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O educador que 'castra' a curiosidade do educando

 em nome da eficácia da memorização mecânica do ensino dos conteúdos, 

tolhe a liberdade do educando, a sua capacidade de aventurar-se

 Paulo Freire



CÉSAR,  Danilo  Rodrigues.  Potencialidades  e  Limites  da  Robótica  Pedagógica  Livre  no
Processo  de  (Re)construção  de  Conceitos  Científico-Tecnológicos  a  partir  do
Desenvolvimento de Artefatos Robóticos. 135 f. il. 2009. Dissertação (Mestrado) – Programa
de Pós-Graduação em Educação,  Faculdade de Educação,  Universidade Federal  da Bahia,
Salvador, 2009.

RESUMO

Esta pesquisa, do tipo qualitativa e multirreferencial, tem como objetivo principal analisar as
potencialidades  e limites  da Robótica  Pedagógica Livre  no processo de (re)construção de
conceitos científico-tecnológicos na formação de professores a partir do desenvolvimento de
artefatos robóticos, na perspectiva da filosofia de softwares e hardwares livres. O percurso é
feito no sentido de provocar uma reflexão sobre a Robótica Pedagógica e o Software Livre, o
posicionamento sobre o conceito de Robótica Pedagógica ou Educacional, as características
envolvidas  no  processo  de  ensino  e  de  aprendizagem e  o  processo  de  (re)construção  de
conceitos  científico-tecnológicos  a  partir  da  formação  científica  de  professores.  O campo
empírico  da  investigação  foi  o  Projeto  Salvador:  Licenciatura  em  Pedagogia  –  Ensino
Fundamental/Séries Iniciais  – para professores em exercício do município de Salvador, no
qual foi desenvolvida a proposta pedagógica de ensino e de aprendizagem durante um módulo
de  Robótica  Pedagógica  Livre  –  especificamente  no  componente  curricular “Oficina:
Rascunho  Digital”. A  proposta  pedagógica  de  ensino  e  de  aprendizagem envolveu  a
construção  de  kits básicos  de  Robótica  Pedagógica  Livre  (interface  de  hardware livre  e
sistemas e aplicativos  em  software livre)  e o Artefato  Robótico (pisca-pisca de árvore de
Natal). As discussões em sala de aula sobre o processo de construção do  kit e do Artefato
Robótico  foram  registradas  por  meio  de  gravações,  diários  de  campo,  fotografias  e
videoteipes. As análises das gravações de áudio e vídeo feitas em sala de aula e dos registros
dos diários de campo possibilitaram extrair  informações relevantes para se compreender o
processo de (re)construção dos conceitos supramencionados, aspectos da práxis pedagógica e
o  processo  de  inclusão  digital  dos  educandos.  A partir  dos  contextos  analisados,  foram
definidas três áreas de significação para auxiliar  no processo de análise:  Inclusão Digital,
(Re)construção de Conceitos  Científico-Tecnológicos  e  Práxis  Pedagógica.  Essas  áreas  de
significação orientaram a análise de conteúdo de extratos de registros obtidos nos encontros
com os educandos. Os resultados obtidos revelam que no final da pesquisa a maioria dos
educandos estava familiarizada com termos científico-tecnológicos; que a práxis pedagógica
no processo de desenvolvimento  dos  kits básicos  de  Robótica  Pedagógica  Livre  forneceu
subsídios para que os educandos interpretassem situações do cotidiano como elemento do
processo de sua transformação;  que a  formação continuada durante  a  pesquisa auxiliou  a
maioria dos educandos no processo de construção do código-fonte e no produto final – o
Artefato Robótico.

Palavras-chave: Robótica Pedagógica Livre. (Re)construção de Conceitos Científico- 
                            Tecnológicos. Inclusão digital. Práxis Pedagógica. Artefato Robótico.



CÉSAR, Danilo Rodrigues. Potential and Limits of Free Pedagogical Robotics in the Process
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ABSTRACT

This qualitative and multifaceted research, aims to analyze the potential and limits of Free
Pedagogical Robotics in the process of (re)construction of scientific-technological concepts in
teacher  formation  through  the  development  of  robotic  artifacts,  from  the  philosophical
perspective of free software and hardware. The purpose of this aim  is to provoke a reflection
on Pedagogical Robotics and Free Software,  the position in the concept of Pedagogical and
Educational  Robotics,  the  features  involved in  the  teaching  and learning process  and the
(re)construction  of  scientific-technological  concepts  through  the  scientific  formation  of
teachers.  The  empirical  field  of  research  was  the  Salvador  (Brazil)  Project:  Degree  in
Pedagogy – Elementary Education/Initial  Series – for teachers in formation,  in the city of
Salvador (Brazil), in which the pedagogical proposal for teaching and learning was developed
over  a  module  of  Free  Pedagogical  Robotics  –  specifically  the  curriculum  component
"Workshop: Digital Draft". The pedagogical proposal for teaching and learning involved the
construction of Free Pedagogical Robotics basic kits (interface of free hardware and systems
and applications in free software) and Robotic Artifact (flasher Christmas tree lights). The
discussions in the classroom about the process of building the kit and the Robotic Artifact
were registered through recordings, field diaries, photographs and videotapes. The analysis of
audio  and  video  recordings  made  in  class  and  the  field  diaries  registries,  allowed  the
extraction  of  relevant  information  to  understand  the  process  of  (re)construction  of  the
concepts  mentioned,  pedagogical  praxis  aspects  and digital  inclusion  process  of  students.
Through  the  contexts  analyzed,  three  areas  of  significance  were  defined  to  assist  in  the
analysis process: Digital Inclusion, (Re)construction of Scientific-Technological Concepts and
Pedagogical  Praxis.  These areas  of significance  guided the extracts  content  analysis  from
registries obtained in meetings with students. The results show that at the end of the research
the  majority  of  the  students  were  familiar  with  scientific  and  technological  terms,  that
pedagogical praxis in the process of development of basic kits for Free Pedagogical Robotics
provided  subsidies  for  the  students  to  interpret  everyday  situations  as  part  of  their
transformation  process;  and  that  the  continued  education  during  the  research  helped  the
majority of students in the process of source code construction and in  the final product –
Robotic Artifact.

Keywords:  Free Pedagogical Robotics. (Re)construction of Scientific-Technological         
        Concepts. Digital Inclusion. Pedagogical Praxis. Robotic Artifact.
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I INTRODUÇÃO

Neste capítulo, apresentamos o nosso percurso pessoal, o qual revela o interesse pela

Robótica  Pedagógica  e  pelo  Software Livre,  dois  temas  que  influenciaram  de  forma

significativa a construção do nosso objeto de investigação.

1.1 (SOBRE)VIVENDO, AMANDO E APRENDENDO

Marcante! Assim podemos definir esta pesquisa, pois foram inúmeras as dificuldades

encontradas desde a primeira proposta de pesquisa até a sua reestruturação final. Tivemos que

(sobre)viver com as diversas mudanças ao longo do caminho. Disciplinas, artigos, textos e

contextos...  (sobre)viver  com  as  inquietações,  decepções  e  vitórias.  Superar  os  limites

encontrados no processo de ensino e de aprendizagem1, pois no percurso acadêmico fomos

“avisado” da complexidade dos seres humanos, mas devido à nossa formação inicial na área

das Ciências Exatas não demos a devida importância a essa complexidade. 

A (con)vivência com vários “atores sociais”2 contribuiu para a construção da pesquisa.

Diálogo, cooperação, paciência e aprendizagem. Epistemologicamente, foram essas quatro

palavras que, juntamente com os atores, nos ensinaram como se deve (res)significar a palavra

1 Por aprendizagem, entendemos o  processo de alteração da disposição de um organismo a se comportar de
maneira diferente em uma situação. Por exemplo, se num dado momento um aluno frente a um problema de
aritmética – que possua condições adequadas de saúde, alimentação etc. – não consegue resolver o problema
e, num segundo momento ele consegue com facilidade resolver um problema semelhante (ou se existe uma
alta probabilidade de que isso aconteça), dizemos que esse aluno  aprendeu. Se o processo pelo qual esse
aluno passou para chegar do primeiro ao segundo estágio descritos foi  mediado pela intervenção de um
professor,  dizemos  que  esse  professor  ensinou.  Ou  seja,  o  processo  de  ensinar  é  necessariamente
interdependente do processo de aprender. Se o professor “ensina”, “ensina algo a alguém”. Nesse sentido, a
noção de que “o professor ensinou, mas o aluno não aprendeu” é equivocada. Com relação às possibilidades
de variáveis envolvidas no aprendizado, pode-se citar como exemplos: condições fisiológicas do aprendiz,
competências já desenvolvidas, nível de dificuldade das aprendizagens a serem realizadas, condições físicas
do  ambiente  de  estudo,  entre  muitas  outras.  Com relação  às  possibilidades  de  variáveis  envolvidas  na
mediação  do professor  (que  pode ter  função  de  ensino),  pode-se citar  como exemplo:  a  maneira  como
explicita para o aprendiz as condições do problema a ser resolvido, os recursos audiovisuais que utiliza para
explicitar, a relação de poder entre professor e aprendiz, as condições fisiológicas do professor, a carga de
trabalho à qual esse professor é submetido, entre muitas outras (RSAPEACP, 2008, p. 9-10).  A definição
acima,  do processo de ensino e aprendizagem, foi sucinta,  mas o suficiente para compreendermos a sua
utilização no contexto desta pesquisa.

2 Vale ressaltar que todo ator social é um autor social, pois participa no/do processo de criação, construção,
produção e difusão do conhecimento. Logo, a expressão poderia ser utilizada também como “a(u)tor social”. 
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amar. Esses atores nos fizeram apreender e perceber a importância da condição humana no

processo de pesquisa. Os valores culturais compartilhados, que não se aprende de um dia para

o outro, permeiam o caminho de espinhos e flores do processo da pesquisa.

O aprendizado na interação com outra área do conhecimento – as ciências humanas –

nos despertou múltiplos olhares nas interações entre seres humanos. 

(Sobre)Vivendo,  Amando  e  Aprendendo  foram  os  pontos-chave  das  ideias  e

sentimentos compartilhados na redação da dissertação.

  

1.2 COMO FOI O PERCURSO INICIAL

O tema Robótica nos acompanha desde os quinze anos de idade, quando fazíamos

desenhos de robôs no papel. De repente, vimo-nos sentados numa cadeira do Centro Federal

de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET–MG) estudando eletrônica. Nesse período

compreendemos a construção e funcionamento dos autômatos. Mas faltava alguma coisa: o

entendimento de todo o processo que envolvia o  software e o  hardware. Então,  vimo-nos

sentados numa cadeira da Universidade FUMEC (Fundação Mineira de Educação e Cultura)

no curso de Tecnologia em Processamento de Dados.  Vida de estudante...  graduação com

bolsa do governo federal... tempos difíceis... mas bem vividos. Logo após a formatura, veio a

oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, que de certa forma nos afastou do processo

de evolução desse mundo robótico. Contentava-me com leituras superficiais sobre o tema,

pois o tempo era curto devido às  aulas  ministradas  de Matemática  e  Mecanografia  numa

Escola Estadual do Curso de Administração, e as atividades de Analista de Sistemas numa

instituição pública. Passados os anos, fizemos mais dois cursos, licenciatura em Matemática e

em Informática; foi quando realmente percebemos a falta que os robôs faziam na nossa vida.

Números, lógica... retomei o contato com esse mundo.

Em  julho  de  2001,  começamos  efetivamente  a  utilizar  “software livre”3,  pois

estávamos  trabalhando  no  projeto  de  informatização  das  Escolas  Municipais  de  Belo

Horizonte,  que  envolvia  a  Empresa  de  Informática  e  Informação  do  Município  de  Belo

Horizonte  (Prodabel  S.A.),  a  Universidade  Federal  de  Minas  Gerias  (UFMG) e a  SMED

(Secretaria de Educação do Município de Belo Horizonte). O projeto visava colocar software

3 A definição de software livre está na seção 2.1.3.
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livre em todos os laboratórios das escolas municipais, e para corresponder profissionalmente

necessitávamos  de  conhecimentos  mais  aprofundados  sobre  o  assunto.  Foi  quando

começamos  a  participar  e  contribuir  nas  comunidades  de  Software Livre4.  Nessa  mesma

época, no Mestrado em Tecnologia do CEFET-MG, iniciamos uma disciplina isolada com o

título de Tecnologia Educacional. Instigados por um professor começamos a trabalhar com a

linguagem Logo5 e construímos nosso primeiro kit de Robótica Pedagógica Livre (composto

por software livre e hardware de baixo custo) seguindo os princípios das quatro liberdades do

software livre6. No seminário final da disciplina isolada (17 de agosto de 2002), apresentamos

no ambiente Linux o kit de Robótica Pedagógica integrado com a linguagem Logo. Esse kit

possui a função de reproduzir por meio de LED's (Diodo Emissor de Luz)7 o que os comandos

da linguagem Logo constroem na tela do monitor do computador. 

Nesse sentido, perguntamo-nos: até que ponto esse kit poderia auxiliar os professores e

alunos  no processo de  construção do conhecimento?  Na tentativa  de  encontrar  respostas,

participamos como voluntários nos projetos de robótica na universidade em que fizemos o

primeiro curso superior e passamos a ter contato com os  kits proprietários. Passados alguns

meses, notamos certa limitação nos  kits, tanto no  software quanto no  hardware: para  fazer

artefatos robóticos8 mais avançados, teríamos que pagar uma fortuna em dinheiro em outras

pequenas partes agregadas ao  hardware; e se quiséssemos alterar o  software de controle do

artefato por causa de um problema na montagem? Outro problema, não tínhamos acesso ao

código-fonte9.  Às  vezes  é  mais  rápido  alterar  o  código-fonte  do  software ao  invés  de

reconstruir o artefato; por exemplo: vamos supor que foi construído um artefato robótico com

materiais padronizados cujas rodas (direita e esquerda) não ficaram bem alinhadas e quando é

solicitado o movimento de virar à esquerda 30 graus, ele só gira 28 graus. O que seria mais

prático  para  solucionar  esse  problema?  Modificarmos  o  artefato,  correndo o  risco  de  ele
4 Grupos de pessoas que contribuem de alguma forma em prol do Software Livre, desenvolvendo programas

para computador e/ou outros equipamentos eletrônicos, participando no processo de formação de pessoas,
ministrando palestras, traduzindo e/ou escrevendo livros, artigos entre outros.  

5 É  uma  linguagem  de  programação interpretada,  voltada  principalmente  para  crianças  e  aprendizes  em
programação.  Ela  implementa,  em certos  aspectos,  a  filosofia construtivista,  segundo a  interpretação  de
Seymour Papert. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Logo>. Acesso em: 10 jul. 2007.

6 A definição das quatro liberdades do Software Livre está na seção 2.1.3.
7 Os detalhes técnicos desse componente eletrônico estão descritos na seção 4.1.2.
8 Entendemos que a expressão artefato robótico tem um significado mais completo do que artefato técnico ou

artefato  tecnológico,  ou  seja,  os  artefatos  robóticos incorporam  além  dos  conhecimentos  científicos  e
tecnológicos o conhecimento da área da robótica (como, por exemplo, no campo da Inteligência Artificial).
Alguns autores referenciados nesta pesquisa utilizam a expressão  artefato técnico ou  artefato tecnológico.
Por isso, no texto encontraremos as três expressões.  

9 A definição de código-fonte está contextualizada na 2.1.3.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Construtivismo
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apresentar defeito em outras peças após reconstruído? Ou acrescentarmos o valor fixo de mais

2 graus no código-fonte toda vez que fosse solicitado o movimento da roda esquerda? A partir

dessas análises, começamos a perceber que estava preso nesse monopólio. Resolvemos, então,

retomar ao nosso primeiro kit de Robótica Pedagógica Livre, com a ideia de criar um kit com

mais recursos técnicos e utilizando partes do lixo tecnológico10 como material de construção. 

Em 2004, por incentivo de um colega, retornamos à carreira acadêmica, ministrando

as disciplinas:  Eletrônica Digital,  Sistemas Operacionais,  Microprocessadores e Robótica e

Automação Industrial no curso de Informática Industrial do CET-CEFET Itabirito MG11.

 De 2002 até 2004, tentamos a seleção do mestrado em Educação com o tema Robótica

Pedagógica Livre – RPL, pois sempre acreditamos nesse tema.  Em 2005, resolvemos, depois

de  muitas  tentativas  em  Belo  Horizonte,  ampliar  os  horizontes. Nesse  mesmo  ano,

participamos, na UFMG, de um grupo de pesquisa que discutia análise do discurso, formação

de professores,  ensino e aprendizagem de Ciências,  entre  outros assuntos.  Na época,  esse

grupo de pesquisa era  coordenado pela  Prof.a Dr.a  Danusa Munford.  A experiência  com o

grupo  nos  fez  olhar  de  forma  diferenciada  para  o  tema  Robótica  Pedagógica  Livre:

começamos  a  conciliar  o  ensino  de  Ciências  com  esse  tema;  foi  o  ponto-chave  para  a

reestruturação da pesquisa.

Foram  várias  tentativas  para  ser  um  aluno  regular  de  mestrado.  Neste  momento

gostaria de homenagear a todos aqueles que acreditaram em seus futuros projetos de pesquisa

e por  isso lutaram 3,  4,  5,  6,  7… anos para  se  tornar  um aluno regular  de mestrado ou

doutorado.  Nos  5  anos  em  que  estive  tentando  entrar  como  aluno  regular  de  mestrado,

procurei criar  kits de Robótica Pedagógica Livre de acordo com a realidade social de cada

escola e/ou grupos de alunos. Assim como os kits, os artefatos robóticos são construídos com

o material retirado do lixo tecnológico. Para programar os kits de Robótica Pedagógica Livre

são utilizados softwares livres, diferentemente do que ocorre na maioria dos kits proprietários,

que  usam  softwares não  livres  (não permitem ser  copiados,  modificados  e  distribuídos  –

conhecidos também como softwares proprietários).

Atualmente, participamos dos eventos de software livre ministrando oficinas, palestras

e/ou  coordenando  Olimpíadas  de  Robótica  Livre  como  forma  de  sensibilização  e

10 Esse termo, também conhecido como lixo eletrônico (e-lixo) é utilizado para designar todo equipamento
eletroeletrônico descartado pela obsolescência ou inutilizado por defeito.

11 Centro de Educação Tecnológica – Centro Federal de Educação Tenológica de Itabirito do Estado de Minas
Gerais. 
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compartilhamento  de  conhecimentos  entre  professores,  alunos  e  entusiastas  do  tema,

momento  de  maior  aproximação  entre  esses  atores  sociais,  em  que  a  cooperação  e  a

colaboração são caminhos na busca das possibilidades e limites.

Finalizando e iniciando... 

Depois  da  nossa  volta  ao  mundo  robótico,  não  paramos  mais  de  lecionar,  ler  e

escrever... e... acabamos entrado como aluno regular no mestrado em Educação. Após 5 anos,

continuamos  a  ler,  escrever...  e  aqui  estamos...  escrevendo  a  dissertação  sobre  o  tema:

Robótica Pedagógica Livre.

1.3 ESTRUTURA DA PESQUISA

Esta  dissertação  de  mestrado  está  organizada  em  cinco  capítulos.  Neste  capítulo,

apresentamos nossas angústias, inquietações e aprendizagens durante o percurso pessoal. 

No  segundo  capítulo,  explicitamos  as  questões  de  pesquisa  que  orientaram  os

procedimentos  adotados  no  desenvolvimento  da  investigação,  a  problematização  e  os

objetivos  gerados  a  partir  do  problema.  Isso  nos  levou  a  refletir  sobre  a  necessidade  de

analisar as potencialidades e limites do ambiente de ensino e de aprendizagem da Robótica

Pedagógica  Livre no processo de (re)construção de conceitos  científico-tecnológicos12 na

formação de professores, a partir do desenvolvimento de artefatos robóticos na perspectiva

da  filosofia  de  softwares e  hardwares livres. Apresentamos  algumas  reflexões  sobre  a

Robótica  Pedagógica  e sobre o Software Livre,  temas que influenciaram a construção do

nosso objeto de investigação. Essa fundamentação teórica é necessária para a construção do

problema em foco nesta pesquisa. Um convite ao leitor para a discussão entre o robótico e o

pedagógico,  em que  destacamos  as  relações  existentes  entre  a  robótica,  a  construção  do

conhecimento e seu uso no processo de ensino e de aprendizagem. Esta discussão nos levou a

um posicionamento  sobre  o  conceito  de  Robótica  Pedagógica  ou Educacional e  as  suas

características envolvidas no processo de ensino e de aprendizagem. Em seguida, buscamos

estabelecer as relações entre  Robótica Pedagógica, Software Livre  e Robótica Livre. Nesse

contexto,  apresentamos a experiência  pedagógica de um  projeto de Robótica Educacional

Livre em uma Escola  Municipal  de  Belo  Horizonte.  Também neste  capítulo  relatamos  as

12 É uma expressão  polêmica  que  será  discutida  no  Capítulo  2  e  seu  aprofundamento  é objeto  de  nosso
doutorado.
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contribuições  e considerações da  Robótica  Pedagógica  Livre.  Para  finalizar,  propomos

algumas reflexões sobre o processo de (re)construção de conceitos científico-tecnológicos a

partir da formação científica no curso de licenciatura, em nosso caso, mais especificamente o

curso de Pedagogia.

O terceiro capítulo apresenta os referenciais teóricos que orientaram a nossa coleta,

descrição, apresentação e análise das informações. Descrevemos o espaço e os atores sociais

de pesquisa. Em seguida, buscamos explicitar inicialmente o Projeto Salvador: Licenciatura

em Pedagogia com Ênfase em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental para

Professores em Exercício – Município de Salvador – do Programa de formação de Professores

da  FACED13/UFBA14/SMEC15.  Por  fim,  relatamos  os  nossos  procedimentos  e  cuidados

metodológicos  na  coleta  e  no  tratamento  das  informações a  partir  dos  encontros  com os

educandos. 

No quarto capítulo,  a partir das análises dos encontros, foram levantadas as áreas de

significação. Descrevemos os extratos dos encontros para as etapas previstas pelo projeto de

Robótica Pedagógica Livre desta pesquisa.  Apresentamos as análises a partir  das áreas de

significação e seus resultados.

Na Conclusão, fizemos o resgate das questões iniciais de pesquisa, das considerações e

das implicações da nossa pesquisa para o campo da Educação, especialmente para a formação

de professores.  

13 Faculdade de Educação.
14 Universidade Federal da Bahia.
15 Secretaria Municipal da Educação e Cultura.
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2 DELINEANDO OS CAMINHOS SOBRE O TEMA DA PESQUISA

Neste  capítulo,  fazemos  um convite  ao  leitor  a  refletir  conosco sobre:  a  Robótica

Pedagógica e o processo de ensino e de aprendizagem com a utilização de tecnologias livres –

Robótica Pedagógica Livre.  Para além da simples discussão sobre tecnologia educacional,

apresentamos uma proposta de Robótica Pedagógica, isto é, propomos o desenvolvimento de

um ambiente educacional dinâmico, baseado no uso da Robótica para ensino e aprendizagem

transdisciplinar16. Discutimos alguns aspectos relacionados aos princípios psicopedagógicos

desse ambiente, inclusive sobre o enorme poder de sedução ou fascínio que a Robótica ou os

robôs exercem sobre o ser humano.

Além de ser um tema que desperta em muito o interesse de educandos em formação, o

foco da discussão deste capítulo abrange um segundo aspecto: o ambiente educacional aqui

apresentado é tecnologicamente sustentável, socioeconomicamente viável e considerado por

nós politicamente justo. Em outras palavras, agregamos à reflexão desta pesquisa a proposta

de  liberdade  da  GNU  GPL17 (Licença  Pública  Geral),  o  que  pode  tornar  a  Robótica

Pedagógica ainda mais fascinante aos olhos dos educandos.

Portanto, sugerimos uma discussão sobre o que é a Robótica Pedagógica, o Software

Livre, a Robótica Pedagógica Livre, bem como sobre as implicações político-econômicas e

sociopedagógicas  daí  decorrentes.  Em  resumo,  o  objetivo  deste  capítulo  é  relacionar  e

explorar  a  proposta  de  softwares livres  com  o  processo  de  conhecimento  e  de  inclusão

sociodigital,  analisando  as  possibilidades  do  uso  de  sucatas  como  matéria-prima  ou

tecnologias de aprendizagem no ambiente educacional da Robótica Pedagógica. Que relações

podem  ser  estabelecidas  entre  softwares livres,  sucatas,  práxis  pedagógicas,  conceitos

científico-tecnológicos e Educação? 

Eis, então, um convite às possibilidades... 

16 Este termo é discutido na seção 2.1.2.
17 Neste capítulo, apresentaremos alguns aspectos relacionados à GNU GPL, bem como ao  Software Livre.

Entretanto, para saber mais sobre essa temática, sugerimos o texto Mundo Livre, de Daniel Zilli (2007).
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2.1 (RE)CONSTRUINDO A ROBÓTICA – CONTEXTO E REFLEXÃO

Podendo ser considerada como “[…] sistemas que interagem com o mundo real, com

pouca ou mesmo nenhuma intervenção humana […], a robótica é hoje uma área científica em

expansão e altamente multidisciplinar” (MARTINS, 2007, p. 12-13), pois nela é agrupado e

aplicado  o  conhecimento  de  Microeletrônica  (peças  eletrônicas  do  robô),  Engenharia

Mecânica  (projeto de peças  mecânicas  do robô),  Física-Cinemática  (movimento  do robô),

Matemática (operações quantitativas),  Inteligência  Artificial  (operação com proposições)  e

outras ciências.  Além desses conhecimentos que compõem o desenvolvimento de atividades

com a Robótica,  outras  áreas das Ciências  Humanas (como a Pedagogia)  também podem

agregar  e  serem  aplicadas.  Vale  ressaltar  que  questões  éticas,  morais,  culturais,

socioeconômicas, por exemplo, são retomadas sempre que a Robótica é colocada como centro

das discussões. 

2.1.1 Entre o robótico e o pedagógico

As aplicações da Robótica se multiplicam com grande rapidez cada vez que aparecem

novos modelos de computadores e outros dispositivos como sensores, motores, ligas especiais

de  metal,  de  carbono  etc.  São  inúmeros  os  benefícios  proporcionados  pela  presença  de

mecanismos robóticos em algumas áreas de atuação humana. A palavra robô, proveniente da

palavra  tcheca  “robotnik”,  que  significa  trabalho  árduo  ou  trabalho  escravo  (também

traduzido como ser operário), justifica os usos que o homem tem feito desse trabalho escravo.

O trabalho robótico é requisitado, por exemplo, em espaços que representam  riscos para a

vida humana: robôs podem tolerar elevadas ou baixíssimas temperaturas, insuportáveis para o

ser humano.

Desde o início, o desenvolvimento da Robótica foi pensado em função do homem e da

mulher. Em geral, as tecnologias são desenvolvidas pelos benefícios que podem proporcionar

à humanidade. Os dispositivos robóticos, em especial,  não apenas respeitam esse princípio

como  também  consideram  as  três  lendárias  leis  da  Robótica  (mais  tarde  ampliadas  para

quatro), apresentadas nos contos de Asimov (1972, 1996), quais sejam:
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1. Lei Zero: Um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir
que a humanidade sofra algum mal, nem permitir que ela própria o faça. 

2. Lei 1: Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um
ser humano sofra algum mal.

3. Lei 2: Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos,
exceto nos casos que em tais ordens contrariem a Primeira Lei.

4. Lei 3: Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não
entre em conflito com a Primeira e a Segunda Leis.

Em  filmes  de  ficção  científica,  como  A.I.:  inteligência  artificial,  O  Homem

Bicentenário e Eu, robô pode ser observada ampla preocupação em respeitar essas leis. Há aí

certo receio em relação às consequências que o desenvolvimento da Robótica pode trazer ao

ser humano ― a preocupação, em resumo, reside no peso dado aos benefícios e malefícios

que essas criações podem representar. Apesar de alguns exageros por vezes percebidos, essa

preocupação procede; mais pedagogicamente falando, essa perspectiva de análise restringe-se

ao que D’Abreu (1999) chamou de enfoque tradicional, por estar centrado na utilização de

robôs  com  características  puramente  técnico-industriais.  Nessa  perspectiva,  a  Robótica  é

definida  como  o  conjunto  de  conceitos  básicos  de  Mecânica,  Cinemática,  Automação,

Hidráulica,  Informática e Inteligência Artificial,  envolvidos no funcionamento de um robô

(USATEGUI;  LEON,  1986).  Nesse  caso,  a  Robótica  consiste  no  desenvolvimento  de

máquinas  e  dispositivos  autômatos  (denominados  robôs)  que  possam  executar  tarefas

independentes do manuseio humano, seguindo uma programação previamente estabelecida –

Robótica Industrial.

Entretanto, relembrando que concebemos como robôs não somente criações à imagem

e semelhança  dos  homens,  nesta  pesquisa queremos explorar  um aspecto que extrapola  a

fobia humana em relação ao “brincar de Deus” dos cientistas. Para além da hipótese levantada

por  John  Cohen,  citado  por  Breton  (1995,  p.  11)  —  em  que  os  robôs  humanos

corresponderiam ao desejo do homem de se afirmar como criador à semelhança de um Deus

— queremos destacar a relação entre a criação robótica naquela perspectiva  industrial e a

pedagogia. Em outras palavras, enfocaremos o uso da Robótica Industrial num contexto em

que as atividades de construção e controle de dispositivos propiciem o manuseio de conceitos

de ciências  em geral num ambiente de sala de aula,  em diferentes  níveis de ensino.  Essa

perspectiva de análise é chamada por D’Abreu (1999) como pedagógico-educacional, em que

a ideia central é propiciar ambientes de aprendizagem baseados em dispositivos robóticos que

permitem  a  construção  do  conhecimento  nas  diferentes  áreas  das  ciências.  Há,  portanto,

nessas propostas de Robótica Pedagógica, um intencional esforço para a construção dos robôs
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para serem usados como oportunidade para a aprendizagem do aluno. 

Aqui,  a  preocupação  da  proposta  pedagógica  com o uso  de  dispositivos  robóticos

enfoca,  como argumenta Lion (1997, p. 23),  os processos e não os produtos.  Essa autora

apresenta  a  supremacia  do  valor  dos  produtos  acima  dos  processos  como  um mito.  Ela

acredita que esse mito se cristaliza com a modernidade e que se plasma na separação entre

tecnologia  e  técnica.  Compreendem-se nessa  discussão não apenas  as  matérias-primas,  as

ferramentas,  as  máquinas  e  os  produtos,  como  também  o  produtor.  As  atividades  de

elaboração, construção de dispositivos, programação, testes e avaliações constituem-se, então,

na chave para a aquisição de competências por parte das pessoas envolvidas. Antes, importam

aqui as pessoas. Nesse caso, cabem perguntas do tipo: de que forma o desenvolvimento de

artefatos robóticos pode beneficiar a construção do conhecimento? Que relação pode ser feita

entre Robótica e democratização do conhecimento?

Considerando o posicionamento de Dowbor (2004, p. 24), “as novas tecnologias18 são

um instrumento à espera do tipo de utilização que dele fazemos”, pode-se inferir um benefício

da robótica: o seu uso no ensino e aprendizagem. Para além da benemerência ou maleficência

das tecnologias robóticas, acreditamos que se trata de uma tecnologia ou artefato operário,

capaz de auxiliar na construção do conhecimento. 

2.1.2 Sobre a Robótica Pedagógica e a Práxis Pedagógica

As  tentativas  de  uso  da  Robótica  na  construção  de  metodologias  e/ou  propostas

pedagógicas  não é nenhuma novidade nem tampouco nenhum bicho de quarenta cabeças.

Comprovadamente, essa parte da ciência que se dedica a estudar os robôs, os autômatos, tem

muito  a  contribuir  para  o  processo  pedagógico  de  construção  do  conhecimento.  Numa

primeira análise, é perceptível que a proposta da Robótica Pedagógica está em consonância

com os princípios do construtivismo. Educadores e pensadores como Papert (1985) e Lévy

(1987) buscam desde há muito essa conciliação entre dispositivos mecânicos e eletrônicos e o

processo de ensino e de aprendizagem. A construção de um ambiente em que educadores e

educandos desenvolvam sua criatividade, seu conhecimento, sua inteligência, seu potencial

em lidar com situações adversas do cotidiano tem sido um dos principais motivadores para as

18 Alguns autores utilizam a expressão novas tecnologias em seus textos, porém acreditamos que a expressão
mais adequada ao contexto seria tecnologias contemporâneas.
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tentativas de integração da Robótica nas práxis educacionais. 

Usamos o 

[...] termo 'práxis' para designar a atividade consciente objetiva, sem que, por outro
lado, seja concebida com o caráter estritamente utilitário que se refere do significado
do 'prático' na linguagem comum. [...] a práxis ocupa o lugar central da filosofia que
se concebe a si mesma não só como interpretação do mundo, mas também como
elemento do processo de sua transformação (VÁZQUEZ, 2007, p. 28). 

Na  Robótica  Pedagógica  Livre  as  práxis  pedagógicas  são  ações  que  instigam  os

educandos  a  transformarem as  suas  vidas  em um processo  permanente  de  aprendizagem.

Essas ações auxiliam os educadores da RPL no aprimoramento das suas estratégias de ensino

e de aprendizagem, levando-os a refletir sobre o seu papel enquanto educador que investiga e

reflete sobre a sua própria práxis. Dito de outra maneira, a ação reflexiva é utilizada como

recurso pedagógico que possibilita o educador a (re)pensar a sua própria práxis. 

Nesse sentido, a reflexão-ação ou a ação-reflexão são movimentos que representam a

dinâmica  dos processos do fazer pedagógico e instigam os educandos a compreender  e a

descobrir o seu modo de agir e pensar na sociedade contemporânea, pois a construção do seus

conhecimentos acontece através da sua interação com o meio ambiente e com a (con)vivência

sociocultural. Com isso, os educandos refletem e adquirem um novo entendimento sobre as

coisas e produzem várias ações, que podem ser complexas ou não.

Diante  do  exposto,  compreendendo essas  características  e  outras  que  a  elas  se

agregam, é  possível  dizer  que a  Robótica contempla  a transdisciplinaridade,  como afirma

Nicolescu (1999, p. 46):

a transdisciplinaridade, como o prefixo ‘trans’ indica, diz respeito àquilo que está ao
mesmo tempo  entre as  disciplinas,  através  das  diferentes  disciplinas  e  além de
qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual
um dos imperativos é a unidade do conhecimento.

