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RESUMO 

A robótica vinculada à educação tem sido apontada como uma das ferramentas 
educativas que potencializa o trabalho colaborativo em sala de aula, cujo objetivo é 
promover estudo de conceitos multidisciplinares, bem como, variações no modo de 
aplicação e interação entre os alunos, estimulando a criatividade e a inteligência. No 
entanto, devido às transformações que vem ocorrendo na sociedade frente ao uso das 
TIC, há necessidade de que o professor esteja bem preparado para lidar com tal 
ferramenta. Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objetivo diagnosticar entre os 
professores de ciências naturais, como vem sendo desenvolvida a formação e o trabalho 
com o uso da robótica educativa em uma escola pública do município de São Vicente do 
Seridó - PB. Trata-se de uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa. Os sujeitos 
da pesquisa foram oito professores que lecionam as disciplinas da área de ciências 
naturais. Como instrumento de coleta de dados, foram aplicados questionários contendo 
questões abertas. Os resultados foram categorizados através da análise de conteúdo de 
Bardin. As análises apontaram que os professores sentem dificuldades em incorporar a 
robótica educativa no espaço escolar, além disso, os sujeitos revelam que a robótica tem 
contribuído para a construção do conhecimento científico no espaço escolar. 
 
Palavras-Chave: Formação de Professores, Ensino de Ciências Naturais, Robótica 
Educativa.  
 

1. INTRODUÇÃO  

                                                           
1
 Graduada em Licenciatura em Química e Química Industrial pela Universidade Estadual da Paraíba. 

Assessora da Robótica Educativa no Estado da Paraíba. 

2 Mestre em Ensino de Ciências Naturais e Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte; Professor do Departamento de Química da Universidade Estadual da Paraíba. 

3 Mestre em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Professor do Departamento de 
Química da Universidade Estadual da Paraíba. 
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 No início do século XX, iniciou-se a construção de robôs, exclusivamente, para 

a indústria, devido à necessidade do aumento na produtividade e na melhoria da 

qualidade dos produtos (LIMA et. al, 2012). Neste cenário de inovações tecnológicas a 

robótica pode ser inserida na área da educação, fazendo surgir assim o termo Robótica 

Educacional ou Robótica Pedagógica. O principal objetivo da robótica educacional é 

promover estudo de conceitos multidisciplinares. Há variações no modo de aplicação e 

interação entre os alunos, estimulando a criatividade e a inteligência e promovendo a 

interdisciplinaridade e multidisciplinares. 

 No cenário educacional em que estamos inseridos, percebe-se que o uso das 

tecnologias de informação e comunicação nos ambientes educacionais torna-se mais 

necessários. Em decorrência dessa realidade, a formação continuada de professores, 

vem como motivação de promover e incorporar as mudanças dos sistemas produtivos, 

que exigem um novo perfil de profissional capaz de localizar os desafios mais urgentes 

de uma sociedade "multimídia e globalizada", em que o rápido desenvolvimento, 

científico e tecnológico, impõe uma dinâmica de permanente reconstrução. 

Neste sentido, compreender a necessidade de se incorporar o uso das tecnologias 

em sala de aula é de fundamental importância, já que estes recursos podem facilitar o 

processo de construção do conhecimento científico. No entanto, é necessário preparar os 

professores para que atendam bem a esse propósito, buscando minimizar as limitações 

observadas no espaço escolar. 

Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objetivo diagnosticar entre os 

professores de ciências naturais, como vem sendo desenvolvida a formação e o trabalho 

com o uso da robótica educativa em uma escola pública do município de São Vicente do 

Seridó - PB 

2 . REFERENCIAL  TEÓRICO 

 Com a velocidade das informações neste século XXI, há necessidade de se 

buscar novas formas de se comunicar e transcender os conhecimentos. Para isso, o 

professor deve está em constante formação para desempenhar bem as atividades, em 

especial as que envolvem o ensino de ciências. 
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 Segundo Murphy (2003) as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

podem ser integradas no ensino das ciências como uma ferramenta, como uma fonte de 

referência, como um meio de comunicação e como um meio para exploração. Nesse 

sentido, o professor que se predispuser a enfrentar os desafios postos pelas novas 

tecnologias, poderá encontrar nela um meio propício para a condução do processo de 

ensino-aprendizagem em uma ótica que, contrária à linear e à cumulativa, favorece o 

trabalho com conceitos científicos na perspectiva de rede de conhecimentos articulados. 

 Nas últimas três décadas, de acordo com Schnetzler (2002), discutem-se muito 

na literatura sobre a formação de professores, em particular no âmbito das Ciências. 

Segundo Serrão (2005), a formação de professores permanece, desde a sua origem, sem 

alterações significativas em seu modelo. O paradigma da racionalidade técnica, que 

serviu de referência para a educação ao longo de todo o século XX, ainda se faz 

presente, guiando a atividade do professor para uma prática instrumental, dirigida para a 

solução de problemas mediante a aplicação de teorias e técnicas científicas. 

