadores, nos ponteiros, nos vetores, nas estruturas e em muitas 

outras característ icas da linguagem, que podem ser divididas em: 

estruturas, valores (variáveis e constantes) e funções.  

 
Figura 9: Hardware Arduino Mega 

Disponível  em: www.arduino.cc  

 

Segundo o tutorial de introdução ao Arduino disponível no site 

(http://www.telecom.uff.br/pet/petws/downloads/tutoriais/arduino/Tut_Ar

duino.pdf), as estruturas de referências deste são: estruturas de 

controle ( if , else, break), sintaxe básica (#define, #include), operadores 

aritméticos e de comparação (+, -, =, ==, !=), operadores booleanos 

(&&, || , !), acesso a ponteiros (*, &), operadores compostos (++, – , +=) 
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e operadores de bits (|, ˆ ). Os valores de referências são os t ipos de 

dados (byte, array, int, char), conversões (char(), byte(),  int()), variável 

de escopo e de qualif icação (variable scope, static, volatile), uti l itários 

(sizeof(), diz o tamanho da variável em bytes).  

O software que vem no Arduino já contém várias funções e 

constantes para facil itar a programação, tais como setup(), loop(), 

constantes (HIGH | LOW  , INPUT | OUTPUT) e bibl iotecas (Serial,  

Servo, Tone, etc.). As funções são referências essenciais para o 

desenvolvimento de um projeto usando o Arduino. A quelas disponíveis 

na biblioteca do software direcionam e exemplif icam as funcionalidades 

básicas do microcontrolador. São elas: digital I/O - pinMode(), 

digitalWrite(), digitalRead(), analógico I/O - analogReference(), 

analogRead(), analogWrite(), tempo - mill is(), micros(), delay(),  

delayMicroseconds(), dentre outras.  

As f iguras 10 e 11 são imagens da programação que configuram 

parte de nossa investigação. A partir delas,  explicaremos como 

funciona a programação do software Arduino.  

 
Figura 10: Software do Arduino (IDE)  

Fonte própr ia -  Parte da programação do LCD do nosso protót ipo,  e laborada 
pelos a lunos part ic ipantes do projeto  
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O primeiro símbolo que aparece na imagem é „// ‟.  Este símbolo 

cria um espaço para comentar/descrever a programação, ou seja, tudo 

que é escrito entre „// ‟ não fazem parte da programação. As chaves „{ ‟ e 

„} ‟ indicam quando começam e terminam os textos de comando. „Void 

setup‟ é a primeira função a ser executada e serve como preparação do 

Arduino, dita o comportamento dos pinos e inicia a porta serial. „Void 

loop‟ é a função a ser executada de forma repetida. As constantes e as 

variáveis também são descritas. „HIGH/LOW‟ controla a tensão nos 

pinos digitais e „INPUT/OUTPUT‟ comandam os componentes de 

entrada e saída conectados ao hardware. A função „pinMode‟ 

estabelece o caminho das informações, indicando qual o pino digital e 

se este será entrada ou saída. A função „digitalWrite‟ estabelece a 

tensão recebida por determinado pino digital. Finalmente o „delay‟ é a 

função de tempo. Esta função estabelece, por exemplo, o tempo em 

que leds f icam acesos.   

 

 

Figura 11: Software do Arduino (cont.) (IDE) 
Fonte própr ia -  Parte da programação da mão e da cabeça do nosso 

protót ipo, e laborada pelos a lunos par t ic ipantes do projeto  

 

Componente do kit ut i l izado em nossa investigação, e de 

fundamental importância no entendimento de parte de nossos 



 

50 
 

resultados, a protoboard (f igura 12) é uma placa com furos e conexões 

condutoras para montagem de circuitos elétricos. A vantagem de seu 

uso é a facil idade de inserção dos componentes a serem ligados uma 

vez que não necessita soldagem. A protoboard desse k it possuia 4 

barramentos para alimentação, 63 colunas e 10 linhas com um total de 

830 pontos (orif ícios para a inserção dos componentes).  

 

 
Figura 12 –  Imagem de uma protoboard  

Disponível  em: http: / / tecnosolut ion.b logspot .com.br  

 

Outros três componentes do kit muito uti l izados em nossa 

investigação foram os jumpers (f igura 13 –  página seguinte), os LEDs 

(f igura 14 –  página seguinte) e os resistores (f igura 15 –  página 52). O 

Jumper é uma ligação móvel entre dois pontos de um circuito 

eletrônico, constituído por um f io isolado com metal condutivo em seu 

interior, que é responsável pela condução de eletr icidade tanto em 

circuitos impressos (PCI) quanto em protoboards. Ainda, podem 

desviar, l igar ou desligar o f luxo elétr ico de acordo com as 

configurações específ icas do hardware. De acordo com sua util ização, 

pode ter várias formas e tamanhos, sendo que o modelo de jumper 

macho–macho foi o mais uti l izado em nosso protót ipo. 
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Figura 13 –  Imagem de um jumper 
Disponível  em: http: / /robol ivre.org/conteudo/ jumper  

 

Os LEDs da sigla em inglês Light Emitting Diode, ou Diodo 

Emissor de Luz, são util izados especialmente em produtos de 

microeletrônica como sinalizador de avisos e para a em issão de luz em 

locais e instrumentos onde se torna mais apropriada a sua util ização no 

lugar de uma lâmpada.  

 
Figura 14 –  Imagem de LEDs 

Disponível  em: http: / /robol ivre.org/conteudo/ jumper  
 

 

Resistores são disposit ivos elétricos que têm como f inalidade 

limitar a corrente elétrica em um circuito. Eles conferem uma 

resistência elétrica que causam uma queda de tensão sem causar 

queda na corrente elétr ica. Dessa forma, são util izados para controlar a 

corrente elétrica sobre os componentes desejados.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletricidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_el%C3%A9trica
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Figura 15 –  Imagem de resistores 
Disponível  em: http: / /www. labdegaragem.org/ loja/resis tor.html  

 

Como descrevemos uma das vantagens da util ização do Arduino 

frente a outras plataformas de desenvolvimento de micro controladores, 

é a facil idade de seu entendimento, programação e aplicação. Por isso, 

pessoas que não são da área de informática, podem aprender o 

funcionamento básico do software, bem como do hardware  do Arduino, 

com relat iva facil idade, criando seus projetos num intervalo de tempo 

relat ivamente curto. Outras vantagens são: o baixo custo na produção 

de protót ipos; a instalação do software do Arduino em diferentes 

plataformas; possuir concepção open source, ou seja, o hardware e o 

software do Arduino são de fonte aberta, o que signif ica que o código, 

os esquemas, o projeto, etc. podem ser util izados l ivremente por 

qualquer pessoa e com qualquer propósito, a não ser a util ização do 

nome Arduino. Esta série de vantagens foi determinante na escolha 

deste kit como ferramenta educacional nesta investigação, da mesma 

forma que vem despertando o interesse pelo seu uso nas escolas pelos 

docentes. 

http://www.labdegaragem.org/loja/resistor.html
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2. INTERESSE, ERRO E APRENDIZAGEM COLABORATIVA 

 

Todos são peças importantes no trabalho em 

equipe,  cada um representa uma pequena parcela 

do resultado final,  quando um falha,  todos devem 

se unir , para sua reconstrução. (Salvador Faria)  

 

Possibil itar a participação dos alunos de forma ativa na 

elaboração, construção e funcionamento de um robô , bem como das 

discussões oriundas desse trabalho a cerca dos conceitos científ icos 

que o permeiam, é a pretensão da presente investigação. Dessa forma, 

com a f inalidade de viabilizá-la, uti l izaremos o suporte teórico 

metodológico de aprendizagem colaborativa. Devido ao amplo conceito 

dessa teoria, apontaremos e plainaremos sobre os trabalhos de Barkley 

et al (2005), Boxtel et al  (2000), Brna (1998), Conceição e Freitas 

(2006), Fulks et al (2002), Kneser e Ploetzner (2001), Leite et al  

(2005), Panitz (1996), Torres et al (2004), Si lva (2011) e Silva e Soares 

(2013).  

Por permit ir a expressão de diferentes percepções po r parte dos 

alunos e oportunizar a argumentação de suas ideias, consideramos 

aproximar também os conceitos de interesse e  de erro. Em relação ao 

interesse, nosso suporte teórico metodológico será os trabalhos de Hidi 

e Renninger (2006), Katz et al  (2006), Laburú et al  (2003), McPherson 

(2000), Eccheli (2008), Piaget (2005), Pizzato (2009), Schraw et al  

(2001) e Wigfield e Eccles (2000). E, nosso suporte teórico 

metodológico no tratamento do erro será os trabalhos de Almeida 

(2005), Da Silva (2008), Nogaro e  Granella (2004) e Torre (2007).  

 

2.1. INTERESSE 

 

Piaget (2005) af irma que na interação que a criança estabelece 

com o mundo, um objeto é considerado interessante na medida em que 

atende a uma necessidade.  

 
O interesse é a or ientação própr ia a todo ato de  
ass imilação mental .  Ass imilar ,  mentalmente, é 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/salvador_faria/
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incorporar um objeto à at iv idade do suje i to, e esta 
re lação de incorporação entre o objeto e o eu não é 
outra que o in teresse, no sent ido mais d ireto do 
termo ( „ inter -esse‟) .  (PIAGET, 2005, p.37)  

 

Nesse sentido, Schraw et al (2001) apontam o interesse como 

um fator importante na aprendizagem. Para estes autores, o interesse 

deveria estar inserido no ambiente de sala de aula contemplando esta 

últ ima com materiais variados e oportunidades educacionais que 

promovessem desafios e autonomia dos alunos. Assim, o interesse 

servir ia de estímulo ao desempenho do aluno e ao envolvimento 

pessoal já que atuaria como um colaborador na compreensão e, 

consequentemente, na aprendizagem. Corroborando com essa ideia, 

Laburú et al  (2003), trazem que as motivações dos alunos referentes 

ao modo de aprender e a relação com o conhecimento, bem como o 

interesse dos alunos por determinada discipl ina, inf luenciam na 

qualidade e na profundidade da aprendizagem.  

Ainda Schraw et al (2001), apresentam o interesse divido em 

duas categorias: o situacional  e o individual .  O interesse situacional se 

refere à situação, o contexto no qual o indivíduo está inserido , sendo 

gerado por estímulos do ambiente e representa uma reação afetiva 

imediata, duradoura ou não. Já o interesse individual se refere à 

predisposição do indivíduo em se envolver em determinados trabalhos 

ou assuntos por mais tempo e de forma intensa.  

Para Hidi e Renninger (2006) o interesse situacional pode se 

transformar em individual,  dependendo das condições do ambiente e da 

agregação de valores ao objeto de interesse por parte do indivíduo.  

Estes autores propuseram um modelo no qual o desenvolvimento do 

interesse passa por quatro fases caracterizadas por quantidades 

variadas de afeto,  conhecimento e valor. São elas: o interesse 

situacional,  o interesse situacional mantido, o interesse individual 

emergente e interesse individual bem desenvolvido. Essas fases, 

sequenciais e dist intas, representam o desenvolvimento cumulativo e 

progressivo do interesse sendo que a transição do indivíduo no 

decorrer dessas fases se dá de acordo com fatores de incentivo como a 
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curiosidade, experiências individuais, temperamento e predisposição 

genética. 

No âmbito escolar observamos motivação e envolvimento por 

parte dos alunos em relação a algumas matérias ou atividades. Para 

Neccheli (2008), o aprender é valorizado à medida que novos 

conhecimentos são adquiridos.  Dessa forma, mesmo que o aluno tenha 

muito interesse por determinado conteúdo, ele precisa de um retorno 

positivo sobre seu desempenho. Assim, o interesse f ica apoiado e 

sustentado no esforço de outros, como professores e pais.  Já o prazer 

de envolver-se com determinado trabalho e lidar com os desafios 

apresentados, independente de motivações externas, aparecem 

naqueles com alto interesse individual.  Isso traz uma maior 

possibil idade de se atingir objet ivos.   

Para Piaget (2005), o interesse pode apresentar -se como um 

regulador de energia ou como um sistema de valores. Uma tarefa 

interessante aos olhos de uma criança parece ser fácil  e nada fatigante 

quando o interesse se mostra como regulador de energia. 

Apresentando-se como sistema de valores  no desenvolvimento infantil ,  

o interesse determina f inalidades cada vez mais exigentes e complexas 

para a ação e está vinculado ao sentimento de autovalorização , 

envolvendo os sentimentos de inferioridade ou superioridade, registros 

de êxitos ou fracassos na realização das atividades.  

Segundo Pizzato (2009), o interesse pode ser conceituado em 

uma concepção que compreenda aspectos afetivos e cognitivos , bem 

como uma concepção que compreenda somente os aspectos afetivos. 

Para Wigfield e Eccles (2000) há ainda o interesse intrínseco, que 

representa uma forma menos desenvolvida de interesse por não estar , 

necessariamente, acompanhado por uma grande porção de 

conhecimento, valor e engajamento em uma tarefa, e sim como uma 

experiência de satisfação subjetiva durante o engajamento do indivíduo 

durante um trabalho.  