Assim, a Robótica integra diversos conhecimentos  e diversas práxis.  Esses fatores,

bem  como  a  própria  motivação  humana  pela  criação  de  robôs,  tornam  a  Robótica  um

interessante  campo  a  ser  explorado  no  âmbito  da  educação.  É  visto  que  “[...]  a

disciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são

as flechas de um único e mesmo arco: o conhecimento” (NICOLESCU, 1999, p. 48). Logo,

os projetos de Robótica Pedagógica se valem dessas quatro condições, o que vem a ser de
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grande valia, pois  seus projetos oportunizam situações de aprendizagem pela resolução de

problemas, que podem ser simples ou complexos, dependendo do nível de ensino em que for

aplicado (é oportuno salientar que um mesmo projeto de Robótica Pedagógica pode envolver

diferentes graus de complexidade, e atender as propostas pedagógicas para qualquer instância

do  ensino  –  Fundamental,  Médio  ou  Superior). Os  projetos  de  Robótica  Pedagógica

possibilitam, ainda, o rompimento com a perspectiva fragmentada e compartimentalizada do

currículo escolar, ao trazer para a discussão temas que transversalizam diferentes áreas do

conhecimento;  requerem  a  colaboração  entre  os  sujeitos  envolvidos  nos  projetos  e

possibilitam a construção e experimentação de modelos.

Educadores  que empregam esses elementos  estruturantes  da Robótica  na Educação

denominam esse processo de Robótica Pedagógica ou Robótica Educacional. Mas o que pode

ser concebido como Robótica Pedagógica? Existe aí algum equívoco conceitual?

Ainda que não chegue a constituir um equívoco, ao menos entre os educadores que

aplicam  a  Robótica  como  metodologia  pedagógica,  é  facilmente  perceptível  uma  certa

confusão em torno da definição de  Robótica Pedagógica. O mesmo ocorre em páginas de

Internet que tratam do assunto. Ora encontramos o termo Robótica Pedagógica relacionado

aos dispositivos robóticos, às máquinas (ao hardware), ora relaciona-se ao espaço físico, ao

laboratório ou ao ambiente de aprendizagem; e, por vezes, o termo aparece como sinônimo de

Robótica Educativa, do projeto em desenvolvimento ou mesmo como a metodologia em si. O

fato  é  que  parece  não  haver  um  consenso  ou  preocupação  em  definir  o  que  possa  ser

considerado como Robótica Pedagógica.

Sem querer tomar posição de adotar como conceito acertado ou acabado, faremos uso

da  expressão  Robótica  Pedagógica como  proposta  pedagógica;  isto  é,  consideramos  que

Robótica  Pedagógica  é  uma denominação  para  o  conjunto  de  processos  e  procedimentos

envolvidos em propostas de ensino e de aprendizagem que tomam os dispositivos robóticos

como tecnologia de mediação para a construção do conhecimento. Dessa forma, quando nos

referirmos  à  Robótica  Pedagógica  não  estamos  falando  da  tecnologia  ou  dos  artefatos

robóticos em si, nem do ambiente físico onde as atividades são desenvolvidas. Não estaremos

nos  referindo  a  outra  coisa  senão  à  proposta  de  possibilidades  metodológicas  de  uso  de

tecnologias robóticas no processo de ensino e de aprendizagem.
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Do mesmo modo, por Robótica Pedagógica Alternativa compreendemos o conjunto de

processos e procedimentos envolvidos em propostas de ensino e de aprendizagem que tomam

os  dispositivos  robóticos  baseados  em  soluções  livres  e  em  sucatas  como  tecnologia  de

mediação para a construção do conhecimento.  De forma específica,  trataremos a  Robótica

Pedagógica Alternativa ou Robótica Pedagógica Livre como Robótica Livre.

A Robótica Livre tem uma proposta diferenciada, pois parte para soluções livres em

substituição  aos produtos comerciais.  Ela  propõe o uso de softwares livres  (Linux e seus

aplicativos)  como  base  para  a  programação  e  utiliza-se  da  sucata  de  equipamentos

eletroeletrônicos  e  hardwares abertos/livres19 para  a  construção  de  kits alternativos  de

Robótica Pedagógica (kits construídos de acordo com a realidade social  de cada escola) e

protótipos  de  artefatos  robóticos  (robôs,  braços  mecânicos,  elevadores,  entre  outros).  A

utilização  de  uma  práxis  pautada  na  liberdade  vem  da  crença  de  que  o  conhecimento

produzido  pela  humanidade  deve  ser  compartilhado  por  todos,  sem que  seja  visto  como

propriedade particular. A proposta da Robótica Pedagógica Livre é de uma práxis coletiva de

ensino e de aprendizagem, em que todos trocam e produzem conhecimento,  como aponta

Silveira (2004, p. 7): 

o conhecimento é um bem social fundamental da humanidade. Não é por menos que
se registra e se transmite o conhecimento desde o princípio dos tempos históricos.
Também desde tempos longínquos a humanidade assiste ao enfrentamento de forças
obscurantistas que tentam aprisionar e ocultar o conhecimento, seja por interesses
políticos,  econômicos  ou  doutrinários.  A ciência  somente  pôde  se  desenvolver
devido  à  liberdade  assegurada  à  transmissão  e  ao  compartilhamento  do
conhecimento.

Essa concepção é fundamental para a filosofia de trabalho da comunidade de Software

Livre;  proposta  didática  na qual  se  firma a Robótica  Livre.  Notamos que a liberdade,  só

assegurada, geralmente, aos cientistas, acaba sendo compartilhada para todos os interessados.

A Robótica Livre torna-se, assim, uma metodologia inerente e voluntária nesse processo de

difusão do conhecimento.

19 São artefatos construídos (Ex.: Interface de Hardware Livre – IHL) a partir de tecnologias livres, ou seja, os
desenhos da placa de circuito impresso, as especificações técnicas, o desenho lógico do circuito eletrônico, os
softwares livres utilizados e embarcados na construção do artefato e o processo de montagem seguem as 4
liberdades (liberdade de uso, estudo e modificação, distribuição e redistribuição das melhorias) da filosofia
do Software Livre. Assim como no software livre, o hardware livre também está protegido por licenças que
garantem as liberdades e dão a cobertura legal (Exemplos: a GPL e a Copyleft). Essas discussões estão sendo
aprofundadas no doutorado.  
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2.1.3 Software Livre, Robótica Livre e Inclusão Digital

O desenvolvimento  do que conhecemos  hoje  como GNU/LINUX deve-se,  em boa

parte,  a dois pesquisadores: Richard Stallman e Linus Torvalds. Segundo Zilli  (2007), em

1983, o então pesquisador-programador do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts),

Richard  Stallman,  formalizou  o  conceito  de  Software  Livre em  um  manifesto  no  qual

apresentava e discutia a definição e a versão inicial da licença de uso de um programa livre: a

licença GNU, também conhecida como GPL (Licença Pública Geral). Esta iniciativa ocorreu

ao ver o resultado de uma pesquisa acadêmica ser vendido a uma empresa e, com isso, ser

trancafiado  para  sempre  atrás  de  contratos  de  licença  impenetráveis.  Para  defender  seus

ideais,  Stallman fundou a  Free Software Foundation (FSF), que defende a perspectiva do

Software Livre. O objetivo do projeto é criar um sistema operacional e aplicativos livres para

as pessoas usarem. O outro pesquisador importante da área é Linus Torvalds, que, em 1991,

criou o núcleo do sistema operacional Linux e o distribuiu com código-fonte aberto para que

outros  interessados  pudessem  fazer  uso  ou  implementar  melhorias  na  sua  estrutura  e

redistribuir. Por deixar o código-fonte aberto, o  Software Livre abre a chance de que todo

usuário se torne também um desenvolvedor do programa, compartilhando suas soluções com

outros usuários (SINAPSE, 2005, p. 15). Em torno dessa ideia, cria-se, em pouco tempo, uma

poderosa inteligência coletiva; surge então a Comunidade Linux.

De  1985  para  cá,  o  projeto  criou  compiladores,  bibliotecas,  editores  de  texto  e

centenas  de outros programas.  Além disso,  hoje  a FSF trabalha também no campo social

incentivando e atuando na inclusão digital em vários países.

Em que consiste, afinal e verdadeiramente, o Software Livre? 

“Software  Livre”  é  uma  questão  de  liberdade,  não  de  preço.  Para  entender  o
conceito, você deve pensar em “liberdade de expressão”, não em “cerveja grátis”
(GNU.ORG, 2005).

Por isso, podemos afirmar que software livre não é apenas um software gratuito. Este

último tem como característica central o não-pagamento pelas licenças de uso e a manutenção

do  código-fonte  fechado  ou  oculto.  Esse  fechamento  do  código  fere  por  completo  os

princípios  da  Comunidade  Livre.  Pode  ser  observado  no  site  oficial  <www.gnu.org>

(GNU.ORG, 2005) que Software Livre se refere:
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à  liberdade  dos  usuários  executarem,  copiarem,  distribuírem,  estudarem,
modificarem e aperfeiçoarem o software. Mais precisamente, ele se refere a quatro
tipos de liberdade, para os usuários do software:

1. Liberdade 0: liberdade de executar o programa para qualquer propósito.
2. Liberdade 1: liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo

para as suas necessidades.
3. Liberdade  2:  liberdade  de  redistribuir  cópias  de  modo que  você  possa

ajudar ao seu próximo.
4. Liberdade  3:  liberdade  de  aperfeiçoar  o  programa  e  liberar  os  seus

aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie.

Enfim, um programa é  software livre se os usuários têm todas essas liberdades, de

forma  irrevogável.  Dessa  forma,  merece  ser  destacada  a  importância  do  acesso  ao

código-fonte como condição necessária para que o software possa ser considerado livre. 

Código-fonte  são  as  rotinas  que  o  hardware  deve  seguir,  escritas  em  uma
determinada linguagem. É como se fosse a receita do bolo que você está comendo.
Sem acesso ao código-fonte de um software, não sabemos se ele faz exatamente o
que ele diz fazer (SINAPSE, 2005, p. 14).

Acesso  ao  código-fonte  é  um pré-requisito  para  o  estabelecimento  das  liberdades,

especialmente  das  liberdades  de  número  um  e  três.  É  nessa  perspectiva,  associada  aos

princípios do copyleft20, que apresentamos a proposta da Robótica Livre. Além de explorar as

potencialidades da Robótica Pedagógica, acreditamos também nesse viés do acesso à “receita

do bolo”, ou seja, acreditamos que ao acessar o processo de produção do robô e na elaboração

do  programa  do  computador  para  controle  dos  dispositivos  robóticos,  os  educandos  e

educadores estarão diante de uma poderosa estratégia de produção de conhecimento. 

Quem controla a infraestrutura controla a rede. Como vimos, essa é uma das propostas

básicas do software livre: disponibilizar o código-fonte do programa de computador para que

o sujeito  da ação passe  de mero usuário  a  criador  ou desenvolvedor  das  tecnologias  que

utiliza.  Essa proposta é imprescindível e louvável.  O trabalho com a Robótica Livre pode

realmente proporcionar isso. Entretanto, é preciso cuidar para que a semente seja semeada em

terras férteis. Em geral, o usuário comum não compreende muito bem as linhas de código

disponíveis. Portanto, acreditamos que deixar o código-fonte disponível pode não bastar para

a  inclusão  digital.  Isso  ficará  mais  claro  se  lembrarmos  da  problemática  que  envolve  o

20 Em contraposição ao copyright, a comunidade de Software Livre lança o termo copyleft com o significado de
“deixar copiar”. Ao invés do símbolo ©, de copyright, o copyleft utiliza o mesmo símbolo, mas invertido: .
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conceito de inclusão. 

Inclusão digital, no contexto da RPL, pressupõe, de fato, conhecer tanto o processo

(construção do código-fonte)  e o produto (as  respostas  do  software)  do trabalho humano.

Como  defendido  por  Karl  Marx  (1988), o  princípio  da  emancipação  do  sujeito  envolve

apropriação de todo o processo de produção: desde a concepção até o usufruto do produto. Do

contrário,  seria  muito  maior  a  alienação desse homem.  Cabe aqui,  porém,  analisar  certas

especificidades  do  trabalho  com  a  informática.  Nesse  sentido,  Machado  (1996,  p.  14)

argumenta que:

É preciso, entretanto, saber distinguir o trabalho do verdadeiro criador, de um lado, e
a tarefa do mero funcionário das máquinas, de outro. O funcionário é uma espécie
de prótese da máquina (ele é a extensão da máquina e não o contrário), encarregado
de ativar os seus mecanismos e pô-la em funcionamento, de modo que ela possa
cumprir o programa para o qual foi projetada.

Assim,  o  que  queremos  explicitar  aqui  é  que  nos  parece  importantíssima  a

preocupação  com  um  segundo  passo,  para  além  do  “acesso”  ao  código-fonte;  isto  é,

parece-nos que a luta  da Comunidade Livre  estaria  bem mais  próxima da vitória  quando

houver maior inteligibilidade nesses códigos-livres. 

“Código  versus  código.  Tecnologias  de  controle  podem  ser  neutralizadas  por

tecnologias  de liberdade”.  Essa é  a  proposta  de Manuel  Castells  (2003) para proteção da

liberdade  de  expressão  e  da  privacidade  pela  Internet.  Trata-se  de  uma  tensão  entre

governos/nações e usuários/cidadãos. 

A questão crítica é a capacidade de conhecer e modificar o código fonte, e alias todo
software.  Num mundo de software de fonte aberta, a capacidade que tem o governo
e as corporações de controlar a arquitetura fundamental das aplicações da Internet é
vastamente reduzida. O caminho que as sociedades tomarão certamente não depende
do próprio código, mas da capacidade que têm as sociedades e suas instituições de
impor o código, resistir a ele e modificá-lo (CASTELLS, 2003, p. 151). 

Se  a  pretensão  é  criar  condições  para  a  utilização  plena  das  “possibilidades  da

máquina”, torna-se necessário proporcionar, antes, condições para a formação de criadores em

substituição de meros funcionários de máquinas. Criar condições para ampliar a capacidade

dos “usuários” no sentido de impor o código, resistir a ele e modificá-lo.

A capacidade  de acesso à  tecnologia  pode ser  pré-condição para  inclusão  social  e
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digital;  ou seja,  a capacidade de acesso de cada indivíduo às tecnologias  contemporâneas

(como os códigos-fonte dos softwares livres) depende das relações socioeconômico-culturais

e cognitivas. Esse é o posicionamento de Santos (2003, p. 10):

O acesso à tecnologia tornou-se tão vital  que hoje a inclusão social  e  a própria
sobrevivência  passam  obrigatoriamente  pela  capacidade  que  indivíduos  e
populações têm de se inserir no mundo das máquinas e de acompanhar as ondas da
evolução tecnológica.

Dessa  forma,  merece  aqui  uma  das  poucas  críticas  ao  modo  ainda  incipiente  de

organização  dos  sujeitos  da  comunidade  livre.  De  modo  geral,  os  participantes  das

comunidades livres tratam as informações nivelando por cima, como se estivessem lidando

com um grupo de pessoas já letradas tecnologicamente e profundamente conhecedoras do

universo  da  informática,  o  que  é  um grande  equívoco.  Sabemos  que  existem iniciativas

diferenciadas,  mas  normalmente  o  conteúdo  de  ajuda  para  convidar/seduzir  os  novos

“navegantes” a compor a comunidade livre não é elaborado de forma muito inteligível para

usuários com conhecimento básico ou mediano. Certamente, muitas pessoas desistem e até

fazem  publicidade  contrária  quando  não  se  vêm  em  condições  de  fazer  parte  dessa

comunidade livre.  Essa é  a  consequência  do nivelamento  por  cima.  Elaborar  manuais  ou

instruções com mais cuidado e preocupação pedagógica pode ser uma boa saída. Fica aqui um

convite  aos  pedagogos  e  aos  educadores  em  geral.  Como  exemplo,  podemos  citar  os

códigos-fontes  desenvolvidos  para  robótica  em  que  os  programadores  não  documentam

adequadamente o funcionamento do software.

Do contrário, o que estamos discutindo aqui — a inclusão digital — não passará de

tentativas  de incluir  os  já  incluídos.  Quem precisa conquistar  a cidadania  digital  não são

aqueles  que  já  possuem  todos  as  pré-condições  materiais  socioeconômico-culturais  e

cognitivas para fazer bom uso dos objetos do mundo real. Esses já a conquistaram. O desafio

é integrar nessa grande trama da rede informática aqueles excluídos. Não cremos que seja

sensato  admitir  uma nova  categoria  de  excluídos:  os  excluídos  dos  incluídos.  Em outras

palavras, vivemos uma situação em que parece haver um esforço para reintegrar no grupo dos

incluídos digitalmente aqueles que já estão incluídos noutras instâncias sociais. Que mérito há

em trabalhar  para  ajudar  pessoas  já  alfabetizadas  e  letradas  a  compreender  uma segunda

língua por ser para ela apenas exótica?

Cabe aqui  questionar  se,  em uma sociedade  hiper-capitalista  e  multi-excludente,  a
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Robótica Pedagógica Livre está entre os melhores instrumentos para garantir a todos o acesso

às tecnologias da informação e para combater a exclusão digital.

No  livro  Software Livre e  Inclusão  Digital,  Silveira  e  Cassino  (2003)  propõem a

seguinte solução: aderir ao  Software Livre pode contribuir para a inclusão digital e para o

combate  ao  monopólio  que  existe  atualmente  sobre  os  programas  de  computador.  Nessa

perspectiva, acreditamos que a Robótica Pedagógica Livre encaixa-se mais que perfeitamente

entre as iniciativas imprescindíveis ao combate à exclusão digital. A inclusão de um grupo

social  é algo a ser melhor analisado, mas, em última instância, trata-se de uma inclusão...

ainda que inclusão dos já incluídos.

Afora tudo isso, cabe pensar de fato na inclusão dos excluídos. Nesses tempos em que

o Brasil ainda pode ser considerado uma sociedade dos analfabetos funcionais, a já não tão

nova e crescente onda de informatização da “vida” humana acabou por produzir uma outra

leva de excluídos: os analfabetos digitais.

Silveira e Cassino (2003) acreditam que a barreira econômica ainda é grande e esbarra,

também, no elevado preço dos programas de computador. Assim, propõem o Software Livre

como um caminho para expandir o acesso do brasileiro à Internet, democratizando os meios

de  comunicação  e  a  própria  informação.  O  grande  poder  transformador  da  Internet  é

justamente  possibilitar  a  democratização  na  produção,  distribuição  e  acesso  a  diversos

conteúdos. Não podemos deixar de lembrar que falar em democratização do conhecimento

requer uma reflexão mais apurada sobre que conhecimentos estão sendo compartilhados. Qual

o valor agregado ao conhecimento que é disponibilizado na Internet, por exemplo?

Por  fim,  não  há  como  retirar  o  mérito  do  Projeto  Robótica  Livre  por  estar

proporcionando o acesso ao tão disputado código-fonte.  Ainda que não tenha implicações

imediatas, por ser incipiente, isso trará condições essenciais de formação de criadores e não

somente usuários dos recursos de informática. Esse projeto traz a possibilidade de intervenção

na  ordem  estabelecida,  constituindo-se  numa  das  principais  forças  de  resistência  à

mercantilização do conhecimento. Este é o argumento de Sorj (2003, p. 41-42) ao apresentar

os hackers como novos agentes sociais de contravenção:

[Os  hackers]  desencadearam  um  movimento  contra  a  apropriação  e  controle
comercial  da Internet.  A principal contribuição do movimento foi o Open Source
Movement  (Movimento pela  Arquitetura  Aberta),  que  desenvolve  softwares  com
licenças  registrados,  mas  nos  quais  os  códigos-fonte  são  divulgados.  [Este
movimento] é a principal  força de resistência à mercantilização e ao controle da
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informação que circula na Internet.

Citado por Lion (1997, p. 34), Michael Apple, referindo-se à informática, afirma que:

a nova tecnologia não é unicamente uma montagem de máquinas e seu  software.
Leva consigo uma forma de pensar técnica que orienta a pessoa [especificamente, o
usuário] a ver o mundo de uma maneira particular e que substitui a compreensão
política, ética e crítica.

O que se pode fazer, talvez, seja estimular a “produção” desse sujeito conhecedor do

mundo  informático  e  capaz  de  agir  no  mundo  real.  Dessa  forma  e  por  outro  lado,  esse

processo de letramento digital  (e-letramento) ou mesmo a educação tecnológica carece de

atenção  e  investimentos  por  parte  dos  governantes.  Como afirmou  em entrevista  Silveira

(2003, s/p), um dos defensores do Movimento do Software Livre: 

a inclusão digital deve se tornar uma política pública, tal como a Educação. O Brasil
só conseguiu escolarizar e alfabetizar sua população quando assumiu o seu papel e
gastou recursos do fundo público para tal. (...) [Também] é necessário integrar a
maioria da população que não está na escola. Por isso, a inclusão digital é uma ação
de cidadania que envolve as escolas, mas não se restringe a elas. 

Como  sugerido  na  introdução  deste  capítulo,  o  que  tentamos  apresentar  aqui  foi

apenas uma discussão sobre o que é a Robótica Pedagógica, o  Software Livre, a Robótica

Pedagógica Livre, bem como sobre as implicações político-econômicas e sociopedagógicas

daí decorrentes. A seguir, iremos explicar  o desenvolvimento desse ambiente dinâmico de

aprendizagem.

2.1.4 A Construção de Ambientes Dinâmicos de Aprendizagem

Para Marques (1995, p. 15), “o homem se pode definir como ser que aprende. Não

surge ele feito ou pré-programado de vez. Sua existência não é por inteiro dada ou fixa; ele a

constrói a partir de imensa gama de possibilidades em aberto”. É para dar conta dessa gama

de possibilidades em aberto que buscamos diferentes referenciais que irão dar sustentação à

organização de ambientes dinâmicos de aprendizagem. 
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Um desses referenciais é a teoria construtivista de Piaget (1979), segundo a qual o

indivíduo constrói e produz o conhecimento por meio da interação com o ambiente em que ele

vive,  sendo nessa  interação  que  ocorre  o  desenvolvimento  das  aprendizagens  (FREITAS,

2001).  Papert  (1985)  utiliza  as  ideias  de  Piaget  para  fundamentar  os  processos  de

aprendizagem que ocorrem na relação dos sujeitos com as tecnologias.  Para esse autor, o

Construcionismo é a construção do conhecimento que se dá quando o indivíduo, através do

fazer, constrói objetos de seu interesse, seja o relato de uma experiência ou o desenvolvimento

de um programa para computador, liberando suas potencialidades criativas de formulação de

hipóteses e de teste de soluções.  

A construção de ambientes dinâmicos de aprendizagem também se baseia na teoria

sociointeracionista de Vigotski (2003), que aponta a cooperação como fator destacado para a

promoção da aprendizagem (LUCENA, 1997).  A colaboração também ganha destaque em

referenciais mais contemporâneos, oriundos dos estudos da cibercultura. Dias (2000, p. 157)

aponta  os  ambientes  colaborativos  como  extremamente  poderosos  para  a  realização  das

aprendizagens e para a construção do conhecimento, uma vez que se constituem a partir de

elementos e sujeitos diferentes, o que dá ao sistema, ao mesmo tempo, uma unidade e uma

multiplicidade, sem a possibilidade de transformar o múltiplo em um, nem o um em múltiplo. 

Outro conceito oriundo dos estudos da cibercultura, e que fundamentam a organização

de ambientes dinâmicos de aprendizagem, é o de simulação (COUCHOT, 1993; TENÓRIO,

1998),  fortemente  articulado  à  construção  de  modelos,  à  liberação  da  criatividade,  à

formulação de hipóteses e à testagem de solução. Esse conceito vem revolucionando a forma

de conceber e aprender conceitos científicos, uma vez que boa parte da ciência de ponta, de

fronteira, está embasada, cada vez mais, na simulação, mais do que no experimento em si.

Ainda nos estudos sobre a cibercultura, buscamos o conceito de interatividade, o qual,

segundo Silva (1998, p. 29), implica “disposição ou predisposição para mais interação, para

uma hiper-interação, para bidirecionalidade – fusão emissão-recepção –, para participação e

intervenção”. Não é apenas um ato, uma ação, e sim um processo, inclusive instável,  uma

abertura para mais e mais comunicação, mais e mais trocas, mais e mais participação.

Assim, o uso de tecnologias robóticas em ambientes dinâmicos de aprendizagem pode

propiciar o desenvolvimento de atividades de criação e interatividade, em que os educandos

se mostrem participativos,  criando, projetando, planejando,  montando e tomando posse de

seus  projetos,  de  forma  colaborativa.  Essa  situação  peculiar  permite  aos  educandos  uma
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identificação  com  o  projeto  de  aprendizagem.  Dessa  maneira,  a  construção  de  artefatos

robóticos passa a ser um convite à liberdade de criação. 

Nessa proposta da Robótica Livre, busca-se a construção de um modelo de ambiente

dinâmico de aprendizagem com uso de soluções livres, utilizando-se recursos tecnológicos e,

também, apropriando-se de conceitos de produção e desenvolvimento de ideias, modelos e

conhecimentos, o que vai além do mero consumo de informações e soluções produzidas em

contextos externos à escola. 

  

2.1.5 (Re)construção de Artefatos Robóticos e Metodologia de Projetos

A todo o momento, utilizamos os mais variados artefatos produzidos pela humanidade;

brinquedo, lápis e caderno, roupas, elevadores, eletroeletrônicos… artefatos robóticos (que

não deixam de ser  artefatos  técnicos  e tecnológicos),  os quais  incorporam conhecimentos

científicos e tecnológicos. Muitas vezes, o que queremos desses artefatos são simplesmente

suas funcionalidades de uso: o brinquedo para brincar, a roupa para vestir, os elevadores para

nos levar de um andar a outro e os eletroeletrônicos para facilitar as atividades do cotidiano.

Poucas  são  as  vezes  que  nos  perguntamos  como foi  construído  ou funciona  determinado

artefato;  podemos  até  em  alguns  momentos  utilizar  a  imaginação,  mas  o  prazeroso  é

apreender (re)construindo. 

Em seu artigo  Learning Science through Technological Design, Wolff-Michael Roth

(2001) investiga como os educandos apreendem ciências através da construção de artefatos

tecnológicos a partir de modelos tecnológicos reais; por exemplo, construção de um protótipo

de guindaste em miniatura a partir de um modelo já existente. Segundo Roth (2001, p. 771,

tradução nossa),  

a  ciência  e  a  tecnologia  tradicionalmente  têm  sido  enfatizadas em  diferentes
representações,  relacionadas  entre  signos  e  mundo,  ou  seja,  ciência  movida  do
mundo para geração do conhecimento (na forma de signos), enquanto a tecnologia
movida de ideias e planos para coisas no mundo. Este estudo da similaridade entre
ciência e tecnologia tem levado os pesquisadores a desenvolverem uma estrutura
teórica  e  metodológica  comum para  estudarem o  aprendizado  de  ambas.  Porém,
estas similaridades, não são razões suficientes para construir um currículo baseado
em tecnologia como uma intenção para ensinamento de ciências. Assim, ciência e a
tecnologia desenvolvem representações do conhecimento e artefatos técnicos. Elas
são também similares quando são entendidas como atividades de modelamento, ou
seja, inerentes no modelamento de atividades que ligam culturas existentes e futuras
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condições de práticas científicas e tecnológicas.

Em outro  artigo, Co-evolving  with  material  artifacts:  Learning  Science  through

Technological  Desig, Sung  Won  Hwang  e  Wolff-Michael  Roth  (2004)  investigam  as

atividades de produção de artefatos tecnológicos para o aprendizado de ciências com o foco

não apenas no produto, mas também em todo o seu processo de criação para se chegar ao

produto. Esse processo deve levar em conta que cada artefato tecnológico construído possui

um momento  sociocultural,  ou  seja,  os  artefatos  tecnológicos  construídos  acompanham a

evolução  da  tecnologia,  pois  os  materiais  utilizados  para  a  construção  dos  artefatos

tecnológicos, modelos e ferramentas sofrem transformações contínuas com o passar do tempo.

(Re)construir um artefato robótico envolve procedimentos para se conseguir um objeto

material. Nesse contexto, a utilização da “Metodologia de Projetos”21 no desenvolvimento de

propostas científicas e tecnológicas permite o entendimento do “processo” de criação e ajuda

a assegurar a apreensão de como funciona o “produto” (objeto). Além disso, são maiores as

possibilidades em descobrir no educando suas capacidades e vocações. 

Ventura  (2002,  p.  41),  no  texto  Por  uma  pedagogia  de  projetos:  uma  síntese

introdutória, comenta que:

A descoberta das vocações e capacidades permite que o aluno caminhe em direção a
determinados cursos posteriores, em busca do aperfeiçoamento dos conhecimentos
adquiridos  e  da  aquisição  de  outros  que  o  leve  a  uma inserção  no  mercado.  O
acompanhamento desse processo encoraja-nos na continuidade de nossas pesquisas
sobre o 'aprender por projetos' e conduz também a outros questionamentos e a outros
projetos: que processos de 'gestão das redes educativas' se adaptariam melhor a uma
pedagogia de projetos nas escolas? São os novos desafios que se colocam diante dos
professores engajados em tal metodologia de trabalho.

  

Diante dessas perspectivas, a pedagogia de projetos e seus desafios despontam nesse

cenário  educacional,  mas  a  pergunta  é:  será  que  não  existem  outros  desafios  que,

independente  da  metodologia  utilizada,  poderiam  dificultar  a  formação  científica  e

tecnológica? Segundo Fridrichsen, Dana, Zembal-Saul, Munford e Tsur (2001, p. 13, tradução

nossa), foram encontrados os seguintes desafios para a integração da tecnologia no ensino de

ciências numa escola de Ensino Fundamental:

21 “[…] 'Metodologia de Projetos', com o intuito de representar um determinado 'método didático' utilizável em
sala de aula em uma determinada situação de ensino, sendo esse método instruído por diretrizes pedagógicas
explícitas que constituiriam uma 'Pedagogia de Projetos'” (MOURA; BARBOSA, 2006, p. 13).
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a) O desenvolvimento, em andamento, do conhecimento do conteúdo pedagógico da
equipe de professores para o uso da tecnologia para apoiar questões científicas;
b) A percepção dos alunos sobre a ênfase em tecnologia e a resistência de alunos em
usar tecnologia;
c) Disponibilidade de tempo.

Esses desafios são bastante pertinentes para a sociedade em que vivemos, para a qual o

bem mais relevante é a informação, e o conhecimento científico, que está nas mãos de poucos,

é a grande preocupação dessa sociedade, pois, dependendo da complexidade da informação,

torna-se inviável o compartilhamento do conhecimento.   

Após ler o artigo  Learning Science through Technological Design,  em que o autor

comenta:

Nós também necessitamos de pesquisas em sala de aula que documentem e teorizem
como a aprendizagem em ciências pode emergir de atividades tecnológicas. Até o
momento existem poucos estudos sobre o assunto (ROTH, 2001, p. 772, tradução
nossa).

identificamo-nos com essas reflexões e sentimos a necessidade de propor uma pesquisa que se

aproximasse de suas ideias.  A partir  dessas séries de contextos e reflexões,  construímos a

problemática  a  ser  investigada: o ambiente  de  ensino  e  de  aprendizagem  da  Robótica

Pedagógica Livre possibilita a (re)construção de conceitos científico-tecnológicos a partir do

desenvolvimento de artefatos robóticos por professores em formação? E propusemos como

objetivo  principal:  analisar as  potencialidades  e  limites  do  ambiente  de  ensino  e  de

aprendizagem da Robótica  Pedagógica  Livre no processo de  (re)construção de conceitos

científico-tecnológicos por professores em formação a partir do desenvolvimento de artefatos

robóticos  na  perspectiva  da  filosofia  de  softwares e  hardwares livres. Relacionadas  ao

objetivo principal, temos em vista as seguintes questões específicas:

1. Como ocorre o processo de (re)construção de conceitos científico-tecnológicos

a partir do desenvolvimento de artefatos robóticos na perspectiva da filosofia

de softwares e hardwares livres com os professores em formação?

2. Quais  as  práxis  pedagógicas  que  ocorrem  no  ambiente  de  ensino  e  de

aprendizagem da Robótica Pedagógica Livre?

3. De que maneira a Robótica Pedagógica Livre pode ser uma possibilidade de

inclusão digital?

Questões que amadureceram e se tornaram nossos objetivos específicos:
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1. Identificar  e  descrever  o  processo  de  (re)construção  de  conceitos

científico-tecnológicos a partir do desenvolvimento de artefatos robóticos na

perspectiva da filosofia de softwares e hardwares livres com os professores em

formação.

2. Identificar  e  descrever  as  práxis  pedagógicas  no  ambiente  de  ensino  e  de

aprendizagem da Robótica Pedagógica Livre.

3. Identificar e discutir como a Robótica Pedagógica Livre possibilita a inclusão

digital dos educandos.

É  oportuno  salientar  que  em  nossa  pesquisa  não  nos  preocupamos  e  tampouco

propusemos responder a questão sobre o que é e como se faz ciência.  Nossa pesquisa se

pautou  em  Vigotski  (2003)  para  analisar  as  situações  de  (re)construção  de  conceitos

científico-tecnológicos  a  partir  do desenvolvimento  de artefatos  robóticos no processo  de

construção e formação dos conhecimentos pelos educandos.

2.2 PROJETO ROBÓTICA PEDAGÓGICA LIVRE: A ALTERNATIVA SOB ANÁLISE

Existem,  atualmente,  diversas  experiências  pedagógicas  pelo  Brasil  envolvendo

Robótica  Pedagógica.  Entretanto,  a  maioria  delas  faz  uso  de  materiais  comercialmente

distribuídos:  kits com  módulos  pré-confeccionados  (Lego,  por  exemplo)  e  softwares de

controle e acionamento de dispositivos eletromecânicos (como o Robolab e similares). Como

exemplo  de  Robótica  Pedagógica  com  materiais  distribuídos  comercialmente,  Guimarães

(2004)  relata  o  caso  da  Escola  Municipal  Osvaldo  Arnes  em  Curitiba-PR.  Todas  essas

experiências  podem  proporcionar  resultados  extremamente  interessantes  e  positivos.

Entretanto, não se enquadram na perspectiva de análise desta pesquisa. 

As reflexões aqui propostas (nas seções 2.2, 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3) serão feitas a partir de

uma experiência  de  robótica  pedagógica  alternativa,  implementada  numa  escola  da  Rede

Municipal  de  Ensino  de  Belo  Horizonte,  desde  2004,  e  serviu  de  estímulo  para  o

desenvolvimento  da nossa  dissertação:  Potencialidades  e  Limites  da Robótica  Pedagógica

Livre  no  Processo  de  (Re)construção  de  Conceitos  Científico-Tecnológicos  a  partir  do

Desenvolvimento de Artefatos Robóticos. 
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O Projeto Robótica Livre ― como é chamado pelos envolvidos na experiência ― tem

uma proposta diferenciada, o que lhe rendeu segundo lugar no concurso do Prêmio Telemar

de Inclusão Digital.  A seguir,  explicitaremos  com mais  detalhes  essa  proposta  e,  depois,

faremos uma análise crítica tendo em vista o atendimento dos objetivos desta investigação. É

importante  ressaltar  que  essa  proposta  é  apresentada  como um exemplo  de  uso  da  RPL,

embora não seja foco desta pesquisa. 

2.2.1 Sobre o Projeto de Robótica Livre

O Projeto Robótica Livre está implementado na escola Caio Líbano Soares da Rede

Municipal  de  Ensino  de  Belo  Horizonte  –  Minas  Gerais,  que  possui  um  laboratório  de

informática totalmente montado com software livre desde julho de 2001. Portanto, desde essa

ocasião,  todos  os  educadores  e  educandos  dessa  escola  já  desenvolvem  atividades  com

software livre ou, ao menos, mantém algum contato — direto ou indireto ele.

A pesquisa enfoca a implementação de um ambiente dinâmico de Robótica Pedagógica

com soluções livres e está em funcionamento efetivo desde início de 2004. Nessa fase inicial,

o projeto contou com a participação de 16 pessoas (educadores e educandos) envolvidas na

educação de jovens e adultos22. 

Ainda que essa proposta se estruture e se estenda para muito além dos softwares dos

quais faz uso, ela inspirou-se integralmente na licença GNU GPL (Licença Pública Geral). Eis

aí boa parte do seu diferencial: enquanto a maioria dos projetos de Robótica Pedagógica é

desenvolvida  com a  utilização  de  kits padronizados,  o  Projeto  Robótica  Livre  parte  para

soluções livres em substituição aos produtos comerciais. Propõe-se o uso de softwares livres

(Linux23 e  seus  aplicativos)  como  base  para  a  programação  e  a  utilização  de  sucata  de

equipamentos  eletroeletrônicos  como  material  para  a  construção  de  artefatos  robóticos.

Apesar  de  buscar  um  modelo  de  ambiente  com  soluções  livres,  utilizando  recursos

22 Nesse primeiro momento, a escolha de um grupo de educandos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) não
foi  intencional,  pois  foi  a  oportunidade  que  surgiu  na  ocasião.  As  atividades  não  foram  preparadas  e
direcionadas para grupos com o perfil da EJA. Isso será considerado em possíveis reformulações do projeto.

23 O Projeto Robótica Livre utiliza o Sistema Operacional GNU/LINUX Libertas, distribuição – software base e
aplicativos  –  desenvolvida  pela  Prodabel  (Empresa  de  Informática  e  Informação  do  Município  de  Belo
Horizonte)  para  atender  às  Escolas  Municipais  de  Belo  Horizonte  e  ao  setor  público.  Nada  impede,
entretanto, a utilização de outras distribuições GNU/LINUX no projeto, como o Debian, Ubuntu, Slackware,
Fedora, entre outras.
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tecnológicos  já  existentes,  o  grupo envolvido  com esse  Projeto  de  Robótica  Livre  busca

também  a  apropriação  de  diversos  conceitos  de  produção  e  desenvolvimento,  de  forma

autônoma, dos seus próprios produtos.

Nessa perspectiva, foi estabelecida como objetivo geral do Projeto Robótica Livre a

construção  de  um  ambiente dinâmico de aprendizagem que  faça  uso  exclusivamente  de

soluções  de  software livre  e  que  tenha  sucata  de  equipamentos  eletroeletrônicos  como

principal material de construção de seus produtos.

Para caracterizar bem o projeto, podemos resumir seus objetivos específicos em uma

proposta que busca desenvolver uma metodologia de trabalho cooperativa que possibilite ao

grupo  envolvido:  aprendizagem  de  forma  autônoma,  ainda  que  orientada;  utilização  de

soluções  de controle  informatizado de dispositivos  eletromecânicos  e eletrônicos  baseadas

exclusivamente  em  software livre;  reaproveitamento  de  componentes  eletromecânicos  e

eletrônicos  de  máquinas  e  equipamentos  em  desuso  como  base  para  construção  de

dispositivos de Robótica; participação conjunta nas atividades inerentes ao projeto.

Como  justificativa  do  Projeto  Robótica  Livre,  foi  estabelecida  uma  contraposição

entre ele e a Robótica Pedagógica com soluções proprietárias. De um modo geral, a chamada

Robótica  Educacional  se  desenvolve  no  ambiente  escolar  com  o  uso  de  modelos

padronizados, produzidos e comercializados como pequenos  kits. Essas soluções, ainda que

permitam aos educandos apreender os conceitos e construir com criatividade seus dispositivos

autônomos, implicam uma excessiva formatação, restringindo as possibilidades de construção

à manipulação das peças e módulos de encaixe pré-fabricados.

Além disso, os preços dos produtos (hardware) comerciais inibem o desenvolvimento

de projetos de Robótica Pedagógica, pois normalmente superam a capacidade de investimento

da maioria das escolas, em particular das escolas públicas brasileiras. Também é empecilho o

uso  de  programas  de  computador  proprietários  (softwares),  de  custo  significativo  e  que,

principalmente,  não  permite  ao  usuário  o  direito  de  manipular  sua  estrutura,  restringe  as

possibilidades de uma prática pedagógica mais criativo-construtiva e de baixo custo.

Em contraposição a esses fatores, o Projeto Robótica Livre opta por soluções livres

em substituição  a esses produtos comerciais.  Assim,  ele  propõe o uso de  softwares livres

como base  para  a  programação  e  a  utilização  de  sucata.  O  uso  de  soluções  livres  e  de

componentes  de  equipamentos  eletromecânicos  e  eletrônicos  fora  de  uso  garante  a

possibilidade de manipulação em um nível  mais estrutural e uma diminuição drástica nos
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custos do projeto.

O projeto se desenvolve em torno de oficinas.  Cada encontro para as oficinas tem

duração  de  90  minutos  e  ocorre  semanalmente.  Nos  encontros,  as  discussões  são

desenvolvidas com o auxílio do computador e dos dispositivos robóticos,  utilizando-se de

material em formato digital disponível na Internet, por exemplo. Como iniciativa de difusão

do conhecimento,  foi criada uma página de Internet  (www.emcls.pbh.gov.br/robotica) para

registrar  os relatos  das experiências  e dos produtos desenvolvidos  no grupo, auxiliando a

maior integração dos artefatos informáticos ao processo pedagógico.

Vale  registrar  que,  além  do  grupo  envolvido  no  Projeto  Robótica  Livre,  alguns

professores (inclusive o coordenador do programa LabFUST24) oferecem apoio voluntário.

Isso  dá  maior  visibilidade  à  interface  existente  entre  o  projeto  e  a  escola,  articulação

necessária para atender a alguma demanda específica do Projeto Robótica Livre.

Enfim, acreditamos que a dinâmica do Projeto seja interessante, pois pode resultar em

um  ambiente  dinâmico  de  aprendizagem,  com  interação  cooperativa  e  solidária.  Nesse

sentido, percebemos uma formação indireta e diferenciada para o educador, que vivencia uma

nova forma para as práticas pedagógicas em que ele se aproxima dos educandos como colegas

de projeto. Comumente, o aluno se coloca como "par mais capaz" na cooperação entre eles.

Como consequência da dinâmica do ambiente, o aluno se percebe mais atuante, com elevação

da autoestima e confiança em suas capacidades (CÉSAR, 2005).

Uma oportunidade impar e marcante,  que demonstra esse alto potencial  do Projeto

Robótica Livre, inclusive como meio de politização dos participantes, foi a experiência de

participação  na  XX  INFORUSO  SUCESU  2004  –  Vigésima  Feira  de  Informática  e

Tecnologia de Minas Gerais. Foi realizado um torneio de robótica como parte dos eventos

propostos para a INFORUSO. Nesse torneio, apresentam-se equipes com projetos prontos e

funcionais, com educandos experientes e que, geralmente, têm nível universitário. Naquela

oportunidade, o Projeto Robótica Livre da Escola Municipal Caio Líbano Soares estava ainda

no começo, na etapa de formação dos grupos e de discussão dos conceitos e das propostas de

trabalho. Convidada para participar do torneio, a escola encaminhou ao evento um grupo de

seis educandos que, sem participar das disputas, apresentou a proposta do Projeto Robótica

24 Combinando recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) ao Programa
Nacional  de  Informática  na  Educação  (Proinfo),  o  LabFUST  se  inscreve  como  iniciativa  do  governo
municipal  de  Belo  Horizonte,  destacando-se  como  ação  desenvolvida  para  identificar  e  avaliar  as
precondições e os condicionantes que afetam a instalação de laboratórios de acesso à Internet, bem como a
infraestrutura eletrônica de apoio a atividades de informática educacional. Para outros detalhes, ver Bemfica
(2001).

http://www.emcls.pbh.gov.br/robotica
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Livre  aos  visitantes  da  feira  e  aos  participantes  da  disputa  entre  robôs,  defendendo  a

pertinência de um projeto de "hardware livre", baseado no aproveitamento de sucata e no uso

do “software livre”, em um ambiente em que, de modo geral, usam-se soluções proprietárias

caras  e  padronizadas.  Os  educandos,  ainda  sem expertise traduzida  na  construção  dos

produtos,  demonstraram  competência  na  defesa  de  aspectos  pedagógicos,  financeiros  e

socioculturais que diferenciam o projeto.

Outro ponto interessante:  a publicação do conhecimento produzido em informações

detalhadas  abertas  aos  interessados  demonstra  a  assimilação  dos  conceitos  de  "copyleft"

presentes na comunidade de  Software  Livre e que sustentam a disseminação da produção

intelectual sem reservas de direitos autorais ou patentes. 

A  análise  de  custos  do  projeto,  envolvendo  a  aquisição  e  a  manutenção  dos

equipamentos e softwares utilizados mostra uma situação muito favorável ao projeto, podendo

chegar a menos de 10% de uma solução proprietária comercializada no mercado, conforme

comprova César (2004).

Frente aos resultados atingidos pelo Projeto Robótica Livre, buscamos a criação de

novos grupos na Escola Municipal Caio Líbano Soares, sob a responsabilidade das pessoas

que participaram da primeira turma. Há também a pretensão de expandir o projeto para outras

escolas da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte e, quiçá, para outras instituições

que se interessarem pela proposta.

Finalmente, em respeito ao protocolo GNU, pretendemos promover a publicidade do

Projeto,  de seus objetivos  e da metodologia desenvolvida,  propondo sua livre apropriação

pelos que se interessarem. Ou seja, pretende-se a promoção do desenvolvimento cooperativo

dessa metodologia pela comunidade de usuários a ser constituída. Para difundir e produzir

conhecimentos sobre o assunto, foi criado o sítio: <http://www.roboticalivre.org>.

2.2.2 Sobre o Código-Fonte da Robótica Pedagógica Livre

Como linguagem de programação para controle dos dispositivos eletrônicos, podem

ser utilizadas a SuperLogo, a Shell Script, a C++, a Java, entre outras. Seguindo o princípio

do  Software Livre,  apresentamos  abaixo  a  explicação  de  um  trecho  do  código-fonte  do

programa para controle de dispositivos robóticos do Projeto Robótica Livre. Nesse exemplo,

http://www.roboticalivre.org/
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explicaremos  uma  pequena  parte  do  código-fonte,  feito  na  linguagem Shell  Script25,  que

simula uma das lógicas do pisca-pisca de árvore de Natal – o acender e o apagar de cada

lâmpada em ambos os sentidos de direção (direita para a esquerda e esquerda para a direita).

No  Apêndice  A,  acrescentamos  mais  um  exemplo  explicativo  de  código-fonte  –  a

movimentação  para  frente  de  um  robô  na  filosofia  da  linguagem  Logo;  o  restante  dos

códigos-fonte para controle desse robô se encontra no Apêndice B. 

25 Linguagem de programação em que os comandos do programa são interpretados para a linguagem entendível
do computador – o binário (a definição de número binário se encontra na seção 4.1.3). 
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. . . : * : . . .

#!/bin/bash # Aviso ao interpretador de linguagem Shell que este programa será interpretado

pelo bash (GNU Bourne-Again Shell). O bash interpreta os comandos do programa para a

linguagem entendível do computador – o binário. 

clear # limpa o conteúdo da tela do computador para a apresentação deste programa

echo “Digite o número de vezes que você quer 'ir e voltar' com as luzes do pisca-pisca: ”

# Mostra no início da tela do computador essa mensagem

b=0 # Inicializa a variável “b” com valor “0” 

read x # Comando para ler um valor digitado para a variável “x”, ou seja, digita-se um valor

numérico que irá ser armazenado na variável “x”. Essa variável será responsável pelo número

de vezes que o pisca-pisca irá “ir e voltar”, ou seja, quantidade de vezes que o pisca-pisca irá

repetir a sequência programada  

while [ “$b” -lt “$x” ] # Enquanto o conteúdo da variável “b”($b) for menor que o conteúdo

da variável “x”($x), esse “loop” executará a sequência de comandos até o comando “done”.

Para  cada  comparação  verdadeira  das  variáveis  “b”  e  “x”  teremos  uma  sequência  de

comandos – “ir e voltar” das luzes. Quando os valores das variáveis “b” e “x” coincidirem

[Ex.: Início (b=0 e x=10); 0<10, 1<10, 2<10 …10<10; Fim (b=10 e x=10)], o “loop” será

interrompido e o próximo comando a ser executado será o que está logo após o comando

“done” 

do # faça a sequência de comandos

sleep 1 # Espera por 1 segundo. Para 10 ms use 0.01 (Ex.: sleep 0.01)

outb  0x378  1 #  Envia  o  valor  em  decimal  1  para  o  endereço  de  Registro  de

Informações – 0x378 – da Porta Paralela. Aciona o 1º LED do hardware do kit de Robótica

Pedagógica Livre. Na Figura 1, apresentamos o hardware do kit utilizado no Projeto Robótica

Pedagógica Livre.

Sleep 1 # Espera por 1 segundo

outb  0x378  2 #  Envia  o  valor  em  decimal  2  para  o  endereço  de  Registro  de

Informações – 0x378 – da Porta Paralela. Aciona o 2º LED do hardware do kit de Robótica

Pedagógica Livre

sleep 1 # Espera por 1 segundo

outb  0x378  4  #  Envia  o  valor  em  decimal  4  para  o  endereço  de  Registro  de

Informações – 0x378 – da Porta Paralela. Aciona o 3º LED do hardware do kit de Robótica
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Pedagógica Livre

sleep 1 # Espera por 1 segundo

outb  0x378  8  #  Envia  o  valor  em  decimal  8  para  o  endereço  de  Registro  de

Informações – 0x378 – da Porta Paralela. Aciona o 4º LED do hardware do kit de Robótica

Pedagógica Livre

sleep 1 # Espera por 1 segundo

outb  0x378  16 #  Envia  o  valor  em decimal  16  para  o  endereço  de  Registro  de

Informações – 0x378 – da Porta Paralela. Aciona o 5º LED do hardware do kit de Robótica

Pedagógica Livre

sleep 1 # Espera por 1 segundo

outb  0x378  32  #  Envia  o  valor  em  decimal  32  para  o  endereço  de  Registro  de

Informações – 0x378 – da Porta Paralela. Aciona o 6º LED do hardware do kit de Robótica

Pedagógica Livre

sleep 1 # Espera por 1 segundo

outb  0x378  64  #  Envia  o  valor  em  decimal  64  para  o  endereço  de  Registro  de

Informações – 0x378 – da Porta Paralela. Aciona o 7º LED do hardware do kit de Robótica

Pedagógico Livre

sleep 1 # Espera por 1 segundo

outb 0x378 128 # Envia o valor  em decimal  128 para o endereço de Registro de

Informações – 0x378 – da Porta Paralela. Aciona o 8º LED do hardware do kit de Robótica

Pedagógico Livre

sleep 1 # Espera por 1 segundo. Para 10 ms use 0.01 (Ex.: sleep 0.01)

outb  0x378  64 #  Envia  o  valor  em decimal  64  para  o  endereço  de  Registro  de

Informações – 0x378 – da Porta Paralela. Aciona o 7º LED do hardware do kit de Robótica

Pedagógica Livre

sleep 1 # Espera por 1 segundo

outb  0x378  32 #  Envia  o  valor  em decimal  32  para  o  endereço  de  Registro  de

Informações – 0x378 – da Porta Paralela. Aciona o 6º LED do hardware do kit de Robótica

Pedagógico Livre

sleep 1 # Espera por 1 segundo

outb  0x378  16  #  Envia  o  valor  em  decimal  16  para  o  endereço  de  Registro  de

Informações – 0x378 – da Porta Paralela. Aciona o 5º LED do hardware do kit de Robótica

Pedagógica Livre
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sleep 1 # Espera por 1 segundo

outb  0x378  8  #  Envia  o  valor  em  decimal  8  para  o  endereço  de  Registro  de

Informações – 0x378 – da Porta Paralela. Aciona o 4º LED do hardware do kit de Robótica

Pedagógica Livre

sleep 1 # Espera por 1 segundo

outb  0x378  4 #  Envia  o  valor  em  decimal  4  para  o  endereço  de  Registro  de

Informações – 0x378 – da Porta Paralela. Aciona o 3º LED do hardware do kit de Robótica

Pedagógica Livre

sleep 1 # Espera por 1 segundo

outb  0x378  2  #  Envia  o  valor  em  decimal  2  para  o  endereço  de  Registro  de

Informações – 0x378 – da Porta Paralela. Aciona o 2º LED do hardware do kit de Robótica

Pedagógica Livre

sleep 1 # Espera por 1 segundo

outb  0x378  1  #  Envia  o  valor  em  decimal  1  para  o  endereço  de  Registro  de

Informações – 0x378 – da Porta Paralela. Aciona o 1º LED do hardware do kit de Robótica

Pedagógica Livre

((b=b+1)) # Incrementa de um a cada passo, até chegar ao valor digitado na variável

“x” [Ex.: Início (b=0 e x=10); 1º “ir e voltar” b=0, 2º “ir e voltar” b=1(0+1), 3º “ir e voltar”

b=2(1+1), 4º “ir e voltar” b=3(2+1) … 10º “ir e voltar” b=10(9+1); Fim (b=10 e x=10)] 

done # Fecha o "faça" do comando "while"

outb 0x378 0 # Desliga os LED's do hardware do kit de Robótica Pedagógico Livre

  

Figura 1 – Hardware do Kit utilizado no Projeto Robótica Pedagógica Livre.
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2.2.3 Robótica Pedagógica: Contribuições para o Debate

Durante  o  desenvolvimento  do  Projeto  Robótica  Livre  na  escola  municipal  Caio

Líbano Soares,  foi  observado que  os  educandos  aprendem com o desafio  de  dominar  os

recursos da robótica para construir seu próprio projeto, conseguindo, inclusive, verbalizar a

articulação de diversos  conteúdos da Matemática,  da Química,  da Física,  da Biologia,  da

Sociologia, da História e da Geografia, entre outras áreas. A participação ativa do educando na

construção e controle de seus objetos de desejo, agregando conteúdos escolares com práticas

reais/concretas, faz com que ele se sinta parte do processo e do meio em que vive, ampliando

seus conhecimentos. 

Aspectos ecológicos e de liberdade/compartilhamento também sempre estiveram na

pauta das preocupações dos envolvidos no Projeto Robótica Livre. Por um lado, praticava-se

uma postura mais ecológica a partir da reutilização de materiais descartados, quando todos

foram percebendo que elementos/componentes tidos como lixo podem ser fonte de recursos

nos processos de desenvolvimento de novos produtos. Do mesmo modo e por outro lado, a

compreensão e a prática dos conceitos de copyleft e Software Livre levaram os participantes

do Projeto a perceber a importância do compartilhamento de trabalho, da informação e do

conhecimento para a inteligência coletiva do grupo.

Foi interessante observar, também, o esforço do grupo para desmistificar a falácia de

que soluções de baixo custo são soluções de baixa qualidade ou inviáveis. Enfim, ousamos

afirmar que os resultados alcançados são satisfatórios. Um bom termômetro para comprovar

esse fato é que, a cada etapa concluída, os educandos se mostraram ainda mais motivados com

o projeto.  Outro  indicador  satisfatório  é  a  demonstração,  dos  educandos,  de  domínio  de

competências e habilidades propostas, relacionadas tanto ao conteúdo específico da Robótica

quanto às dinâmicas de ensino e de aprendizagem que direcionam o projeto (CÉSAR, 2004, p.

14-15).

Na fase inicial  do projeto, não foi formalizada ou prevista nenhuma atividade para

formação  ética,  ecológica  ou  política.  Entretanto,  ainda  assim,  a  consolidação  de  alguns

saberes  relacionados  a  essas  áreas  podia  ser,  recorrentemente,  percebida  em  conversas

informais ou durante outras atividades; por exemplo, discussões sobre a cópia não autorizada

de textos da internet que infringem os direitos autorais, local onde descartar as baterias usadas

de celulares ou a política de governo a ser adotada com o uso de software livre nas escolas.
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Certamente, outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a História, a Geografia e a

Pedagogia,  poderão  ser  trabalhadas  mais  sistematicamente,  em  fases  futuras  do  Projeto

Robótica Livre. Esses aspectos ético-políticos e ecológicos vêm à tona como diferenciais da

robótica pedagógica alternativa em relação à Robótica Pedagógica baseada em materiais e

softwares distribuídos comercialmente.

A Robótica Pedagógica não se propõe a uma alfabetização em tecnologia, nem ao
aprendizado das técnicas,  nem ao conhecimento e orientação para uma educação
profissional;  ela  pretende  discutir  a  educação  numa  estreita  relação  com  a
tecnologia, numa visão contextualizada, tendo por objetivo formar o cidadão para
viver o seu tempo ― em que a tecnologia está presente não como apêndice, mas
como realidade  que  não  pode  ser  ignorada  ou  desconhecida  ― de  forma  mais
humana possível (PEREIRA, 2005).

Essa mesma análise é ainda mais pertinente quando se trabalha com a ideia do Projeto

de Robótica Livre, pois o trabalho com programas de código-fonte aberto e com materiais de

sucatas pode ser visto como uma rica possibilidade de “democratização” do acesso aos bens

culturais e tecnológicos. Acreditamos que esse uso de materiais alternativos e de programas

de computador com código aberto destaca o poderoso potencial de resgate da cidadania dos

grupos socioeconomicamente desfavorecidos. Em seu livro Tecnologias do conhecimento: os

desafios  da educação,  Dowbor (2004,  p.  29)  discute  o  deslocamento  dos  paradigmas da

educação:  

Não  é  preciso  ser  nenhum  deslumbrado  da  eletrônica  para  constatar  que  o
movimento transformador que atinge hoje a informação, a comunicação e a própria
educação  constitui  uma profunda revolução  tecnológica.  Este potencial  pode ser
visto como fator de desequilíbrios, reforçando as ilhas de excelência destinadas a
grupos  privilegiados,  ou  pode constituir  uma  poderosa  alavanca  de  promoção  e
resgate da cidadania de uma grande massa de marginalizados, criando no país uma
base ampla de conhecimento, uma autêntica revolução científica e cultural.

Dessa forma, é possível visualizar que o diferencial  do Projeto Robótica Livre, em

relação  aos  projetos  baseados  em  kits comerciais  pré-confeccionados,  constitui-se  numa

poderosa  proposta  de  formação  para  a  cidadania  e  inclusão  digital.  Discussões  sobre

liberdade, domínio do código, ecologia e desenvolvimento sustentável, concentração de renda

e  distribuição  do conhecimento  são  alguns  dos  aspectos  que  podem ser  trabalhados  num

projeto de Robótica Pedagógica Livre, ao passo que podem estar praticamente ausentes em

projetos  pré-montados.  Acreditamos  que  aspectos  dessa  natureza  sejam essenciais  para  a
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autêntica revolução científica e cultural mencionada acima por Dowbor. 

Além  disso,  na  perspectiva  pedagógica  do  Construtivismo  e  do  desenvolvimento

cognitivo,  são  muito  maiores  as  possibilidades  de  trabalho  de  construção  coletiva  entre

educadores e educandos, pois o processo de montagem dos módulos robóticos com sucatas e

materiais reaproveitáveis proporciona experiências extremamente ricas para serem exploradas

no ensino e na aprendizagem. Abrir uma sucata de computador para extrair o que pode ser útil

ao projeto traz inúmeras  possibilidades  de conhecimentos  tangenciais  ao projeto,  além de

elevar o poder de abstração do educando e do educador.

Mesmo  no  processo  de  planejamento  de  outros  projetos  transdisciplinares,  esses

aspectos podem ser pensados e praticados.  Diversos projetos podem ser pensados para se

trabalhar com Robótica Pedagógica Livre. Alguns deles estão sendo discutidos e estudados

pelo grupo do Projeto Robótica Livre para que futuramente sejam montados:

α) Conversão da Base 10 (decimal) para a Base 2 (binária): esse projeto explora os

conceitos científico-tecnológicos da Matemática e da Informática na transformação

de números da base decimal para a base binária e vice-versa. O objetivo específico é

o entendimento do princípio básico de funcionamento do computador;

β) Elevador: exploração dos conceitos científico-tecnológicos – como a gravidade e

os circuitos eletrônicos –, estudados na Física e na Eletrônica para a criação de um

protótipo de elevador. O objetivo específico é o entendimento do funcionamento de

um elevador;

δ) Erosão: projeto que explora os conceitos científico-tecnológicos da Geografia e

das Ciências na criação de um protótipo que simule a erosão causada pela água da

chuva. O objetivo específico é compreender como ocorre a erosão nesse contexto;

λ) Controle  de um semáforo:  integração  dos  conceitos  científico-tecnológicos  da

Lógica e da Eletrônica para a criação de um protótipo de semáforo; por exemplo: o

mudar  de  verde  para  amarelo  e  depois  para  vermelho  e  os  circuitos  eletrônicos

envolvidos no processo de acionamento dessa sequência. O objetivo específico é a

simulação da lógica de funcionamento do semáforo em um cruzamento.

Em todos os projetos será utilizado o  kit de Robótica Pedagógica Livre (software e
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hardware)  – que já  foi mencionado anteriormente – para controlar  os artefatos  robóticos;

visualização das conversões nos LED's do  kit; movimentação do elevador de um andar ao

outro; simulação de erosão causada pela água da chuva e controle do semáforo a partir dos

LED's do kit. 

Como dito anteriormente e tal  como sugerido pelo Construtivismo,  nesses projetos

com Robótica Pedagógica Livre percebe-se o educador intermediando uma aprendizagem e

revelando de forma sutil que o saber é algo estruturado mentalmente pelo educando, uma

construção conquistada paulatinamente a partir da incorporação de pensamentos, memórias e

reflexões, permeada de criatividade. Isso pode ser observado em qualquer projeto educacional

com Robótica Pedagógica.

Tudo isso parece merecer ainda mais crédito por parte dos educadores e governantes

quando observamos que esses projetos da Robótica Livre seguem em consonância com as

propostas para o desenvolvimento potencial criativo elaboradas pela Comissão Internacional

sobre  Educação  para  o  século  XXI,  coordenada  por  Jacques  Delors  e  sistematizadas  no

Relatório enviado para a UNESCO – Educação: Um tesouro a descobrir. A Robótica Livre

parece incorporar a nova concepção de Educação sugerida por Delors (2001, p. 90): “Uma

nova  concepção  ampliada  de  educação  devia  fazer  com  que  todos  pudessem  descobrir,

reanimar e fortalecer o seu potencial criativo — revelar o tesouro escondido em cada um de

nós.” Em um Projeto de Robótica Livre podem ser desenvolvidos todos os quatro pilares da

Educação propostos por Delors (2001):  aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a

viver juntos, aprender a viver com os outros e aprender a ser. Esses pilares parecem partes

constituintes ou peculiares a qualquer projeto educacional auxiliado por tecnologias robóticas

de base alternativa (software livre e materiais reaproveitáveis).

2.3 (RE)CONSTRUINDO CONCEITOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS

A proposta de (re)construir conceitos científico-tecnológicos, que é discutida em nossa

pesquisa, está intrinsecamente interligada às questões de alfabetização científica (CHASSOT,

2001, 2003), letramento (SOARES, 2003, 2005) e educação tecnológica (GRINSPUN, 2002,

p. 25-73). É oportuno salientar que não nos preocupamos em discutir essas questões, já que
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elas estão situadas no campo da multirreferencialidade26, tratado aqui.

2.3.1 Interlúdio: Sobre os Conceitos Científico-Tecnológicos

Que  informações  posso  obter  da  palavra  LED  enquanto  componente  eletrônico27?

Muitas  informações  estão  associadas  a  essa  palavra;  exemplos:  o  significado  da  sua

abreviatura – Diodo Emissor de Luz; componente eletrônico que pode indicar a condição de

ligado ou  desligado,  ou alerta  em equipamentos  eletroeletrônicos;  especificações  técnicas:

quais  as  cores  existentes,  como  calcular  o  valor  do  resistor de  limitação  de  corrente,

identificação  do  catodo e  anodo,  valor  da  corrente e  tensão mínima  para  acendê-lo,

identificação se está queimado, entre outras informações.

O  conceito,  de  uma  forma  geral,  pode  ser  compreendido  como  o  conjunto  de

informações que são agrupadas no processo de construção de uma palavra, termo, expressão,

objeto ou fato, e que, dependendo do contexto, podem ser tratadas de forma abrangente ou

específica, simples ou complexa, abstrata ou concreta. 

Segundo Abbagnano (2007, p. 195),

Embora o conceito seja normalmente indicado por um nome, não é o nome, visto
que diferentes  nomes podem exprimir o mesmo conceito ou diferentes  conceitos
podem ser indicados, por equívoco, pelo mesmo nome. O conceito, além disso, não
é um elemento simples ou indivisível, mas pode ser constituído por um conjunto de
técnicas simbólicas extremamente complexas, como é o caso das teorias científicas
que  também  podem  ser  chamadas  de  conceitos  (o  conceito  da  relatividade,  o
conceito da evolução etc.). O conceito tampouco se refere necessariamente a coisas
ou fatos reais, pois pode haver conceitos de coisas inexistentes ou passadas, cuja
existência não é verificável  nem tem um sentido específico. Enfim, o alegado de
caráter  de  universalidade  subjetiva ou  validade  intersubjetiva  do  conceito  na
realidade  é  simplesmente  a  sua  comunicabilidade de  signo lingüístico:  a  função
primeira e fundamental do conceito é a mesma da linguagem: a comunicação.  

26 Barbier (1992, p. 38), citado por Fróes Burnham (1998, p. 46), a multirreferencialidade “[…] parte da idéia
de que o objeto é efetivamente suscetível de tratamentos múltiplos, em função não só de suas características,
mas também dos modos de interrogação dos atores (sobre esse objeto) e que esta multiplicidade é radical.
Cada abordagem, cada referente é como se fosse o limite do outro […] É isso que se faz a especifidade da
multirreferencialidade,  e  não  a  complementaridade,  a  atividade,  a  pretensão  de  uma  transparência
pressuposta,  e  de  um  domínio  possível  (deste  objeto),  mas  a  afirmação  de  um  vazio  necessário,  da
impossibilidade de (se alcançar) um ponto de vista superior a todos (os demais) pontos de vista e a afirmação
da limitação recíproca dos diversos campos disciplinares. Há (pois) diversos campos de referência possíveis,
nenhum esgota o objeto, nenhum pode, sobretudo, ser reduzido a outro, ou nenhum pode ser explicativo do
outro campo”. 

27 Dispositivo elétrico que permite a transmissão da corrente elétrica a partir de um condutor ou semicondutor.
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Mais adiante no texto, Abbagnano (2007, p. 198-199) atribui quatro funções principais

ao conceito – descrever, classificar, organizar e prever:

1º A primeira função atribuída ao conceito é a de descrever os objetos da experiência
para permitir o seu reconhecimento.[...]

2º A segunda função atribuída ao conceito é a econômica. A essa função vincula-se o
caráter classificador do conceito.[...]

3º A terceira função do conceito é organizar os dados da experiência de modo que se
estabeleçam entre eles nexos de natureza lógica. Um conceito, sobretudo, científico,
via  de  regra  não  se  limita  a  descrever  e  classificar  os  dados  empíricos,  mas
possibilita a sua inferência dedutiva (DUHEM, La théorie physique, pp. 163 ss.). É
por  esse  aspecto  que  a  formulação  conceitual  das  teorias  científicas  tende  à
axiomatização:  a  generalização  e  o  rigor  da  axiomatização  tendem  a  levar  ao
extremo o caráter logicamente organizador do conceito. 

4º A quarta função do conceito, hoje considerada fundamental nas ciências físicas, é
a previsão.[...]

e completa: “As funções de organizar e prever são exercidas hoje pelos tipos fundamentais de

conceitos científicos que não são descritivos nem classificatórios: os modelos, os conceitos

matemáticos e os construtos” (ABBAGNANO, 2006, p. 199). 

Diferentemente  das  duas  funções  utilizadas  em  conceitos  científicos  que  não  são

descritivos  nem  classificatórios,  adotamos  em nossa  pesquisa  as  funções  de  descrição  e

organização para  auxiliar  os  educandos  na  (re)reconstrução  de  conceitos

científico-tecnológicos. 

Vale  ressaltar  que,  para  o  nosso  entendimento,  os  conceitos  científicos  têm  o

significado mais completo quando associados aos  conceitos tecnológicos, pois, assim como

ciência e tecnologia,  científico e tecnológico são conceitos indissociáveis. Logo, utilizamos

em nossa pesquisa a expressão conceitos científico-tecnológicos. 

Juntamente com os atores sociais de pesquisa, foram (re)construídos alguns conceitos

científico-tecnológicos  a  partir  das  aulas  ministradas  na  oficina  de  Robótica  Livre  e  das

experiências dos educandos em seu cotidiano – descritas detalhadamente ao longo do terceiro

e quarto capítulos. 
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2.3.2 (Re)construção de Conceitos Científico-Tecnológicos e Formação Científica

Vivemos num mundo tecnológico. 