Ainda segundo Pizzato (2009), outro conceito de interesse  é o 

f luxo, possível de se manifestar quando os indivíduos entendem suas 
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habil idades correspondentes aos desafios. Quando as habilidades 

excedem as exigências de determinado trabalho, pode haver desânimo 

por parte do indivíduo ou, caso contrário, despertar ansiedade. Para 

McPherson (2000), os alunos podem demonstrar grande interesse em 

determinado conteúdo, mas não considera -lo importante e/ou úti l em 

suas vidas, e outros podem reconhecer a importância e/ou uti l idade 

desses conteúdos, mas não terem interesse  na aprendizagem. Dessa 

forma, oportunizar desafios compatíveis com as habil idades dos 

indivíduos em contexto educacional viabil iza o despertar das 

capacidades de cada um e promove o domínio de tarefas mais 

complexas. 

Para Katz et al (2006), o interesse resulta positivamente na 

memória e na aprendizagem. Ele está relacionado ao esforço, ao 

discernimento de habil idades, à motivação para aprender e ao fator de 

apoio para se enfrentar dif iculdades e tolerar frustrações na 

aprendizagem. Dessa forma, ao considerarmos o interesse dos 

indivíduos nessa investigação, estamos relacionando o discernimento e 

suas dif iculdades durante a realização de um trabalho complexo como 

a util ização da robótica educacional no ensino de biologia.  

 

2.2. ERRO 

 

No ensino tradicional, entendido como aquele no qual o 

professor detém o conhecimento e o aluno possui papel de receptor 

passivo de informações, a prática pedagógica tem como preocupação a 

sistematização dos conhecimentos de forma pronta e acabada. As 

tarefas de aprendizagem são padronizadas no intuito de conseguir a 

f ixação de conhecimentos, conteúdos e in formações. Nessa forma de 

ensino, o erro pode ser frequentemente associado ao ridículo, à 

deficiência ou ao fracasso escolar.  Geralmente, o que se considera é a 

falta de planejamento e a incapacidade das pessoas.  

Em relação a esta investigação, não é de nosso interesse o erro 

dentro dessa perspectiva de resultados, entendido como falha 
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irreversível ou como um resultado do qual não se espera nada de 

positivo. Antagonicamente, considerando a perspectiva de processo, 

adotamos o erro como estímulo criativo. Não se trata da transformação 

do negativo em posit ivo, mas do benefício da falha como instrumento 

para converter em processo o resultado do erro, partindo do 

pressuposto que a pessoa criat iva cresce nas situações problemáticas 

e que estas lhe proporcionam maior estímulo perante ações rotineiras . 

Assim, entendemos o erro como parte do processo de realização das 

ações e o consideramos fator fundamental na construção do 

conhecimento, tratado como oportunidade de invenção, de descoberta.  

Corroborando com essa ideia de que o erro possui duas 

vertentes, Nogaro e Granella (2004)  af irmam que ele 

 
[ . . . ]  possui uma mult ipl ic idade de concei tos, que 
podem ser de inc lusão, de construção ou de u ma 
ideologia da incompetência do outro, ref let indo 
d iretamente no processo de aprendizagem, sendo 
fator  dec is ivo para o sucesso ou f racasso.  
(NOGARO e GRANELLA, 2004,  p. 03)  

 

Por outro lado, para Torre (2007) o erro possui quatro direções 

semânticas: os efeitos destrut ivo, deturpativo, construt ivo e criat ivo. As 

duas primeiras denominações, efeitos destrut ivo e deturpativo, referem -

se ao erro como perspectiva de resultado, enquanto que os efeitos 

construt ivo e criativo referem-se a uma perspectiva processua l. Dessa 

forma, resultado versus  processo, o erro pode ser considerado de 

forma negativa ou positiva.  

Considerado de forma positiva, Torre (2007) aponta o erro como 

um conceito que se inscreve na perspectiva cognit iva da educação. 

Esse conceito seria um enfoque humanista, integrador e compreensivo, 

que tem potencial construt ivo, didático e criativo. O autor considera o 

erro como uma estratégia para aproximar a teoria e a prát ica , para 

passar de um enfoque de resultados para um de processos, de uma 

pedagogia de êxitos para uma didática do erro, de ensino de conteúdos 

para aprendizagem de processos. Dessa forma, uma adequada 

conceituação e uti l ização do erro no ensino torná -lo-ia uma estratégia a 

serviço da aprendizagem. 
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O erro é f i lho da mudança. Ele não é um a meta que 
se tenha de perseguir ,  mas tampouco um resul tado 
que se tenha de condenar  sem antes examinar  seu 
processo. Deve ser entendido à luz dos processos 
cognit ivos e do desenvolv imento do pensamento 
humano. Isto é, como um componente natural a 
qualquer  processo de mudança. (TORRE, 2007, p.  
49) .  

 

Numa perspectiva construt ivista, em relação ao aspecto 

cognitivo dos sujeitos envolvidos nas ações, essa visão positiva do erro  

indica o progresso nos aspectos estruturais e processuais da 

aprendizagem. Segundo Da Silva (2008),  

 
[ . . . ]  o erro revela, para aquele que aprende, a 
inadequação de seus esquemas e evidenc ia a 
necess idade da construção de outros e/ou a 
reformulação daqueles previamente ex istentes. 
Esse enfoque leva a lunos e também professores a 
serem suje itos de seus própr ios processos de 
reconstrução do conhec imento.  (DA SILVA, 2008,  p.  
102)  

 

Da Silva (2008), considera o erro como uma fonte de 

crescimento em relação à aprendizagem de alunos e professores , 

desde que se consiga identif icar como foi produzido. Assim é possível 

rever os procedimentos e progredir no alcance da aprendizagem.  Nessa 

linha de pensamento, Nogaro e Granella (2004) apontam que o 

professor deve trabalhar em sala de aula com a problematização do 

erro. A partir dessa concepção e, consequente intervenção junto ao 

aluno, pode-se estimular sua curiosidade, inst igando a construção e 

reconstrução de hipóteses em busca da compreensão de determinado 

conteúdo/conceito pretendido. Provocar a curiosidade do aluno ao 

contrário de abrandá-la, o capacita como sujeito capaz de aprender.  

 
É necessidade urgente que escola e educadores 
entendam que o er ro, na aprendizagem, é a 
manifes tação de uma conduta não aprendida, que 
emerge a part ir  de um padrão de conduta cogni t ivo, 
e que serve de ponto de par t ida para o avanço, na 
medida em que são ident i f icados e compreendidos 
pos i t ivamente, em direção à aprendizagem do 
a luno, poss ibi l i tando a sua correção de forma hábi l  
e inte l igente. Isso s ignif ica uma forma consciente e 
e laborada, na conduta docente, em interpr etar o 
erro na aprendizagem como uma poss ibi l idade de 
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cresc imento e de valor ização do a luno bem como 
um passo à f rente na re lação professor -aluno.  
(NOGARO e GRANELLA, 2004,  p.  9) .  

 

O erro considerado como processo construt ivo e  como método 

de descoberta científ ica é evidenciado por Torre (2007). Para este 

autor, a abordagem didática consiste em sua consideração construt iva 

e criativa, analisando suas causas, propondo situações para que o 

aluno descubra suas falhas, sendo util izado como critério de 

diferenciação de processos de aprendizagem, dentre outros fatores. 

Dessa forma considera o erro como parte do desenvolvimento humano.  

A frase de A. Ferrière em La escola activa : “educar não consiste 

em aprender o que os outros f izeram, mas aprender a fazer o que o s 

demais não f izeram”  (apud  TORRE, 2007, p.20) , retrata o enredo do 

erro como processo. Por assim dizer, as intervenções do professor não 

apetecem suavizar dif iculdades ou  evitar os erros, tampouco causá-los, 

mas aproveitá-los quando surgem, como uma alavanca de mudança.  

Em ambiente escolar podemos nos deparar com o erro em 

quaisquer atividades, tarefas ou avaliações. Necessitamos apenas 

atenção perante seu valor posit ivo, como instrumento inovador,  uma 

vez que consideramos não haver aprendizagem isenta de erros. Nesta 

perspectiva, Torre (2007) apresenta três enfoques sobre o erro: como 

falha punível e como efeito a ser evitado; como sinal de progresso; e 

como processo interativo. Onde, 

 

 Falha punível:  é o enfoque mais propagado ao longo da história. 

Nele, o erro apresenta efeito negativo, como indicador de fracasso 

e obstáculo ao progresso. É apoiado pela psicologia condutivista e 

considerado subproduto negativo da aprendizagem, sendo 

necessária a redução de sua aparição.  

 Sinal de progresso : a psicologia condutivista se contrapõe a esse 

segundo enfoque. Ele é util izado para explicar o avanço científ ico 

e o progresso pessoal. O modelo mentalista do erro como 

hipótese-comprovação-aceitação nos aproxima do conceito de 

ensino como indagação ou como aprendizagem por descoberta. O 
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sujeito parte de conjecturas sobre determinado conteúdo, elabora 

uma proposta de comprovação e busca o resultado. Esse resultado 

pode ou não ser o esperado. Quando o resultado não é o esperado 

são formuladas novas hipóteses e investigações. Com essa 

tendência a descobertas, o erro é util izado como indicador de 

caminhos equivocados sem engendrar sentimento de culpa.  

 Processo interat ivo:  esse enfoque considera o erro como resultado 

da interação sociocognitiva. Nesse caso a aprendizagem não  é 

somente o resultado do confronto cognitivo entre o sujeito e o 

objeto, mas da interação de ambos com a ação docente que 

seleciona, sublinha e determina o que é relevante durante o 

período de formação do indivíduo.  Ao passo que a pedagogia do 

êxito reverencia resultados em ambiente escolar, a didática do erro 

conduz de forma implícita a ref lexão de professores e alunos em 

relação ao trabalho.  

 

Por demandar o diálogo, a problematização do erro em sala de 

aula inf lui na interação professor-aluno, substituindo o papel de 

docente transmissor pelo de colaborador e/ou cooperador. Para 

Almeida (2005),  

 
[ . . . ]  tecnologia de informação e comunicação tem 
como caracter íst ica o fazer , rever e refazer 
contínuo, transformando o erro em algo que pode 
ser revis to e reform ulado (depurado)  
instantaneamente para produzir  novos saberes.  
(ALMEIDA, 2005,  p.  42)  

 

Destarte, a robótica como uma tecnologia educacional, 

trabalhada a part ir da aprendizagem colaborativa pode se apresentar 

como instrumento na util ização do erro como est ratégia de mudança. 

 

2.3. APRENDIZAGEM COLABORATIVA 

 

No transcorrer do processo de ensino/aprendizagem, podemos 

adotar diferentes metodologias na busca de mudanças por parte de 

alunos e professores nas formas de pensar, agir e se posicionarem. 
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Nessa perspectiva, uma das possibil idades corresponde à 

aprendizagem colaborativa , onde os alunos trabalham em grupos, 

ajudando uns aos outros na resolução de dúvidas e problemas que são 

comuns durante o processo de ensino/aprendizagem.  

Para Conceição e Freitas (2006), a aprendizagem colaborativa 

está baseada na observação das ações realizadas pelos indivíduos 

representantes de um determinado grupo durante suas interações e 

que serve como base para a construção de um conhecimento 

individual. Ainda para Leite et al (2005), a aprendizagem colaborativa 

favorece os membros do grupo a ajudarem uns aos outros com a 

f inalidade de atingir determinado objetivo acordado; outra se refere à 

questão pedagógica, pois considera essa aprendizagem como uma 

proposta pedagógica na qual os estudantes ajudam-se no processo 

ensino/aprendizagem, atuando como parceiros entre si e com o 

professor, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre um dado 

objeto.  

A aprendizagem baseada na concepção de colaboração se 

enquadra em uma interação social , voltada para o envolvimento dos 

integrantes na construção e manutenção de determinado conhecimento, 

originado da interação part icipativa dos envolvidos. A interação 

participativa dos alunos consiste numa disposição em priorizar 

momentos de manifestações, sejam para concordar ou discordar, 

acrescentar ou refutar af irmações.  

Segundo Boxtel et al.  (2000), a colaboração vai além do 

comparti lhamento e da manutenção de conhecimentos, se impondo 

como uma mudança na forma de pensar e elaborar as novas 

concepções em detrimento das concepções anteriores. Sendo assim,  

 

[ . . . ]  a  aprendizagem colaborat iva se enquadra como 
uma metodologia de aprendizagem, pois  por meio 
do trabalho em grupo e pela troca entre os pares,  
as pessoas envolvidas no processo aprendem 
juntas . (TORRES, 2007,  p.132).  

 

Segundo Fulks et al . (2002), as capacidades individuais dos 

diferentes membros do grupo se complementam quando o trabalho é 
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colaborativo e a interação entre eles possibi l ita a identif icação de 

inconsistências e falhas de raciocínio ao se confrontarem com pontos 

de vista e entendimentos diferentes. Para a composição do grupo 

precisamos considerar, dentre outros fatores, as experiências 

individuais, os níveis de conhecimentos e fatores culturais de seus 

integrantes para que na diversidade todos possam se beneficiar do 

potencial de cada integrante do grupo.  