Pode parecer exagerada essa afirmação, mas vamos refletir um pouco… Imaginem que

boa parte da população brasileira ainda não dispõe do serviço de esgoto e de água encanada

em suas residências. Entretanto, essa mesma população possui equipamentos eletrônicos dos

mais diversos tipos, que vão desde um telefone a uma televisão de última geração.

Nos últimos anos, os constantes avanços científicos e tecnológicos impulsionam um

ritmo frenético à vida de homens e mulheres.  Como exemplo,  podemos citar  a circulação

rápida,  por  meio  dos  meios  de  comunicação,  de  um valor  monetário  para  efetivação  de

transações  comerciais.  Além  disso,  o  desenvolvimento  científico  e  tecnológico  provoca

mudanças na forma de ver e pensar o mundo a nossa volta.   

Essas  mudanças  afetam  o  desenvolvimento  sociocultural,  sociopedagógica  e

intelectual dos atores sociais envolvidos nesse processo educacional. Nesse sentido, o homem

e a mulher, para enfrentarem os avanços científicos e tecnológicos presentes na sociedade

contemporânea, convivem em seu cotidiano com conceitos científico-tecnológicos, tais como:

lanterna  com  LED's;  sistemas  embarcados  com  software livre – telefones  celulares,

pendrives,  MP3,  MP4,  MP7...;  impressora  com  conexão paralela,  serial ou  USB;

resistência do chuveiro ou do ferro de passar roupas; sensores de luz para residências e poste

de  iluminação  pública;  LED's do  pisca-pisca  de  árvore  de  Natal;  baterias de 1,5Volts,

3,0Volts e 9Volts; tomadas de energia elétrica de 110Volts e 220Volts; equipamentos bivolts

– 110/220Volts; transmissão de arquivos por infravermelho, bluetooth ou wireless; modems,

hubs,  access point;  bits e  bytes... É nesse momento que se instaura a importância de uma

(re)construção de conceitos científico-tecnológicos a partir do processo de formação científica

dos educandos. 

Segundo Barros e Brighenti (2004, p. 125),

[…] para  enfrentar  os problemas do mundo moderno,  o  homem deverá  dominar
conceitos básicos aprendidos durante a sua formação científica, exercitar outros
conceitos referentes à ética e à cidadania, saber utilizar as tecnologias da informação
e comunicação, para ajudá-lo na construção dos conceitos e nas reflexões sobre
as ações realizadas durante o processo de aprendizagem (grifo nosso). 
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Será  que  as  propostas  pedagógicas  de  formação  científica  preparam os  educandos

para conviver com as mudanças tecnológicas? Elas os auxilia no processo de (re)construção

de conceitos científico-tecnológicos durante o processo de ensino e de aprendizagem?

As mudanças  tecnológicas  ocorrem  rapidamente;  logo,  os  conceitos

científico-tecnológicos  sofrem  alterações,  provocando  transformações  estruturais  nos

currículos, nas práticas e práxis pedagógicas. É importante também relatar que, inicialmente,

as  competências  exigidas  para  a  formação  profissional  dos  educandos  podem não  ser  as

mesmas quando eles e/ou elas chegarem ao final do curso. 

A partir dessas perspectivas, Carvalho e Gil-Pérez (2006, p. 24) comentam que

Ter  algum  conhecimento  dos  desenvolvimentos  científicos  recentes  e  suas
perspectivas para poder transmitir uma visão dinâmica, não fechada da ciência. Do
mesmo modo, é preciso adquirir conhecimentos de outras áreas relacionadas, para
poder abordar os “problemas-fronteira”, as interações entre os diferentes campos e
processos de unificação. Pode-se evitar assim a imagem das diversas matérias como
compartimentos estanques, tão criticada por professores e alunos.

Dessa forma,  podemos dizer  que ao agregar  outros  conhecimentos  de outras  áreas

durante  o  processo  de  formação,  pode-se  unificar  os  saberes  construídos  durante  o  seu

percurso acadêmico. Citado por Carvalho e Gil-Pérez (2006, p. 24-25), Linn assinala sobre a

formação científica:

[…] conhecimento profundo da matéria é fundamental para um ensino eficaz, e sua
aquisição não é possível, obviamente, no período sempre breve de uma formação
inicial (e muitos menos com a orientação atual da mesma).  Deveríamos por isso
acrescentar um novo aspecto: a preparação para adquirir novos conhecimentos, em
função  das  mudanças  curriculares,  avanços  científicos,  questões  propostas  pelos
alunos  etc.  A formação  dos  professores  deveria  assim  incluir  experiências  de
tratamento  de  novos  domínios,  para  os  quais  não  se  possui,  logo  de  entrada,  a
formação  científica  requerida.  Trata-se  de  uma  situação  que  se  apresenta
repetidamente  ao  longo de  sua  vida  profissional,  tão  importante  ou  mais  que  o
estudo em profundidade de alguns domínios concretos (necessariamente limitados).

É de fundamental importância nesse momento de mudanças tecnológicas que a escola

reflita sobre a reprodução das antigas práticas e práxis pedagógicas. Os educandos necessitam

de  formação continuada  durante  o  seu  processo  de  formação  científica,  para  auxiliar  no

entendimento da relação dialógica entre os processos de mudanças tecnológicas e o mundo a

sua volta – transformações que podem alterar a sua forma de ver e pensar os problemas do
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mundo moderno.

2.3.3 Formação de Professores: Reflexões para o Debate     

Conceitos  científicos  (não-espontâneos)  e  conceitos  cotidianos  (espontâneos)

(VIGOTSKI, 2005, p. 108-109). O saber28 especulativo (opinativo, religioso ou estético) e o

não-especulativo  (científico)  (KRAMER, 1994,  p.  103).  Essa contraposição  entre  o senso

comum e o científico é uma discussão que merece destaque, pois muitos diálogos em sala de

aula entre os pares perpassam esses conceitos. 

Normalmente,  nosso conhecimento  é  estruturado por conveniências,  ou seja,  nossa

necessidade individual e/ou coletiva é que determina qual o real interesse naquele momento

para a construção de um determinado conhecimento.

Berger e Luckmann (1985, p. 66-67) afirmam que,

Meu conhecimento da vida cotidiana estrutura-se em termos de conveniências. Meus
interesses pragmáticos imediatos determinam algumas destas, enquanto outras são
determinadas por minha situação geral  na  sociedade.  É  coisa  que  não  tem
importância para mim saber (sic) como minha mulher se arranja para cozinhar meu
ensopado preferido,  enquanto este for  feito da maneira que me agrada.  Não tem
importância para mim o fato das ações de uma companhia estarem caindo se não
possuo tais ações, [...], ou que é possível agora voar sem escalas até a África se não
desejo ir lá. Contudo, minhas estruturas de conveniências cruzam as estruturas de
conveniências  dos  outros  em  muitos  pontos,  dando  em  resultado  termos  coisas
“interessantes” a dizermos uns aos outros. […] As estruturas que têm importância
básica para mim referentes à vida cotidiana são apresentadas a mim já prontas pelo
estoque social do próprio conhecimento.

Ora, esse fato – a questão dos interesses – não é diferente do que acontece quando

estamos  no  ambiente  escolar  em processo  de  formação.  Muitas  vezes,  em  sala  de  aula,

escutamos (no sentido de se tornar atento para ouvir – apreender) ou ouvimos (no sentido de

ouvir sem dar a devida atenção) o assunto que nos interessa. Não queremos discutir em nossa

pesquisa qual é o grau de profundidade da discussão do assunto e tampouco a forma como ele

é abordado. A nossa discussão é sobre a relação de interesse entre um “assunto abordado em

sala  de  aula”  e  o  processo  de  (re)construção  de  conceitos  científico-tecnológicos  pelo

28 O  saber,  no  seu  sentido  mais  amplo,  se  configura  como  um  conjunto  de  conhecimentos  adquiridos
metodicamente, organizados de forma mais ou menos sistemática e suscetíveis de veiculação/transmissão por
meio de um processo de educação qualquer (JAPIASSU, 1989 apud KRAMER, 1994, p. 102). 
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“educando” em formação.

Dessa forma, é através da necessidade individual e/ou coletiva que traçamos nossos

interesses – ouvindo ou escutando. Mas não devemos atribuir toda a culpa da má formação

científica  dos  educandos  às  suas  limitações  nas  apreensões  de  conceitos

científico-tecnológicos durante o seu processo de aprendizagem. Vale ressaltar que em muitos

casos  pode ocorrer  a  má formação  científica,  por  motivos  diversos  (como,  por  exemplo,

currículos acadêmicos desatualizados), dos educandos no Ensino Fundamental e/ou Médio,

contribuindo, assim, para a precária qualidade na sua formação no Ensino Superior. Dito de

outra maneira, esse processo da má formação científica é como uma “bola de neve”, pois ela

pode se propagar ao ser (re)passada de um nível de ensino para o outro até chegar à formação

no Ensino Superior.

Portanto,  quando  esses  educadores  vão  para  a  sala  de  aula,  têm  o  mínimo  de

preparação  para  dialogar  sobre  conceitos  científico-tecnológicos  com  seus  pares,

prevalecendo a discussão na maioria das vezes no campo dos conceitos cotidianos.   

Chassot (2003, p. 68-69) comenta sobre as atividades realizadas com um grupo de

estudantes de Pedagogia na disciplina Metodologia do Ensino de Ciências, cuja proposta é

fazer dos saberes populares saberes escolares:

[…]  No  currículo  de  Pedagogia  há  diversas  disciplinas  de  Metodologia  –  por
exemplo, de Língua Portuguesa,  de Matemática,  de Educação Física,  de Estudos
Sociais, de Ensino Religioso – além da Metodologia do Ensino de Ciências. Ocorre
que entre todas as “disciplinas” antes referidas  os estudantes  conhecem, ou pelo
menos têm uma noção de conteúdos que devem ensinar nas séries iniciais do ensino
fundamental.  Todavia  eles  usualmente  não  conhecem  muitos  conteúdos
(in)formais  de  Ciências,  pois  a  maioria  é  egressa  de  cursos  de  formação  de
professores e professores para as séries iniciais de ensino fundamental (Curso
Normal). Assim se deve ensinar Metodologia de algo que geralmente as alunas e os
alunos desconhecem. Também, não pode haver a pretensão de, então, se ensinar de
maneira sistemática conteúdos de Ciências. Logo, a seleção de tópicos que se vai
trazer  para  a  sala  de  aula  deve  ter  como  exigência  primeira  fazer  com  que
conheçam algo acerca do conteúdo.  Observa-se que docentes  que se envolvem
com  outras  metodologias,  usualmente,  não  têm  essa  dificuldade  adicional.  Não
desconheço que nessas outras disciplinas não possa ocorrer problemas em direção
oposta, pelo fato de estudantes terem vícios devido a uma má formação.[...] como as
ações de alunos e alunas de Pedagogia – que usualmente não possuem uma sólida
formação  em  Ciências  –  têm  uma  dimensão  social  no  fazer  Educação.  (grifo
nosso). 

E conclui: 
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Trazer esses saberes à Universidade e discuti-los na disciplina de Metodologia do
Ensino  de  Ciências  é  significativo.  Os  estudantes,  ao  exporem  suas  possíveis
dúvidas acerca de conhecimentos científicos vão discutindo-os e  assim adquirem
mais segurança em temas que usualmente não dominam ou são até muito polêmicos.
Isso facilita depois levar explicações para aqueles que são seus alunos. (CHASSOT,
2003, p. 77-78). 

Em nossa pesquisa,  seguindo a mesma filosofia de Chassot,  utilizamos a Robótica

Livre como proposta metodológica de ensino e de aprendizagem para inserir conteúdos de

ciências  no  processo  de  formação  científica  dos  educandos  de  Licenciatura  do  Curso  de

Pedagogia – (re)construção de conceitos científico-tecnológicos a partir do desenvolvimento

de artefatos robóticos. Esperamos que no final desta pesquisa os estudantes possam ter ideias

de como construir atividades alternativas para as aulas do Ensino Fundamental, pois esses

profissionais  irão  discutir  ou  já  discutem  com  seus  alunos  e  alunas  conceitos

científico-tecnológicos presentes em seu cotidiano. 

É importante destacar que o desenvolvimento dos conceitos científicos descritos por

Vigotski (2003, p. 109-119) levantam a questão de que, quando os alunos e alunas ingressam

na escola, eles e elas têm acesso a conceitos científicos que entram em contradição com os

conhecimentos  construídos  espontaneamente,  e  a  escola  vê  como  um  equívoco  essa

dificuldade em se apropriar desses conceitos. O filósofo russo discorre, ainda, que existem

duas fases de desenvolvimento: o real – em que se aprende sozinho, isto é, o aprendizado é

consolidado de maneira autônoma – e o potencial – em que se aprende cooperadamente, ou

seja,  o  aprendizado  encontra-se  em  processo.  Entre  essas  duas  fases  está  a  Zona  de

Desenvolvimento  Proximal  (ZDP),  que  é  a  fase  intermediária,  cujos  conhecimentos  dos

alunos e alunas vão se desenvolver com o compartilhamento de experiências. O autor também

descreve que, ao identificar a fase de desenvolvimento real dos alunos e alunas, é possível

pensar  em  atividades  que  auxiliem  os  seus  aprendizados,  potencializando  a  fase  de

desenvolvimento potencial.

Nesse sentido, foram utilizadas as aulas ministradas na oficina de RPL para criarmos

oportunidades de promover o compartilhamento de experiências entre os educandos e, com

isso, auxiliá-los  na  (re)reconstrução  de  alguns  conceitos  científico-tecnológicos  –  fase  de

desenvolvimento potencial. 

Com isso, a ZDP de hoje para esses educandos será a fase de desenvolvimento real

amanhã, ou seja, aquilo que nesse momento os educandos só conseguem fazer com o auxílio

de outros educandos, futuramente eles podem conseguir desenvolver sozinhos.
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3 O PROCESSO METODOLÓGICO 

Neste  capítulo,  apresentamos  os  referenciais  teóricos  que  orientaram a  construção

metodológica desta pesquisa; descrevemos sobre o espaço e os atores sociais de pesquisa;

caracterizamos o universo desta pesquisa; discorremos sobre o campo de pesquisa - Projeto

Salvador: Licenciatura em Pedagogia – Ensino Fundamental/Séries Iniciais, para professores

em Exercício do Município de Salvador  e,  por fim,  relatamos os nossos procedimentos  e

cuidados metodológicos na coleta e no tratamento das informações a partir dos encontros com

os educandos. 

3.1 POR UMA ABORDAGEM QUALITATIVA E MULTIRREFRENCIAL

Por que pesquisa qualitativa?

Citado  por  Lüdke  e  André  (1986,  p.  11-14),  os  pesquisadores  Bodgan  e  Biklen

discutem  e  apresentam  cinco  características  básicas  para  a  configuração  da  pesquisa

qualitativa: 

1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e

o  pesquisador  como  seu  principal  instrumento.  […]  a  pesquisa  qualitativa

supõe o  contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a

situação que está sendo investigada, via de regra através do trabalho intensivo

de  campo.  […]  as  circunstâncias  particulares  em  que  um  determinado

objeto  se  insere  são  essenciais  para que se  possa  entendê-lo .  Da mesma

maneira  as  pessoas,  os  gestos,  as  palavras  estudadas  devem  ser  sempre

referenciadas ao contexto onde aparecem.

2. Os  dados  coletados  são  predominantemente  descritivos.  O  material  obtido

nessas pesquisas é rico em descrições de pessoas, situações, acontecimentos;

inclui transcrições de entrevistas e de depoimentos, fotografias, desenhos e

extratos de vários tipos de documentos. […]  Todos os dados da realidade

são considerados importantes.  O pesquisador  deve,  assim,  atentar para o

maior número possível de elementos presentes na situação estudada, pois

um  aspecto  supostamente  trivial  pode  ser  essencial  para  a  melhor



58

compreensão do problema que está sendo estudado.    

3. A preocupação com o processo é muito maior do que o produto. O interesse do

pesquisador ao estudar um determinado problema é verificar como ele se

manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas.

4. O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção

especial pelo pesquisador. Nesses estudos há sempre uma tentativa de capturar

a  “perspectiva dos participantes” […] O cuidado que o pesquisador precisa

ter ao revelar os pontos de vista dos participantes é com a  acuidade de suas

percepções.  Deve,  por  isso,  encontrar  meios  de  checá-las,  discutindo-as

abertamente  com  os  participantes  ou  confrontando-as  com  outros

pesquisadores para que elas possam ser ou não confirmadas.

5. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo.  Os pesquisadores

não  se  preocupam  em  buscar  evidências  que  comprovem  hipóteses

definidas  antes  do  início  dos  estudos.  As  abstrações  se  formam  ou  se

consolidam basicamente a partir da inspeção dos dados num processo de

baixo para cima.  […]  no início há questões  ou focos de interesse  muito

amplos, que no final se tornam mais diretos e específicos. O pesquisador vai

precisando melhor esses focos à medida que o estudo se desenvolve.

Os trechos que foram grifados auxiliaram nos procedimentos de coleta e análise das

informações, ou seja, eles foram o “fio condutor” do desenvolvimento da nossa investigação

da coleta à análise das informações, o que proporcionou a confiabilidade nos resultados da

pesquisa.  A  partir  da  articulação  dos  nossos  grifos  com  o  contexto  da  investigação,

concluímos que a forma de pesquisa a ser utilizada seria a etnopesquisa,  a qual,  segundo

Macedo (2006, p. 10), é:

[...]  um modo intercrítico  de  se fazer  pesquisa  antropossocial  e  educacional.  Os
atores sociais não falam pela boca da teoria ou de uma estrutura fatalística; eles são
percebidos como estruturantes,  em meio às estruturas que, em muitos momentos,
recursivamente, os configuram.

A abordagem  etnográfica  busca  a  “[…]  descrição  de  um  sistema  de  significados

culturais  de  um  determinado  grupo  [...]”  (LÜDKE;  ANDRÉ,  1986,  p.  14).  A  pesquisa

etnográfica tem como caráter importante a preocupação com “[...] o significado que têm as

ações  e  os  eventos  para  as  pessoas  ou  os  grupos  estudados,  sendo  que  alguns  desses

significados são diretamente expressos pela linguagem, outros são transmitidos indiretamente
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por meio das ações [...]” (ANDRÉ, 1995, p. 19). Nessa perspectiva, Bonilla (2002, p. 35)

comenta que utilizou a pesquisa etnográfica “[...] para poder compreender as dinâmicas que

estavam sendo operacionalizadas em sala de aula e fazer o mapeamento das intensidades das

ações e dos sentidos dos discursos vinculados às ações dos professores e alunos [...]”. Nesse

sentido, procuramos compreender os atores sociais envolvidos, por meio de suas experiências,

espaços e contextos que os cercam, seus pensamentos e comportamentos, ou seja, por meio do

diálogo com os atores sociais buscamos compreender o mundo com todos os sentidos práticos

e suas transformações, pois todo ser humano fabrica “sentido”; logo, interpreta o mundo e

constrói significados. Essa aproximação implicou um contato direto e permanente com os

educandos, de forma participativa em determinados momentos e como observador em outros. 

3.2 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DAS INFORMAÇÕES

As  discussões  em  sala  de  aula  sobre  o  processo  de  construção  do  kit básico  de

Robótica  Pedagógica  Livre  e  do  artefato  robótico  (projeto  descrito  na  seção  3.4.1)  –  o

processo  para  se  chegar  ao  produto  final  –,  foram  registrados,  por  meio  de  gravações,

anotações,  fotografias  e  videoteipes,  procedimentos  para  a  coleta  de  informações.  Para  o

registro  das  informações,  foram  utilizados  os  seguintes  recursos  como  instrumentos  do

processo de coleta e análise das informações:

Instrumento 1: Diário de campo dos educandos. Nesse diário escrito em papel, os educandos

fizeram relatos das aulas assistidas durante a oficina de Robótica Pedagógica Livre.

Segundo Macedo o diário de campo,

Além de ser  utilizado  como instrumento  reflexivo  para  o pesquisador,  o  gênero
diário  é,  em  geral,  utilizado  como  forma  de  conhecer  o  vivido  dos  atores
pesquisados,  quando  a  problemática  da  pesquisa  aponta  para  a  apreensão  dos
significados que os atores sociais dão à situação vivida (MACEDO, 2006, p. 134).

Portanto, destacamos a importância do diário de campo no contexto desta pesquisa,

pois  ele  foi  utilizado  como  instrumento  estratégico  para  registrar  o  que  os  educandos

pesquisados  trazem  consigo,  desenvolveram  durante  o  processo  de  aprendizagem  na

construção do  kit didático  de robótica  e  do artefato  robótico,  além do conjunto de ideais
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construídas pelo processo interativo com a sua realidade sociocultural.  

Instrumento 2: Filmadora digital com tripé instalada. Ela foi utilizada no quinto encontro,

em uma posição que possibilitou a visualização de toda a sala de aula, e no oitavo encontro,

auxiliando  no  registro  dos  educandos  e  seus  movimentos  no  ambiente  de  ensino  e  de

aprendizagem. Por causa de sua disponibilidade, esse equipamento foi utilizado em apenas

dois dos dez encontros. Para a gravação das duas aulas, utilizamos uma fita MiniDV. A cada

filmagem, um arquivo era gerado no formato que pudesse ser lido em qualquer computador

com software de leitura de vídeo – os arquivos da filmagem foram gerados com a extensão

.mpg. Terminada a filmagem, os arquivos gerados foram transferidos/gravados e rotulados em

DVD-ROM.  É importante  salientar  que,  pelo  fato  de  cada  fita  gravar  uma hora  e  trinta

minutos e as aulas terem a duração que excedia esse tempo, foram gravados com a filmadora

os momentos em que a discussão fosse mais relevante para a pesquisa. 

Instrumento 3: Gravador de áudio digital, a ser instalado em posição estratégica de maneira

que  possibilite  uma  boa  qualidade  de  áudio.  Esse  gravador  foi  ativado  durante  todos  os

encontros. Para a gravação de cada uma das dez aulas, um arquivo era gerado no formato que

pudesse ser lido em qualquer computador com software de leitura de áudio – os arquivos da

gravação foram gerados com a extensão  .wav.  Terminada a gravação, os arquivos gerados

foram  transferidos/gravados  e  rotulados  em  CD-ROM.  É  importante  ressaltar  que  as

gravações não ficaram de boa qualidade, pois sofreram sérias influências do ambiente – por

exemplo:  o  som  do  ar  condicionado  ligado.  Para  melhorar  a  qualidade  das  gravações,

retirando principalmente os ruídos que dificultavam o nosso entendimento das informações

gravados, utilizamos o aplicativo Audacity – um programa livre para edição de áudio digital.

Com isso, foram gerados novos arquivos com a extensão .mp3 e um novo CD-ROM.  

A sincronização dos diários de campo com as gravações de áudio e vídeo digital.

A utilização  dos  diários  de  campo  e  das  gravações  de  áudio  e  vídeo  digital  nos

permitiu  (re)construir  situações  contextualizadas  pelos  educandos,  que  foram

elementos-chave para a identificação das áreas de significação – categorias que surgiram a

partir das análises dos elementos-chave – discutidas no Capítulo 4. As áreas de significação,

desta investigação, são áreas que discutem as abordagens epistemológicas da Inclusão Digital,

da (Re)construção de Conceitos CientíficoTecnológicos e da Práxis Pedagógica no processo

de formação de professores.
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Além  disso,  as  gravações  de  áudio  e  vídeo  que  foram  geradas  e  armazenadas

preservaram  o  tempo  que  se  passou  na  documentação  do  diário  de  campo  feita  pelos

educandos – os relatos de cada encontro que foram gravados e descritos no diário de campo

dos educandos seguiram cronologicamente as datas do registro de presença. 

Tal procedimento nos permitiu, a partir da leitura posterior dos diários de campo dos

educandos, encontrar rapidamente nas gravações de áudio e vídeo os elementos-chave para a

identificação das áreas de significação. Dessa forma, encontramos o elo que nos possibilitou

orientar a (re)leitura das informações pelos áudios, vídeos e diários de campo de maneira

conjugada. É importante ressaltar que utilizamos somente no quinto e no oitavo encontros os

diários de campo, as gravações dos áudios e dos vídeos para auxiliar  na identificação das

áreas de significação a partir dos elementos-chave encontrados. Alguns dos relatos descritos

nos diários de campo não estavam totalmente sincronizados com as gravações de áudio e

vídeo – alguns educandos,  por  não terem frequentado todas as  aulas,  registraram em seu

diário, datas equivocadas, que puderam ser reorganizadas a partir da (re)leitura das gravações

de áudio e vídeo. Assim, pudemos utilizar elementos-chave dos diários de campo que não

foram registrados nas gravações de áudio e vídeo e vice-versa.     

Em resumo,  esse  material  coletado  passou por  um processo  de  classificação,  pois

alguns trechos das gravações de áudio e vídeo em má qualidade foram descartados. Antes da

análise e interpretação, as informações passaram por um processo de seleção, ou seja, a partir

da descrição dos extratos29 dos encontros identificamos as áreas de significação (detalhes no

Capítulo 4). Fizemos a triangulação das informações coletados, entre os diários de campo,

gravações de vídeo e áudio, aumentando assim a confiabilidade e validade das informações.

Durante a análise e interpretação das informações, fizemos a revisão do referencial teórico

para dar sustentação às respostas, aos objetivos propostos e ao tema, a fim de estabelecer

relações entre as mesmas. É oportuno salientar que na realidade a interpretação e análise das

informações ocorreu o tempo todo no processo de pesquisa. No final de nossa investigação,

tivemos a exposição geral  da pesquisa,  desde o planejamento às conclusões,  incluindo os

processos metodológicos empregados, além da explicitação dos resultados finais considerados

relevantes.

29 Os extratos nesta pesquisa são utilizados como recorte dos encontros para cada uma das etapas, ressaltando
que o processo das atividades nas etapas é cíclico.
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3.3 O CONTEXTO DA PESQUISA QUALITATIVA E MULTIRREFERENCIAL

Por  meio  da  disciplina  “Oficina:  Rascunho  Digital”  do  curso  de  Licenciatura  em

Pedagogia da UFBA, ministramos a oficina de Robótica Pedagógica Livre, utilizado-a como

proposta  metodológica  de  ensino  e  de  aprendizagem  para  coletar  as  informações  desta

pesquisa.  Foram 10  (Dez)  encontros  no  período  de  17/08/2007  a  07/12/2007  com carga

horária de 4 horas semanais, totalizando 40 horas.

Para o ambiente de ensino e de aprendizagem, foi disponibilizado o laboratório de

informática  da Faced/UFBA  (Figura 2 – a,  b,  c  e d)  que possui 23 (vinte)  computadores

conectados  à  internet;  Sistema  Operacional  “GNU/LINUX  Debian”  instalados  nos

computadores  e  os  aplicativos  ktechlab30 e  kommander31 que  foram  instalados  pelos

educandos no primeiro e segundo encontros. 

                     

        (a)                                                                                      (b)

                      

       (c)                                                                                       (d)             

Figura 2 a, b, c e d – Laboratório de Informática da FACED/UFBA.

30 É um aplicativo cujo ambiente permite a simulação de circuitos eletrônicos com suporte à execução em
tempo real.

31 É um aplicativo cujo ambiente permite criar programas, independente da linguagem de programação a ser
utilizada, na forma de “interfaces gráficas” – exemplo de interface: o “editor de texto” do computador, que é
uma interface gráfica utilizada para escrevemos nossos textos.
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Assim  podemos  caracterizar  o  universo  da  pesquisa:  grupo  de  17  (dezessete)

educandos com faixa etária entre 30 e 58 anos de idade constituído apenas de mulheres32. É

oportuno  salientar  que  o  curso  referenciado  insere-se  no  Programa  de  Formação  de

Professores  da  Faced/UFBA,  sob  a  denominação  de  Projeto  Salvador:  Licenciatura  em

Pedagogia – Ensino Fundamental/Séries Iniciais, para professores em exercício nas escolas

públicas da rede do Município de Salvador.

Destaca-se nesse contexto a formação continuada “[...] para graduar professores da sua

rede  de  ensino,  no  exercício  da  docência,  nos  níveis  da  Educação  Infantil  e  do  Ensino

Fundamental/Séries Iniciais” (PFP/FACED/UFBA/SMEC, 2003, p. 7). Vale citar também a

proposta pedagógica, que “[...] visa tanto ampliar quanto criar novos espaços de interlocução

entre a Faced e a comunidade, no que concerne à busca de formas contemporâneas de fazer

educação” (ibid., p. 7).

O diferencial  desse curso em relação aos cursos regulares de licenciatura é que os

educandos já  exercem a função de educadores  em escolas  públicas  da rede municipal  de

ensino. Esses educadores já trazem consigo os saberes que envolvem a construção de práticas

e práxis pedagógicas em sala de aula, que é um dos fatores destacados nesta pesquisa.

3.4 O PROCESSO PARA O LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES

Para a realização do levantamento das informações da pesquisa, foi sugerido como

projeto a formação de grupos de 3 ou 4 educandos – conforme discussões feitas no Capítulo 2.

Essa  dinâmica  auxilia  a  cooperação,  colaboração  e  construção  do  conhecimento  entre  os

educandos. Foi pedido que eles construíssem um kit básico de Robótica Pedagógica Livre e

um artefato robótico que seria escolhido a partir das discussões em sala de aula. Esse projeto

durou 1 (um) semestre, no qual foram apresentadas e discutidas as seguintes etapas  com o

grupo de educandos: a sensibilização do grupo (meio ambiente e lixo tecnológico),  temas

geradores  para  o  projeto,  o  processo  de  formação  (informática,  eletricidade  e  eletrônica

básica),  as  experimentações  com  o  material  retirado  do  lixo  tecnológico  (verificação  de

funcionamento dos componentes eletrônicos), o planejamento do projeto, a montagem do kit

básico de Robótica Pedagógica Livre e do artefato robótico e a avaliação – estas etapas e os

encontros estão detalhadas no Capítulo 4. É oportuno salientar que as etapas apresentadas e

discutidas nesta pesquisa já foram experimentadas em outros projetos de Robótica Pedagógica
32 Vale ressaltar nesta pesquisa a questão do gênero, mas não será foco de análise. 
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Livre, tais como: artigo Projeto Robótica Pedagógica Livre com os atores sociais da EJA da

Escola  Caio  Líbano  Soares33 e  artigo  com  os  atores  do  ensino  profissionalizante  do

CET-CEFET Itabirito MG34.

3.4.1 O Projeto: do Kit Básico de Robótica Pedagógica Livre ao Artefato Robótico

Na oficina  de  Robótica  Livre,  os  kits básicos  de  Robótica  Pedagógica  Livre  e  os

artefatos  robóticos  tiveram  como  elementos  básicos:  interface  de  hardware livre  (IHL),

sistemas  e  aplicativos  em  software livre  (SASL)  e  dispositivos  eletrônicos  a  serem

comandados (DEC). Segue a contextualização de cada um dos elementos para esta pesquisa:

IHL – Interface de Hardware Livre

Foi  disponibilizado  um projeto  de  interface  de  hardware livre35 para  controle  dos

dispositivos a serem comandados, baseado nos princípios do copylef.

A interface  denominada  IHL  é  responsável  pela  comunicação  entre  o  software de

controle e os dispositivos eletrônicos a serem comandados. Ela possui características de baixo

custo e facilidade de montagem, já que quase todos os componentes eletrônicos  (conector,

LED's e resistores – detalhes sobre esses componentes estão no Capítulo 4) são encontrados

em  equipamentos  obsoletos  ou  inutilizados  por  defeito,  podendo  ser  de  informática  ou

eletrônica. Componentes mais difíceis de serem encontrados nos equipamentos descartados

podem ser comprados em lojas  de eletrônica.  Nesta  pesquisa,  a  IHL construída possui  8

saídas para controlar dispositivos eletrônicos. A partir do projeto da IHL, os educandos, em

grupos, constroem suas próprias IHL.

 

33 Este  artigo  está  disponível  em:
<http://libertas.pbh.gov.br/~danilo.cesar/robotica_livre/artigos/artigo_sbc_fisl_2004_final_edu_fae_orig.pdf>
. Acesso em: 18 jul. 2008.

34 Este  artigo  está  disponível  em:
<http://libertas.pbh.gov.br/~danilo.cesar/robotica_livre/artigos/artigo_wie2007_pt_final.pdf>. Acesso em: 18
jul. 2008.

35 O projeto da IHL desta pesquisa está na Figura 11.

http://libertas.pbh.gov.br/~danilo.cesar/robotica_livre/artigos/artigo_wie2007_pt_final.pdf
http://libertas.pbh.gov.br/~danilo.cesar/robotica_livre/artigos/artigo_sbc_fisl_2004_final_edu_fae_orig.pdf
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SASL – Sistemas e Aplicativos em Software Livre

Sistema  Operacional:  foi  utilizado  o  Sistema  Operacional  GNU/LINUX  Debian,

software base  desenvolvido  pela  Comunidade  de  Software Livre.  O  Sistema  Operacional

GNU/LINUX  Debian  é  customizado  para  que  os  educandos  possam  escolher  qual  a

linguagem de programação mais adequada a ser utilizada para o controle da IHL. É oportuno

salientar  que para esta  pesquisa o Sistema Operacional  foi  customizado com o aplicativo

Kommander como ambiente de programação da linguagem de programação Shell Script. 

Software de controle da  IHL: os próprios educandos escolhem qual o  software livre

será usado como linguagem de programação (Ex.: SuperLogo, Shell Script, C++, Java...) para

controle  dos  dispositivos  eletrônicos  ligados  na  IHL.  Os  projetos  dos  educandos,

considerados  nesta  pesquisa,  utilizaram  a  linguagem  de  programação  Shell  Script  (no

ambiente  de  programação  Kommander)  para  controle  da  IHL –  o  pesquisador  optou em

utilizá-la pelas facilidades existentes nos comandos de programação e pela sua experiência

com a linguagem.  

DEC – Dispositivos Eletrônicos a serem Comandados

Atualmente,  existe  uma  situação,  alarmante,  de  descarte  de  equipamentos

eletroeletrônicos obsoletos ou inutilizados por defeito36. Tais equipamentos costumam conter

dispositivos eletromecânicos, como motores (encontrados em drivers para disquete de 3 1/2”

e  5  1/4”,  CDROM  etc.)  e  sensores  (encontrados  em  mouse,  CDROM  etc.),  além  de

materiais/componentes  que podem ajudar  os educandos na montagem de seus projetos  de

controle do DEC, como eixos, roldanas, engrenagens, fiações, bornes de ligação, resistores,

transistores,  reguladores  de  tensão,  LED's  etc,  que  podem  ser  reaproveitados.  Essa

possibilidade não se limita a equipamentos de informática. Aparelhos eletrônicos em geral,

máquinas  fotográficas  e  brinquedos  fora  de  uso  podem  ser  também  aproveitados

integralmente ou em parte no projeto de controle do  DEC.  Nessa pesquisa, os educandos

utilizaram  os  LED's  (Diodo  Emissor  de  Luz)  como  DEC para  auxiliar  no  projeto  de

construção do artefato robótico (descrito no Capítulo 4).

36 Essa situação alarmante é tema de discussão e aprofundamento no doutorado.
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4 O PROCESSO DAS ANÁLISES E RESULTADOS DAS INFORMAÇÕES

Após  algumas  discussões  nas  primeiras  aulas  ministradas  para  a  coleta  de

informações, percebemos que os educandos não sabiam o quanto estavam inseridos no meio

digital.  

Com as análises das gravações feitas em sala de aula e das leituras dos diários de

campo,  foi  possível  extrair  pontos  relevantes  para  compreendermos  o  processo  de

(re)construção de conceitos científico-tecnológicos a partir do desenvolvimento de artefatos

robóticos,  as  ocorrências  de  práxis  pedagógicas  durante  o  processo  de  ensino  e  de

aprendizagem e o processo de inclusão digital dos educados a partir da proposta da Robótica

Pedagógica Livre nesta pesquisa. 

A partir  desses  contextos  analisados,  identificamos  três  áreas  de  significação  para

auxiliar  no processo de análise do problema e dos objetivos propostos. São elas: Inclusão

Digital,  (Re)construção  de  Conceitos  Científico-Tecnológicos  e  Práxis  Pedagógica.  Essas

áreas foram objetos de estudo no referencial teórico, Capítulo 2.  

4.1 ETAPAS DO PROCESSO PARA INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE

Seguem as  análises  dos  extratos  descritos  dos  encontros  a  partir  das  áreas  de

significação eleitas. Os extratos foram obtidos nos encontros e estão na ordem cronológica em

que ocorreram. A descrição do extrato de cada encontro está associada a uma etapa; porém, o

processo das atividades nas etapas é cíclico,  ou seja,  nos extratos descritos dos encontros

podem ocorrer qualquer uma das etapas, conforme veremos nas descrições abaixo. 

4.1.1 A Sensibilização: Extrato 1 – ¨Não éramos envolvidas nessa ciência”

Objetivo: Compreender  que  educador e  educandos  são  companheiros  nas  atividades  da

oficina  de  Robótica  Pedagógica  Livre,  sujeitos  que  assumem  dinamicamente  o  papel  de

a(u)tor dos processos envolvidos nos projetos.
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Descrição do primeiro encontro: educador e educandos se apresentam. Nesse momento, foi

solicitado aos educandos que se identificassem com o nome, comentassem o que esperavam

da oficina de Robótica Pedagógica Livre e se já tinham ouvido falar sobre o assunto Robótica.

No segundo momento, comentamos sobre a importância das tecnologias em sala de

aula  e  assistimos  ao  vídeo  “Metodologia  ou  Tecnologia?37”.  Em  seguida,  explicamos  as

diferenças entre  os conceitos de Robótica Educacional/Pedagógica,  Educativa,  Industrial  e

Livre, sugerindo que pesquisassem mais na internet sobre os conceitos. 

No terceiro momento,  mostramos um vídeo com o processo de construção do robô

joaninha38.  Discutimos  sobre  a  questão  do  lixo  tecnológico,  meio  ambiente  e  o  consumo

exacerbado de bens de consumo. 

Na parte final desse encontro, explicamos sobre a IHL que iríamos confeccionar com

material reciclável e sugerimos que construíssemos os  kits básicos de Robótica Pedagógica

Livre em grupos de 3 a 4 pessoas – conforme descrito  na seção 3.4. Após a explicação,

instalamos em alguns computadores os aplicativos Ktechlab (Figura 3) e Kommander (Figura

4).   

37 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=xLRt0mvvpBk>. Acesso em: 17 ago. 2007.
38 Disponível em: <http://www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Robot---The-BeetleBot/>. Acesso em: 17

ago. 2007.

http://www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Robot---The-BeetleBot/
http://www.youtube.com/watch?v=xLRt0mvvpBk
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 Figura 3 – Tela do aplicativo Ktechlab.

Figura 4 – Tela do aplicativo Kommander.
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Análise e descrição sumária do extrato 1: O educando 10 registra em seu diário de campo

que: “[...] deixamos claro para o mesmo que não éramos envolvidas nessa ciência.” 

Ao  perguntarmos  para  os  educandos  sobre  o  contato  com  a  Robótica,  eles  nos

informaram  que  já  tinham  feito  uma  oficina  com  um  kit proprietário.  Após  ouvir  o

depoimento dos educandos, esse fato despertou-nos a atenção: como participar de uma oficina

de Robótica e não se envolver com essa “ciência”? Nessa discussão, os demais educandos

concordaram com a afirmação do educando 10. 

Iniciada a oficina, deparamo-nos com o seguinte problema: a maioria dos educandos

não sabia ligar o computador, segurar e movimentar o mouse, instalar um programa, criar um

ícone na área de trabalho, navegar na internet. 

Ao perguntarmos aos educandos sobre a questão do contato com os computadores e

laboratórios de informática, várias dificuldades foram relatadas, como: não existir laboratório

de informática na escola onde trabalham; de não possuírem o computador em sua moradia;

poucos computadores e o acesso restrito à administração na escola onde lecionam; alunos e

professores que não têm acesso ao laboratório de informática da escola por determinação da

diretoria.  Um  fato  que nos  emocionou:  muitos  educandos  perguntaram  se  poderíamos

deixá-los acessar os e-mails quando faltassem 10 minutos para encerrar o encontro. 

Apesar  de  a  maioria  dos  educandos  não  possuírem  computadores  em suas  casas,

muitos acessavam seus  e-mails sem muitas dificuldades. Porém, quando foi solicitado que

ligassem  o  computador  e  instalassem  os  aplicativos  Ktechlab  e  Kommander  com  seus

respectivos ícones, a dificuldade foi geral. Foi então que começamos, no final do encontro, a

explicação das partes integrantes do computador; como utilizar o mouse corretamente e como

pesquisar  de  forma  crítica  no  navegador  de  internet.  Nesse  momento,  identificamos  a

Inclusão Digital como área de significação elencada, pois ter acesso aos computadores não é

o  bastante  se  não  sabemos  como  utilizá-los  adequadamente.  Como  medida  de  auxílio  à

inclusão  digital,  adotamos  a  formação continuada,  em todos os  encontros,  dos  educandos

envolvidos nesta pesquisa – para essa reflexão e questionamento no processo de ensino e de

aprendizagem dos educandos, identificamos a Práxis Pedagógica como área de significação

elencada.

Em outro  momento,  mostramos  um vídeo com o processo  de  construção  do robô

joaninha para auxiliar  a discussão da práxis pedagógica na construção dos  kits básicos de

Robótica Pedagógica Livre. Foi quando informamos aos educandos que a construção de cada
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IHL dos kits básicos de Robótica Pedagógica Livre seria montado a partir do lixo tecnológico.

Então,  iniciamos  a discussão  sobre  a  questão  do  lixo  tecnológico  e  um  dos  educandos

interveio  relatando  que trabalhava  com materiais  recicláveis  na  escola  onde lecionava.  A

partir desse contexto, questionamos os educandos se eles sabiam sobre a quantidade de lixo

eletrônico que é jogada fora todos os dias; todos eles se mostraram indecisos, até mesmo o

educando que já  trabalhava  com materiais  reciclados.  Em seguida,  questionamos  como o

desenvolvimento dos kits poderia nos auxiliar na interpretação do mundo como elemento do

seu processo de transformação. Os educandos em processo de formação ainda não tinham

uma opinião  formada  sobre  o  questionamento  – a  esses  questionamentos  no processo  de

ensino e de aprendizagem, identificamos mais uma vez a Práxis Pedagógica como uma das

áreas de significação enumeradas.

4.1.2 Os Temas Geradores: Extrato 2 – “O pisca-pisca de árvore de Natal”

Objetivo:  Demonstração  do funcionamento  e  das  possibilidades  de  uso  da  tecnologia  da

Robótica,  no  sentido  amplo,  como elemento  integrador  do  projeto,  em torno  do  qual  se

estruturam as atividades propostas. 

Descrição  do  segundo  encontro:  terminada  a  instalação  dos  aplicativos  Ktechlab  e

Kommander nos computadores, mostramos um robô construído a partir de sucatas – com capa

de CD, roda do carrinho de compras de supermercado, batente de porta e outros materiais – e

a IHL específica para controlá-lo (Figura 5 a e b). 

               

      (a)                                                                                        (b)

Figura 5 a e b – Robô construído com lixo eletrônico e a IHL específica para controlá-lo.
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No segundo momento, solicitamos a criação, na área gráfica de trabalho do Sistema

Operacional,  de uma pasta chamada “Porta Paralela” para guardar documentos, imagens e

tudo que fosse pertinente ao assunto, e um ícone para executar o aplicativo Ktechlab. 

Terceiro momento: propomos a seleção de um projeto de artefato robótico a partir de

“temas  geradores”  (FREIRE,  2005,  p.  100-139).  Então,  fizemos  três  indagações  para  os

educandos: alguém sabe…   

1 - como funciona a lógica de um semáforo no cruzamento de ruas? 

2 - por que a iluminação do poste de rua acende quando escurece? 

3 - como funciona o pisca-pisca de árvore de Natal? 

Após discussões  em torno das  perguntas,  os  educandos  escolheram como tema “o

pisca-pisca  de  árvore  de  Natal”,  com  o  objetivo  de  compreender  o  seu  princípio  de

funcionamento. Portanto, a sugestão foi a construção de um protótipo (artefato robótico) com

materiais  recicláveis e componentes eletrônicos de equipamentos obsoletos ou inutilizados

por defeito. 

No quarto momento (extrato referente à etapa Formação Continuada), identificamos

o LED (Diodo Emissor de Luz) conforme Figura 6 (a e b) e recomendamos que prestassem

atenção  na  maioria  dos  eletrodomésticos,  computadores,  monitores,  semáforos  atuais e

aparelhos eletrônicos, pois eles poderiam possuir esse componente eletrônico (Figura 7). 

      

         (a)                                                                   (b)

Figura 6 a e b – Componente eletrônico LED.



72

Figura 7 – LED em um aparelho de som.

A partir do aplicativo Ktechlab, simulamos a ligação do LED no circuito de forma

direta (o LED acende) e inversa (o LED não acende) em baterias com tensões de 1,5V e 3,0V

(Figura 8) – ligação de uma a duas pilhas alcalinas de 1,5V cada. Explicamos também que, se

utilizássemos tensões acima de 3,0V no LED, ele se queimaria; por isso, teríamos que colocar

um resistor (Figura 9) – comentamos que o detalhamento do circuito eletrônico39 com resistor

seria discutido no encontro seguinte. Por fim, mostramos no aplicativo Ktechlab o circuito

eletrônico da IHL que iríamos montar; porém, a explicação em detalhes do circuito também

ficaria para o encontro seguinte. 

Figura 8 – Simulação do circuito eletrônico com a ligação do LED diretamente e inversamente nas tensões

de 1,5V e 3,0V.

39 São  os  diversos  componentes  eletrônicos  interligados  (exemplos:  a  interligação  entre  a  bateria,  chave
liga/desliga, resistor e LED).
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Figura 9 – Resistor.

Análise e descrição sumária do extrato 2: O educando 7 registra em seu diário de campo

que: “Aprendemos nesta aula o significado de alguns termos usado nesse processo tais como:

Desktop é o mesmo que área de trabalho. File é o mesmo que arquivo. Open é o mesmo que

fechar. Barra local onde ficam as tarefas minimizadas”. 

Ao utilizarmos os termos “Desktop”, “File”, “Open” e “Barra de Tarefa” no processo

de instalação do aplicativo ktechlab, a maioria dos educandos desconhecia o que estava sendo

falado  e  solicitado.  Relato  do  educando  15  em  seu  diário  de  campo:  “Algumas  de  nós

apresentamos dificuldade para prosseguir já outras o fizeram rapidamente”. Este fato ocorreu

porque o aplicativo Ktechlab foi instalado na versão americana. O coerente seria a instalação

do aplicativo  na  nossa  língua para  facilitar  o  processo  de  ensino  e  de  aprendizagem dos

educandos. Entretanto,  isso não aconteceu. Esse fato levou-nos a (re)pensar o processo de

formação dos educandos nos aplicativos em outras línguas, pois, para auxiliar de forma mais

coerente  esse  processo  de  formação,  os  softwares deveriam  estar  na  língua  nativa  dos

educandos – nas reflexões dos termos desconhecidos e no questionamento do processo de

formação dos educandos para a  instalação do aplicativo Ktechlab,  identificamos  a  Práxis

Pedagógica como área de significação elencada. 

Outro  fato  interessante  foi  quando  um  dos  educandos  nos  perguntou:  “Eu  posso

mandar isso para o meu e-mail?” O “isso” se referia ao arquivo40 que tínhamos acabado de

baixar da internet para simular no Ktechlab os bits da porta paralela. Explicamos para ele que

o arquivo poderia ser baixado a qualquer momento em qualquer computador que estivesse

conectado na internet. O educando desconhecia tal procedimento. Nesse processo de ensino e

de aprendizagem, em que o educando foi capaz de tratar as informações e transformá-las em

conhecimento e a interpretação do mundo tecnológico como elemento do seu processo de

40 Esse  arquivo  se  encontra  disponível  em:
<http://libertas.pbh.gov.br/~danilo.cesar/robotica_livre/projeto_kit_basico_robotica_livre/PRJ_RBL_PARAL
ELA_APENAS_378/ktechlab/>. Acesso em: 18 jul. 2008.

http://libertas.pbh.gov.br/~danilo.cesar/robotica_livre/projeto_kit_basico_robotica_livre/PRJ_RBL_PARALELA_APENAS_378/ktechlab/
http://libertas.pbh.gov.br/~danilo.cesar/robotica_livre/projeto_kit_basico_robotica_livre/PRJ_RBL_PARALELA_APENAS_378/ktechlab/
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transformação,  identificamos  duas  áreas  de  significações:  Inclusão  Digital  e  Práxis

Pedagógica concomitantemente.

Em  outro  momento,  estávamos  discutindo  sobre  qual  seria  o  projeto  de  artefato

robótico que iríamos produzir. A partir de temas geradores, falávamos sobre como funcionava

a lógica do semáforo em um cruzamento; por que a lâmpada do poste acende quando escurece

e sobre a lógica de funcionamento do pisca-pisca de árvore de Natal. A discussão ficou mais

interessante quando perguntamos se alguém sabia como as lâmpadas dos postes acendiam.

Escutamos de um dos educandos que alguém no final  do quarteirão acendia as lâmpadas

quando escurecia; outro educando achou incoerente o fato e disse que provavelmente existia

alguém por bairro para acender as lâmpadas. Explicamos para os educandos que há algum

tempo,  existiam  pessoas  que  acendiam  luminárias  e  que  muita  cidade  no  interior  ainda

funciona  dessa  forma;  porém,  nos  postes  de  luz  dos  grandes  centros  urbanos  existem

pequenos “sensores” que fazem acender ou apagar as lâmpadas de acordo com a intensidade

de luz do ambiente.  É importante  salientar  que os educandos estão inseridos  no contexto

tecnológico, mas não compreendem o que realmente acontece a sua volta; daí a importância

de auxiliá-los com reflexões e questionamentos nesse processo de interpretação do mundo

tecnológico  como  elemento  do  seu  processo  de  transformação.  Identificação  da  área  de

significação: Práxis Pedagógica. 

Após  a  explicação  de  funcionamento  do  componente  eletrônico  LED,  mostramos

fisicamente  como seria  a  sua ligação em uma ou duas  pilhas  alcalinas  de 1,5V para que

ocorresse o acendimento. Em seguida, perguntamos aos educandos se alguém sabia qual era o

valor da tensão/voltagem das pilhas que iríamos usar para acender o LED. Escutamos de

alguns  educandos:  “é  sete  não!”;  “Eu tô  ouvindo agora  sobre  voltagem […]”;  “Eu estou

resistente”. O educando 14 escreveu em seu diário de campo que: “Depois de tantas freadas

no meu raciocínio, pela primeira vez descobri que a bateria chamada palito é de 1,5v, porém

para acender o led o máximo é de três v, ou seja, duas baterias palitos”. Por desconhecimento,

desinteresse ou resistência, os valores escritos em torno de uma pilha/bateria, como tensão,

corrente, polaridade, entre outros, são descartados. Informações necessárias e relevantes para

o  funcionamento  de  rádios,  brinquedos  e  muitos  equipamentos  eletrônicos.  Em  outro

momento, discutimos sobre os valores de tensão e corrente nos equipamentos eletrônicos e

um educando exclama: “Todo equipamento tem isso!”. Mais uma vez, identificamos que os

educandos estão inseridos no contexto tecnológico, mas não interagem com o que acontece a

sua  volta  (como,  por  exemplo,  o  valor  da  tensão  adequada  para  que  um  determinado
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equipamento eletrônico seja ligado à tomada da rede elétrica), além de criarem a resistência

ao tecnológico. Podemos identificar duas áreas de significação nesse parágrafo: a primeira –

(Re)construção de Conceitos Científico-Tecnológicos – quando o educando 14 descobre que

a bateria/pilha palito é de 1,5V, e que para acender um LED com 3,0V ele necessita de duas

pilhas, ou seja, o educando compreendeu que para conseguir 3,0V ele necessitava juntar as

duas pilhas de 1,5V para acender o LED; a segunda – Práxis Pedagógica – na interpretação

do mundo como elemento do processo de sua transformação, quando mostramos fisicamente

– a partir da prática – o acendimento do LED com uma ou duas pilhas alcalinas de 1,5V. Ou

seja, as dúvidas e inseguranças geradas no processo de ensino e de aprendizagem vão sendo

(res)significadas na montagem do circuito eletrônico que acende o LED. Nesse momento, o

educando faz questionamentos e reflexões.

4.1.3 Formação Continuada: Extrato 3, 4 e 5 – “Computador trabalha com 0V ou 5V”

Objetivo: Aprendizagem  específica  para  entendimento  do  funcionamento  básico  dos

dispositivos  e  recursos  (IHL,  DEC e  SASL)  dos  seguintes  conteúdos:  informática;

eletricidade e eletrônica; lógica binária; linguagem de programação: Shell  Script; montagem

de circuito impresso.

Descrição do terceiro, quarto e quinto encontros: Aproveitamos as competências existentes

no grupo, ou seja, educandos que possuíam algum conhecimento específico dos conteúdos a

serem abordados foram chamados para compartilhá-lo. Conteúdos paralelos, por exemplo, a

química necessária ao entendimento da corrosão que ocorre na placa de cobre na fabricação

do  circuito  impresso  ou  o  processo  de  soldagem  dos  componentes  eletrônicos  foram

explorados/pesquisados pelo grupo na construção do conhecimento. 

No terceiro encontro, antes de começarmos a utilizar o aplicativo Ktechlab, retomamos

a  explicação  sobre  os  componentes  eletrônicos  e  assuntos  derivados:  que  o  LED  possui

polaridade – positivo (+) e negativo (-) e que, se ligado de forma invertida, não acenderia;

assim como os  LED's,  as  baterias/pilhas  também possuem polaridades;  datasheet é  onde

encontramos as especificações técnicas de cada componente eletrônico; o LED é ligado em

tensão contínua (Ex.: pilha – que possui positivo e negativo) e não a tensão alternada (Ex.:

tomada para ligação de aparelhos eletroeletrônicos – que não possui positivo e negativo); o
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resistor possui uma resistência – mensurada em Ohms – que dificulta a passagem da corrente

elétrica  (exemplificamos  com  o  chuveiro  elétrico,  que  quanto  mais  quente  menor  é  a

resistência e maior é a corrente elétrica. Com isso, há um aumento de consumo de energia –

posição da chave do chuveiro para água quente e morna. Outro exemplo foi a de usar lâmpada

de 220V no lugar de 110V – a luminosidade cai pela metade porque a resistência da lâmpada

de  220V  é  o  dobro  da  resistência  da  lâmpada  de  110V).  Para  contextualizar  essas

informações,  simulamos  no aplicativo  Ktechlab  um circuito  eletrônico  com bateria  (5V),

chave de liga/desliga, resistor e LED (Figura 10); e o cálculo do resistor limitador do LED

para este circuito está explicado na Figura 11 – os circuitos com os resistores de 330 e 1k

(1000 Ohms) foram inseridos para mostrar a variação de intensidade da luz do LED. 

No quarto  encontro,  fizemos  uma revisão da aula  do terceiro  encontro.  Durante  a

revisão,  sugerimos  que  calculassem  o  resistor  para  uma  bateria  de  12V.  Em  seguida,

colocamos em prática, com alguns LED's, resistores e algumas pilhas de 1,5V de tensão, o

circuito  da Figura  10  que  no  terceiro  encontro  foi  simulado  no  aplicativo  Ktechlab.

Explicamos  que,  por  meio  das  cores  impressas  no resistor,  é  identificado  o  seu  valor de

resistência (Figura 12). Comentamos também que muitas vezes não iremos encontrar para

comprar o valor do resistor calculado; com isso, devemos utilizar no circuito eletrônico os

valores aproximados que são vendidos comercialmente.

Figura 10 – Simulação do circuito eletrônico para verificação da luminosidade do LED.
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Figura 11 – Simulação do circuito eletrônico da IHL construída.

Figura 12 – Tabela de cores para a identificação dos valores das resistências nos resistores41.

41 Essa  Tabela  está  disponível  em:
<http://www.lingtronic.com/images/tabela_codigo_de_cores_de_resistencias.gif>. Acesso em: 14 set. 2007.

http://www.lingtronic.com/images/tabela_codigo_de_cores_de_resistencias.gif
http://www.lingtronic.com/images/tabela_codigo_de_cores_de_resistencias.gif
http://www.lingtronic.com/images/tabela_codigo_de_cores_de_resistencias.gif
http://www.lingtronic.com/images/tabela_codigo_de_cores_de_resistencias.gif
http://www.lingtronic.com/images/tabela_codigo_de_cores_de_resistencias.gif
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Quinto encontro: no primeiro momento, assistimos a um documentário sobre Paulo

Freire  –  Inspirações  (extrato  referente  à  etapa  Sensibilização).  Depois  de  discutirmos  o

documentário,  iniciamos  a  revisão  das  últimas  aulas  e  em  seguida  explicamos  sobre  os

números  binários.  Definimos  “bit”  como  sendo  a  menor  informação  possível  de  ser

interpretada  pelo computador  e  que pode assumir  dois  valores:  nível  lógico  “0”  ou nível

lógico  “1”  (Exemplos  de  níveis  lógicos:  porta  aberta  ou  fechada,  computador  ligado  ou

desligado, veículo parado ou em movimento), correspondendo, respectivamente, às tensões de

“0V” ou “5V”. Nesse momento, mostramos a parte de trás do computador onde se localiza um

conector  que  possui  25  furos  (DB25-fêmea),  conhecido  como porta  paralela  (Figura  13).

Demonstramos como seria a representação dos bits na saída desse conector (Figura 14):  pino

2 corresponde ao D0 e seu valor em decimal é 1 (20 = 1), pino 3 corresponde ao D1 e seu

valor em decimal é 2 (21 = 2), pino 4 corresponde ao D2 e seu valor em decimal é 4 (22 = 4)…

pino 9 corresponde ao D7 e seu valor em decimal é 128 (27 = 128). Explicamos também que a

soma de todos os bits é 256 ou 28 – são 256 combinações (0 a 255) – e que para acender dois

ou mais LED's ao mesmo tempo é só somar os seus valores correspondes em decimal. 

Exemplo: Qual o número em binário para o valor 35 em decimal? 

128 64   32   16   8     4    2     1        32+2+1=35

D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0

 0     0     1     0     0     0     1     1

Para o valor 35 em decimal,  teríamos o valor binário 00100011, dos quais os LED's que

estiverem ligados aos pinos 2, 3 e 7 da porta paralela terão nível lógico “1”, ou seja, “5V”. 

Figura 13 – Conector DB-25 fêmea da porta paralela do computador.
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Figura 14 – Representação dos bits do conector DB-25 da porta paralela42.

Explicamos aos educandos a diferença entre o pisca-pisca comandado por lâmpadas e

o que funciona com circuito eletrônico para controlar lâmpadas ou LED's. 

No final do quinto encontro, demonstramos três comandos básicos na linguagem de

programação  Shell  Script:  acionamento,  deligamento  e  espera  para  os  LED's  da  IHL.

Exemplo de comandos:  outb 0x378 3 # Envia o valor três em decimal para o endereço de

Registro de Informações – 0x378 – da Porta Paralela. sleep 1 # Espera por 1 segundo. outb

0x378 0  # Envia o valor zero em decimal  para o endereço de Registro de Informações –

0x378 – da Porta Paralela.

Análise e  descrição sumária dos extratos 3,  4 e  5: Por que estamos analisando os três

encontros concomitantemente? No terceiro encontro, explicamos como calcular o resistor de

proteção do LED para tensões acima de 3,0V e a simulação de circuitos para a ligação do

LED  com  tensões  de  3,0V e  5,0V no  aplicativo  Ktechlab.  Os  educandos  demonstraram

dificuldades  no  entendimento  desses  assuntos,  o  que  nos  levou  a  refletir  sobre  a  práxis

pedagógica nesse  contexto:  o que  fazer  para  auxiliá-los  nesse  processo  de  ensino  e  de

aprendizagem? Como alternativa, trouxemos acontecimentos e práticas para contextualizar os

assuntos abordados: como o caso do chuveiro elétrico, que quanto mais quente menor é a

resistência e maior é a corrente elétrica; o caso da luminosidade da lâmpada de 220V, que cai

pela metade quando é ligada em uma tensão de 110V e a utilização de resistores e pilhas

alcalinas com tensões de 1,5V para acender um LED. A discussão sobre esses acontecimentos

42 Disponível  em:  <http://www2.eletronica.org/Members/JesusFreak/conectordb25.jpg>.  Acesso  em:  21  set.
2007.

http://www2.eletronica.org/Members/JesusFreak/conectordb25.jpg
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auxiliou os educandos no processo de entendimento dos circuitos simulados e no cálculo do

resistor  de  proteção  do  LED.  Portanto,  as  revisões  tornaram-se  mais  prolongadas  neste

momento  da  pesquisa,  porque  esses  assuntos  eram  importantes  para  se  compreender  o

funcionamento dos LED's com seus respectivos resistores na IHL a ser construída. Sem o

entendimento desses assuntos abordados, dificilmente tínhamos condições de prosseguir na

formação dos educandos – não fazia sentido nesse momento explicar/explorar novos assuntos,

pois  os  temas  discutidos  em  sala  de  aula  não  tinham  sido  bem  compreendidos  pelos

educandos. Utilizamos o quarto e o quinto encontro para as revisões do assunto do terceiro

encontro;  por  isso  que  fizemos  a  análise  dos  três  encontros  ao  mesmo  tempo.  Essas

discussões,  questionamentos  e  reflexões  do  processo  de  ensino  e  de  aprendizagem  dos

educandos é uma das áreas de significação elencada, a Práxis Pedagógica. 

No  terceiro  encontro,  aconteceu  um fato  que  merece  o  registro.  Perguntamos  aos

educandos: qual é a tensão de trabalho do computador? Um dos educandos respondeu: “0 e 5

volts”, que foi confirmado pelo pesquisador: “0 e 5”. Porém, outro educando disse: “é 0 ou

5”, corrigindo-nos do equívoco. Apesar dos educandos compreenderem o que foi solicitado

com a pergunta mal formulada, destacamos a pergunta que deveria ter sido corretamente feita:

quais são as tensões de trabalho do computador para um bit? Como já tínhamos discutido esse

assunto em sala de aula, a intervenção do educando foi pertinente, pois o bit no computador

não trabalha com 0V e 5V ao mesmo tempo e sim com 0V ou 5V, ou seja, ou está Desligado

(0V –  Nível  Lógico  0)  ou  está  Ligado  (5V –  Nível  Lógico  1).  Identificamos  a  área  de

significação  (Re)construção  de  Conceitos  Científico-Tecnológicos quando  o educando

demonstra que compreendeu a diferença lógica entre “e” e “ou” sobre a questão das duas

tensões que o bit no computador pode assumir (0V ou 5V).

Desde o terceiro encontro, vínhamos perguntando: vocês lembram do significado da

palavra LED? Onde poderíamos encontrar esse componente eletrônico? Por que necessitamos

da ligação de um resistor no LED para tensões acima de 3,0V? Como é calculado o valor da

resistência do resistor? e Qual é o símbolo de representação da resistência? Recebemos as

seguintes respostas: 

• Recorte das respostas dos educandos à primeira pergunta: “Led é dióxido,

diodo,  sei  lá.”  (Terceiro  encontro);  “Aparelhos  eletrônicos”  (Terceiro

encontro); “é a luz” (Quarto encontro); “Micro-ondas, televisão, computador.”

(Quarto  encontro);  No  quinto  encontro,  a  maioria  dos  educandos  já

compreendia o significado da palavra LED e as informações associadas a essa
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palavra.  Eles  compreenderam  o  significado  da  sua  abreviatura  –  Diodo

Emissor  de  Luz;  que  ele  é  um componente  eletrônico  que  pode  indicar  a

condição de ligado ou desligado, ou alerta em equipamentos eletroeletrônicos;

as especificações técnicas: quais as cores existentes, a necessidade de calcular

o  valor  do  resistor  de  limitação  de  corrente  para  tensões  acima  de  3,0V,

identificação do cátodo e do ânodo, valor da corrente e tensão mínima para

acendê-lo. Identificamos duas áreas de significações  nessa análise:  a  Práxis

Pedagógica no processo de ensino e de aprendizagem – questionamentos feitos

durante as revisões – para a compreensão do componente eletrônico LED e a

(Re)construção de Conceitos  Científico-Tecnológicos quando os educandos

(res)significaram a palavra LED, ou seja, LED deixa de ser apenas uma “luz” e

é compreendido como um componente  eletrônico  que possui especificações

técnicas. 

• Recorte das respostas dos educandos à segunda pergunta: “Que diminui ou

aumenta a corrente” (Terceiro encontro); “Entendi mais ou menos… eu nunca

vou entender… não adianta… estou falando sério!” (Quarto encontro); “Como

é  que  escreve  Ohms?”  (Quarto  encontro);  “O resistor  serve  para  manter  a

corrente equilibrada” (Quinto encontro); “Não deixar queimar o LED” (Quinto

encontro);  “Parece uma ferradura” (Quinto encontro).  O cálculo  do resistor

limitador  de  tensão  do  LED,  para  a  maioria  dos  educandos,  foi  a  maior

dificuldade, pois vale ressaltar  que em vários casos pode ter  ocorrido a má

formação, na área da Matemática, dos educandos no Ensino Fundamental e/ou

Médio, contribuindo assim, para a precária qualidade da formação científica

dos  educandos  no  Ensino  Superior  –  discussão  feita  no  Capítulo  2.

Acompanhada a  essa dificuldade,  outras  surgiram:  como a  identificação  de

medidas  como K (1000)  e  M (1000000)  no  valor  do  resistor;  a  escrita  da

representação  da  resistência  –  “Ohms”;  o  símbolo  de  representação  da

resistência (Ω), que foi associada a uma ferradura de cavalo e a confusão no

cálculo de “raiz quadrada” com “número elevado”. 

É importante  salientar  que  a  dificuldade  nos  cálculos  matemáticos,  utilizados  para

calcular  o  valor  do  resistor  limitador  do  LED,  associado  à  resistência  dos  educandos  na

compreensão  do  assunto,  gerou  um  certo  desconforto  em  nosso  processo  de  formação

continuada. Isso ocorreu, principalmente ao escutar de um dos educandos, no quinto encontro:
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“Professor… esta fórmula é pra calcular o quê?”. Depois da pergunta, podiam se ouvir as

risadas – após três encontros,  a dúvida na utilização da fórmula V=R.I para o cálculo do

resistor  limitador  do  LED ainda  persistia.  Contudo,  também podíamos  escutar  no  quinto

encontro: “Aonde eu vou entrar com esse conteúdo na sala de aula,  estou com essa coisa

borbulhando aqui, por que está difícil para mim, eu quero aprender para poder construir.”;

“Vão colocar robótica do mesmo jeito que colocou o computador, quem souber vai para lá,

agora que vamos ter uma noção.” e outro educando questionou como um aluno que entra no

curso de Engenharia consegue compreender tantos cálculos – reflexões que surgiram a partir

de discussões  dos  encontros;  interpretação do mundo como elemento  do processo de sua

transformação.  A esse  processo  de  reflexões  e  questionamentos  foi  identificado  a  Práxis

Pedagógica como área de significação elencada.  

Durantes as revisões, o software Ktechlab foi utilizado para simular a ligação do LED

com tensões de 3,0V e 5,0V; porém, várias dúvidas surgiram quando os educandos estavam

simulando o circuito eletrônico no aplicativo – fizemos o recorte do relato de algumas: “Toda

pilha  é  um  e  meio?  Tanto  faz  o  tamanho?”  –  o  educando  se  refere  às  pilhas  alcalinas

encontradas no mercado de 1,5V (Quarto encontro); um educando questionou se cada LED de

equipamento  tem um resistor  que é  devidamente  calculado  (Quarto encontro);  “Como eu

mudo  a  tensão?”  –  se  referindo  à  mudança  de  tensão  (de  3,0V  para  5,0V)  no  circuito

eletrônico simulado (Quarto encontro); “Professor, eu não consegui fazer não” – o educando

na tentativa de montar o circuito eletrônico com o LED (Quarto encontro); “Como é que salva

aqui?” – o educando querendo gravar o circuito eletrônico que ele fez no aplicativo Ktechlab

(Quarto  encontro).  Nesse  processo  de  formação  continuada  com  vários  questionamentos

ocorreu um fato que nos chamou a atenção – um dos educandos disse: “Eu já consegui fazer o

circuito. Quem é que está faltando?”. O educando tomou a iniciativa de auxiliar os outros

educandos que estavam necessitando de ajuda  –,  a  cooperação surge aí  omo processo de

construção da aprendizagem. Para esse processo de construção do conhecimento, utilizando a

simulação  no  aplicativo  Ktechlab  –  a  partir  dos  questionamentos  –,  e  a  cooperação  do

educando auxiliando no processo de aprendizagem dos outros educandos, identificamos mais

uma vez a Práxis Pedagógica como área de significação enumerada.   