Além disso, para Barkley et al.  (2005), é necessário que os 

professores tenham experiência e conhecimento pedagógico para 

planejar as atividades colaborativas, de modo que assegure o  

aprendizado e consistência dos processos de aprendizagem . Dessa 

forma, a colaboração aumenta consideravelmente as chances de um 

aprendizado mais efetivo.  

A principal meta na util ização da aprendizagem colaborativa é 

fornecer melhor interação entre os integrantes do grupo em beneficio 

ao comparti lhamento de conhecimentos. Os membros trazem consigo 

experiências e conhecimentos diversif icados, previamente adquiridos 

ou construídos, e interagem para criar um conhecimento comparti lhado. 

Desta forma, situações são apresentadas de modo que todos possam 

aprender com todos. Para Silva (2011),  

 
A troca entre os pares e a aval iação (posit iva ou 
negat iva) das enunciações dos a lunos, seja pelo  
professor ou dos própr ios a lunos, sendo que essa 
aval iação seja aberta para que o a luno aval iado 
possa se manifestar ,  expl icar seu ponto de v ista faz 
com que o mesmo se s inta per tencente ao grupo, 
pois  sua voz é re levante e aceita soc ialmente. Esse 
sent imento de pertença cons is te na sensação de 
sent ir -se parte e somente acontece em função da 
comunicação. Ou seja, o grau de per tença (negat ivo 
ou pos it ivo)* pode ser est imado em função da 
comunicação, da colaboração e da aprendizagem . 
(SILVA, 2011,  p.  36 ) .

2
  

 

Ainda para Silva (2011), os diálogos estabelecidos em espaços 

colaborativos de aprendizagem garantem a sensação de pertença por 

                                                           
2
 O grau de pertença pode ser posi t ivo, quando o estudante contr ibui d iretamente  

para o avanço do trabalho, ou negat ivo, relacionado à questão de isolamento e não 
par t ic ipação at iva.  
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parte do aluno, entendendo que suas considerações são necessárias 

para o desenvolvimento de um ponto de vista múlt iplo e não apenas um 

ponto de vista singular enunciado pelo professor. No transcorrer dos  

diálogos dos grupos, é comum o surgimento daquele que se comunica 

mais e é melhor compreendido entre seus pares, se tornando chave 

para a aprendizagem colaborativa. A part ir de suas colocações, os 

outros integrantes do grupo são encorajados a pronunciar s uas 

contribuições. Segundo Silva e Soares (2013) esse integrante é 

denominado elemento de prestígio, mas este não é privi légio de apenas 

um aluno. A cada momento em que um aluno apresentar uma 

fundamentação teórica mais elaborada, assumir determinada 

responsabil idade ou demonstrar curiosidade, assumirá voz de 

autoridade e passará a ser considerado um elemento de prestígio.  

Dessa forma, entendemos que para que o processo 

ensino/aprendizagem cumpra seus objetivos, o aluno deve se sentir 

pertencente ao grupo em que se encontra inserido. Caso contrário,  

ainda segundo Silva (2011), o aluno se fecha para as interações 

sociais, não recebe o enriquecimento necessário para seu 

desenvolvimento e reduz o desenvolvimento dos companheiros de 

grupo, uma vez que o compart ilhamento de pontos de vista enriquece 

todos os participantes em uma atividade colaborativa. Esse sentimento 

de pertença está l igado à colaboração, bem como à cooperação e a 

confusão entre esses termos pode nos induzir ao entendimento 

equivocado da concepção de aprendizagem colaborativa.  

Brna (1998) caracteriza a aprendizagem colaborativa em 

detrimento da cooperativa com referência em quatro apontamentos: se 

a tarefa é dividida em partes controladas por diferentes colaboradores 

ou se a colaboração requer um esforço sincrônico sem nenhuma 

divisão de tarefas; se a colaboração é vista como um estado ou como 

um processo; se a colaboração é um meio para o f im de aprender 

alguma esfera de domínio ou se a colaboração é, em  algum sentido, o 

f im em si; e se os part icipantes em uma colaboração estão cientes da 

existência de uma relação contratual formal ou não.  
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No primeiro apontamento “Se a tarefa é dividida em partes 

controladas por diferentes colaboradores ou se a colaboração requer 

um esforço sincrônico sem nenhuma divisão de tarefas”, Roschelle e 

Teasley (1995) apud  Brna (1998) diferenciam o trabalho colaborativo e 

o cooperativo:  

 
O trabalho cooperat ivo é real izado através da 
d ivisão do trabalho entre os part ic ipantes, como 
uma at iv idade onde cada pessoa é respons ável por 
uma porção da solução do problema. Já na 
colaboração há empenho mútuo dos part ic ipantes 
em um esforço coordenado par a soluc ionar o 
problema juntos.  (TEASLEY, (1995) apud  Brna 
(1998),  p.  27)  

 

Para Kneser e Ploetzner (2001),  

 
[ . . . ]  embora a cooperação possa ser real izada pela 
d ivisão do trabalho entre os part ic ipantes, a 
colaboração envolve o empenho mútuo dos 
par t ic ipantes para resolver um problema em 
conjunto [ . . . ]  (KNESER E PLOETZNER, 2001,  p. 63)  

 

Ou seja, nas atividades colaborativas os part icip antes se 

envolvem de forma que todos possam contribuir para a realização da 

atividade sem a divisão e distribuição da mesma em partes.  

Torres et al  (2004) acrescentam que a cooperação apresenta 

hierarquia em relação ao professor , haja vista que este ocupa a função 

de direcionar a at ividade e distribuir tarefas entre os integrantes. O 

contrário ocorre na colaboração, onde não há hierarquias e o aluno 

detém participação ativa colaborativa tanto quanto o professor. Para 

Panitz, (1996),  

 
A aprendizagem cooperat iva é def in ida como um 
processo em que pessoas interagem a f im de 
conc lu ir  uma tarefa específ ica ou desenvolver um 
produto.  Isso é mais d iret ivo que na colaboração e 
é um processo estre i tamente contro lado pelo 
professor  [ . . . ]  enquanto que na colaboração é 
centrada no a luno.  (PANITZ, 1996, p.  5) .  

 

A partir desses conceitos, a colaboração e a cooperação não 

poderiam estar presentes ao mesmo tempo em determinado trabalho, 

inviabil izando de certa forma as duas metodologias. Em resposta a 
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esse conflito, Brna (1998) aponta que a colaboração poderia transitar 

entre estado e processo, bem como a cooperação. Dessa forma, seria 

possível um estado colaborativo enquanto o processo cooperativo, ou 

vice-versa. Panitz (1996) contribui ao af irmar que 

 
[ . . . ]  a  colaboração é uma f i losof ia de interação e um 
est i lo de v ida pessoal ,  enquanto que a cooperação 
é uma estrutura de interação projetada para faci l i tar  
a real ização de um objeto ou produto f inal .  
(PANITZ, 1996, p.  5)  

 

E complementa: “a aprendizagem colaborativa muda a 

responsabil idade de aprendizagem do professor para o estudante, e 

ainda coloca o professor como um aprendiz”. A participação dos 

integrantes do grupo nessa metodologia se encontra mais ativa e 

signif icat iva, uma vez que a atuação no desenrolar da atividade nã o é 

função pré-determinada pelo professor.  

Com as af irmações e apontamentos levantados, entendemos a 

colaboração como um conjunto de concepções que compreendem a 

prática ref lexiva da interação entre membros de determinado grupo, e a 

cooperação como o estabelecimento da hierarquia de um grupo com 

expectativas de conclusão de determinado trabalho e que é possível a 

cooperação em trabalhos colaborativos. Logo, “Se a colaboração é um 

meio para o f im de aprender alguma esfera de domínio ou se a 

colaboração é, em algum sentido, o f im em si”  (BRNA, 1998, p.8) , 

assumimos a colaboração como o f im em si.  

Para Torres et al (2004), “a aprendizagem colaborativa parte da 

ideia de que o conhecimento é resultante de um consenso entre os 

membros de uma comunidade de conhecimento”  (TORRES, 2004, p. 

132) e é uma atividade coordenada resultante da tentat iva permanente 

da construção e manutenção de uma concepção comparti lhada de um 

problema. Assim, a aprendizagem colaborativa como estado, inf luencia 

e encoraja a exposição de pensamentos através do diálogo, 

viabil izados pela integração entre os membros do grupo, oportuniza o 

consenso e direciona a aprendizagem.  
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Panitz (1996) af irma que se os participantes em uma 

colaboração estão cientes da existência de uma relação contratual 

formal ou não, são responsáveis por seus atos, incluindo a 

aprendizagem e o respeito para com as habil idades e contribuição de 

seus pares.  

Dessa forma, 

[ . . . ]  em uma parcer ia colaborat iva, quaisquer  
obr igações contratuais formais são suplementadas 
por  um conjunto de obr igações impl íc i tas.  (BRNA, 
1998,  p.56) .  
 

Visando interações positivas que tornem o aprendizado mais 

efetivo e duradouro para os alunos, entendemos a impossibil idade de 

trabalho por somente uma das vias, aprendizagem colaborativa ou 

cooperativa. Ressaltamos a importância da descentral ização do 

professor como detentor da voz do conhecimento e elevando o aluno a 

sujeito at ivo, corroborando com Leite et al (2005) que traz a atividade 

colaborativa como uma postura emancipatória, que leva o grupo a 

construir regras próprias, l ibertando-se do modelo hierárquico.  

Segundo Barkley et al (2005), a aprendizagem colaborativa com 

suporte computacional tem como foco, identif icar como a tecnologia 

pode melhorar a interação entre os indivíduos de um grupo . Assim 

sendo, consideramos que a robótica educacional apoia a realização de 

atividades onde os membros do grupo sejam capazes de interagir entre 

si alcançando a aprendizagem colaborativa, conforme descreveremos a 

seguir.  
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3. O CAMINHO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Se eu soubesse o que estava fazendo, não seria 

chamada pesquisa. (Albert Einstein)  

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO 

 

A investigação, uti l izando a robótica educacional e a 

aprendizagem colaborativa como alternativas para o ensino de biologia, 

nos remete a uma abordagem de pesqu isa qualitat iva, tendo em vista 

que esta constitui a base para a pesquisa em educação, assume muitas 

formas e é conduzida em múltiplos contextos. Segundo Bogdan e 

Biklen (1994), os dados recolhidos na abordagem qualitativa são ricos 

em pormenores, ou seja,  descrit ivos, e as questões a serem 

investigadas possuem como objetivo, investigar os fenômenos em toda 

sua complexidade, em contexto natural.  Para Ludke e André (1986) 

esta abordagem se desenvolve em uma situação natural, é r ica em 

dados descrit ivos, tem um plano aberto e f lexível e focaliza a realidade 

de forma complexa e contextualizada.  

Bogdan e Biklen (1994) apresentam as seguintes característ icas 

para a investigação qualitativa : a fonte direta dos dados é o ambiente 

natural, constituindo o investigado r o instrumento principal; a 

investigação é descrit iva; os investigadores interessam-se mais pelo 

processo do que pelos resultados e tendem a analisar os dados de 

forma indutiva; e o signif icado é de importância vital nesse t ipo 

abordagem. Assim, os invest igadores frequentam os locais da pesquisa 

por se preocuparem com o contexto, entendendo que as ações são 

melhor compreendidas quando observadas no ambiente em que 

ocorrem e o interesse ao estudar dado problema é de verif icar como ele 

se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações 

cotidianas.  

Dentro dessa abordagem, escolhemos o estudo de caso que, 

segundo Merrian (1988) apud  Bogdan e Biklen (1994), consiste na 
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observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte 

de documentos ou de um acontecimento específ ico. Ludke e André 

(1986) diferenciam o estudo de um caso simples e específ ico ou 

complexo e abstrato, desde que seja bem delimitado, pois apresenta 

interesse próprio e singular, o que ele tem de único. Segundo Stoecker 

(1991) apud  Yin (2010), compreende um tipo de pesquisa que abrange 

tudo –  tratando da lógica de planejamento, das técnicas de coleta de 

dados e das abordagens específ icas à análise dos mesmos. Nesse 

sentido, o estudo de caso não é nem uma tática para a cole ta de dados 

nem meramente uma característica do planejamento em si, mas um  tipo 

de pesquisa abrangente.  

Ainda segundo Ludke e André (1986), os estudos de caso visam 

à descoberta, enfatizam a „interpretação em contexto‟, buscam retratar 

a realidade de forma completa e profunda, usam uma variedade de 

fontes de informação, revelam experiência vicária e permitem 

generalizações naturalísticas. A preocupação central é a compreensão 

de uma instância singular, ou seja, o objeto estudado é tratado como 

único e historicamente situado. Para Yin (2010), a hipótese dentro 

desse método é apresentada em redes ampliadas de implicações que 

são cruciais à avaliação científ ica. Essa estratégia compreende a 

explicitação de outras implicações da hipótese para outros dados 

disponíveis e a exposição de como eles se correspondem.  