Quando estávamos explicando sobre o pisca-pisca comandado por lâmpadas ou por

circuitos  eletrônicos,  comentamos  sobre  as  lâmpadas  interligadas  em  série  e/ou  paralelo.

Tanto o pisca-pisca comandado por lâmpadas ou controlado por circuitos eletrônicos possuem

vários circuitos que estão interligados em série e/ou paralelo – demostramos a diferença dos
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circuitos  ligados  em série  e em paralelo (Figura 15),  solicitando que todos os educandos

dessem as mãos em uma única roda para simularmos o circuito em série. Depois, dividimos os

educandos  em rodas  menores  e  interligadas,  para  simularmos  o circuito  em paralelo.  No

circuito comandado por lâmpadas apenas uma lâmpada controla as outras, ou seja, o acender e

o apagar de todas as lâmpadas de uma parte do circuito interligado dependerá de uma dessas

lâmpadas, que, caso queime ou deixe de funcionar, afetará todas as outras lâmpadas. Assim

como,  se  uma delas  queimar, essa parte  do circuito  deixará de funcionar  até  que seja(m)

trocada(s)  a(s)  lâmpada(s)  com  defeito.  Para  o  pisca-pisca  controlado  por  circuitos

eletrônicos,  a  diferença  está  no  controle  das  lâmpadas  ou  LED's,  cujos  circuitos  são

controlados  separadamente,  ou  seja,  para  cada  parte  existente  de  um  circuito  série  e/ou

paralelo existe um controle eletrônico para um conjunto de lâmpadas ou LED's – é importante

salientar que o diagnóstico para lâmpadas ou LED's defeituosos é o mesmo do pisca-pisca

comandado por lâmpadas: quando uma delas ou deles queimar, parte do circuito deixará de

funcionar até que seja(m) trocada(s) a(s) lâmpada(s) ou o LED(s) com defeito. Outro assunto

relacionado  ao  pisca-pisca  foi  a  lógica  de  acender  e  apagar  as  lâmpadas  ou  os  LED's.

Demonstramos  a  partir  das  lâmpadas  existentes  em  cada  cômodo  de  uma  casa  (quarto,

cozinha, sala e corredor) que elas representavam as possibilidades dos bits da saída paralela

do computador (D3, D2, D1, D0), ou seja, quais as combinações possíveis das lâmpadas para

ficarem acesas ou apagas nos quatro cômodos (cada cômodo possui uma lâmpada), e qual a

relação existente com a representação dos bits da porta paralela do computador (Tabela 1) –

ao processo de ensino e de aprendizagem exemplificados neste parágrafo, cujos educandos

interpretaram o mundo como elemento do seu processo de transformação, foi identificada,

como uma das áreas de significação elencada, a  Práxis Pedagógica e a  (Re)construção de

Conceitos Científico-Tecnológicos, como mais uma área de significação enumerada, quando

os educandos associam as combinações dos bits da porta paralela às lâmpadas dos cômodos

da casa. 

Figura 15 – Circuitos ligados em Série e em Paralelo.

Tabela 1 – Combinações possíveis das lâmpadas e seus respectivos bits da porta paralela / 24 = 16.

Quarto
Lâmpada 3 

Bit D3

Cozinha
Lâmpada 2

Bit D2

Sala
Lâmpada 1

Bit D1

Corredor
Lâmpada 0

Bit D0

Possibilidades

0 0 0 0 Todas as lâmpadas apagadas

0 0 0 1 Lâmpada do corredor acesa
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0 0 1 0 Lâmpada da sala acesa

0 0 1 1 Lâmpadas do corredor e sala acesas

0 1 0 0 Lâmpada da cozinha acesa

0 1 0 1 Lâmpadas do corredor e cozinha acesas

0 1 1 0 Lâmpadas do corredor e cozinha acesas

0 1 1 1 Lâmpadas do corredor, sala e cozinha acesas

1 0 0 0 Lâmpada do quarto acesa

1 0 0 1 Lâmpadas do corredor e quarto acesas

1 0 1 0 Lâmpadas da sala e quarto acesas

1 0 1 1 Lâmpadas do corredor, sala e quarto acesas

1 1 0 0 Lâmpadas da cozinha e quarto acesas

1 1 0 1 Lâmpadas do corredor, cozinha e quarto acesas

1 1 1 0 Lâmpadas da sala, cozinha e quarto acesas

1 1 1 1 Todos as lâmpadas acesas

No final do quarto e do quinto encontros, solicitamos que os educandos dessem seus

pareceres sobre as aulas ministradas: 

• Recorte das respostas do parecer do quarto encontro: “Revivemos o que

tínhamos  aprendido”;  “Estou  tendo  dificuldades”;  “Hoje  achei  mais  fácil,

estava muito difícil!”; “Aí que entendi que o lado maior é o positivo e o menor

o negativo.” – o educando se referindo à representação do positivo e negativo

da bateria no aplicativo Ktechlab –; “Acho que agora precisa de prática” – o

educando  querendo  ir  para  as  aulas  práticas  de  construção  da  IHL –;  “A

dificuldade  é  com  o  computador.”  –  o  educando  repassando  a  culta  do

aprendizado para o recurso tecnológico.  Apesar das dificuldades enfrentadas

pelos educandos na compreensão dos assuntos propostos, sabíamos que cada

educando teria o seu ritmo de interpretação do mundo como elemento do seu

processo  de  transformação.  É  importante  ressaltar  que  as  dificuldades  dos

educandos em  conciliar  as  informações  necessárias  para  a  construção  do

conhecimento,  no  processo  de  ensino  e  de  aprendizagem,  podem  ter  sido

influenciadas pelo fato de estarem adormecidas (o educando não esqueceu as

informações – houve aprendizado, mas, com o passar do tempo, ocorreu o seu

adormecimento por  não mais  utilizá-las)  e/ou porque os  educandos tiveram

uma má formação no Ensino Fundamental e/ou Médio e/ou por resistência ao
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tecnológico. 

• Recorte da resposta do quinto encontro: “sou professora não sou técnico em

eletrônica, não quero ser isso, não tenho interesse nenhum, vai ter que ficar o

técnico. Ir como um apoio, aí tudo bem.” – discutimos sobre a possibilidade de

os  técnicos  não  possuírem  a  pedagogia  adequada  para  compreenderem  o

processo  de  construção  de  um  kit pedagógico  de  Robótica,  e  também  o

processo que envolve o ensino e a aprendizagem de alunos e de professores.

Com base  nessas  argumentações,  explicamos  a  importância  delas  enquanto

pedagogas  em  conhecer  e  compreender  esse  processo,  para  que,  quando

houvesse  necessidade,  elas  auxiliassem  os  técnicos  com  práticas  e  práxis

pedagógicas  significativas  no  processo  de  ensino  e  de  aprendizagem  da

Robótica.

A partir  das  reflexões  e  questionamentos  feitos  nos  pareceres  dos educandos – do

quarto e do quinto encontros –, identificamos a área de significação Práxis Pedagógica nos

dois  recortes,  pois  os  educandos  interpretaram  o  mundo  (cada  um no  seu  tempo)  como

elemento do seu processo de transformação.  

É importante também relatarmos sobre a práxis pedagógica envolvida na discussão do

documentário sobre Paulo Freire – Inspirações –, que nos deu subsídios para refletir com os

educandos sobre as  dificuldades  do processo de ensino e  de aprendizagem.  Dessa forma,

apesar das barreiras encontradas, essas práticas e práxis pedagógicas iriam auxilá-los em seu

processo de formação continuada. O que queríamos como o filme foi dar um pouco mais de

ânimo aos  educandos, pois sentimos que eles estavam desanimados com as dificuldades no

processo de ensino e de aprendizagem. A discussão auxiliou os  educandos a questionar e a

refletir sobre as dificuldades enfrentadas, e como eles poderiam interpretar esse momento e

utilizá-lo como elemento do seu processo de transformação – nesse momento, identificamos

uma das áreas de significação enumeradas: a Práxis Pedagógica.   

4.1.4 Experimentações  de Controle:  Extrato 6 – “Aprendi o que era  led e  para que
serve”

Objetivo:  Compreender  a  montagem dos  DEC e  dos  circuitos  demandados  (IHL, fiação,

ligação da fonte de alimentação, entre outros) utilizando uma IHL, o DEC e outros materiais
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disponibilizados.

Descrição  do  sexto  encontro:  Levamos  para  a  sala  de  aula  uma  IHL para  auxiliar  no

aprendizado dos números binários –  hardware que já tínhamos utilizado em outras oficinas

(ver Figura 1). Mostramos a sequência de 8 LED's na IHL, correspondendo aos bits da porta

paralela.  Ligamos  a  IHL na  saída  paralela  do  computador  e  demonstramos  a  partir  de

comandos  da  linguagem  Shell  Script  o  acionamento  de  cada  um  dos  LED's,  ou  seja,

acendemos alternadamente de 1 em 1 cada um dos 8 LED's da direita  para a esquerda e

vice-versa.

No  segundo  momento,  discutimos  como  ficaria  a  questão  das  organizações  das

equipes (extrato referente à etapa Planejamento dos projetos de controle do DEC). 

Terceiro momento: Iniciamos o processo de construção da  IHL  (extrato referente à

etapa Formação Continuada). Com papel milimetrado, lápis, borracha e régua, explicamos

que cada componente da IHL – conector, LED's e resistores (Figura 16) – tem um tamanho

físico específico. Como nós não tínhamos repassado a lista de material com os componentes

eletrônicos a serem utilizados na construção da  IHL, emprestamos os nossos componentes

para o processo de medição. Medimos o tamanho de cada um dos componentes eletrônicos e

definimos o seu espaço no papel milimetrado: espaço de 0,3cm entre os pinos do conector,

1cm para cada LED e 0,5cm para cada resistor. A partir da Figura 11, desenhamos o circuito

no papel milimetrado seguindo as medidas definidas para cada componente (Figura 17). 
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Figura 16 – LEDs, resistores e conectores, respectivamente.

Figura 17 – Transcrição do circuito eletrônico para o papel milimetrado.

No final do encontro, apresentamos uma relação de componentes eletrônicos a serem

retirados do lixo tecnológico e outros materiais que seriam utilizados para a construção da

IHL (Tabela 2). Para o caso de não encontrarem os componentes eletrônicos e os materiais no

lixo  tecnológico,  fornecemos  na  tabela  os  preços  para  auxiliar  os  educandos na  compra.

Comentamos  que  precisávamos  do material  para a  próxima aula,  pois  iríamos  começar  a

construção da IHL e do artefato robótico. Vale ressaltar que utilizamos os LED's do projeto da

própria  IHL para  fazermos  o  nosso  artefato  robótico,  ou  seja,  os  LED's  da  IHL foram

utilizados como luzes de pisca-pisca de árvore de Natal. 

Tabela 2 – Preços de Setembro de 2007.

QTDE Un. Descrição V. Unitário V. Total

8 PC Resistor Carvão 1/8W. 5% CR25 390R R$ 0,10 R$ 0,80

1 PC Placa de Fenolite 01 Face 5 x 5CM2 R$ 1,50 R$ 1,50

1 PC Conector DB25 Fêmea PCI 90G. R$ 2,50 R$ 2,50

8 PC LED 03MM Difuso R$ 0,20 R$ 1,60
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QTDE Un. Descrição V. Unitário V. Total

1 PC Cabo Paralelo DB25(macho)DB25(macho) R$ 5,00 R$ 5,00

Fonte: (TV Peças Ltda / Salvador – BA).

Análise e descrição sumária do extrato 6:  Começamos o encontro fazendo a revisão dos

números binários. Explicamos, a partir da IHL levada para a sala de aula, como acender a

apagar os LED's na placa. Perguntamos se havia ficado clara a explicação sobre os números

binários – a resposta foi sim por uma das alunas. Então fizemos alguns exercícios para saber

se realmente os educandos tinham entendido o assunto: Se quisermos o número 4 em binário?

Resposta: “zero, zero, um, zero, zero, zero, zero, zero” – se referindo aos bits D7(0), D6(0),

D5(0), D4(0), D3(0), D2(1), D1(0) e D0(0) da porta paralela. É importante ressaltar a leitura

correta que os educandos fizeram dos bits, ou seja, eles leram do bit menos significativo (D0)

ao bit mais significativo (D7). Quanto é setenta e dois (72) em binário? Resposta: “É o D6 e o

D3” – os a educandos somaram os bits correspondentes D6 (26 = 64) e D3 (23 = 8), ou seja,

bit D7 com valor igual 128 e deligado (0), bit D6 com valor igual 64 e ligado (1), bit D5 com

valor igual 32 e deligado (0), bit D4 com valor igual 16 e deligado (0), bit D3 com valor igual

8 e ligado (1), bit D2 com valor igual 4 e deligado (0), bit D1 com valor igual 2 e deligado

(0),  bit D0  com  valor  igual  1  e  deligado  (0)  –  identificamos  a  área  de  significação

(Re)construção de Conceitos Científico-Tecnológicos quando os educandos demonstram que

compreenderam a transformação de número decimal  para binário na utilização dos LED's

conectados aos bits da porta paralela.

É importante ressaltar que os educandos, quando souberam do preço para montar uma

IHL, cada um resolveu fazer a sua placa. A partir desse momento, a questão da organização

das equipes foi descartada,  saindo do objetivo proposto,  que era a construção da IHL em

grupo (de 3 a 4 educandos) e com materiais retirados do lixo tecnológico. Para explicar os

gastos  desnecessários  em  fazer  mais  de  uma  placa,  retomamos  ao  assunto  discutido  na

primeira  aula  sobre  o  consumo exacerbado;  Porém,  os  educandos  ficaram  empolgados  e

resolveram comprar os componentes eletrônicos para a construção de 17 (Dezessete) IHL's. 

Iniciamos  a  explicação  da  utilização  do  papel  milimetrado  para  a  disposição  do

conector,  resistores  e  LED's  da  IHL.  Um  educando  disse:  “só  liga  do  2  em  diante”  –
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referindo-se ao furo número dois do conector DB-25 fêmea da porta paralela do computador,

onde  iríamos  ligar  o  LED  com  seu  respectivo  resistor.  Continuamos  as  explicações

comentando sobre o espaço entre  cada  LED, pois  senão teríamos  os  LED's  todos juntos.

Terminamos as discussões e questionamos perguntando se alguém tinha alguma dúvida. Um

dos educandos responde: “Todas as dúvidas! Sempre tem uma dúvida, mas não vou tirar todas

não,  para  ter  na próxima  aula”.  Dúvidas  e  reflexões  que  também aparecem no relato  do

educando 14 em seu diário de campo desse encontro:  

       

O tema robótica é muito interessante,  e seria gratificante trabalhar  com os meus
alunos e construir com eles kit simples com  objetos que são do cotidiano deles.
Porém,  atém agora,  confesso  que  não  saberia  como aplicar  com eles  esse  novo
conhecimento. Porque esse letramento, eu estou tendo acesso pela primeira vez
na  minha  vida,  e  estar  muito  complicado  de  acompanhar  o  raciocínio  do
professor. Claro que eu não estou saindo como eu entrei, aprendi o que era led e
para  que  serve  o  seu  funcionamento  e  tantos  outros  nomes  que  antes  era
totalmente novo para mim. Nomes que eu tinha conhecimento que existiam, tais
como: resistores, placas e outros, porém, um nome tão comum nos aparelhos de
nossas casas, a exemplo do led, eu não conhecia e nem sabia para que servia, e
isso agora eu sei, legal! Porém, quando se falar em misturar todos os ingredientes
para se construir um kit básico, complica de forma assustadoramente, sinto os meus
neurônios esforçando-se para captar cada informação dada. Mas tudo bem, o mundo
não foi feito em um dia, quem sabe que num futuro próximo eu possa entender de
forma segura e poder passar para os meus alunos. O importante é que eu estou no
meu processo de aprendizagem (grifos nossos).

No  sexto  encontro,  alguns  educandos  estavam  com  dúvidas  e  outros  não.  É  um

processo de maturação lento, principalmente se o contato com o mundo tecnológico for algo

novo. O desconhecimento do quanto estão inseridos nesse contexto é outro fator que também

dificulta o processo de ensino e de aprendizagem. Entretanto, alguns educandos já percebem o

quanto aprenderam e apreenderam até este momento da formação continuada, como o nome

do  componente  eletrônico  LED,  que  agora  produz  sentido  em  seu  cotidiano.  Para  esse

processo de reflexão e de questionamento do educando 14, vale ressaltar o reconhecimento de

sua interpretação do mundo tecnológico como elemento do seu processo de transformação e a

descrição  dos  seus  objetos  da  experiência  –  resistores,  LED's  e  placas  com  circuitos

eletrônicos –, permitindo o seu reconhecimento a partir do estabelecimento de nexos de lógica

com os aparelhos eletroeletrônicos utilizados durante o processo. Identificamos duas áreas de

significações  nesse  trecho:  a  Práxis  Pedagógica e  a (Re)construção  de  Conceitos

Científico-Tecnológicos concomitantemente.
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4.1.5 Planejamento dos projetos de controle do DEC: Extrato 7 – “[...] não está errado
não”

Objetivo:  Organização  do  grupo  em  pequenos  subgrupos,  denominados  “equipes”,  para

discutirem sobre  os  materiais  utilizados,  diagrama de  montagem,  descrição  e  planilha  de

materiais.

Descrição  do  sétimo  encontro:  Alguns  dos  educandos  tinham  trazido  os  componentes

eletrônicos e os outros materiais solicitados para a construção da IHL. Pedimos aos educandos

que trouxeram os materiais para limparem a área de cobre das placas de fenolite (Figura 18)

com esponja de aço – nesse momento, avisamos que sempre usassem a esponja de aço longe

de qualquer dispositivo eletroeletrônico,  pois os pequenos pedaços que acabam saindo da

esponja danificam os dispositivos. Em seguida, solicitamos que prendessem com fita adesiva

o desenho do circuito do papel milimetrado sobre a superfície de cobre – os educandos que

estavam sem o material observavam atentos o processo (extrato referente à etapa Formação

Continuada). 

Segundo momento (extrato referente à etapa Formação Continuada): solicitamos que

os educandos utilizassem o furador manual de placa de fenolite (Figura 19) para perfurar os

pontos desenhados no papel milimetrado, pois são nesses furos que os componentes irão ser

soldados com a solda e ferro de soldar (Figura 20). 

           

       Figura 18 – Placas de

fenolite (frente e verso).        

Figura 19 – Furador

manual de placa de fenolite.
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Figura 20 – Solda e ferro de soldar.

No terceiro momento (extrato referente à etapa Formação Continuada), foi solicitado

aos educandos para retirarem o papel milimetrado de cima do cobre da placa de fenolite – que

agora está perfurada – e utilizassem novamente a esponja de aço para limpar o cobre. Em

seguida, utilizando uma caneta de retroprojetor ou caneta para marcação de mídia de CDROM

ou DVD, pedimos que os educandos copiassem as trilhas do papel milimetrado no cobre da

placa de fenolite (Figura 21). 

Figura 21 – Transcrição das trilhas do papel milimetrado para a placa de fenolite.

Quarto  momento  (extrato  referente  à  etapa  Formação  Continuada):  alertamos  os

educandos para conferirem as interligações das trilhas feitas no cobre da placa de fenolite a
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partir do papel milimetrado, pois poderia acontecer o esquecimento de alguma conexão ou

trilhas delineadas de forma fraca no cobre, provocando o seu desaparecimento no processo de

corrosão juntamente com o restante da superfície que não foi utilizada. Depois de conferida,

colocamos a placa de fenolite imersa com a face do cobre voltada para baixo no percloreto de

ferro43(Figura 22). Explicamos os cuidados devidos com a substância corrosiva (contato com

os  olhos,  pele  e  outros)  e  que  a  placa  estaria  corroída  em aproximadamente  10  minutos

(Figura 23) – o percloreto de ferro corrói somente os espaços que não foram utilizados para

escrever e/ou estavam delineadas as trilhas. No entanto, solicitamos que ficassem atentos ao

processo de corrosão, pois dependendo da quantidade de vezes que a solução é utilizada, o

tempo para corrosão da placa pode aumentar. Após a corrosão, os educandos lavaram a placa

com água, enxugaram-na e utilizaram novamente a esponja de aço para limpá-la. No final do

encontro,  colocamos  os  componentes  eletrônicos  na  placa  que  passou  pela  corrosão  e

iniciamos  a  explicação  de  como  é  feita  a  solda  dos  componentes  na  placa  de  circuito

impresso/placa  de  fenolite.  A maioria  das  placas  a  serem feitas  ficaram  para  o  próximo

encontro. É importante salientar que deixamos para o próximo encontro o término da placa

que iniciamos nesse encontro, porque, devido ao tempo, não conseguimos terminar essa IHL.

                  (a)                                                                     (b)

Figura 22 a e b – Face de cobre da placa de fenolite imersa no percloreto de ferro. 

     

               

43 Substância química que é utilizada para a corrosão do cobre nas placas de circuito impresso de fenolite – um
sal que possui como fórmula química: FeCl3.



93

Figura 23 – Placas de fenolite com as faces de cobre corroídas pelo percloreto de ferro.

Análise e descrição sumária do extrato 7:  Começamos a construir as IHL's com os poucos

educandos que  trouxeram os  seus  componentes  eletrônicos  e  os  materiais  solicitados.  As

dúvidas surgiram durante o processo de construção. Vemos a seguir o relato do educando 8

em seu diário de campo desse encontro:

Durante  esse  processo  surgiram  algumas  dúvidas  como  os  espaços  entre  as
marcações se as mesmas estavam corretas,  a maneira de perfurar a placa se
estava certa,  o tamanho da placa também deixou algumas alunas inseguras .
Mas, o processo transcorreu na medida do possível bem, pois o docente a todo o
momento nos orientava para chegar ao objetivo da aula que era fazer as marcações
na placa (grifos nossos).

Recorte da gravação de áudio: “Será que não está errado não, ele prende aqui e aqui. Escreve

Marta aqui na placa, Ana.” – um dos educandos preparando a placa antes de fazer a corrosão,

com dúvida em como prender a placa no recipiente com o percloreto de ferro. É importante

ressaltar nesse momento a relação de identidade com o objeto de desejo – a IHL –, quando o

educando solicita que inclua por meio da escrita o seu nome na placa.

As dúvidas e as inseguranças dos educandos no processo de construção dos saberes a

partir  do  desenvolvimento  da  IHL nos  levou à  reflexão  sobre  a  práxis  pedagógica  nesse

processo de ensino e de aprendizagem.

Segundo Castoriadis (1982, p. 96),

 

O que fundamenta  a  práxis  não  é  a  deficiência  temporária  do  nosso  saber,  que
poderia ser progressivamente reduzida; é ainda menos a transformação do horizonte
presente, do nosso saber em limite absoluto. A lucidez “relativa” da práxis não é um
mal menor, algo na falta de coisa melhor – não somente porque um tal “melhor” não
existe em parte alguma, mas porque ela é o outro lado de sua substância positiva: o
próprio objeto da práxis é  o novo, o que não deixa reduzir  ao simples decalque
materializado de uma ordem racional pré-constituída, em outros termos, o próprio
real e não um artefato estável, limitado e morto. Esta  lucidez  “relativa”
corresponde igualmente a um outro aspecto da práxis também essencial;  é que o
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sujeito  é  transformado  constantemente  a  partir  desta  experiência  em  que  está
engajado e que ele  faz, mas que o  faz também. “Os pedagogos são educados”, “o
poema faz o poeta”. E é óbvio que daí resulta uma modificação contínua, no fundo e
na forma, da relação entre o sujeito e um objeto os quais podem ser definidos de
uma vez por todas.

Em sintonia  com as palavras  do autor, a  práxis  pedagógica  ocorre quando não há

alienação do homem, cujos saberes são construídos paulatinamente  a partir da incorporação

de pensamentos, memórias e reflexões, permeada de criatividade. As dúvidas e inseguranças

geradas pelo processo de ensino e de aprendizagem permitem que os  educandos façam o

questionamento e o autoquestionamento para a interpretação do mundo como elemento do seu

processo de transformação. Essa é uma experiência única, em que cada educando possui o seu

próprio  tempo  nessa  construção  de  conhecimentos –  para  esse  contexto,  identificamos  a

Práxis Pedagógica como área de significação enumerada. 

4.1.6 Montagem da IHL:  Extrato 8 – “O LED é por último!”

Objetivo:  Indicar em quais equipamentos obsoletos ou inutilizados por defeito podem ser

encontrados os componentes para a construção da IHL. 

Descrição  do  oitavo  encontro: Corroemos  as  placas  de  fenolite  que  estavam  faltando

(extrato referente à etapa Formação Continuada). Em seguida, retomamos ao processo de

soldagem da IHL e conseguimos terminar a construção da IHL iniciada no sétimo encontro.

No segundo momento (extrato referente à etapa Formação Continuada)  explicamos

como utilizar o aplicativo Kommnader para criar “interfaces gráficas” com a linguagem de

programação Shell Script.

Análise e descrição sumária do extrato 8: Como tínhamos a maioria dos educandos com os

materiais e componentes eletrônicos em sala de aula, as surpresas e dúvidas com os processos

de construção da IHL foram surgindo. 

• Na corrosão e colocação dos componentes eletrônicos. Relato do educando 2

no diário de campo: 

A temperatura da solução determinará o tempo da corrosão, quanto mais quente a
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solução mais rápida é a corrosão (a primeira placa que o professor fez correu em +
ou - 10 minutos). A solução só corroe onde não está marcado com a caneta. 

Relato do educando 8 em seu diário de campo:

Quando se retira a placa da solução, o lugar que foi marcado com a caneta (circuito)
não é corroído pelo produto químico. Após retirá-la da solução deve-se lavar a placa
com água corrente para retirar o produto. Após lavá-la se passa a palha de aço no
próprio  lado  do  circuito  e  o  efeito  muda  completamente.  Feito  isso,  inicia-se  o
encaixe dos componentes eletrônicos nos seus respectivos lugares um de cada vez,
pois eles passarão pelo processo da solda.

Recortes das gravações de áudio: “E se passar muito tempo no percloreto?”.

Respondemos que todo o cobre da placa seria corroído, até mesmo as trilhas

delineadas. “Você vai fazer o circuito assim? Oh! Era para ter dois furinhos

aqui.” – educando avisando ao outro que ele esqueceu de fazer dois furos para

a colocação de componentes eletrônicos. Um recorte da gravação do diálogo

entre  os  educandos para  entender  onde  seria  colocado  cada  componente

eletrônico:   

Maria: Cida, aqui embaixo é o LED.

Cida:  … Vai encaixar aí.

Cida: Ah! Ele vai colocar agora os resistores...

Maria: É aqui mesmo, isso mesmo.

Rafa: O LED é por último! 

Maria: O LED é aqui embaixo.

Rafa: Aí é o conector a ser soldado.

 

A Figura 24 – retirada do diário de campo do  educando 17 que participou

desse diálogo – mostra  os  nomes dos  componentes  eletrônicos  escritos  em

seus  devidos  lugares  no  papel  milimetrado,  como  lembrete  para  a  futura

colocação e soldagem na placa corroída. 

Figura 24 – Nomes dos componentes e de seus respectivos lugares na placa de fenolite.
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• Na soldagem dos componentes eletrônicos.  Relato do  educando 14 em seu

diário de campo: 

Cada furo do conector é sondado. Todo o trabalho de sondagem é um processo de
paciência.  Depois coloca os resistores preenchendo em sequência de 8 resistores
onde vai ser colocado o Led e depois sondar. Agora é a vez do Led, que tem sua
polaridade positiva e negativa,  o catodo do Led é onde tem o corte.  Para o Led
acender tem que estar o positivo com o positivo, o negativo com o negativo. Depois
é só sondar o Led, que é o positivo que vai ao resistor a parte de baixo, depois é só
cortar. Está ponto o circuito.

Esse  educando,  apesar  de  entender  o  que  acontece  com  o  processo  de

soldagem, trocou a palavra “soldar” pela “sondar”. É importante relatar que as

dificuldades  com os termos técnicos  acompanham esses  educandos desde o

primeiro  encontro.  Porém,  vários  educandos –  nesse  encontro  –  utilizaram

alguns  termos  que  não  foram discutidos  anteriormente  e  que  grifamos  em

alguns comentários dos educandos: “Tenho ferro e solda se precisar, só não sei

á  soldar,  eu  tentei  em casa”;  “Não quer  esquentar  não?  Então  deve  ser  a

tomada, o outro não estava pegando não”; ”Isso é  solda?”; “Essa  tomada é

que não presta” –  educando se referindo à tomada elétrica, onde é ligado os

dispositivos eletroeletrônicos –; “O ferro está esquentando ainda?” – um dos

educandos se referindo ao ferro de soldar; “Chave de fenda?” – um educando

respondendo a um pedido de chave, cuja solicitação não informava qual o tipo

da  chave  (Fenda  ou  Philips).  É  oportuno  ressaltar  outros  comentários  que

chamaram a nossa atenção nesse processo de soldagem: “Imagina o trabalho

que tem aquele pessoal que conserta rádio, televisão.” – educando que, a partir

de  sua  dificuldade  em soldar,  imagina  as  dificuldades  enfrentadas  por  um

técnico que conserta dispositivos eletrônicos;  “Lavou, passou bombril, aí vai

prender aqueles  negocinhos ali” – quando o  educando diz “prender aqueles

'negocinhos'”,  ele  está  se  referindo  aos  componentes  eletrônicos  que  serão

futuramente soldados; “Meu marido também mexe em tudo.” – um educando

comparando o seu marido a outro  educando que está soldando; “Eu também

quero o meu LED... quero levar para a minha neta ver, meu circuito também

funcionando” –  educando querendo mostrar  o  seu troféu  – a  IHL pronta e

funcionando – para a sua neta; “A minha plaquinha vai ficar aqui, viu!” – o

educando se preocupando com a “plaquinha” (a IHL),  objeto de desejo em
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construção, que ficaria guardada até o próximo encontro.

As descobertas, dúvidas, dificuldades, surpresas, questionamentos e reflexões nessas

práticas  de  construção  da  IHL  pelos  educandos foram  elementos  que  auxiliaram  a

interpretação  do  mundo  tecnológico  como elemento  do  seu  processo  de  transformação  –

identificamos a Práxis Pedagógica como uma das áreas de significação elencadas. Outra área

de significação que identificamos foi a (Re)construção de Conceitos Científico-Tecnológicos,

quando  os  educandos descrevem  os  seus  objetos  da  experiência  –  corrosão  da  placa,

colocação dos componentes  eletrônicos  e soldagem –, permitindo o seu reconhecimento a

partir do estabelecimento de nexos de lógica com os termos utilizados durante o processo –

como ferro de soldar, solda, tomada e chave de fenda.

4.1.7 Montagem dos projetos de controle do DEC: Extrato 9 – “[...] pode ser aceso de 2
em 2”

Objetivo:  Indicar em quais equipamentos obsoletos ou inutilizados por defeito podem ser

encontrados os LED's. 

Descrição do nono encontro: Fizemos uma revisão da linguagem de programação  Shell

Script no aplicativo Kommander.

No segundo momento (extrato referente à etapa Formação Continuada), a partir das

explicações, solicitamos que os educandos desenvolvessem alguns programas que simulassem

o pisca-pisca de árvore de Natal com a placa construída. 

Análise e descrição sumária do extrato 9: Nesse encontro, os educandos levaram as IHL's

construídas (Figura 25 – a e b) – primeiro resultado das aulas práticas –, pois agora iríamos

simular o pisca-pisca de árvore de Natal com o s LED's da placa. 
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       (a)                                                                                 (b)

Figura 25 a e b – Placa IHL com os componentes colocados e soldados.

Antes da simulação com os comandos necessários para acender e apagar os LED's na

linguagem Shell Script no aplicativo Kommander, explicamos o que significava um algoritmo

– uma sequência de passos executados para a realização de uma ou mais tarefas – e a sua

relação com LED's  da  IHL,  que estão conectados  aos  bits da  porta  paralela.  Destacamos

abaixo alguns relatos de diários de campo e recortes de gravações de áudio dos educandos, em

que ocorreram demonstrações do aprendizado com os algoritmos, a partir da simulação do

pisca-pisca de árvore de Natal com os LED's da IHL construída. A seguir, temos o relato do

educando 14 no seu diário de campo: 

A tabela  D7,  D6,  D5,  D4,  D3,  D2,  D1;  D0.  Cada valor  tem um valor  decimal
correspondente ao Led que se quer acender. Querendo acender mais de um é só
somar os números.  A sequência de apagar e acender é um algoritmo que sem
mistério é algo que está presente na natureza, ou seja, tudo na vida tem uma
sequência lógica. 

Diante  de  tantas  peripécias  que  podemos  simular  com o  Led,  é  de  ficar
impressionada com a transformação do mundo com o avanço da tecnologia. O Led
pode ser aceso de 2 em 2, 3 em 3 e assim por diante, é só somar os números.
Pode também simular o Led em sequência variadas e criar sequência de luzes
variadas. A velocidade do Led também pode ser alterada é só mudar o valor.
Então, mãos em ação para a criatividade. (grifo nosso).

Relato do educando 4 em seu diário de campo: “Tivemos aula pratica com a placa com

total funcionamento e os leds acendendo e apagando, cada aluna teve a oportunidade de se

aproximar do material  construído, manuseando acendendo e apagando o mesmo e  o

professor  fazendo  algumas  intervenções”  (grifos  nossos).  Relato  no  diário  de  campo  do

educando 8: 

No decorrer da explicação foi retomado o processo do acender e o apagar o
LED  a  partir  de  respectivos  comandos  obedecendo  a  uma  seqüência  de
algoritmos.