Para a análise dos dados, escolhemos a análise de conteúdo 

proposta por Bardin (1977), caracterizada por um conjunto de técnicas 

de análises da comunicação que pode util izar procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos apresentados 

pelas mensagens analisadas. A análise de conteúdo possui três fases 

principais: estabelecer a unidade de análise; determinar as categorias 

de análise; e selecionar uma amostra do material de análise. A prime ira 

fase está relacionada às palavras chave e/ou às proposições sobre 

determinado assunto. A segunda se refere à seleção e classif icação 

dos dados. A últ ima fase está relacionada aos critérios adotados para a 

seleção da amostra.  
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Assim sendo, os dados recolhidos em forma de palavras ou 

imagens são analisados, zelando da forma em que foram registrados ou 

transcritos. Logo, o objetivo desses dados não é de formar hipóteses 

construídas previamente e sim das abstrações a serem construídas à 

medida que os dados colhidos vão se agrupando. Por f im, o 

pesquisador precisa ter cuidado ao revelar os pontos de vista dos 

participantes, com a preocupação em retratar a perspectiva des tes. 

 

3.2. DESENVOLVIMENTO 

 

O local escolhido para a investigação foi um colégio estadual,  

situado na região central de Goiânia, conveniado com a Policia Mil itar  

de Goiás: o Colégio da Polícia Mil itar Polivalente Modelo Vasco dos 

Reis. Essa escolha ocorreu pelo fato de a investigadora ser integrante 

do quadro permanente de professores efetivos do colégio, apesar do 

afastamento por l icença aprimoramento, e da possibil idade de 

desenvolver nele projetos que ampliem o currículo oferecido.  

O público alvo da investigação foram os alunos que se 

encontravam matriculados e cursando a segunda série do Ens ino Médio 

(EM) no ano de 2014. A seleção da série se deu pelo fato de que os 

alunos precisariam estar a par dos conteúdos presentes na matriz 

curricular de biologia; o conteúdo da segunda série do EM estimular, 

por si só, o interesse de muitos alunos por compreender a biologia dos 

organismos; e os alunos não estarem envolvidos com o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), tampouco com vestibulares.  

Após a autorização do comandante do colégio, t ive mos um 

momento com todos os alunos matriculados na segunda sér ie do EM, 

que compreendiam o publico alvo , para a apresentação do projeto e 

convite a part iciparem do trabalho. Apresentamos a proposta que 

compreendia a robótica educacional voltada à biologia, que estávamos 

disponibil izando quinze vagas, o ingresso era voluntário e de forma 

alguma valeria nota.  
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Dezesseis alunos se propuseram a participar do projeto, nove do 

sexo feminino e sete do sexo masculino. Três desses alunos não 

compareceram em nenhuma reunião. No decorrer do trabalho, outros 

dois alunos, matriculados na terceira série do EM, que estavam 

interessados em participar do projeto  se integraram ao grupo. Dessa 

forma, o grupo se configurou em quinze alunos, oito do sexo feminino e 

sete do sexo masculino.  A faixa etária do grupo formado foi, em média, 

dezesseis anos. A partir da part icipação dos alunos durante as 

reuniões, eles foram enumerados. O primeiro aluno a participar dos 

questionamentos foi denominado A1, o segundo a participar foi 

denominado A2  e assim por diante.  

Foram propostos vinte encontros no contra turno - período 

vespert ino, uma vez por semana, às sextas-feiras, com duração de três 

horas consecutivas, de fevereiro a junho do ano de 2014, o que 

totalizariam sessenta horas de trabalho. Mas, t ivemos vinte e três 

reuniões, em diferentes dias da semana, preferencialmente nas sextas-

feiras, com encerramento em vinte e um de agosto, totalizando 

sessenta e nove horas de trabalho. As três reuniões a mais foram 

sugestionadas pelos alunos por não concluírem o robô durante as 

reuniões propostas. Apesar de uma pesquisa qualitat iva não possuir 

interesse pelo produto, a não conclusão do trabalho geraria frustração 

por parte dos alunos.  

O Colégio ofereceu a estrutura necessária para a condução da 

investigação, tanto f ísica quanto de recursos materiais. Os encontros 

se deram no laboratório de ciências da natureza da instituição . Esse 

local foi escolhido por não ser util izado com frequência por outros 

professores, ser necessário agendamento para seu uso, ter lug ar para 

os alunos se sentarem, energia elétrica, lugar para guardar o protótipo 

e pouca chance de interrupção do trabalho por parte de outras 

pessoas. Após solicitação, o colégio ainda providenciou a compra de  

três kits de robótica Arduino pensando na continuidade do trabalho com 

robótica educacional após a conclusão de nossa investigação. 
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Optamos pelo Kit  de robótica Arduino Mega 2560 R3 devido à 

facil idade do entendimento, da aplicação e da programação do software 

e do hardware que o compõe, posto que a professora/investigadora não 

apresentava qualquer experiência com trabalhos na vertente de 

robótica educacional . Ademais este kit possibi l ita a criação de projetos 

em intervalos de tempo relat ivamente curtos; favorece a produção de 

protótipos de baixo custo; o software possui instalação gratuita e em 

diferentes plataformas, além de concepção open source . 

 

3.3. A CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO  

 

No dia sete de fevereiro do ano de 2014 aconteceu o primeiro 

encontro da professora/investigadora com os alunos voluntários , para 

dar início à realização do projeto de robó tica educacional voltado para 

o ensino de biologia, que resultou na presente investigação. Nesse 

encontro est iveram presentes doze alunos. O início desse encontro se 

deu com a explicação sobre o projeto e questionamentos em relação ao 

conceito de robôs.  

Percebemos que os alunos não conseguiam definir um conceito 

de robôs. Dessa forma apresentamos os conceitos de robôs móveis,  

imóveis e simuladores estát icos definidos pelo grupo Lequal. Em 

seguida apresentamos o software e o hardware do Arduino, nosso kit  

de robótica. Apresentamos também um semáforo interat ivo (simulador 

estático) construído a part ir do kit  Arduino, uti l izando papelão, caixinha 

de remédios, palitos de picolé e papel colorido (f igura 16  - página 

seguinte). Deixamos claro que o intuito da investigação era discutirmos 

conceitos de biologia de forma diferente e criat iva a partir da robótica 

educacional e a reutil ização de materiais, como papelão, garrafas pet e 

sucatas eletrônicas.  

Para a interação dos alunos com o kit de robótica escolhido, os 

dividimos em dois grupos e os colocamos para realizar quatro projetos 

simples de trabalho util izando o micro controlador Arduino. Nessa 

interação dos alunos com a ferramenta, foram util izados materiais que 
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fazem parte do kit  de robótica - o hardware Arduino, uma protoboard, 

jumpers, leds, resistores e botões.  

 

 

 

Figura 16: Semáforo interat ivo ut i l izando Arduino demonstrado aos 
alunos. Fonte própria  

 

 

O primeiro projeto consistiu em acender um led e fazê -lo piscar; 

o segundo consistiu em acender um led RGB e fazê-lo mudar de cor; o 

terceiro consist iu em fazer um semáforo simples com leds de cores 

vermelha, amarela e verde que piscavam alternadamente; e, por últ imo, 

a construção de um semáforo interat ivo com leds de cores vermelha, 

amarela e verde, com semáforo de pedestres com leds de cores 

vermelha e verde e com botoeira de travessia.  

No f inal da reunião, pedimos aos alunos que pensassem um robô 

a ser construído com a reutil ização de materiais e o kit Arduino, 

relacionados à f isiologia e/ou morfologia dos sistemas de organismos. 

Falamos algumas ideias para os alunos, como a construção de um 

sistema cardiovascular e a construção de uma célula, com a f inalidade 

de inst igar a curiosidade deles e dar prerrogativa ao trabalho.  

Na segunda reunião estiveram presentes nove alunos. Eles se 

dispuseram ao redor de uma mesa e questionamos os projetos 

planejados. Muitos não pensaram em possíveis robôs que pudessem 

ser construídos sobre a f isiologia e/ou morfologia de organismos. 
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Todavia t ivemos a apresentação de três propostas. O aluno A2  propôs 

a construção do sistema cardiovascular, ideia dada por nós na reunião 

anterior. Pedimos para que A2  desenhasse o que e como pensou o 

trabalho e apresentasse para o grupo, conforme demonstrado na f igura 

17. O projeto não foi escolhido pelo grupo devido ao grau de 

dif iculdades observado na quantidade de detalhes.  

 

Figura 17: Proposta do aluno A2 –  Sistema Cardiovascular  
Fonte própria  

 

A8  propôs a construção de um olho humano feito com a bolinha 

de plástico presente nos desodorantes rol l on  com uma câmera do lado 

de dentro. Ao iniciar a discussão sobre essa proposta, os alunos 

chegaram à conclusão que esse projeto não conseguiria representar 
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como seriam projetadas as imagens no fundo do olho, tampouco a 

interpretação da imagem no cérebro e a proposta foi deixada de lado. 

Não foi feito qualquer esquema desse projeto.   

A10  buscou um livro com o esquema do Sistema Nervoso 

humano, desenhou a proposta do projeto e a apresentou para os 

presentes, conforme mostra a f igura 19 presente na página seguinte. A 

proposta consist ia em construir um simulador estático que 

representasse os Sistemas Nervosos Central (SNC) e Periférico (SNP), 

bem como a transmissão de impulsos nervosos.  

Na proposta, uma silhueta humana seria construída e um botão 

seria colocado na mão e outro no pé do protótipo. Os botões 

representariam corpúsculos táteis, estruturas presentes na pele e 

responsáveis pelo tato. Ao apertar o botão presente na mão, leds 

acenderiam representando a condução do impulso nervoso em sentido 

ao SNC e retornaria ao local onde foi gerado o estímulo (botão). Ao 

pressionar o botão do pé, leds acenderiam representando a condução 

do impulso nervoso até a medula espinal,  onde estaria presente um 

visor de LCD com a frase “lesão medular”, logo os leds apagariam. 

Em complemento à proposta do aluno A10 , A6  propôs o 

acendimento de leds na parte do cérebro responsável pelo tato, como 

mostra a f igura 18. 

 

Figura 18: Proposta do aluno A6 em complemento à proposta do aluno 
A10. Fonte própria  
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 Figura 19: Proposta do aluno A10 –  Sistema Nervoso Humano 
Fonte própria  
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Essa últ ima proposta foi aprovada, em comum acordo, pelo 

grupo por apresentar quantidade menor de detalhes no protótipo e, 

como seria o primeiro projeto a ser construído, a menor dif iculdade em 

sua produção era necessária. A priori foram feitas discussões acerca 

das partes/órgãos que compreendiam o SNC e o SNP, bem como a 

maneira pela qual eles seriam construídos . De forma conjunta foram 

pensados os materiais a serem uti l izados na construção do protótip o. 

Os materiais elencados foram papelão e jornal para construir a si lhueta 

humana, os nervos e o SNC; os dois botões (mão e pé) para 

representar corpúsculos da pele e leds para representar o caminho do 

impulso nervoso.  

A partir do terceiro encontro começamos a construir o protótipo. 

O primeiro passo foi fazer  o molde de uma silhueta humana com 

algumas folhas papel sulf ite tamanho A4 coladas de forma a f icar em 

tamanho maior. Com o molde pronto e recortado, r iscamos e, em 

seguida, recortamos o papelão. Para f icar mais resistente, colamos três 

lâminas de papelão recortadas no formato da silhueta e f izemos o 

acabamento com jornal. Com jornal também foram feitos os nervos e o 

SNC. Os nervos foram feitos a partir de canudos de jornal e cola; e o 

SNC de jornal amassado com cola (f igura 20 - página seguinte). 

No quinto encontro, dia quatorze de março de 2014, ao 

adentrarmos em nosso local de trabalho - o laboratório de ciências da 

natureza do colégio - não encontramos o protótipo. Ao procurarmos a 

coordenação, fomos informados que o espaço havia passado por uma 

limpeza e recebemos a notícia de que o protótipo tinha sido jogado no 

lixo e, portanto t ivemos que recomeçar. As etapas d o início da 

produção do novo protótipo foram as mesmas do primeiro protótipo.  
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Figura 20: Etapas da produção do novo protót ipo  
Fonte própr ia  

 

As etapas da conclusão da parte artíst ica do protót ipo , bem 

como a acomodação dos leds, foram registradas também por 

fotograf ias retratadas na f igura 21, página seguinte.  
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Figura 21: Etapas da produção do novo protót ipo  (cont.)  
Fonte própr ia  

 

 

3.4. A COLETA DE DADOS 

 

Ludke e André (1986), af irmam que quanto mais próximo do 

momento da observação,  em relação ao momento de se fazer as 

anotações decorrentes da investigação, maior a acuidade. Por isso, em 

busca de maior rigor e da validação da presente investigação com 
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abordagem qualitat iva, os registros se deram através de anotações em 

diário de campo, bem como de f i lmagens, as quais foram transcritas 

para análise das falas dos integrantes do grupo. Dessa forma tivemos a 

possibil idade de confirmação, ou não, de contribuições no desenrolar 

do processo. 

A escolha do conteúdo da discipl ina de biologia que intitula a 

investigação e fundamenta a construção do robô  foi de reponsabilidade 

de todos os integrantes do grupo. A professora/investigadora, ao 

participar de todas as etapas do processo, atuou co mo mediadora, 

facil itadora, incentivadora, desafiadora, investigadora do 

conhecimento, da própria prát ica e da aprendizagem individual e do 

grupo. Ao mesmo tempo em que exerceu sua autoria, intervindo e 

implantando discussões, colocou-se como parceira dos alunos, 

errando, colaborando e cooperando para com a construção do robô e 

dos conceitos al i discutidos.   

Para a análise dos dados, reafirmamos que os alunos foram 

enumerados de acordo com a ordem de suas falas a partir da segunda 

reunião. A professora/investigadora foi denominada P.  

A priori t ínhamos delineado a aprendizagem colaborativa como 

uma categoria de análise, tendo em vista que foi a metodologia 

util izada para desenvolver a investigação. De acordo com Brna (1998), 

como ocorre alternância entre estado e processo entre a cooperação e 

a colaboração, denominamos essa categoria como COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO . Com o transcrever dos registros (f i lmagens) das 

reuniões do grupo de investigação, e a aproximação desses registros 

com as anotações presentes no diário de campo, delineamos a analise 

dos dados. 

Durante a leitura das falas, observamos a frequência 

signif icat iva de fatores motivacionais, do erro e de discussões de 

conceitos relacionados ao conteúdo abordado. Esses elementos 

poderiam servir de critérios para a avaliação da aprendizagem 

colaborativa, porém, devido à inserção des tes nos diálogos transcritos, 

uti l izamo-los como categorias de análise. Dessa forma, pontuamos  a 
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emersão de três categorias de análise  que denominamos, INTERESSE ,  

ERRO  e DISCUSSÃO DE CONCEITOS .  

Assim, encontramos quatro categorias sendo uma determinada a 

priori e as outras três a posteriori , que foram organizadas em quadros . 

O primeiro quadro contempla a presença da COLABORAÇÃO  bem como 

da COOPERAÇÃO  durante a construção do robô e as discussões 

viabilizadas por ele.  

 
Quadro 1 –  Primeira categoria de análise- Colaboração e Cooperação 

Categoria 
de análise 

Descrição Subcategorias 
de análise 

Descrição 

 
 
 
 
 
 

Colaboração 
e 

cooperação 

 
 

Nesta 
categoria 

pretendemos 
identif icar se a 
aprendizagem 

colaborativa se 
enquadra como 

estado ou 
processo frente 
à aparição da 
cooperação 
durante a 

construção do 
robô. 

 
 
 

Colaboração  
 

Buscamos identif icar 
de que forma a 

colaboração contribuiu 
para a realização do 
trabalho frente aos 

conteúdos 
relacionados à 

biologia e à robótica 
educacional.  

 
 
 

Cooperação 

Buscamos identif icar 
de que forma se deu a 

alternância entre 
estado e processo 

entre a cooperação e 
a colaboração no 

sentido de viabilizar o 
trabalho.  

 

O segundo quadro contempla o fator motivacional  INTERESSE .  

 
Quadro 2 –  Segunda categoria de análise- Interesse 

Categoria de análise Descrição 

 

 

Interesse 

Nesta categoria buscamos identif icar se o 

interesse esteve inserido no ambiente escolar, 

nas discussões conceituais da matéria de 

biologia, sendo contemplado a partir da 

robótica educacional e da aprendizagem 

colaborativa.  
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O terceiro quadro contempla aspectos relacionados ao ERRO  

como estratégia de ensino que viabilize a aprendizagem. Salientamos 

nessa categoria de análise os erros que aparecem durante a 

construção do robô. 

 

Quadro 3 –  Terceira categoria de análise- Erro 

Categoria de análise Descrição 

 
 

Erro 

 

Nesta categoria buscamos identif icar se o 

erro foi ut i l izado como estratégia pedagógica, 

enquanto efeito construt ivo e/ou criativo, em 

prol de uma perspectiva processual de 

aprendizagem. 

 

O quarto quadro, contempla a presença de DISCUSSÕES DE 

CONCEITOS  relacionados ao conhecimento de biologia, 

proporcionadas pela construção do robô e pela colaboração. Esses 

conceitos dizem respeito ao conteúdo de biologia objeto da 

investigação: O Sistema Nervoso. 

 

Quadro 4 –  Quarta categoria de análise- Discussão de conceitos  

Categoria de 
análise 

Descrição 

 
 

 
Discussão de 

conceitos 

Nesta categoria buscamos identif icar a 

viabil idade da discussão de conceitos de 

biologia a partir da construção de robôs, da 

robótica educacional e da colaboração. Ainda, 

se a aprendizagem dos alunos envolvidos foi 

efetiva.  
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4. ENTENDENDO AS FALAS 

 

Posso não concordar com uma só palavra sua, mas 

defenderei até a morte o seu direito de dizê-la.  

(Voltaire)  

 

A partir das discussões em relação ao conteúdo de sistema 

nervoso e ao funcionamento do protótipo que aconteceram durante os 

encontros, junto às anotações feitas em diário de campo e a 

transcrição dos diálogos registrados nas gravações de áudio e vídeo, 

percebemos a emersão das categorias Interesse; Erro;  e Discussão de 

Conceitos, enquanto a categoria Colaboração e Cooperação foi a priori.   

Apesar de que, em quase todos os diálogos, essas categorias 

apresentam-se entrelaçadas, serão analisadas separadamente, da 

mesma forma que os conteúdos relacionados à biologia estarão 

presentes apenas na categoria Discussão de Conceitos haja vista que 

sua presença nas demais categorias é pontual.  

 

4.1. INTERESSE 

 

O interesse é um aspecto para  o desenvolvimento de 

determinado trabalho por parte de um indivíduo.  Segundo Schraw et al  

(2001), está al iado ao uso de materiais diferentes e a oportunidades 

educacionais que possam promover a autonomia dos alunos. 

Consideramos a Robótica Educacional e a  Aprendizagem Colaborativa 

metodologias que suprem e abarcam esse interesse despertado. 

Durante a investigação, avaliamos esta categoria de maneira 

muito posit iva por ter sido o principal fator motivacional para a 

execução da proposta, o desenvolvimento e a conclusão do protótipo.  

Na primeira reunião, no momento em que os alunos interagiam 

com o software e com o hardware Arduino, percebemos certa 

empolgação deles, e em geral todos part iciparam. O interesse para a 

realização do projeto pode ser observado no  diálogo a seguir, quando o 
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aluno A5 conseguiu realizar o primeiro projeto que consist ia em 

acender um led e fazê-lo piscar:  

 

A5: Sinto como se fosse um f i lho meu.  
A8:  Como se t ivesse acabado de par ir?  

A5:  É.  

 

Ainda na primeira reunião, observamos a faci l i dade e as 

possibil idades de trabalho que o kit  Arduino oferece , e a maneira pela 

qual desperta nesses alunos a vontade de trabalhar com a robótica 

educacional. Quando A6 realizou o quarto projeto que consist ia em 

construir um semáforo interativo, com acend imento de leds e a 

util ização de um botão, disse:  

 

A6: “Estou me sent indo o Bi l l  Gates agora.  

 

Por sentirem a autoestima elevada e a curiosidade despertada, 

os alunos se interessaram na realização dos projetos introdutórios, 

bem como no projeto desta investigação. No segundo encontro, 

enquanto A10 apresentava sua proposta de trabalho , destacamos o 

seguinte trecho dos diálogos:  

 

A3: Isso vai dar um trabalho!  (Se refer indo à 
construção do protót ipo escolh ido)  
A10: Mas o impor tante é trabalhar.  

A12: Acho que vai  f icar muito legal .  
A3:  Vai  f icar l indo!  

 

Podemos destacar na fala de A10 que o mesmo encontra -se 

interessado em realizar o trabalho por demonstrar empenho, o que 

Piaget (2005) traz como o regular da energia de acordo com o 

interesse. Indivíduos interessados dispõem de maiores gastos de 

energia para a realização de determinado trabalho. Usando as ideias 

de Schraw et al (2001), A10 se encontra situado na categoria de 

interesse individual, na qual o sujeito apresenta predisposição de se 

envolver em trabalhos de forma intensiva.  
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No décimo quarto encontro observamos a presença dos 

interesses situacional e individual ao analisarmos o diálogo que diz 

respeito ao entendimento da programação do protótipo e das conexões 

necessárias para acender um led:  

 

A7: Vou tentar  t raduzir  essa programação pra poder 
saber  l igar.  Acho que não vou conseguir ,  mas vou 

tentar .  
A10: Vamos conseguir  s im.( . . . )  Perna azul  no p ino 8 

e a perna branca na f i le ira negat iva.  Aí l iga no 
arduíno.  

A7:  O 8 é saída e o 2 é entrada. Já entendi!  
A10: Esse aqui  é o 8,  não é? Esse aqui  f ica no 

pos i t ivo. ( . . . )  Estamos tentando l igar  um único led. 
Não somos ambic iosos. ( . . . )  Se achamos o outro 

encontro produt ivo, esse então.. .   

 

O interesse situacional, segundo Schraw et al (2001), está 

relacionado ao contexto no qual o indivíduo está inserido, é gerado por 

estímulos do ambiente e representa uma reação afetiva imediata que 

pode ou não ser duradoura. Nesse caso, a ausência do colega que 

conhecia melhor os códigos de programação do Arduino incentivou 

outros alunos a tomarem parte e procurarem entender o signif icado 

daqueles códigos e concluir o trabalho que, naquele caso, era acender 

um led.  

O interesse individual que se refere à predisposição do indivíduo 

no envolvimento em determinados trabalhos de forma i ntensiva também 

é observado quando A7  alega que não sabia se iria conseguir entender 

a programação e acaba conseguindo. Dessa forma, corroboramos com 

a ideia de Hidi e Renninger (2006) na qual o interesse situacional pode 

se transformar em interesse individual, dependendo das condições do 

ambiente e da agregação de valores ao objeto de interesse por parte 

do indivíduo.  

No décimo oitavo encontro contemplamos o que Hidi e 

Renninger (2006) propuseram como sendo desenvolvimento cumulativo 

e progressivo do interesse. 

 

A10: a programação é executada (pelo Arduino)  de 
forma completa ou l inha por  l inha?( .. .)  Mas se fosse 
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por  completo a gente não prec isar ia de colocar esse 
tempo ( tempo para acender os leds).  Você percebeu 

que no f inal do percurso está demorando acend er 
( leds)  mais  do que no começo? É como se fosse 

ass im, o pr imeiro demora 10 milés imos de segundo 
pra func ionar e o segundo demora 20,  então soma 
10 do pr imeiro e 20 do segundo,  então vai pra 30 

milés imos, agora imagina isso somado lá no f inal?!  
A8:  e le demora pra l igar também. 

A10: Aqueles 3 pr imeiros a l i  ( leds) a gente nem vê 
a d iferença um do outro.  

A4:  Pois  é, e les  estão apagando tudo ao mesmo 
tempo.  

A10: A veloc idade deles é muito rápida,  então e 
bem possível  que a programação seja executada 

por  completo.  ( . . . )  Agora tudo está func ionando 
( todos os leds acendendo)  e vamos tentar mudar  o 

tempo pra ver se f ica mais legal a inda.  Vou colocá -
los para acender  todos no mesmo delay,  vou 
colocar 50 mi lés imos de segundos pra todos.  

A7:  para você saber  se e les estão seguindo por  
l inha ou d ireto?  

A10: Sim, eu acho que e les estão seguindo por 
l inha.  ( . . . )  A gente aprendeu hoje que o Arduino 

executa os comandos por  sequênc ia,  l inha por 
l inha,  e não o comando inte iro.  

 

Nesse diálogo podemos observar a transição do inte resse, 

segundo Hidi e Renninger (2006), do A10  pelos: interesse situacional,  

interesse situacional mantido, interesse individual emergente e 

interesse individual bem desenvolvido. O aluno parte de uma situação 

na qual era necessário o conhecimento da execução da programação 

pelo hardware com a f inalidade de concluir o trabalho de ligar os leds 

presentes no membro superior do protótipo de maneira correta, em 

sequência. A partir dessa problemática, se empenhou e, através de 

questionamentos, conseguiu pensar em na maneira de chegar à 

solução e poder concluir o trabalho. Ao f inal desse processo, seu 

interesse individual já apresentava desenvolvimento. 

Assim, podemos observar que em diferentes momentos, durante 

as reuniões foi nít ido o interesse dos alunos pela v iabil ização do 

projeto.  
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4.2. ERRO 

 

O erro, segundo Da Silva (2008), é uma fonte de aprendizagem 

para alunos e professores, desde que tenha sua origem identif icada. 

Dessa forma os procedimentos podem ser revistos e a aprendizagem se 

torna possível.  Segundo Torre (2007), ele é uma estratégia inovadora 

para aproximar a teoria e a prát ica, para passar de um enfoque de 

resultados para um de processos, de uma pedagogia de êxitos para 

uma didática do erro, de ensino de conteúdos para aprendizagem de 

processos.  

Torre (2007) af irma ainda que o erro possui quatro direções 

semânticas: efeitos destrutivo, deturpativo, construtivo e criativo. 