Os  comandos  podem  ser  programados  a  partir  da  vontade  e  da
necessidade do programador. O mesmo poderá simular várias possibilidades
para  que  os  LEDs  acendam  ou  apaguem  e  as  simulações  podem  variar
infinitamente possibilitando muitas variações.
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Foi  solicitado  pelo  docente  que  a  turma  também  participasse  no
momento  das  simulações  como  forma  de  demonstrarem  o  que  entenderam
sobre os cálculos binários. Foi um momento interessante,  pois um ajudava o
outro  no  momento  dos  cálculos  acontecendo  uma  troca  significativa (grifos
nossos).

Recorte das gravações de áudio: perguntamos aos educandos como eles acenderiam o

terceiro, o segundo e o primeiro LED's. Resposta da maioria dos  educandos: “1, 2 e 8” (se

referindo aos valores em decimal dos  bits da porta paralela D0, D1 e D3), porém um dos

educandos que estava com dúvidas perguntou: “Por quê?”, e respondemos: “8 e 2 e 1... 11” e

a maioria dos educandos respondeu: “É só somar”. Continuamos o processo de entendimento

da lógica para acender e apagar os LED's da IHL, fazendo outras perguntas: “E como faremos

para acender um LED de cada vez?”, e a maioria dos educandos responderam: “1, 2, 4, 8, 16,

32, 64, 128”. “E para acender ao contrário os LED's?”; um educando indagou: “De novo?”,

mas  a  maioria  dos  educandos respondeu:  “é  o  contrário”  – se  referindo à  sequência  dos

números  em decimal  128,  64,  32,  16,  8,  4,  2  e  1  para o acendimento  dos  LED's.  “E se

quiséssemos acender o primeiro e o último?”; um dos  educandos responde: “Aí você soma

128 mais 1”. 

Antes de ir para a programação em Shell Script no aplicativo Kommander, explicamos

que o pisca-pisca de árvore Natal é o mesmo usado para enfeitar as árvores das ruas, janelas

das  casas  e  shoppings  centers.  Em seguida,  sugerimos  que  os  educandos  escrevessem a

sequência que gostariam para acender e apagar os LED's (algoritmo) – um dos educandos

respondeu:  “Vai  ser  de  três  em três,  direita  para  esquerda  e  da  esquerda  para  a  direita”.

Definido a sequência, explicamos alguns comandos na linguagem Shell Script no aplicativo

Kommander para acender e apagar os LED's com tempos diferenciados – programação com a

linguagem Shell Script no aplicativo Kommander. No aplicativo Kommander, solicitamos que

os educandos criassem uma sequência de comandos da linguagem Shell Script – o algoritmo

com os comandos da linguagem de programação – que fosse demonstrada através dos LED's

da IHL. Nesse momento, a IHL estava conectada através do cabo paralelo DB25/macho –

DB25/macho (Figura 26 – a e b) na porta paralela do computador (Figura 26 – c e d). Na

Tabela 3, são mostrados os algoritmos desenvolvidos pelos educandos com os comandos da

linguagem de programação Shell Script no aplicativo Kommander; e, na Figura 27 (a), está a

tela  do  programa  Salvador, que  foi  construído  pelos  educandos  a  partir  do  aplicativo

Kommander, cujo algoritmo com os comandos da linguagem de programação Shell Script

foram inseridos (Figura 27 – b) – segundo resultado das aulas práticas.
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                                 (a)                                                            (b)

                                       

                               (c)                                                                         (d)

Figura 26 a, b, c e d – Cabo paralelo DB25/macho – DB25/macho conectado na IHL e na porta paralela.

Tabela  3 – Algoritmos desenvolvidos pelos educandos com os comandos da linguagem de programação

Shell Script no aplicativo Kommander.

Algoritmo 1: 

Os LED's irão acender um
de  cada  vez  no  intervalo
de  tempo  de  0,2s  da
esquerda  para  a  direita  e
vice-versa.

Algoritmo 2: 

Os  LED's  serão  todos
apagados  e  acenderão
todos no intervalo de 0,2s.

Algoritmo 3: 

Os LED's irão acender de
dois em dois no intervalo
de 0,2s até o valor 254.

Algoritmo 4: 

Os LED's irão acender de
três  em  três  no  intervalo
de 0,2s até o valor 255.

#!/bin/bash

outb 0x378 1
sleep 0.2
outb 0x378 2
sleep 0.2
outb 0x378 4
sleep 0.2
outb 0x378 8
sleep 0.2
outb 0x378 16
sleep 0.2
outb 0x378 32
sleep 0.2
outb 0x378 64
sleep 0.2
outb 0x378 128
sleep 0.2
outb 0x378 64

#!/bin/bash

outb 0x378 0
sleep 0.2
outb 0x378 255
sleep 0.2
outb 0x378 0
sleep 0.2
outb 0x378 255
sleep 0.2
outb 0x378 0
sleep 0.2
outb 0x378 255
sleep 0.2
outb 0x378 0
sleep 0.2
outb 0x378 255
sleep 0.2
outb 0x378 0

#!/bin/bash

outb 0x378 0
sleep 0.2
outb 0x378 2
sleep 0.2
outb 0x378 4
sleep 0.2
outb 0x378 6
sleep 0.2
outb 0x378 8
sleep 0.2
outb 0x378 10
sleep 0.2
outb 0x378 12
sleep 0.2
outb 0x378 14
sleep 0.2
outb 0x378 16

#!/bin/bash

outb 0x378 0
sleep 0.2
outb 0x378 3
sleep 0.2
outb 0x378 6
sleep 0.2
outb 0x378 9
sleep 0.2
outb 0x378 12
sleep 0.2
outb 0x378 15
sleep 0.2
outb 0x378 18
sleep 0.2
outb 0x378 21
sleep 0.2
outb 0x378 24
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sleep 0.2
outb 0x378 32
sleep 0.2
outb 0x378 16
sleep 0.2
outb 0x378 8
sleep 0.2
outb 0x378 4
sleep 0.2
outb 0x378 2
sleep 0.2
outb 0x378 1

sleep 0.2
outb 0x378 255
sleep 0.2
outb 0x378 0
sleep 0.2
outb 0x378 255
sleep 0.2
outb 0x378 0
sleep 0.2
outb 0x378 255

sleep 0.2
outb 0x378 18
sleep 0.2
outb 0x378 20
sleep 0.2
outb 0x378 22
sleep 0.2
outb 0x378 24
sleep 0.2
...
outb 0x378 254

sleep 0.2
outb 0x378 27
sleep 0.2
outb 0x378 30
sleep 0.2
outb 0x378 33
sleep 0.2
outb 0x378 36
sleep 0.2
...
outb 0x378 255

(a)
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(b)

Figura 27 a e b – Tela do programa Salvador construída a partir do aplicativo Kommander e tela do
algoritmo com os comandos da linguagem de programação Shell Script inseridos no programa Salvador.

É importante  relatar  que,  durante as  perguntas  para a  compreensão da  lógica  para

acender  e  apagar  os  LED's  da  IHL,  um  educando,  preocupado  com  a  multiplicação  do

processo da Robótica na escola onde leciona comenta: “Meus alunos vão fazer isso, mas para

isso precisa do conhecimento que perpassa a disciplina” – demostração de que o educando

não  está  preparado  para  a  multiplicação  da  Robótica  (solicitamos  ao  educando  para

retomarmos essa discussão no último encontro). 

O processo de ensino e de aprendizagem da construção de sequências de passos a

serem executados na realização da tarefa de acender e apagar – algoritmos – os LED's da IHL

que estão conectados aos  bits da porta  paralela  e  a transcrição  desses  algoritmos  para  os

comandos  da  linguagem  de  programação  Shell  Script gerou  o  programa  Salvador  no

aplicativo  Kommander.  Portanto,  identificamos  nesse  processo  a  Práxis  Pedagógica  e  a

(Re)construção de Conceitos Científico-Tecnológicos  concomitantemente como duas áreas

de significação elencadas, pois as reflexões e os questionamentos auxiliaram os educandos na

interpretação  do  mundo  tecnológico  como  elemento  do  seu  processo  de transformação.

Ajudaram, ainda, a descreverem os seus objetos da experiência – os algoritmos –, permitindo
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o seu reconhecimento a partir do estabelecimento de nexos de lógica com os LED's da IHL,

que  estão  conectados  aos  bits da  porta  paralela,  acendendo  e  apagando-os  a  partir  dos

comandos da linguagem de programação Shell Script no aplicativo Kommander. Outra área

de significação identificada foi a de Inclusão Digital, pois os educandos conheceram tanto o

processo de construção do código-fonte quanto o produto (as respostas do software) – criação

com o código-fonte do programa Salvador no aplicativo Kommander. 

4.1.8 Avaliação: Extrato 10 – “O interessante é entender o que acontece por trás de tudo
isso” 

Objetivo: Avaliar  o  tempo  todo  as  atividades,  o  projeto  desenvolvido,  os  processos

envolvidos e o produto final – a avaliação é cíclica.

Descrição do décimo encontro: solicitamos que os educandos fizessem a sua autoavaliação

da oficina de Robótica Pedagógica Livre. Fizemos algumas perguntas durante o encontro para

que eles respondessem: 

 Pergunta 1: o que você aprendeu com a construção do kit básico de Robótica

Pedagógica Livre na oficina? 

 Pergunta 2: qual a contribuição da oficina de Robótica Pedagógica Livre  para

o seu processo de formação e construção do conhecimento?

 Pergunta 3: qual a importância da Robótica Pedagógica Livre no seu dia a dia?

 Pergunta 4: qual a importância da Robótica Pedagógica Livre nas disciplinas

escolares?

 Pergunta 5: o que essa oficina melhorou e/ou acrescentou na sua prática e/ou

práxis pedagógica? 

 Pergunta  6:  o  que  ela  contribuiu  para  a  sua  formação  enquanto  agente

multiplicador? 

 Pergunta 7: quais foram as dificuldades? 

 Pergunta 8: qual a sua proposta de trabalho para os seus alunos onde você

leciona? 

 Pergunta 9: O que você aprendeu sobre o uso de sucatas e lixo tecnológico na

Robótica Pedagógica Livre?
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 Pergunta  10:  o  que  você  aprendeu  para  a  com  a  construção  de  artefatos

robóticos na oficina de Robótica Pedagógica Livre? 

Análise e descrição sumária do extrato 10: separamos alguns depoimentos dos educandos a

partir das gravações de áudio e dos diários de campo, como respostas às perguntas feitas no

encontro.  Não  encontramos  todas  as  respostas  para  as  perguntas,  mas  separamos  alguns

recortes  –  das  gravações  de  áudio  e  dos  diários  de  campo  –  que  nos  possibilitaram  a

identificação das nossas áreas de significação enumeradas:

Educando  1: Tinha  rejeição  da  minha  parte,  mas  a  partir  das  aulas  no
computador  pude  aprender  sobre  os  LED's. (grifos  nossos).  (Recorte  das
gravações de áudio);

Vivemos no mundo das tecnologias. Estamos precisando aprender com as
tecnologias, como as crianças e nossos alunos, no dia a dia, perder o medo.

Fiquei  feliz  quando soube que  íamos  ter  mais  um ciclo  de  Robótica,
pensando que fosse para aprender a confeccionar brinquedos eletrônicos, para
aperfeiçoar e criar com os meus alunos. A principio  tive grandes dificuldades,
porque o professor trabalhou com alguns conteúdos de física e matemática, que
há anos não estudava. De tudo que foi dado tenho certeza de que aprendi um pouco
apesar das dificuldades e serviu para o meu crescimento profissional, não restam
dúvidas que preciso estudar.

Passei  a  observar  em  casa  a  luzinha  do  computador,  dos  controles
existentes, celulares, na rua os semáforos, a placa de sinalização de 70 KW por
hora alguns Pisca-piscas da Arvore de Natal, fico a questionar se é Leds ou não.
(grifos nossos). (Recorte do Diário de Campo);

Educando 5:  Realmente o meu olhar hoje para a lâmpada, para um semáforo, ou
um pisca-pisca,  não  vai  ser  mais  o  mesmo de  antes  de  participar  dessas  aulas,
embora sabendo que pouco eu irei usar na minha prática escolar. (grifos nossos).
(Recorte do Diário de Campo);

Educando 8: O estudo de robótica para mim significou muito, pois foi algo novo e
desafiador. Sendo assim,  as aulas trouxeram inquietações,  mas também novas
possibilidades e aquisição de novos conhecimentos fundamentais para o meu
crescimento no âmbito pessoal e profissional.

Quando  me  deparei  com  termos  muito  técnicos  da  própria  disciplina
fiquei receosa e ao mesmo tempo angustiada, pois achei que não daria conta de
tantas informações que até o momento eram novas.  No entanto, a vontade de
avançar  e  querer  saber  mais  era  maior  já  que  dependeria  só  de  mim  para
compreender o que estava sendo abordado nas aulas. 

Cada aula foi um desafio, e à medida que elas aconteciam percebi o quanto o
conteúdo básico estava sendo assimilado.  É claro que muitas dúvidas surgiram
durante todo o processo, mas através de questionamentos foi possível entender
mais sobre o conteúdo proposto.

No  âmbito  pessoal  percebo  o  quanto  foi  importante  tentar  entender  o
processo  de  produção  do  kit,  pois  ele  proporcionou  momento  de  trocas  de
informações com as demais colegas e o quanto foi importante doar um pouco
do que aprendi com as mesmas, pois para que haja crescimento e assimilação
de  alguma  informação  considero  que  você  precisa  dialogar  e  chegar  a  um
consenso.
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No  âmbito  profissional  percebo  que  o  trabalho  com a  robótica  pode  ser
trabalhado num contexto mais pedagógico,  pois ensinar algo requer métodos e
técnicas que são essenciais para que haja uma boa aprendizagem dos alunos. A
robótica para mim hoje já é uma realidade e sei que quanto menos esperar ela irá
fazer parte da realidade de os outros profissionais em educação e instituições. 

Portanto, o que vivenciei durante todo o processo me possibilitou aquisição
de  novos  saberes.  Sendo  assim,  para  que  eu  possa  me  desenvolver  tenho
consciência de que é fundamental que parta de mim o interesse, o desejo de avançar
cada vez mais. E já que nenhum conhecimento pode ser arrancado de ninguém
não custa nada adquiri-lo. (grifos nossos). (Recorte do Diário de Campo);

Educando 10: Que eu preciso aprender, a criança não tem medo, a gente fica com
medo.  E seu errar? Pressionada pela deficiência.  Eu nunca tive curiosidade de
trocar a lâmpada, sempre meu marido troca, e a partir das aulas  eu pude trocar a
lâmpada de meu quarto. (grifos nossos). (Recorte das gravações de áudio);

Educando 11: Quando queimava o fio do ferro elétrico eu cortava e emendava, mas
o interessante é entender o que acontece por trás de tudo isso. No supermercado,
quando eu ia colocar uma lâmpada de 220V em 110V, minha filha disse para ter
cuidado, eu disse: eu sei, só estou testando, matar a curiosidade. (grifos nossos).
(Recorte das gravações de áudio); 

[…] não podemos negar o desenvolvimento tecnológico, científico e que estamos
envolvidas  nesse  movimento  e  é  necessário  uma  noção,  um  determinado
conhecimento  para  facilitar  nosso  trabalho  e  nossa  vida  nessa  correria
tecnológica. Importante também foi a clareza com a utilização  de materiais que
seria  jogado fora  prejudicando o  meio  ambiente  e  que podemos  utilizar  de
maneira prazerosa para trabalhos em sala de aula. Quando fiz o balanço do que
ficou chego a conclusão que o que ficou é de grande utilidade passei a observar o
movimento de cada jogo de luz do aceder e apagar de que maneira posso ensinar a
proteger o meio ambiente,  e é preciso aprender mais com um outro olhar e
tentar vencer minhas dificuldades e rejeições. (grifos nossos). (Recorte do Diário
de Campo);

Educando 12: As aulas de robótica desde o início tem sido um pouco complicada
quando se trata de mexer com o que não se tem nem idéia do que é e pra que
serve.  Aos  poucos  fui  compreendendo  a  importância  dessas  aulas.  Mais  que
aprender a mexer no computador é conhecê-lo, como funciona e o que podemos
fazer  com  ele.  Podemos  criar  coisas  e  levar  para  nossos  alunos  o  que  é  a
tecnologia e o que podemos fazer e criar com ela. A partir desses conhecimentos
as aulas ficaram mais fáceis. Quando comecei a usar o computador na prática para
fazer funcionar um LED. Pronto! Foi a maior alegria! Ligar os pontos negativos com
positivos  e  fazê-lo  acender  foi  maravilhoso  e  depois  ver  ao  vivo  e  a  cores  na
plaquinha de circuitos foi melhor ainda.  Fiquei imaginando como seria aplicar
com meus alunos e o que eles também sentiriam. (grifos nossos). (Recorte do
Diário de Campo);

Educando 14: Isso contribuiu para a formação, o entendimento do pisca-pisca, as
informações para acender,  as sequências no momento que percebi  isso.  (grifos
nossos). (Recorte das gravações de áudio);

Diante de vários depoimentos das colegas em relação às aulas, pude perceber
que  mesmo  com  as  dificuldades  que  ocorreram  em  assimilar  os  conteúdos  da
disciplina: uma coisa é certa:  a descoberta do led, sua função e onde podemos
encontrar, todas nós aprendemos, algo que era desconhecido para algumas de
nós, hoje já estamos familiarizadas, tudo isso, graças à robótica.

Depois  das  oficinas,  observar  um  semáforo  e  outros  equipamentos  que
utilizam o circuito impresso com a tecnologia da informática, que traz uma série de
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praticidade e exatidão. A tecnologia informatizada é uma necessidade da sociedade
pós-moderna,  onde ampliamos nossos conhecimentos.  Por isso,  a escola precisa
buscar e provocar a curiosidade de nossos alunos que irá contribuir para uma
melhoria no contexto educacional. 

Sendo assim, é importante que nós professores estejamos preparados com
as inovações da área em questão. Estamos numa nova era, a era da informática
e não podemos ignorar essa transformação do mundo global. (grifos nossos).
(Recorte do Diário de Campo);

Educando 16: Tecnologia  não é  só  computador.  (grifos  nossos).  (Recorte  das
gravações de áudio);

Educando 17: A partir da simulação ficou mais fácil aprender a questão do
circuito e componentes eletrônicos. Comecei a perceber em casa, a olhar mais o
computador, o acesso se tinha. Já sei ligar o computador, vê o que tem atrás da
CPU, até posso auxiliar o técnico que vai na escola. Eu tive ajuda das colegas.
(grifos nossos). (Recorte das gravações de áudio);

Observei  que  durante  todas  essas  oficinas  o  professor  esteve  sempre
preocupado  em mostrar  todo o  processo  para se  chegar ao  produto.  Se não
tivermos a práxis pedagógica de nada vai adiantar o aprendizado e também
devemos  ter  uma  metodologia  de  Projetos,  um  processo  de  como  fazer  e
construir. 

Robótica  pode  ser  ingressada  no  currículo,  como  a  mais  nova
modalidade mesmo sendo um conteúdo novo com uma metodologia avançada,
mas  as  escolas  da  rede  ainda  não  estão  devidamente  equipadas  para  essa
transformação do novo conteúdo. (grifos nossos). (Recorte do Diário de Campo);

Educando A: A matemática que eu tive conhecimento foi de primeira a quarta
série. Ficou muitas interrogações, mas espero que a partir desta oficina eu procure
estudar  mais  para  tá  mais  envolvida  no  contexto.  (grifos  nossos).  (Recorte  das
gravações de áudio);

Educando B: Na escola quinta a oitava, hoje já tem ciência e tecnologia, neste
sentido a robótica ajudou.  O conteúdo em si  precisa de mais aulas.  Foi uma
coisa que eu nunca fiz, habilidades eu não tenho. Com certeza eu aprendi um pouco.
(grifos nossos). (Recorte das gravações de áudio);

Educando  C: Qual  o  positivo  e  negativo  para  não  ligar  mais  invertido  a
bateria... No ano passado tive uma turma de adolescentes e um aluno levava uma
bateria para sala de aula e eu não sabia como podia ajudar este aluno, não dei
importância por desconhecimento, hoje faria diferente. (grifos nossos). (Recorte
das gravações de áudio); 

Educando D: Eu conheço o outro material, aquela caixa realmente não orienta o
professor; a parte técnica que agente não sabe, que não tem conhecimento; os meus
alunos  sabem,  faz  motor  disso  e  daquilo,  os  alunos  sabem  mais  do  que  o
professor mexer nisso aqui, por que eles gostam, uma brincadeira. Mas nós não
estamos  preparadas,  aqui  já  aprendemos  alguma  coisa  que  pudesse  ser
multiplicadores em sala de aula, eu mesmo não tenho condições de multiplicar; na
maioria  das  escolas  não  tem, inclusive  é  caríssimo.  No estado,  a  maiorias  das
escolas do estado tem e praticamente está no lixo, por que o professor não sabe
usar. (grifos nossos). (Recorte das gravações de áudio).

Foi possível constatar pelos relatos que alguns educandos fizeram o vínculo das aulas

da oficina de Robótica Pedagógica Livre com as aulas da escola onde lecionavam – conforme
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depoimentos dos  educandos 1 (“Fiquei feliz quando soube que íamos ter mais um ciclo de

Robótica,  pensando  que  fosse  para  aprender  a  confeccionar  brinquedos  eletrônicos,  para

aperfeiçoar e criar com os meus alunos.”), B (“Na escola quinta a oitava, hoje já tem ciência e

tecnologia,  neste  sentido  a  robótica  ajudou.”),  C  (“No  ano  passado  tive  uma  turma  de

adolescentes e um aluno levava uma bateria para sala de aula e eu não sabia como podia

ajudar este aluno, não dei importância por desconhecimento, hoje faria diferente.”) e D (“Os

meus alunos sabem, faz motor disso e daquilo,  os alunos sabem mais do que o professor

mexer nisso aqui, por que eles gostam, uma brincadeira.”). 

Entretanto,  alguns  questionamentos  e  dificuldades  foram  apresentadas  por  vários

educandos para o contexto educacional da Robótica: apesar do educando 5 reconhecer o seu

processo de transformação em relação ao mundo tecnológico, ele relata que irá utilizar pouco

do que foi discutido na oficina de Robótica Pedagógica Livre na sua “prática escolar”;  o

educando B  ressalta  que  o  conteúdo  ministrado  na  oficina  precisa  de  mais  aulas  –

concordamos com o educando, pois esse processo de ensino e de aprendizagem deveria ser

algo contínuo (formação continuada);  o  educando 17 argumenta que a  “robótica pode ser

ingressada no currículo, como a mais nova modalidade mesmo sendo um conteúdo novo com

uma metodologia avançada, mas as escolas da rede ainda não estão devidamente equipadas

para essa  transformação do novo conteúdo.”;  o  educando 14 salienta  “que escola  precisa

buscar e provocar a curiosidade de nossos alunos que irá contribuir para uma melhoria no

contexto  educacional”  e  completa  que  “é  importante  que  nós  professores  estejamos

preparados  com as  inovações  da  área  em questão.”  –  a  “área  em questão”  relatada  pelo

educando é a Robótica Pedagógica; o educando D questiona até que ponto o kit de Robótica

Pedagógica  proprietário  orienta  os  professores  nas  aulas  de  Robótica  e  relata  a  sua

preocupação de não estar preparado para multiplicar a Robótica Pedagógica em sala de aula,

pois  seus  alunos  sabem  mais  que  ele.  E  finaliza  ressaltando  sobre  os  kits de  Robótica

Pedagógica  proprietários  que  estão  parados nas  escolas  públicas,  pois  os  professores  não

sabem  usá-los.  Identificamos  a  Práxis  Pedagógica  como  uma  das  áreas  de  significação

enumeradas,  pois  o  questionamento  e  a  reflexão  da  Robótica  Pedagógica  no  contexto

educacional auxiliaram os educandos a interpretar o mundo como elemento do seu processo

de transformação. 

É importante também ressaltar as dificuldades enfrentadas – na oficina de Robótica

Pedagógica Livre – pelos educandos 1 e A com os assuntos ministrados em sala de aula e que

estavam relacionados às disciplinas de Matemática e Física e no depoimento do educando 10,
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referindo-se ao “medo de errar”, à sua “deficiência”. Será que o “medo de errar” durante as

aulas da oficina de Robótica Pedagógica Livre perpassava a “deficiência” em compreender os

assuntos que estavam relacionados às disciplinas de Matemática e/ou Física? E/ou será pela

resistência ao tecnológico? Na continuação do depoimento do educando 10, ele relata que

passou a trocar a lâmpada do seu quarto a partir das aulas de Robótica, ou seja, as discussões

em sala de aula, em que os assuntos estavam relacionados à disciplina de Matemática e Física,

foram relevantes para que esse educando questionasse e refletisse sobre sua interpretação do

mundo tecnológico como elemento do seu processo de transformação. Identificamos a Práxis

Pedagógica  como  uma  das  áreas  de  significação  elencadas  nesse  posicionamento. Ao

descrever  o  seu  objeto  da  experiência  –  a  troca  da  lâmpada  queimada  do  seu  quarto  –,

permitindo o seu reconhecimento a partir do estabelecimento de nexos de lógica com alguns

assuntos discutidos das disciplinas de Matemática e Física, identificamos  a  (Re)construção

de Conceitos Científico-Tecnológicos como área de significação enumerada. 

Os depoimentos desses educandos confirmam nossas discussões feitas no Capítulo 2,

ou seja, para conciliar as informações necessárias para a construção do conhecimento – nesse

processo  de  ensino  e  de  aprendizagem  –  elas  foram  influenciadas  pelo  fato  de  estarem

adormecidas (educando 1) e/ou porque os educandos tiveram uma má formação no Ensino

Fundamental e/ou Médio (educando A) e/ou por resistência ao tecnológico conforme relatos

dos educandos 1 e 11 – a rejeição como forma de resistir ao tecnológico.   

Outro ponto importante a ser relatado – nos depoimentos dos educandos 8 e 17 – é o

compartilhamento  das  informações  entre  os  educandos,  auxiliando  uns  aos  outros,  no

processo  de  ensino  e  de  aprendizagem  para  a  construção  do  conhecimento  a  partir  do

desenvolvimento  do  kit básico de Robótica Pedagógica  Livre,  pois  discutimos durante os

encontros da oficina que, quando trabalhamos juntos, as dificuldades são amenizadas. Essa é

uma  das  características  da  comunidade  de  Software Livre.  Esse  processo  de  formação

continuada, nesta pesquisa, auxiliou os educandos na “aquisição de novos saberes”, conforme

relata o educando 17. Saberes que identificamos na (res)significação do termo “tecnologia”,

segundo relato  do  educando  16 ao  afirmar  que  a  “tecnologia  não é  só  computador”;  no

depoimento do educando 17: que para “um processo de como fazer e construir” é importante a

“práxis pedagógica” e a “metodologia de projetos”; na compreensão de que “o interessante é

entender o que acontece por trás de tudo isso” – depoimento do educando 11, em que ele se

refere à palavra “isso”, aos “processos” existentes para o entendimento por exemplo: de como

funciona  o  processo  de  luminosidade  de  uma  lâmpada  de  220V (cai  pela  metade  a  sua
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luminosidade) quando é colocada na energia de 110V; na utilização do aplicativo Ktechlab

para auxiliar a compreensão dos circuitos e dos componentes eletrônicos – relato do educando

17; no desenvolvimento do algoritmo para controlar os LED's da IHL e no conhecimento

construído a partir das informações sobre o componente eletrônico LED – relato do educando

14; na compreensão de que “aprender mexer no computador é conhecê-lo, como funciona e o

que podemos fazer com ele” – relato do educando 12; na identificação da polaridade, positivo

e negativo, da bateria, para não ligá-la invertida – relato do educando C; que “ensinar requer

métodos e técnicas que são essenciais para que haja uma boa aprendizagem dos alunos” –

depoimento  do  educando  8;  no  relato  do  educando  11:  “não  podemos  negar  o

desenvolvimento  tecnológico,  científico  e  que  estamos  envolvidas  nesse  movimento  e  é

necessário uma noção, um determinado conhecimento para facilitar nosso trabalho e nossa

vida  nessa  correria  tecnológica”.  E  termina  o  depoimento  ressaltando  a  importância  da

“utilização de materiais que seriam jogado fora prejudicando o meio ambiente e que podemos

utilizar de maneira prazerosa para trabalhos em sala de aula.”; nas dificuldades com os termos

técnicos,  inquietações  e  questionamentos  sobre  o  processo  de  ensino  e  de  aprendizagem

proposto pela oficina – relato do educando 8; no depoimento do educando 17, relatando que já

sabe ligar o computador, ver o que tem atrás da CPU e que até auxiliaria o técnico que vai na

escola  – se  referindo  ao  técnico  que  dá  a  manutenção  nos  computadores  da  escola  onde

leciona; no questionamento se são ou não LED's nas observações de semáforos, celulares e

outros  dispositivos  –  relato  do  educando  1.  Nos  questionamentos  e  reflexões  que  foram

discutidos para a construção desses saberes a partir  do  compartilhamento das informações

entre os educandos, que auxiliaram os educandos na interpretação do mundo como elemento

do seu processo de transformação, identificamos a Práxis Pedagógica como uma das áreas de

significação elencadas. 

Na (res)significação da palavra “computador”, os educandos foram capazes de tratar as

informações do computador e transformá-las em conhecimento; o “computador” deixa de ser

uma “caixa preta” e é compreendido como um recurso tecnológico do processo de ensino e

aprendizagem. Podemos identificar esse fato nos relatos dos educandos 12 e 17 – “Mais que

aprender a mexer no computador é conhecê-lo, como funciona e o que podemos fazer com

ele. Podemos criar coisas e levar para nossos alunos o que é a tecnologia e o que podemos

fazer e criar com ela.” (educando 12). “Já sei ligar o computador, vê o que tem atrás da CPU.”

(educando  17).  Atribuímos  para  esse  contexto  a  (Re)construção  de  Conceitos

Científico-Tecnológicos como área de significação enumerada. 
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Ao descreverem os seus objetos das experiências – colocar uma “lâmpada de 220V em

110V”  “para  matar  a  curiosidade”  (educando 11),  e  ligar  um  dispositivo  eletrônico  na

“bateria” (educando C) –, permitindo o seu reconhecimento a partir do estabelecimento de

nexos  de  lógica com alguns  assuntos  discutidos  das  disciplinas  de  Matemática  e  Física,

identificamos  a  (Re)construção  de  Conceitos  Científico-Tecnológicos  como  área  de

significação elencada. 
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5 CONCLUSÃO

Neste capítulo, iremos fazer um resgate dos nossos objetivos iniciais de pesquisa, para

discutirmos  se  foi  possível  responder  às  questões  propostas  de  investigação.  Portanto,

apresentamos  as  conclusões  sobre  o  tema  pesquisado  e  ensaiamos  respostas  aos

questionamentos levantados no início da pesquisa. Por fim, fizemos reflexões e avaliações das

implicações  da nossa pesquisa para o campo da educação,  especialmente  na formação de

professores de Pedagogia.

5.1 O RESGATE DAS QUESTÕES INICIAIS DE PESQUISA

Retomando os nossos objetivos e questões iniciais de pesquisa. 

Esta  dissertação  de  Mestrado  apresenta-se  como  um  estudo  inicial sobre  as

potencialidades e limites do ambiente de ensino e de aprendizagem da Robótica Pedagógica

Livre  no  processo  de  (re)construção  de  conceitos  científico-tecnológicos  a  partir  do

desenvolvimento de artefatos robóticos na perspectiva da filosofia de softwares e hardwares

livres por professores em formação. 

Independente  de  respostas  definitivas  e  conclusivas,  podemos  constatar  que  novas

dúvidas e questionamentos surgiram. Não temos uma pesquisa acabada/terminada, mas, sim,

caminhos  que  foram  abertos  a  partir  de  reflexões  e  que  nos  impulsionam  a  novas

investigações, a serem perseguidas no doutorado.

A  partir  dos  resultados  que  dispomos,  podemos  dizer  inicialmente  que  foram

identificados e descritos os processos de (re)construção de conceitos científico-tecnológicos a

partir do desenvolvimento de artefatos robóticos na perspectiva da filosofia de  softwares e

hardwares livres  com os  educandos  em  formação.  Os  educandos,  antes  de  iniciarmos  a

pesquisa, não sabiam ligar o computador e desconheciam as funcionalidades das suas partes –

gabinete  (CPU),  monitor,  mouse e  teclado  –  e  não  apresentavam  conhecimentos

científico-tecnológicos  sobre  os  LEDs,  resistores,  números  binários,  algoritmos,  placas  de

circuito impresso e soldagem. Na medida em que os educandos desenvolviam e se envolviam

na construção da IHL e do artefato robótico – o pisca-pisca de árvore de Natal –, os processos
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de  (re)construção  de  conceitos  científico-tecnológicos  eram  desvelados,  permitindo  que

identificássemos  e  descrevêssemos  esses  processos.  No  final  da  pesquisa,  a  maioria  dos

educandos estava familiarizada com termos técnicos como LEDs, resistores, placas de circuito

impresso, tensões – contínua e alternada – e resistência, que passaram a ser frequentes em seu

vocabulário  durante  os  encontros.  Também se  familiarizaram com as  funcionalidades  das

partes integrantes do computador – gabinete (CPU), monitor, mouse e teclado. Entretanto,

alguns  educandos ainda permaneciam com dificuldades  na compreensão de alguns termos

técnicos – como o termo resistência. 

Todo educando apresenta um ritmo em seu processo de aprendizagem, pois cada um

tem a sua história particular, que é formada por sua estrutura biológica, psicológica, social e

cultural.  Desenvolver  atividades  que  respeitem  as  dificuldades  e  as  limitações  de  cada

educando é um dos desafios nas práxis e práticas pedagógicas dos educadores. Vale ressaltar

que instigar a criatividade e a curiosidade dos educandos é uma das estratégias de ensino e de

aprendizagem para que os educadores tratem esse tipo de situação. Segundo Freire (2006, p.

85):  

O bom clima pedagógico-democrático é o em que o educando vai aprendendo à
custa  de  sua  prática  mesma que  sua  curiosidade  como sua  liberdade  deve  estar
sujeita a limites, mas em permanente exercício. Limites eticamente assumidos por
ele. Minha curiosidade não tem o direito de invadir a privacidade do outro e expô-la
aos demais.

Dessa  forma,  ao  presenciar  as  dificuldades  e  as  limitações  enfrentadas  pelos

educandos – sem invadir e expor a sua privacidade –, observamos durante toda a pesquisa que

a maior dificuldade deles foi com os termos técnicos. Isso, de certo modo, excluía alguns

educandos do contexto da Robótica, pois percebia-se um certo distanciamento deles das aulas.

A alternativa encontrada para a inserção desses  educandos foi revisar as aulas anteriores a

cada novo encontro. Ressaltamos que cada educando tem o seu tempo para o seu processo de

transformação  e  ele  deve  ser  respeitado.  É  importante  relatar  que  as  dificuldades  dos

educandos em conciliar as informações necessárias para a construção do conhecimento, no

processo de ensino e de aprendizagem, podem ter sido influenciadas pelo fato de estarem

adormecidas  (o  educando não esqueceu as informações  – houve aprendizado,  mas com o

passar  do  tempo,  ocorreu  o  seu  adormecimento por  não  mais  utilizá-las)  e/ou  porque  os

educandos tiveram uma má formação científica e/ou por resistência ao tecnológico. 

As  descobertas,  dúvidas,  dificuldades,  surpresas,  questionamentos  e
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autoquestionamentos e reflexões nas práticas de construção da IHL e do artefato robótico – o

pisca-pisca de árvore de Natal – pelos educandos auxiliou-nos na identificação e descrição das

práxis pedagógicas no ambiente de ensino e de aprendizagem da Robótica Pedagógica Livre –

nosso  segundo  objetivo.  A formação  continuada  e  as  atividades  práticas  durante  toda  a

pesquisa auxiliaram os educandos a (re)pensarem sobre a sua práxis pedagógica no contexto

educacional.  Foi possível constatar que as práxis pedagógicas no ambiente de ensino e de

aprendizagem  da  Robótica  Pedagógica  Livre  permitiram  que  os  educandos tratassem  as

informações que estavam sendo compartilhadas, transformando-as em conhecimento; que o

processo  de  desenvolvimento  dos  kits básicos  de  Robótica  Pedagógica  Livre auxiliou  a

maioria  dos  educandos na  interpretação  do  mundo  como  elemento  do  seu  processo  de

transformação.  É relevante  salientar que  a  escola  deve  refletir  sobre  as  reproduções  das

antigas  práticas  e práxis  pedagógicas  nesse momento de mudanças tecnológicas.  Segundo

Delizoicov (2007, p.  12): 

As escolas precisam passar por profundas transformações em suas práticas e culturas
para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. […] Todavia, os professores
são profissionais essenciais na construção dessa nova escola. […] Entendendo que a
democratização  do  ensino  passa  pelos  professores,  por  sua  formação,  por  sua
valorização  profissional  e  por  suas  condições  de  trabalho,  pesquisadores  têm
defendido a importância do investimento no seu desenvolvimento profissional. 

Os educandos necessitam de formação continuada durante o seu processo de formação

científica, para auxiliar no entendimento da relação dialógica entre os processos de mudanças

tecnológicas e o mundo a sua volta – transformações que podem alterar a sua forma de ver e

pensar os problemas do mundo moderno.

No início da pesquisa, os educandos não apresentavam conhecimentos de informática

suficientes para o prosseguimento da nossa investigação com o tema proposto – Robótica

Pedagógica Livre. Fatos constatados nas tentativas de instalação dos  softwares que iriamos

utilizar no ambiente de ensino e de aprendizagem, na solicitação de busca de arquivos no

navegador, entre outras. Essa constatação levou-nos a refletir sobre o processo de inclusão

digital nesse ambiente de ensino e de aprendizagem. Portanto, durante a pesquisa foi possível

identificar  e discutir  como a Robótica Pedagógica  Livre possibilita  a  inclusão digital  dos

educandos – terceiro objetivo. Ter acesso aos computadores não é o bastante se não sabemos

como  utilizá-los  adequadamente,  ou  seja,  o  educando deveria  ser  capaz  de  tratar  as

informações referentes ao(s) software(s) e transformá-las em conhecimento – contexto que foi

constituído durante toda a pesquisa nas explicações feitas nos encontros, por exemplo: como
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utilizar os  softwares Kommander e Ktechlab no ambiente de ensino e de aprendizagem da

Robótica Pedagógica Livre. Segundo Freire (1991, p. 61):

Se a  vocação  ontológica  do  homem é  a  de  ser  sujeito  e  não  objeto,  só  poderá
desenvolvê-la na medida em que, refletindo sobre suas condições espaço-temporais,
introduz-se nelas, de maneira crítica.  Quanto mais for levado a refletir  sobre sua
situacionalidade,  sobre  seu  enraizamento  espaço-temporal,  mais  “emergerá”  dela
conscientemente “carregado” de compromisso com sua realidade, da qual, porque é
sujeito, não deve ser simples espectador, mas deve intervir cada vez mais.

A emancipação do  educando ocorre quando ele se envolve e se apropria de todo o

processo  –  da  concepção  do  produto  até  seu  usufruto.  Ora,  como produzir  e  entender  a

construção do código-fonte se os educandos não compreendiam o recurso tecnológico para o

processo  de  ensino  e  de  aprendizagem –  o  computador  –  que  iria  auxiliá-los  no

desenvolvimento do programa? É importante registrar que a construção da IHL e do artefato

robótico  –  o  pisca-pisca  de  árvore  de  Natal  –  permitiram  que a  maioria  dos  educandos

apreendesse desde o  hardware do computador até os  softwares envolvidos no processo de

ensino e de aprendizagem.  Portanto,  no contexto da identificação e discussão da inclusão

digital foi possível constatar que a formação continuada durante a pesquisa auxiliou a maioria

dos  educandos tanto  no  processo  de  construção  do  código-fonte  quanto  no  produto  (as

respostas  do  software)  – criação com  o  código-fonte  de  um  programa no  aplicativo

Kommander. 

Quanto  aos  referenciais  teóricos  em  geral,  podemos  dizer  que  a  apropriação  das

discussões teóricas de Abbagnano (2007), Castoriadis (1982), Chassot (2001, 2003), Silveira

(2003,  2004)  e  Vázquez  (2007) possibilitou  construir  um arcabouço teórico-metodológico

para auxiliar-nos: na identificação e descrição dos processos de (re)construção de conceitos

científico-tecnológicos  (Abbagnano  e  Chassot);  identificação  e  descrição  das  práxis

pedagógicas (Castoriadis e Vázquez) e identificação e discussão da inclusão digital (Silveira).

Para finalizar, tecemos as considerações e implicações gerais  da nossa pesquisa no

ambiente de ensino e de aprendizagem da Robótica Pedagógica Livre. Além disso, apontamos

algumas considerações e implicações da nossa investigação para a formação de professores de

Pedagogia e para a Educação em geral.
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5.2 CONSIDERAÇÕES E IMPLICAÇÕES DA PESQUISA 

Desde o início da pesquisa está sendo proposta uma solução colaborativa e solidária,

características próprias da comunidade de  Software Livre. Foi observado que os  educandos

aprendem com o desafio de dominar os recursos da Robótica a construir seu próprio projeto,

articulando diversos conteúdos,  como Matemática,  Química,  Física,  Biologia,  entre outras,

trabalhando  ativamente  com seu  objeto  de  interesse,  agregando  conteúdos  escolares  com

práticas reais/concretas. Essa prática é coerente com os princípios construtivistas de Piaget

sobre  o  desenvolvimento  cognitivo,  com  a  teoria  sociointeracionista  de  Vigotski,  com  a

discussão  construcionista  de  Papert  e  com  os  conceitos  próprios  da  cibercultura.  A

participação ativa do  educando na construção e controle de seus objetos de desejo faz com

que  o  mesmo  se  sinta  parte  do  processo  e  do  meio  em  que  vive,  ampliando  seus

conhecimentos através das relações horizontais que se estabelecem no grupo. Além disso, eles

praticam uma postura mais ecológica,  percebendo que elementos/componentes tidos como

lixo podem ser fonte de recursos nos processos de desenvolvimento de novos produtos. É

importante ressaltar que os conceitos da GPL são praticados, ou seja, todos os envolvidos

compartilham trabalho, informação e conhecimento, contribuindo para o capital intelectual de

todo o grupo, além de desmistificarem a falácia de que soluções de baixo custo são soluções

de baixa qualidade ou inviáveis. O “Produto” passa a ter importância a partir do “Processo”

como  um  todo,  instigando  a  criação  de  opiniões  e  o  desenvolvimento  do  pensamento

reflexivo, crítico e criativo. 

É importante relatar que algumas ferramentas utilizadas – por um curto período de

tempo – durante o processo de soldagem não foram descritas no(s) relato(s) do(s) encontro(s).

Como foi o caso do sugador de solda – utilizado para retirar  pontos de solda que foram

soldados indevidamente – (Figura 29); do multímetro – utilizado para verificar se as trilhas

delineadas não foram corroídas pelo percloreto de ferro –; do alicate de bico – utilizado para

segurar os componentes eletrônicos na placa IHL –; do alicate de corte – utilizado para cortar

as sobras dos terminais dos componentes eletrônicos depois de soldados – e do jogo de chaves

de fenda e philips – utilizado para soltar e apertar o parafuso da ponta do ferro de soldar –,

que estão ilustradas na Figura 30.
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Figura 28 – Sugador de solda.    

     

     

                

Figura 29 – Multímetro, alicate de bico, alicate de corte e jogo de chaves de fenda e philips

respectivamente.

Em  uma  sociedade  marcadamente  capitalista,  dinâmica  e  complexa,  nem  tudo  é

perfeito. Cabem aqui algumas considerações da nossa pesquisa, em que utilizamos a Robótica

Pedagógica Livre como metodologia central para o processo de ensino e de aprendizagem.

Naturalmente, todas essas considerações merecem um estudo mais aprofundado posterior. O

que consideramos aqui representa apenas um movimento com o holofote para vislumbrarmos

partes por vezes obscuras dessas soluções salvacionistas, por vezes ingênuas. Acreditamos ser

imprescindível essa autocrítica, para que futuros trabalhos práticos ou teóricos possam cuidar

para a superação dos obstáculos reais.

Nas análises e resultados das informações da nossa pesquisa de uma forma geral, foi

observado que a Robótica Pedagógica Livre:

1. propicia a interação, cooperação e aprendizagem coletiva, desenvolvendo assim a

consideração e o respeito ao outro. Em projetos de Robótica Pedagógica Livre,

esse espírito cooperativo e coletivo está necessariamente presente desde concepção

do projeto até o término da experiência;
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2. potencializa  as  formas  lúdicas  de  relacionamento  entre  o  educando e  o

conhecimento,  transformando a aprendizagem em algo divertido  e  tornando os

princípios de ciência e tecnologia mais acessíveis a todos. Esse processo atende

aos princípios das propostas construtivista de Piaget e construcionista de Papert;

3. estimula  a  criatividade  e  reflexão  tanto  na  concepção  dos  artefatos  quanto  no

processo de programação e criação dos movimentos destes artefatos;

4. desenvolve o raciocínio e a lógica na construção de algoritmos e programas para

controle  de mecanismos.  A elaboração do projeto  dos  dispositivos  robóticos,  a

montagem do artefato  e a  criação de movimentos  a  partir  de um programa de

computador  exigem  um  nível  de  raciocínio  lógico-matemático  extremamente

elaborado  e  complexo,  pois  o  educando  precisa  prever  milimetricamente  os

movimentos que deseja executar, por exemplo;

5. contribui  para  o  desenvolvimento  de  aspectos  ligados  ao  planejamento  e

organização de projetos, habilidades de gestão do conhecimento, de projetos e de

pessoal estão sempre em exercício, especialmente quando a equipe está projetando

ou planejando alguma etapa da experiência;

6. possibilita  a  vivência  do  erro  como  parte  do  processo.  É  muito  frequente  a

ocorrência  de  erros  em  projetos  de  Robótica  Pedagógica:  nos  cálculos  do

algoritmo, na montagem do artefato, na previsão dos movimentos etc.;

7. prepara os estudantes  para passar de simples usuários  a criadores  de propostas

tecnológicas.  Ao  contribuir  para  o  desenvolvimento  do  projeto,  todos  os

participantes estão vivenciando a criação e isso pode representar uma formação

mais cidadã na medida em que o educando participa da produção e aplicação do

conhecimento. Em geral, a atuação como simples usuário não pode ser traduzida

como democratização do conhecimento;

8. estimula  a  exploração  de  aspectos  ligados  à  pesquisa  e  à  ciência.  Além  de

promover  a  construção  de  conceitos  disciplinares,  interdisciplinares,

multidisciplinares,  pluridisciplinares  e  transdisciplinares –  ligados  à  Física,

Matemática,  Geografia,  História,  Arquitetura,  Ciências  Sociais  etc.  –―,  as

experiências  ligadas  à  Robótica  Pedagógica  possuem um enorme  potencial  de

desenvolvimento  do  espírito  científico.  Indiretamente,  isso  pode  significar  a

formação de futuros pesquisadores.
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A partir do item 9, enfatizamos algumas observações dos resultados da nossa pesquisa

com relação à montagem da IHL e dos artefatos robóticos a partir das sucatas ou materiais

reaproveitáveis e/ou lixo tecnológico, além da utilização de programas de computador com

código aberto: 

9. desenvolvimento mais intenso da interação, cooperação, coletividade e do respeito

ao outro, pois é exatamente esse o espírito de trabalho da comunidade de Software

Livre;

10. possibilidade de agregar ao projeto preocupações ligadas à proteção da natureza,

especialmente  em  relação  à  conscientização  ecológica  e  aos  recursos

não-renováveis;

11. maior  estímulo  à  criatividade  e  à  reflexão  quando  da  coleta  das  sucatas  e

montagem dos próprios dispositivos robóticos;

12. criação  de  oportunidades  para  politização  e  conscientização  em  relação  ao

desenvolvimento  sustentável,  à  ecologia,  à  liberdade,  ao  jogo  de  poder,  à

concentração  de  renda,  à  produção  de  softwares proprietários  ou  com  código

aberto, ao jogo de poder e à correlação de forças políticas e econômicas em torno

do código aberto etc.;

13. raciocínio lógico-matemático e poder de abstração mais apurado como resultado

da participação na concepção e elaboração do código do programa de computador

que comandará os dispositivos robóticos do projeto;

14. participação  mais  efetiva  dos  educandos  na  CRIAÇÃO  do  projeto  a  ser

desenvolvido,  pois  não  recebem  módulos  pré-confeccionados  por  empresas

especializadas, além de ser facultada a alteração do código do software de controle

do mecanismo robótico –, o que significa uma distribuição do conhecimento de

forma mais democrática;

15. exploração mais intensa de aspectos ligados à pesquisa e à ciência, especialmente

àqueles ligados à ética e à democratização do conhecimento científico.

Apontamos também algumas considerações e implicações da nossa investigação para a

formação de professores em Pedagogia e para a Educação em geral: 

1. A discussão no curso de licenciatura em Pedagogia sobre a utilização da tecnologia

no contexto  escolar  parece  ser  um assunto novo e  ainda  distante  do  cotidiano
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escolar, pois vários questionamentos e dúvidas surgiram sobre como as aulas de

Pedagogia poderiam auxiliar na construção de conceitos científico-tecnológicos;

2. Foi observado a inexistência de livros didáticos no Brasil  que abordam o tema

Robótica  Pedagógica;  entretanto,  os  que  circulam  entre  os  educandos apenas

descrevem  artefatos  robóticos  como  produto  do  conhecimento

científico-tecnológico. É importante destacar o livro de Eduardo (2002), em que o

autor  não  discute  o  tema  Robótica  Pedagógica,  mas  traz  experimentos  com

aplicações práticas a partir da construção de protótipos simples com a utilização de

materiais reciclados e de baixo custo, para o entendimento de fenômenos de nosso

dia a dia; 

3. Os  educandos da nossa pesquisa – que lecionam nas Séries Iniciais  do Ensino

Fundamental  –  sentem-se  pouco  à  vontade  para  discutir  conceitos

científico-tecnológicos  com  seus  alunos  e  alunas,  pois  além  de  se  sentirem

preparados, eles associam a tecnologia somente ao computador;

4. Nesta discussão pedagógica, a aquisição de kits de Robótica Pedagógica pode ser a

solução  para  a  introdução  da  Robótica  Pedagógica  no  Ensino  Fundamental  e

Médio? Quem sabe a solução estaria na criação de seus próprios kits de Robótica

Pedagógica Livres –  kits construídos de acordo com a realidade social  de seus

educandos e de sua escola;

5. A  proposta  de  ensino  e  de  aprendizagem  da  nossa  pesquisa  valorizou  o

conhecimento  prévio  dos  educandos na  (re)construção  de  conceitos

científico-tecnológicos através dos assuntos discutidos em sala de aula;

6. Foram  selecionadas  atividades  –  abordadas  nos  encontros  –  que  auxiliaram  à

(re)construção de conceitos científico-tecnológicos, cujo caráter reflexivo estava

relacionado às suas implicações sociais;

7. Observamos  na  nossa  pesquisa  que  é  preciso  investir  na  formação

científico-tecnológica, inicial e continuada dos educandos. Os cursos de formação

de professores em Pedagogia necessitam contemplar em seus currículos questões

referentes à Robótica Pedagógica. Porém, essas questões não devem ficar só no

papel,  e  sim,  levadas  para  discussões  em  sala  de  aula.  Acreditamos  que  os

educandos necessitam de  Alfabetização  Científica-Tecnológica  para  auxiliar  no

entendimento da relação dialógica entre os processos de mudanças tecnológicas e
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o mundo a sua volta – transformações que podem alterar a sua forma de ver e

pensar os problemas do mundo moderno;

8. A  prática  de  ensino-investigativa,  cooperada,  colaborativa  e

dialógico-problematizadora no processo de ensino e de aprendizagem – durante as

atividades propostas nos encontros desta pesquisa – possibilitou que os educandos

trabalhassem  com  situações  vivenciadas  do  seu  cotidiano  na  elaboração  e

resolução de problemas. A (re)construção de conceitos científico-tecnológicos dos

educandos da pesquisa ocorreu através de resoluções de problemas centrados em

processos para se chegar ao produto;

9. A interação com a(s) prática(s) cotidiana(s) dos  educandos foi fundamental para

que a maioria deles superasse as dificuldades encontradas no processo de ensino e

de aprendizagem.

Ao terminar esta pesquisa, percebemos a importância da realização de outros estudos

neste  tema  de  investigação  –  a  Robótica  Pedagógica  Livre.  Um  dos  estudos  a  ser

desenvolvido seria compreender como ocorre a formação cognitiva nos educandos – de 7 a 12

anos de idade – durante o processo de ensino e de aprendizagem na construção de  kits de

Robótica Pedagógica Livre – discussão que está sendo feita no doutorado.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – Explicação do código-fonte que move o robô para a frente – Filosofia da

Linguagem Logo – (Feito na linguagem de programação Shell Script)

. . . : * : . . .

#!/bin/bash # Aviso ao interpretador de linguagem Shell que este programa será interpretado

pelo bash (GNU Bourne-Again Shell). O bash interpreta os comandos do programa para a

linguagem entendível do computador – o binário. 

clear # limpa o conteúdo da tela do computador para a apresentação deste programa

echo “Digite o número de passos para mover o robô para frente: ” # Mostra no início da

tela do computador esta mensagem

echo “A cada 10 passos corresponde a 3.3 centímetros” # Mostra esta mensagem na tela do

computador abaixo da mensagem anterior

b=0 # Inicializa a variável “b” com valor “0” 

read x # Comando para ler um valor digitado para a variável “x”, ou seja, digita-se um valor

numérico  que  irá  ser  armazenado  na  variável  “x”.  Esta  variável  será  responsável  pela

locomoção (número de passos) do robô para frente

while [ “$b” -lt “$x” ] # Enquanto o conteúdo da variável “b”($b) for menor que o conteúdo

da variável “x”($x), este “loop” executará a seqüência de comandos até o comando “done”.

Para cada comparação verdeira das variáveis “b” e “x” teremos uma seqüência de comandos –

um passo do Robô para frente. Quando os valores das variáveis “b” e “x” coincidirem [Ex.:

Início  (b=0  e  x=10);  0<10,  1<10,  2<10  …  10<10;  Fim  (b=10  e  x=10)],  o  “loop”  será

interrompido e o próximo comando a ser executado será o que está logo após ao comando

“done” 

do # faça a seqüência de comandos

sleep 0 # Espera por 0 segundo. Para 10 ms use 0.01 (Ex.: sleep 0.01). Como este

comando é interpretado e dependendo do processamento do seu computador, 0s não irá fazer

diferença no acionamento das bobinas dos motores que estão ligados nas rodas do robô. Teste

também sem este comando, basta comentar com o "#" (Ex.: # sleep 0)

outb  0x378  3 #  Envia  o  valor  em  decimal  três  para  o  endereço  de  Registro  de
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Informações - 0x378 - da Porta Paralela. Aciona a 1ª Bobina do 1º motor - roda direita do

Robô

Sleep 0 # Espera por 0 segundo

outb  0x378  6 #  Envia  o  valor  em decimal  seis  para  o  endereço  de  Registro  de

Informações - 0x378 - da Porta Paralela. Aciona a 2ª Bobina do 1º motor - roda direita do

Robô

sleep 0 # Espera por 0 segundo

outb 0x378 12  # Envia  o valor  em decimal  doze para o endereço de Registro de

Informações - 0x378 - da Porta Paralela. Aciona a 3ª Bobina do 1º motor - roda direita do

Robô

sleep 0 # Espera por 0 segundo

outb 0x378 9  # Envia  o  valor  em decimal  nove para  o  endereço  de  Registro  de

Informações - 0x378 - da Porta Paralela. Aciona a 4ª Bobina do 1º motor - roda direita do

Robô

sleep 0 # Espera por 0 segundo

outb 0x378 144 # Envia o valor em decimal cento e quarenta e quatro para o endereço

de Registro de Informações - 0x378 - da Porta Paralela. Aciona a 1ª Bobina do 2º motor -

roda esquerda do Robô

sleep 0 # Espera por 0 segundo

outb 0x378 192 # Envia o valor em decimal cento e noventa de dois para o endereço

de Registro de Informações - 0x378 - da Porta Paralela. Aciona a 2ª Bobina do 2º motor -

roda esquerda do Robô

sleep 0 # Espera por 0 segundo

outb 0x378 96 # Envia o valor em decimal noventa e seis para o endereço de Registro

de Informações - 0x378 - da Porta Paralela. Aciona a 3ª Bobina do Motor, ligando o 2º motor

- roda esquerda do Robô

sleep 0 # Espera por 0 segundo

outb 0x378 48 # Envia o valor em decimal quarenta e oito para o endereço de Registro

de Informações - 0x378 - da Porta Paralela. Aciona a 4ª Bobina do 2º motor - roda esquerda

do Robô

((b=b+1)) #  Incrementa de um a cada passo, até chegar ao valor digitado na variável

“x” [Ex.: Início (b=0 e x=10); 1º passo b=0, 2º passo b=1(0+1), 3º passo b=2(1+1), 4º passo

b=3(2+1) … 10º passo b=10(9+1); Fim (b=10 e x=10)] 
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done # Fecha o "faça" do comando "while"

outb 0x378 0 # Desliga os Motores das Rodas do Robô
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APÊNDICE B – Códigos-fonte do programa que controla o robô – Filosofia da Linguagem

Logo - (Feito na linguagem de programação Shell Script)

#!/bin/bash
#
#-----------------------------------------------------------------------#
#       shell ...................... EXECUTEME_LOGO                     #
#       Autor ...................... Danilo Rodrigues César             #
#       Local ...................... Belo Horizonte - M.G.              #
#       Data ....................... Setembro de 2003                   #
#       Função ..................... Menu de opção para LOGO_BASH       #
#                                                                       #
#       Descrição sumária:                                              #
#                                                                       #
#       Este procedimento apresenta um menu de opções para              #
#       procedimentos de movimentação do Robô montado com o             #
#       reaproveitamento de materiais e componentes eletrônicos de      #
#       equipamentos obsoletos ou inutilizados por defeito.                
#
#       Os procedimentos adotados (comandos shells) foram               #
#       obtidos usando o comando "man bash", que é muito completo.      #
#       Tivemos o cuidado de comentar as partes mais relevantes.        #
#-----------------------------------------------------------------------#

#
#       Esta função recebe os parâmetros em sequência $1 $2 .... $n
#       para o texto a ser exibido no menu.
#       Observe que o número da Opção do menu é automático e
#       aparece em destaque.
#
function Menu() {
   setterm -bold on 
   printf "\t$K"
   setterm -bold off
   printf " - $1\n"
   K=$(($K+1))
}

#
#       Esta função apresenta o menu Principal fazendo chamada 
#       para outras funções descritas no menu e a seguir
#
function Principal() {
   K=1
   until [ $K -ne $K ]; do      # Loop até que use a opção sair
      clear
      K=1
      setterm -bold on -foreground green
      printf "\t\tMenu de Movimentação do Robô\n\n"
      setterm -bold off -foreground white
      Menu "LEIAME - Informações sobre o Robô - Em Construção"
      Menu "Movimentação do Robô para Frente"
      Menu "Movimentação do Robô para Trás"
      Menu "Ângulo de Movimentação do Robô para Frente - Lado Direito"
      Menu "Ângulo de Movimentação do Robô para Trás - Lado Direito"
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      Menu "Ângulo de Movimentação do Robô para Frente - Lado Esquerdo"
      Menu "Ângulo de Movimentação do Robô para Trás - Lado Esquerdo"
      Menu "Sair"
      setterm -bold on -foreground yellow
      printf "\n\nOpção: "
      read opcao
      case $opcao in
        1) LEIAME ;;
        2) FRENTE ;;
        3) TRAS ;;
        4) AN_F_D ;;
        5) AN_T_D ;;
        6) AN_F_E ;;
        7) AN_T_E ;;
        8) EXIT ;;
        *) echo "Opção Incorreta ..."; read a
      esac
   done
}

EXIT() {
   setterm -bold on -foreground green
   printf "\nPrograma encerrado pelo usuario\nTecle <ENTER>"
   read opcao
   setterm -reset
   exit
}

LEIAME() {
   setterm -foreground blue
   less LEIAME_ROBO
}

FRENTE() {
   . cmotor_frente
# Esse comando executa o programa do QUADRO A
}

TRAS() {
   . cmotor_tras
# Esse comando executa o programa do QUADRO B
}

AN_F_D() {
   . cmotor_afd
# Esse comando executa o programa do QUADRO C
}

AN_T_D() {
   . cmotor_atd
# Esse comando executa o programa do QUADRO D
}

AN_F_E() {
   . cmotor_afe
# Esse comando executa o programa do QUADRO E
}
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AN_T_E() {
   . cmotor_ate
# Esse comando executa o programa do QUADRO F
}

Principal

QUADRO A: Frente

#!/bin/bash

clear

echo "Digite o número de 
passos para mover o robô 
para frente: "

echo "A cada 10 passos 
corresponde a 3.3 
centímetros"

b=0

read x

while [ "$b" -lt "$x" ]

do

sleep 0

outb 0x378 3 

sleep 0

outb 0x378 6

sleep 0

outb 0x378 12

sleep 0

outb 0x378 9

sleep 0

outb 0x378 144

sleep 0

outb 0x378 192

sleep 0

outb 0x378 96

sleep 0

outb 0x378 48

((b=b+1))

done

outb 0x378 0

QUADRO B: Tras

#!/bin/bash

clear

echo "Digite o número de 
passos para mover o robô 
para trás: "

echo "A cada 10 passos 
corresponde a 3.3 
centímetros"

b=0

read x

while [ "$b" -lt "$x" ]

do

sleep 0

outb 0x378 48

sleep 0

outb 0x378 96

sleep 0

outb 0x378 192

sleep 0

outb 0x378 144

sleep 0

outb 0x378 9

sleep 0

outb 0x378 12

sleep 0

outb 0x378 6

sleep 0

outb 0x378 3

((b=b+1))

done

outb 0x378 0

QUADRO C: Afd

#!/bin/bash

clear

echo "Digite o ângulo para mover 
o robô para frente (lado direito): "

b=0

read x

while [ $x -gt 360 ] 

do

echo "Digite um ângulo inteiro 
menor ou igual a 360"

read x

done

((x=x+2))

while [ $b -lt $x ]

do

sleep 0
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outb 0x378 193

sleep 0

outb 0x378 97

sleep 0

outb 0x378 49

sleep 0

outb 0x378 145

((b=b+1))

done

outb 0x378 0

QUADRO D: Atd

#!/bin/bash

clear

echo "Digite o ângulo para 
mover o robô para trás (lado 
direito): "

b=0

read x

while [ $x -gt 360 ]

do

echo "Digite um ângulo 
inteiro menor ou igual a 360"

read x

done

((x=x+2))

while [ $b -lt $x ]

do

sleep 0

outb 0x378 145

sleep 0

outb 0x378 49

sleep 0

outb 0x378 97

sleep 0

outb 0x378 193

((b=b+1))

done

outb 0x378 0

QUADRO E: Afe 

#!/bin/bash

clear

echo "Digite o ângulo para 
mover o robô para frente 
(lado esquerdo): "

b=0

read x

while [ $x -gt 360 ]

do

echo "Digite um ângulo 
inteiro menor ou igual a 
360"

read x

done

((x=x+2))

while [ $b -lt $x ]

do

sleep 0

outb 0x378 137

sleep 0

outb 0x378 131

sleep 0

outb 0x378 134

sleep 0

outb 0x378 140

((b=b+1))

done

outb 0x378 0

QUADRO F: Ate

#!/bin/bash

clear

echo "Digite o ângulo para mover 
o robô para trás (lado esquerdo): "

b=0

read x

while [ $x -gt 360 ]

do

echo "Digite um ângulo inteiro 
menor ou igual a 360"

read x

done

((x=x+2))

while [ $b -lt $x ]

do

sleep 0

outb 0x378 140

sleep 0

outb 0x378 134

sleep 0

outb 0x378 131

sleep 0

outb 0x378 137

((b=b+1))

done

outb 0x378 0
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APÊNDICE C – Termo de consentimento para pesquisa na área de educação

Universidade Federal da Bahia

Título do Projeto: Potencialidades e Limites da Robótica Pedagógica Livre no Processo de
(Re)Construção  de  Conceitos  Científico-Tecnológicos  a  Partir  do  Desenvolvimento  de
Artefatos Robóticos

Responsável: Mestrando Danilo Rodrigues César

Faculdade de Educação – UFBA

Depto. de Pós-Graduação em Educação, sala 203

danilorcesar@gmail.com

71-9208-6985

Esta seção fornece informações acerca do estudo em que você estará participando:

 Você está sendo convidado(a) a participar em uma pesquisa que examina os processos
de ensino e aprendizagem em salas de aula de disciplinas tecnológicas nos cursos de
licenciatura em pedagogia. O objetivo do estudo é analisar as potencialidades e limites
do ambiente de ensino e aprendizagem da robótica pedagógica livre no processo de
(re)construção  de  conceitos  científico-tecnológicos  a  partir  do  desenvolvimento  de
artefatos  robóticos  na  perspectiva  da filosofia  de softwares  e  hardwares  livres. Os
resultados deste estudo poderão fornecer maiores subsídios para (re)formulações de
aspectos  estruturais  de  disciplinas  tecnológicas  nos  cursos  de  licenciatura  em
pedagogia. 

 Se você concordar em participar deste estudo, os pesquisadores irão guardar cópias
das tarefas realizadas na disciplina que serão examinadas no futuro. O seu nome será
retirado de todos os trabalhos e substituído por um pseudônimo. 

 Além disso, outro nível de participação é possível. O nível II envolve as filmagens de
interações em sala de aula.  

 A  participação  neste  estudo  não  implicará  em  envolvimento  adicional  além  das
atividades normalmente exigidas dentro da disciplina. 

 Se você não quiser participar desta pesquisa, ainda assim terá que cumprir as tarefas,
porém, seu trabalho não será utilizado para a pesquisa. 

 Este  estudo  envolverá  gravação  de  áudio  e  vídeo.  Apenas  os  pesquisadores  terão
acesso a estes registros. Todas as fitas de áudio e vídeo serão destruídas após o período
de 5 anos.  
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Esta seção descreve os seus direitos como participante desta pesquisa:

 Você  pode  fazer  qualquer  pergunta  acerca  dos  procedimentos  de  pesquisa  e  tais
questões serão respondidas. Questões adicionais devem ser encaminhadas a Mestrando
Danilo Rodrigues César

 A sua participação nesta pesquisa é confidencial.  Apenas a pessoa responsável pela
pesquisa  e  outros  investigadores  do  projeto  terão  acesso  a  sua  identidade  e  as
informações que podem ser associadas a sua identidade. No caso de haver publicações
ou  apresentações  relacionadas  à  pesquisa,  nenhuma  informação  que  permita  a
identificação será revelada. 

 Sua decisão de não participar da pesquisa não será revelada ao responsável por atribuir
suas notas até o final do semestre. 

 Sua participação é voluntária.  Você é livre para deixar de participar  na pesquisa a
qualquer momento, bem como para se recusar a responder qualquer questão específica
sem qualquer punição. 

 Este estudo envolve riscos mínimos, ou seja, nenhum risco para a sua saúde mental ou
física além daqueles que encontra normalmente em seu dia-a-dia. 

Esta seção indica que você está dando seu consentimento para participar de pesquisa:

Participante:

Eu concordo em participar em uma investigação sistemática acerca dos processos de
ensino  e  aprendizagem no contexto  da  formação  inicial  de  professores  nos  níveis
indicados a seguir:

_______Nível I - Utilização de meus trabalhos produzidos para a disciplina.

_______Nível II - Utilização de meus trabalhos produzidos para a disciplina e registro

em áudio e vídeo de interações em sala de aula.

Eu li e compreendi as informações fornecidas e recebi respostas para qualquer questão

que coloquei acerca dos procedimentos de pesquisa. Eu entendi e concordo com as condições

do estudo como descritas. 

Não tenho conhecimento de possuir quaisquer dificuldades ou doença mental ou física

que aumentariam meu risco de participar nessa pesquisa. 

Eu entendo que não receberei qualquer compensação por participar, e que minha nota 



135

na disciplina não será alterada em função de minha participação.  

Eu compreendo que minha participação nesta  pesquisa é voluntária,  e que poderei

abandonar o estudo em qualquer momento, assim que notificar o responsável pela pesquisa.  

Eu entendo que receberei um a cópia assinada deste formulário de consentimento.

  __________________________________________ _______________

Assinatura Data

Pesquisador:

Eu garanto que este procedimento de consentimento foi seguido e que eu respondi
quaisquer questões que o participante colocou da melhor maneira possível. 

__________________________________________ _______________

Mestrando Danilo Rodrigues César Data
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