Seguindo as duas últ imas direções semânticas, os efeitos construtivo e 

criativo, acreditamos que o erro pode ser considerado positivo quando 

trabalhado como metodologia para levar o aluno a descobrir suas 

falhas, já que não há aprendizagem onde ele não se encontre presente.  

Podemos identif icar os efeitos construtivo e criativo do erro no 

trecho do diálogo que se fez presente na décima quarta reunião. 

Naquele momento estávamos tentando conectar os leds da parte 

inferior do protótipo à protoboard e esta últ ima ao Arduino, com a 

f inalidade de acender os leds.  

 

A7: Será que o problema não é a programação?  
P:  Será que não l igamos errado? 

A4:  Então vamos desl igar  e l igar  outra vez.  
( . . . )  

A10: Vamos t irar  e colocar  de novo já que não 
func iona.  

( . . . )  
A7:  O problema é que a programação tem as portas 

certas e não sabemos quais são.  
P:  Sabemos s im.  

 ( . . . )  
A10: P, terminamos.  Acho que vai l i gar.  

( . . . )  
P:  O que houve? 

A4:  Apareceu uma mensagem de erro.  
P:  Então o código está errado. Deixe -me ver.  O 

código está cer to. Errada é a por ta USB. Muda a 
por ta aqui  (mostrando no computador) .  

A10: Agora fo i.  O código está carregado. Pode ser 
que l igamos errado.  
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P: Onde vocês pegaram esse código?  
A2:  Na internet.  

( . . . )  

 

Fomos testando todas as possibi l idades que julgávamos 

possíveis para sanar o problema que consistia no não acendimento dos 

leds. A reunião chegou ao f inal e não alcançamos nosso objetivo. Foi 

uma reunião cansativa, pois através do diálogo, tentamos várias 

alternativas na busca de descobrir a origem de nosso erro e poder 

saná-lo. Consideramos esse erro positivo já que não implicou na 

desistência dos alunos, pelo contrário. Os alunos acharam ruim o 

tempo da reunião ter acabado e o problema ter sido deixado para a 

outra semana.  

Na décima quinta reunião, retomamos as tentat ivas de acender 

os leds do protót ipo. Dessa vez, ao invés de tentar l igar todos os leds 

de uma só vez, começamos com seis.  

 

A10: Até que porta você colocou aí?  
A7:  Até a 13.  

A10: Vamos l igar 6 leds?  
A7:  Isso.  

 

Após apertarmos o botão, os seis leds acenderam.  

 

P: Vamos l igar mais  três para testarmos de t rês em 
três.  

A10: Mas nesse código só tem 6 constantes 
dec laradas.  

P:  Dec lare as outras.   

 

Após declararmos as constantes, compilar a programação e ligar 

outros três leds, nenhum acendeu.  

 

A10: Nosso projeto é de tentat ivas.  ( . . . )  Será que o 
problema é o tempo que coloquei em 

mil issegundos? Coloquei  muito rápido. Será que o 
led aceita acender  e apagar tão rápido?  

P:  Não é esse o problema. O led acender ia.  ( . . . )  
Quantos acenderam? 

A7:  6. ( . . . )  Espera aí .  Estão todos acesos, bem 
f raquinho,  mas acesos. Como se est ivesse 

queimado.  Será que o problema é o led?  
P:  Você os l igou de form a correta? 
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( . . . )  
A7: É.. .  não mudou nada. Será que troca o res istor? 

( . . . )  Por que estar iam f racos? Quando testamos 
todos,  es tavam normais. ( . . . )  Até o 6 está tudo 

normal.  Deixa eu marcar qual  é o 6.   
( . . . )  

P:  Estou achando que 5v não é o suf ic iente para 
l igar  todos. ( . . . )  T ínhamos que dar um je ito de l igar 
o robô em uma voltagem maior.  ( . . . )  L iga tudo, tudo 

mesmo (acoplar  todos os leds na protoboard) .  Aí  
vamos l igar o Arduino na tomada e vamos ver o que 

vai dar .  Cadê o adaptador  da tomada?  
A7:  Meu Deus!  

A10: Como é o adaptador  da tomada dele? É que 
l iga no USB? 

A7:  É igual ao do carregador do meu celu lar .  
( . . . )  

A4:  E se a tomada t iver carga demais? Corre o r isco 
desse negóc io explodir ,  né?  

A10: Todo esse negóc io (acendimento)  vai  demorar 
um quar to de segundo. É pouca coisa.  

 

Após as discussões apresentadas nas falas anteriores, l igamos 

o Arduino na tomada e todos os leds acenderam. 

 

A10: Fico fe l iz porque a programação deu certo. 
Nós, le igos,  conseguimos.  

P:  E l igar  na tomada dá certo. Nosso robô terá de 
ser l igado na tomada.  

 

Desse modo, com cerca de três horas de discussões e 

tentativas, com acertos e erros, conseguimos ligar os leds do membro 

inferior do protót ipo. O tempo gasto para conseguir acender os leds, 

somadas as duas reuniões, foi de aproximadamen te cinco horas. A 

persistência desse erro não implicou na desistência dos alunos, 

tampouco da professora/pesquisadora em relação à conclusão do 

trabalho, ao contrário, implicou numa postura que permit iu ao grupo, a 

superação de suas dif iculdades.   

Observamos que esse erro inst igou a construção e reconstrução 

de hipóteses em busca do alcance do objetivo. Segundo Nogaro e 

Granella (2004), ao provocar a curiosidade do aluno ao contrário de 

abrandá-la, o erro o capacita como sujeito capaz de aprender.  Dessa 

forma o erro serve de ponto de partida para o avanço em direção à 

aprendizagem por possibil itar o crescimento e a valorização do aluno,  

bem como um passo à frente na relação professor -aluno.  
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No vigésimo primeiro encontro,  observamos mais uma vez a 

importância do erro relacionado à descoberta. No decorrer da reuni ão, 

as duas protoboards que até então t ínhamos util izado, só funcionavam 

pela metade e acreditávamos que elas estavam danif icadas. Quando 

estávamos util izando a terceira protoboard e ela só funcionou pela 

metade, houve um questionamento interessante por parte de A8. Esse 

momento está transcrito:  

 

A3: O problema pode ser a protoboard.  
A8:  Não tem razão das protoboards estarem 

func ionando só pela metade. Será que não t inha 
que l igar o outro lado dela em outro 12v? 

A7:  Eu teste i e não deu certo.  
P:  O outro lado da protoboard func iona?  

A7:  Func iona, mas só a metade.  
( . . . )  

A8:  Acho que já sei .  Tem que fazer  essa l igação 
aqui.  Aqui  (apontando na placa),  exatamente no 30,  

tenta colocar um jumper aqui  l igando um lado e 
outro,  l igando o 30 e o 35.  

 

A observação de A8 em relação às protoboards funcionarem 

somente pela metade e o levantamento da hipótese de ter que l igar os 

dois lados da placa, nos mostra mais uma vez que aprendizagem e erro 

estão juntos no processo. Isso é nítido ao observarmos as dif iculdades 

enfrentadas presentes nas falas transcritas.  

Agora em relação à necessidade de conectar os dois lados da 

protoboard para ela que funcione por completo, A3 conclui:  

 

A3: Nós perdermos 1 protoboard intei ra (me tade de 
uma mais a metade de outra) .  ( . . . )  Usamos 2 

protoboards pra l igar  a perna,  porque não t ínhamos 
pensado nisso.  

 

Outro aspecto interessante foi o reconhecimento de um aluno 

sobre a importância do erro na aprendizagem. Em um diálogo ocorrido 

no vigésimo segundo encontro –  penúltimo encontro, quando 

relembrávamos o quanto aprendemos em relação à robótica 

educacional e estávamos empolgados com a f inalização do protótipo.  
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A10: Nós já podemos i r  para a o l impíada de 
robótica.  

A9:  Muitas  coisas que nós não sabíamos e 
sofremos até aprender . Aprendemos muita coisa.  

A10: Quando o conhec imento vem com um pouco de 
d if iculdade é mais  grat i f icante  

 

Entendemos que o erro positivo trata das teorias construídas a 

partir da ref lexão dos próprios sujeitos. A ref lexão p resente no diálogo 

anterior nos leva a considerar o erro como agente revelador da 

construção e interpretação que o indivíduo faz do meio que o cerca.  

Pelo fato de os alunos estarem motivados com o trabalho, o erro foi 

recebido de maneira natural.  

Observamos que em quase todas as vinte e três reuniões que 

ocorreram, a aprendizagem através do erro esteve presente. Como 

professora/pesquisadora,  conhecer e uti l izar a metodologia do erro 

durante esse trabalho foi uma das razões de sua conclusão. Frente ao 

erro, a professora/pesquisadora inst igou os alunos a questionarem os 

problemas até que descobrissem suas origens; provocou a 

reconstituição das ações realizadas e a antecipação em relação a 

projetar, imaginar e planejar o resultado de uma situação . Dessa forma,  

trabalhando com as vertentes construtiva e criativa, o erro foi uti l izado 

como fator motivador no desenvolvimento desse trabalho  e de 

fundamental ef icácia no processo ensino-aprendizagem. 

O erro construt ivo presente pode ser um motivo de avaliação e 

auto avaliação do que foi aprendido ou não pelos alunos participantes. 

Podemos percebê-lo como um processo de avaliação do conteúdo no 

qual tanto discentes quanto docente se debruçam para resolver, a 

partir do erro conceitual detectado. Assim, passa a ser uma a lternativa 

importante na relação entre os pares e na relação aluno -professor 

(LUCKESI, 2011).  

Vista a importância e a ef icácia do erro para a aprendizagem, 

quando tratado de forma positiva , partiremos para a terceira categoria 

de análise relacionada à Colaboração e à Cooperação durante o 

trabalho em grupo. 
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4.3. COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO  

 

4.3.1. COLABORAÇÃO 

 

Segundo Leite et al (2005), aprendizagem colaborativa é uma 

proposta pedagógica na qual os estudantes ajudam -se no processo de 

ensino/aprendizagem, atuando como parceiros entre si e com o 

professor, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre um dado 

objeto. Com a util ização dessa proposta pedagógica, o professor é 

desafiado a assumir uma postura de aprendiz ativo, crít ico e criativo, 

articulador do processo de ensino. Tendo ainda a oportunidade de 

vivenciar o papel de observador, de gestor de atividades e de 

mediador.  

Como o trabalho com robótica educacional foi uma estratégia 

metodológica nova, e com exceção de A1, nenhum outro aluno t inha 

experiência em trabalhar com o micro controlador Arduino , a 

colaboração entre os indivíduos aconteceu com natural idade em quase 

todas as reuniões. Na oitava reunião, observamos a colaboração na 

transcrição dos diálogos a seguir:  

 

P: Vocês querem que saiam leds a part ir  da mão? 
A7:  A par t ir  do botão, né?  

A8:  Vamos colocar  leds de um lado e de outro.  Mas 
vai daqui até aqui? (apontando a dis tânc ia e 

quest ionando a quant idade de leds) .  
P:  Qual  é o problema? 

A8:  O problema é o Arduino.  De não conseguirmos 
l igar  todos os leds.  

P:  Qual  a dis tânc ia que vamos colocar um led do 
outro? 

A7:  Vamos colocar  a uma dis tânc ia de 2 
centímetros, pois  conte i os espaços e acho que 

vamos usar  cerca de 30 leds. Mas só na ida.  E na 
perna? 

P:  Na perna def in imos que ser iam só leds brancos, 
pois  o impulso só vai.  

A1:  Agora pensa.  Nós temos que l igar uma perna, 
dois  braços ( ida e volta)  e o cérebro. Nem com o 

Arduino Mega (com mais por tas) ir íamos conseguir ,  
nem usando o shi ld (objeto que aumenta o número 
de por tas do Arduino).  Temos que bolar uma  forma 

de conseguir  l igar tudo.  
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A part ir destas falas, observamos na preocupação em concluir o 

protótipo a importância da colaboração. O aluno A8 percebeu e 

comunicou a inviabil idade na execução do projeto tendo em vista o 

hardware Arduino não possuir o número de portas que necessitaríamos 

para conexão. A preocupação foi reforçada por A1 e o diálogo se 

manteve f luente. No momento de fazer os furos no protótipo para 

colocar os leds e a maneira pela qual os leds seriam soldados aos f ios,  

elencamos: 

P: A7, serão quantos furos?  
A7:  Uns 60.  Não sei.  

A8:  54 furos.  
A7:  Vamos colocar  os leds e soldá - los .  

A11: Poder íamos fazer uma sequência das cores 
dos f ios para f icar  mais fác i l  de poder l igar  depois.  

A10: Bem pensado. Vou anotar  a sequênc ia .  

 

A colaboração se mostra nesse diálogo, no momento em que os 

alunos, de maneira conjunta, se preocupam com a quantidade de furos 

a serem feitos no protótipo e com a maneira de ligar os leds, 

respeitando a sequência de acendimento. Para a conexão dos leds no 

hardware Arduino, a preocupação continuou. Observamos que a 

quantidade de leds a serem ligados era grande o que estava gerando 

certa preocupação com a realização da proposta . Destacamos esse 

momento com o trecho do seguinte diálogo:  

 

A3: Como vamos l igar  esses f ios no Arduin o? 
A1:  É só descascar a pontinha dos f ios e encaixar  

(nas por tas do hardware).  
P:  Vamos t irar  metade dos leds da perna ou não?  

A14: L iga de 4 em 4 ( leds) .  
A8:  Vamos t i rar .  

A1:  Se deixar ass im pode ser  que não func ione (os 
leds não l iguem).  

 

A principal meta na util ização da aprendizagem colaborativa  é 

fornecer a melhor interação entre os integrantes do grupo em beneficio 

ao comparti lhamento de conhecimentos. Os membros trazem consigo 

experiências e conhecimentos diversif icados, previamente adquiridos 

ou construídos, e interagem para criar um conhecimento comparti lhado. 
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Dessa forma, situações são apresentadas de modo que todos possam 

aprender com todos.  

Na décima primeira reunião, quando estávamos no momento de 

conectar os leds ao Arduino e programá-lo para fazer o protót ipo 

funcionar, observamos mais um momento de colaboração. Nele, A1 , o 

aluno que conhecia o software Arduino, ensinou seus colegas a 

fazerem algumas conexões e se integrarem com o ambiente de 

programação que trabalharíamos durante as outras reu niões.  

Para Silva e Soares (2013), a cada momento em que um aluno 

apresentar uma fundamentação teórica mais apurada, assumir 

determinada responsabil idade ou demonstrar curiosidade, assumirá voz 

de autoridade e será considerado o elemento de prestígio do g rupo. 

Nesse momento, o elemento prestígio é A1. Destacamos o seguinte 

trecho dos diálogos:  

 

A10: Pro nosso robô vamos dar  o comando 
sequenc ia l.  

A1:  Vamos colocar  um delay em cada led.  Um delay 
de 1000 e vai d iminuindo, depende de como formos 

colocando.  (sequênc ia de acendimento dos leds) .  
( . . . )  A protoboard é in ter l igada ass im ( longi tudinal) .  

Então, se l iga o GND na placa,  todos esses 
espaços serão GND. Dessa forma, quantos GND 
ter íamos? ( . . . )  Ter íamos 4.  Até aqui  são 4, mas 
podemos colocar todos esses para  serem GND, 

desde que l igamos os espaços com pequenos 
jumpers.  

 

Observamos que A1, ao conhecer sobre o software e o hardware 

de nosso kit assumiu voz de autoridade nesse momento. A1 continuou 

como elemento prestígio durante a reunião e suas discussões com A10 

f indaram na base da programação que precisávamos fazer para o 

funcionamento do protótipo.  

 

A10: Então eu tenho que dig itar  PIN MODE, 
DIGITAL RIGHT. Será que deu certo?  

A1:  Tem que ver i f icar  o código.  
A10: Verdade.  

A1:  Quando temos um código grande, esc revemos 
na l inha comentada. Todo código tem uma aber tura 

e um fechamento,  mas você é quem determina onde 
e le começa e onde e le termina.  Você já descreveu 
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os leds e abr iu o SETUP com a chave. Aqui  começa 
outro.  Tudo o que for  fazer , DELAY e LOOP, tudo 

tem que ser aqui .  Depois f inal iza com a chave.  
A10: Vou tes tar .  Uma hora e le vai l igar.  ( . . . )  O que 

eu erre i? Tem que colocar  ponto e vírgula depois do 
DELAY? ( . . . )  Mas e les não acontecem (acendem) ao 

mesmo tempo? 
A1:  Não. Por  não estar sequenc ial  ainda.  

A10: Tem como colocar os 4 para func ionar  
ao mesmo tempo? 

A8:  Tem. 
P:  Mas não é o que queremos.  

A10: Mas f ica tão boni t inho.  
P:  No robô,  nós queremos desse je ito. Vai  

acendendo e apagando,  não é isso?  
( . . . )  

A1:  Você quer ia l igar o pr imeiro e o segundo,  
certo? Então você t inha que programar para l igar  o 

pr imeiro e o segundo.  Você mandou l igar o pr imeiro 
e desl igá- lo.  

A10: Ah tá!  Então eu ter ia que t irar  todos 
esses LOW da programação?  

A1:  Quer  ver  um negócio interessante?  
A10: Qual parte interessante? L igar e 

des l igar? 
A1:  Se eu mudar  o DELAY do seu código, dá 

pra eu roubá- lo.  
A10: O quê? Como assim? 

A1:  P, o A10 fez o código (de programação)  
do nosso robô.  

A8:  Boa sor te agora.  É só copiar e colar e le 54 
vezes.  

A10: Mas esse é o código?  
A1:  Essa é a base do nosso código.  

 

A interação entre os indivíduos com o objetivo de realizar o 

protótipo foi fundamental para alcançar as informações necessárias de 

programação e conexão dos leds, resistores e botões. Para Santos 

(2010), o sentido do trabalho são parcerias que leva m às discussões e 

tomadas de decisões como as transcritas no diálogo. A partir da 

proposta do trabalho em grupo, a construção do protót ipo alcança um 

conhecimento que seja satisfatório para todos.  

Segundo Leite et al (2005), os estudantes atuam como parce iros 

entre si e com o professor e as interações servem como base para a 

construção de um conhecimento individual. Os alunos ajudam uns aos 

outros com a f inalidade de atingir determinado objetivo e, nesse caso, 

o objetivo de conseguir o código de programação do robô foi alcançado 

por um aluno que acabara de aprender a programação.  
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Observamos A1 como elemento prestígio, a partir dos diálogos 

transcritos, durante a décima primeira, a décima segunda e a décima 

terceira reuniões. Na décima quarta reunião, A1 nã o compareceu. 

Interessante a fala de A10  nesse momento. 

 

A10: Se achamos a outra aula produt iva,  essa 
então.. .  A par te boa do A1 não ter  vindo é que, 

quando ele estava presente,  f icávamos escorados 
nele,  já  que entendia e tomava a f rente da 

programação.   

 

As discussões possibil itadas pela aprendizagem colaborativa 

são fundamentadas a partir de pontos de vista  dos envolvidos, de suas 

concepções e conhecimentos prévios . Dessa forma o elemento 

prestígio do grupo pode ser alterado a qualquer momento. Na décima 

quarta reunião, a ausência do elemento prestígio das reuniões 

anteriores (A1), serviu como incentivo ao A10. Como A10 se 

encontrava motivado, interessado, participativo e tentava se tornar o 

elemento prestígio do grupo, a ausência de A1 serviu de estímulo a ele. 

Como A10, mesmo sem querer, já havia feito a base da programação 

do protót ipo durante a décima primeira reunião, na décima quarta, com 

a ajuda de A4, A6, A7 e A8, concluíram a programação.  

Brna (1998) aponta não haver colaboração sem cooperação e 

vice-versa, mesmo delimitando uma perante a outra. Na primeira não 

há divisão de tarefas em partes controladas por diferentes 

colaboradores, requer um esforço sincrônico e o empenho mútuo dos 

participantes. Dessa forma, pontuamos que a cooperação permeou todo 

o processo e descreveremos a partir de agora.  

 

4.3.2. COOPERAÇÃO 

 

Para Kneser e Ploetzner (2001), a cooperação é realizada com 

divisão do trabalho entre os participantes. Torres et al  (2004) 

acrescentam que ela apresenta hierarquia em relação ao professo r. 

Este últ imo ocupa a função de direcionar a at ividade e distr ibuir tarefas 

entre os integrantes. Para Panitz, (1996),  
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A aprendizagem cooperat iva é def in ida como um 
processo em que pessoas interagem a f im de 
conc lu ir  uma tarefa específ ica ou desenvolver um 
produto.  Isso é mais d iret ivo que na colaboração e 
é um processo estre i tamente contro lado pelo 
professor  [ . . . ]  (PANITZ, 1996,  p.  6) .   

 

No trecho selecionado dos diálogos do décimo quarto encontro, 

onde a professora/investigadora, ut il izando -se de seu posicionamento 

hierárquico, distr ibuiu tarefas aos alunos, conforme a cooperação 

provê. Isso pode ser observado nas falas: 

 

P: A10, procure uma forma de l igar o botão que vou 
ajudar os outros a conectar os  leds.  A3, conecte a 

perna grande do led na l inha azu l  e a branca na 
outra.  A7, faça uma ponte com um jumper.  

A4:  O que vou fazer?  
P:  Ajudar a l igar o robô.  

A7:  Tenho que conectar só esses aqui?  
P:  Coloque mais  dois  leds. Pegue outro jumper e 

l iga o negat ivo no GND do Arduino  
A7:  Tem que pegar  um desses aqui  (apontando para 

o mater ia l) .  Tem que l igar  um GND e um 5v 
também. 

P:  Você l igou qual A7?  
A7:  O GND e o res istor.  

 

A10 não encontrou a maneira de conectar o botão e foi assistir a 

um vídeo na internet para aprender.  

 

P: O que você está assist indo A10 é mui to 
avançado. Pesquise no l ivro do Arduino.  Pegue um 

projeto do l ivro que ut i l ize um botão.  
P:  A4, vamos l igar  o lcd? A7: Pesquise na internet 

como acender  um lcd com botão.  

 

Durante a investigação notamos que a cooperação permeou 

todos os momentos do trabalho. No diálogo descrito acima observamos 

a divisão de tarefas por parte da professora/investigadora. Mas, a 

divisão de tarefas não foi feita somente por ela pois o aluno prestígio 

também o fez. Observamos isso no décimo quinto encontro.  

 

A7: Vá ar rumar a programação,  que vou terminar  de 
l igar  os  leds.  
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A10: A programação está pronta.  Você sabe as 
por tas? Da 8 até a 35.  Eu e A7 somos muito 

cooperat ivos.  Ela f icou com a parte dos f ios  e eu 
com a programação.  

 

No diálogo transcrito, A7  se encontrava como elemento prestígio 

e fez divisões de tarefas em relação à l igação dos leds no hardware 

Arduino e a programação do software. Nesse caso, a cooperação foi 

percebida e comentada pelo próprio colega. 

Ao mesmo tempo, a colaboração e a cooperação favoreceram a 

discussão de conceitos relacionados à biologia já que o conteúdo 

presente na elaboração e na construção do protótipo foi o sistema 

nervoso humano.  

 

4.4. DISCUSSÃO DE CONCEITOS 

 

A categoria de análise que denominamos Discussão de 

Conceitos consiste na discussão/aprendizagem por parte dos alunos 

sobre os conceitos relacionados ao Sistema Nervoso Humano. Para tal,  

escolhemos os três conceitos que consideramos mais signif icat ivos e 

buscamos entendê-los nas falas transcritas dos alunos.  

O primeiro conceito escolhido a  ser discutido é o de Sinapse; o 

segundo é a Natureza do Impulso Nervoso e, por últ imo, a Quantidade 

de Conexões Nervosas presentes no corpo humano. A Natureza do 

Impulso Nervoso e a Quantidade de Conexões Nervosas presentes no 

corpo humano serão colocadas na sessão denominada Analogias entre 

as Estruturas que compõem o Sistema Nervoso e o  Protót ipo 

Construído. 

 

4.4.1. SINAPSE 

 

Na segunda reunião, durante a apresentação do projeto 

escolhido pelo grupo, que consistia em construir o robô a partir de 

conceitos relacionados ao Sistema Nervoso Humano, iniciamos as 

discussões dos conceitos de biologia, conforme diálogo:  
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A10: No projeto que pensei ir iamos representar os  
impulsos nervosos.  T ipo assim: representaríamos o 
modo como os impulsos nervosos saem de a lguma  

terminação do corpo, vão ate o cérebro e depois  
voltam em forma de resposta.   

( . . . )  
P:  E como ocorre essa transmissão dos impulsos 

nervosos? 
( . . . )  

A3:  Através das s inapses.  
P:  E o que são s inapses?  

A3:  São espaços que f icam entre um neurônio e 
outro.  

( . . . )  

 

Entendemos que o aluno A10, de certa forma, sabia como se 

dava a geração dos impulsos nervosos, bem como sua transmissão e 

interpretação. Após questionamentos por parte da  professora/ 

investigadora sobre o conceito de sinapse, houve certa confusão por 

parte dos alunos até que A3 nos deu uma resposta pouco satisfatória 

em relação ao questionamento, mas mais satisfatória que as respostas 

dos demais alunos. Nesse momento , a professora/investigadora se 

dir igiu ao quadro-branco presente no ambiente em que estavam 

acontecendo as reuniões para poder explicar o conceito de sinapse , 

haja vista que, segundo Guyton (1988), “talvez seja o determinante 

único mais importante da função do sistema nervoso central.” 

(GUYTON, 1988, p. 105).  

Para a explicação, a professora/pesquisadora fez um esquema 

de dois neurônios típicos, mostrando suas partes funcionais: o corpo 

celular e suas ramif icações denominadas dendritos e axônio. Apontou a 

presença de botões sinápticos na extremidade do axônio e que eles 

contêm substâncias transmissoras excitatórias e/ou inibitórias, os 

neurotransmissores. Assim, explicou que as sinapses consistiam nas 

“junções” entre os botões sinápticos de um neurônio pré -sináptico e, 

geralmente, entre os dendritos de um neurônio pós -sináptico (f igura 

22). Ainda explicou que quando um impulso nervoso chega ao botão 

sináptico, moléculas do neurotransmissor são l iberadas para a fenda 

sináptica. Logo, esse neurotransmissor alcança e modif ica a 
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permeabil idade da membrana da célula pós-sináptica, possibil itando a 

passagem do impulso nervoso.  

 

Figura 22: Anatomia funcional de uma sinapse  
Fonte:  Guyton, 1988, p.  106.  

 

Após essa explicação, A3 questionou:  

 

A3: Tem neurotransmissor que não é exc i tatór io, 
né? 

P:  Tem. ( . . . )  São substânc ias in ib itór ias que podem 
cessar  a at iv idade do neurônio. Por conta delas que 

d izemos que a s inapse tem a capac idade de 
transmit ir  a lguns impulsos e outros não.  

 

Com os dois trechos dos diálogos extraídos da segunda reunião, 

percebemos que a discussão sobre o conteúdo de Sistema Nervoso 

começou a ampliar, deixando de ser apenas em relação à simples 

representação da condução dos impulsos nervosos que seriam 

representados no robô.   

 

4.4.2. ANALOGIAS ENTRE AS ESTRUTURAS DO SISTEMA NERVOSO 

E O PROTÓTIPO 

 

Essa sessão foi assim nomeada por trazer relações de 

semelhança entre o protót ipo construído que consiste em um simulador 

do Sistema Nervoso Humano com o Sistema Nervoso Humano 
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propriamente dito. Durante algumas reuniões, a 

professora/investigadora buscou estimular os alunos a encontrarem 

semelhanças entre o protótipo elaborado e construído com o organismo 

humano. Trechos de diálogos da décima e da vigésima segunda 

reuniões mostram essas analogias.  

 

4.4.2.1. A NATUREZA DO IMPULSO NERVOSO 

 

Na décima reunião observamos o diálogo que segue: 

 

P: Vamos pensar  b io logicamente sobre nosso 
protót ipo? Vocês não encontraram nenhuma 

semelhança entre nosso protót ipo e o Sis tema 
Nervoso Humano? 

( . . . )  
A8:  O impulso nervoso representado no protót ipo é 

um impulso elétr ico.  
A1:  E o impulso nervoso no corpo é elétr ico  

também. 

 

Os alunos A8 e A1, ao tentarem comparar a simulação do 

impulso nervoso no protótipo com o impulso nervoso humano, 

af irmaram que ambos são impulsos elétricos. Essa comparação não foi 

surpresa, já que o l ivro de biologia adotado pelo colégio traz q ue: 

 
O sistema nervoso pode ser comparado a uma rede 
de comunicação em que as mensagens são os 
pulsos e létr icos que viajam rapidamente por cabos 
transmissores, os  nervos, es tabelecendo a 
comunicação entre as par tes do corpo e uma 
estação centra l formada pe lo encéfa lo e pela 
medula espinal.  (AMABIS e MARTHO, 2009, p.  
596) .  

 

Essa comparação, feita por Amabis e Martho (2009), de  que os 

impulsos nervosos se assemelham com pulsos elétr icos está levando 

em conta apenas as alterações elétricas que ocorrem na membr ana 

plasmática do neurônio durante a transmissão do impulso. Os autores 

suprimiram que essas alterações elétr icas ocorridas na membrana 

plasmática se devem às alterações de permeabil idade aos íons de 
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sódio e potássio, provocadas por neurotransmissores l ibe rados pelos 

neurônios pré-sinápticos.  

Segundo Guyton (1988), quando um neurônio é est imulado, os 

canais de sódio da membrana tornam-se muito permeáveis e os íons de 

sódio passam em grande quantidade para o interior do axônio, o que 

faz com que o potencial da membrana se torne subitamente positivo. 

Entretanto essa entrada de sódio dura menos de um milésimo de 

segundo e, após seu término, os íons de potássio voltam a f luir para o 

exterior da célula, restabelecendo a negatividade da face interna da 

membrana. Essa variação sequencial do potencial da membrana é 

chamada potencial de ação. Esse potencial de ação pode ser produzido 

por qualquer fator que aumente a permeabil idade da membrana aos 

íons de sódio. Dessa forma, conclui -se que o impulso nervoso consiste 

na propagação do potencial de ação ao longo do neurônio (f igura 23).  

 

Figura 23: Representação esquemática da propagação de um impulso 
nervoso em um axônio não miel inizado . Fonte: AMABIS e MARTHO, 2009, p.  

413 
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A professora/investigadora, durante essa reunião, não se 

atentou em corrigir os alunos em relação à natureza do impulso 

nervoso que não é elétr ica, e sim, eletroquímica. Acreditamos que essa 

desatenção se deu pelo fato de que durante a segunda reunião, no 

momento da explicação da sinapse, o funcionamento da bomba de 

sódio e potássio havia sido relembrado e, ainda, explicado o impulso 

nervoso como eletroquímico.  

 

4.4.2.2. A QUANTIDADE DE CONEXÕES NERVOSAS  

 

Na vigésima segunda reunião, observamos o diálogo:  

 

P: Vocês já pararam pra pensar  que nós estamos  
fazendo uma s imulação do s istema nervoso? Para 

acender essa quant idade de leds,  prec isamos desse 
tanto de f ios , de conexões. Vocês já pararam pra 
pensar sobre as conexões do s istema nervoso ou 

não? 
A4:  Nunca desse je ito.  Eu já l i  um ar t igo que d izia 
que em um milímetro do córtex,  tem um milhão de 

conexões assim.  
A10: Parece muito d is tante.  

A4:  Encostamos aqui (encostou no própr io braço)  e 
já vai até o cérebro. É incompreensível .  

P:  Os leds que s imulam a condução do impulso no 
protót ipo estão com o acendimento rápido, não 

estão? 
A10: Estão.  

P:  Mas estão rápido como o humano? 
A4:  Não 

A10: Nós colocamos os leds para acenderem em 5 
milés imos de segundo e não parec ia que l igava um 
de cada vez,  parec ia que l igavam todos de só uma 

vez.  
P:  Então quando nós colocamos em uma veloc idade 
muito rápida,  não conseguimos perceber . Do mesmo 

jei to que quando encostam na gente, não 
percebemos que o impulso vai  e vol ta.  Porque a 

veloc idade é extremamente rápida.  
A7:  Sem querer  o nosso robô f icou bem parec ido 

com a real idade.  

 

Durante esta reunião que teve parte dos diálogos descrita acima, 

a professora/pesquisadora discutiu com os alunos a quantidade de 

terminações nervosas presentes no corpo humano, bem como a 

velocidade da condução dos impulsos nervosos, tentando comparar 
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com protótipo construído. Nessas discussões, explicou que o Sistema 

Nervoso Periférico (SNP) é formado por uma rede ramif icada de 

nervos, e que com tamanha extensão, segundo Guyton (1988), 

“dif icilmente pode haver um único milímetro cúbico de tecido no corpo 

que não possua terminações nervosas.” (GUYTON, 1988, p. 99).  

A anatomia das f ibras nervosas também se fez presente nas 

discussões já que seus respectivos calibres interferem no tempo de 

condução dos impulsos nervosos. A professora/investigadora explicou 

que quanto mais calibrosas forem as f ibras nervosas e quanto mais 

espessas forem as bainhas de mielina (estrutura presente no axônio de 

alguns neurônios), mais rapidamente a f ibra conduzirá um impulso. 

Segundo Guyton (1988),  

 
as f ibras de maior  d iâmetro conduzem os impulsos 
a uma veloc idade de 100 m/s, enquanto que as 
f ibras de menor  d iâmetro conduzem os impulsos 
com uma veloc idade na ordem de 0,5 m/s. 
(GUYTON, 1988, p.  99).  

 

Nas discussões, pelas falas dos alunos percebemos que a 

participação deles foi além da mera discussão dos conceitos ligados ao 

Sistema Nervoso, sendo levados a ter percepções mais aprofundadas 

sobre tais conceitos discutidos.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Não me venham com conclusões!  

A única conclusão é morrer.  

(Fernando Pessoa) 

 

A investigação descrita na presente dissertação apresentou a 

elaboração de um simulador estát ico do Sistema Nervoso Humano 

desenvolvido por um grupo de quinze alunos com faixa etária média de 

dezesseis anos, matriculados, em sua maioria, na segunda série do 

Ensino Médio do Colégio da Polícia Militar Polivalente Modelo Vasco 

dos Reis. Para a produção da estrutura do robô foram util izados 

papelão e jornal, e para simular o caminho do impulso nervoso, fo ram 

util izados leds.  

O trabalho com a robótica educacional possibi l itou o 

planejamento e o replanejamento das ações por parte dos alunos, 

estimulou o raciocínio e as habilidades artíst icas dos mesmos, além de 

discussões sobre conceitos de biologia relacionados ao conteúdo 

proposto. Ao ut il izarmos o kit Arduino, observamos que é possível a 

construção de protótipos de baixo custo e que a robótica educacional  

pode ser uti l izada em qualquer nível de ensino. Percebemos que a  

robótica educacional ainda é pouco voltada, estudada e aplicada no 

ensino de biologia apesar de facil itar o trabalho em grupo, a interação 

entre os alunos e o professor e atuar como fator motivacional para a 

realização de trabalhos.  

Apenas um aluno do grupo de investigação se encontrava 

interagido com software e o hardware Arduino antes do início dos 

trabalhos. Dessa forma, acreditamos que o interesse para o 

desenvolvimento do trabalho foi despertado também pelo fato de que a 

robótica era novidade para a maioria dos integrantes do grupo . Ao 

considerarmos a robótica educacional uma tecnologia educacional,  

entendemos que a educação escolar pode ser enriquecida por essa 

tecnologia como forma de despertar nos alunos o interesse em 

desenvolver trabalhos que os inst iguem a tomarem de decisões, a 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/fernando_pessoa/
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fazerem ref lexões, a serem criat ivos e darem signif icado aos conteúdos 

apresentados em sala de aula.  

A falta de conhecimento em relação ao software e ao hardware 

por parte da maioria dos alunos e da professora/pesquisadora fez com 

que o erro, durante a conexão dos leds e o desenvolver da 

programação, est ivesse presente em muitas reuniões. Ao ser 

considerado de maneira posit iva, o erro possibi l itou que os alunos se 

expressassem com liberdade, sem receios ou constrangimento s. Além 

disso, cada acerto, cada descoberta, era mais um incentivo para dar 

continuidade ao trabalho. Ao f icarmos horas sentados, pensando, 

testando, errando e acertando, o horário da reunião acabava, e os 

alunos achavam ruim dar continuidade ao trabalho somente na semana 

seguinte, tamanho o estímulo.  

Antes de fazer parte do programa de mestrado, jamais pensei 

em trabalhar com robótica educacional . Quando o projeto teve início, 

sabia apenas instruções básicas para o trabalho com o Arduino, o que, 

a princípio, me conferiu medo de estar em um ambiente e não ter 

embasamento para ensinar sobre robótica. Dessa forma, esse trabalho 

reforçou o pensamento de que os alunos precisam apenas de uma 

instrução inicial e alguém para orientá -los durante o trajeto, pois a 

curiosidade, a inteligência, a capacidade de buscar e o interesse 

quando estão motivados, os levam a conclusão de todo e qualquer 

trabalho proposto.  

Foi um trabalho árduo,  mas gratif icante.  Com a perspectiva da 

aprendizagem colaborativa, a falta da hierarquia entre os integrantes 

do grupo possibi l itou grande proximidade aos alunos. Além disso eles 

tiveram voz, foram estimulados a trabalhar em grupo, discutiram 

conceitos até que chegassem a conclusões e ainda f izeram questão de 

terminar o protót ipo.  

O trabalho com a robótica educacional a part ir da aprendizagem 

colaborativa, facil i tou o debate e desenvolvimento de conteúdos por 

proporcionar momentos de discussão de conceitos relacionados à 

biologia, um ambiente lúdico de aprendizagem no qual os alunos, de 
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forma descontraída, encontra ram-se curiosos em busca de 

descobertas, o que facil itou  o aprendizado de conteúdos e conceitos 

científ icos. Ao proporcionar voz, autonomia e um ambiente lúdico livre 

de crít icas destrutivas, os alunos se tornaram mais confiantes, 

colaborativos, cooperativos e est imulados a aprender.  

 Finalmente, pensamos que a util ização da robótica educacional 

em sala de aula ou em grupos extraclasse funciona adequadamente, 

desde que a presença do professor seja contínua, como um moderador 

da atividade, ao mesmo tempo que também partici pa como membro 

efetivo do grupo nas resoluções de problemas que aparecem durante a 

atividade. 

 Logo, a robótica educacional é uma estratégia que pode ser 

considerada como um processo e não como um produto. A 

aprendizagem aqui está relacionada ao andamento do fazer e não ao 

protótipo obtido ao f inal do percurso.  

 Arriscamos um pleonasmo para encerrar nosso trabalho: a 

robótica se faz, fazendo.  
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