 Quando falamos sobre formação de professores para o uso das novas tecnologias 

há uma observação importante e que se precisa destacar, mencionada por Mercado 

(1999): 

Na formação de professores, é exigido dos professores que saibam incorporar 
e utilizar as novas tecnologias no processo de aprendizagem, exigindo-se 
uma nova configuração do processo didático e metodológico 
tradicionalmente usado em nossas escolas nas quais a função do aluno é a de 
mero receptor de informações e uma inserção crítica dos envolvidos, 
formação adequada e propostas de projetos inovadores. (MERCADO,1999, 
p. 12) 
 

Todavia, é importante salientar que tão importante quanto à formação inicial e 

continuada dos professores é direcionar um novo encaminhamento a organização 

estrutural da escola, que deverá ter uma atenção significativa para a adaptação das TIC 

ao processo educacional, diminuindo assim à distância, que muitas vezes separa o 

sistema educacional do mundo que nos rodeia. Em função de uma formação que não 

valoriza tais aspectos, o profissional da educação se mostra resistente a este processo de 

integração, não sentindo motivação para o uso pedagógico das TIC na sala de aula. 

 Esta resistência é decorrente do que Almeida (2003) aponta como 

desconhecimento tecnológico. Ela mesma afirma que: 
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[...] para compreender o pensamento humano, a sociedade, a cultura e a 
educação é essencial ir além dos condicionantes da cibercultura e analisar o 
papel da tecnologia como um suporte que permite estabelecer diálogo entre o 
indivíduo e o grupo, a virtualidade e a realidade, a razão e a emoção, o 
analógico e o digital. O potencial interativo do uso da TIC no ato pedagógico 
se revela na possibilidade de criação dialógica e intersubjetiva. (ALMEIDA, 
2003, p.10). 

 Assim, não se pode desconsiderar a importância das TIC na educação e da 

formação de professores em ensino de ciências para o uso destas tecnologias em sala, 

uma vez que estas são imprescindíveis para o desenvolvimento de novos processos 

educativos e de aprendizagem, além da melhoria das relações entre o universo escolar e 

a sociedade. 

 Nesse sentido, umas das ferramentas tecnológicas que vem sendo incorporadas 

no espaço escolar é a Robótica Educativa (RE), que atua como instrumento de 

aprendizagem que vem crescendo gradativamente e desempenhando um papel cada vez 

mais ativo na construção do conhecimento. O crescimento da oferta de kits utilizados na 

robótica educativa desde o ensino pré-escolar, até o secundário certifica a vantagem na 

sua utilização, não só nas disciplinas curriculares, mas também como forma de 

desenvolver competências técnicas e científicas nos alunos (FERREIRA et al, 2010).  

 A Robótica Educativa como alguns autores indicam, pode ser uma forte aliada 

para motivar adultos e crianças face a um leque de potencialidades, e inúmeros 

benefícios. Segundo Santos et. al (2009)  esta ferramenta, potencializa o trabalho 

colaborativo, bem como, fomenta um desenvolvimento cognitivo mais maleável, 

criando condições para que o aluno seja o agente primário na construção do seu próprio 

conhecimento. 

 Dessa forma, a robótica educativa é uma ferramenta que permite ao professor 

demonstrar na prática muitos dos conceitos teóricos, às vezes de difícil compreensão, 

motivando o aluno, que a todo o momento é desafiado a observar, abstrair e inventar. 

Utiliza-se dos conceitos de diversas disciplinas (multidisciplinar) para a construção de 

modelos, levando o educando a uma gama enorme de experiências de aprendizagem 

(CASTILHO, 2003). 

 A experiência da robótica no contexto educacional é capaz de promover e 

valorizar a cooperação, o diálogo, a interação, a participação pela via da consciência 

autônoma que, por sua vez, permitirá aos sujeitos situarem-se uns em relação aos 
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outros, sem que as particularidades e singularidades sejam suprimidas. Tais aspectos 

representam a principal finalidade da educação e da escola. 

 

3 METODOLOGIA 

 O presente estudo enquadra-se no âmbito de investigação qualitativa, pois adota 

uma perspectiva interpretativa e subjetiva da realidade educativa. Segundo Pacheco 

(1993), esta se caracteriza “por uma investigação das ideias, da descoberta dos 

significados inerentes ao próprio individuo já que ele é base de toda a investigação”. 

 Os sujeitos da investigação foram oito professores que lecionam as disciplinas 

de Física, Química e Matemática em uma escola pública da Cidade de São Vicente do 

Seridó- PB, que participaram do processo de Formação Continuada para o trabalho com 

a Robótica Educativa. No total foram dez professores que estavam no processo de 

formação, no entanto apenas 8 participaram da pesquisa. 

 Como instrumento de coleta de dados, foi aplicado um questionário contendo 

onze questões abertas. Para análise dos resultados, foram utilizados os pressupostos da 

Análise de Conteúdo de Bardin (2002). Trata-se de uma análise clássica e prática de 

materiais textuais, que tem o objetivo de trabalhar com palavras e expressões 

significativas encontradas nos textos, que visa ultrapassar as incertezas e enriquecer a 

leitura dos textos e dados coletados.  Para o autor, trata-se de um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações, que busca utilizar procedimentos sistemáticos e objetivos 

presentes nos conteúdos das mensagens. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, buscou-se diagnosticar se no processo de formação inicial, os 

professores tiveram discussão sobre o uso das TIC no contexto do espaço escolar, e se 

receberam formação necessária para exercer o trabalho com os alunos. Dessa forma, 

obtivemos as seguintes respostas: 

Quadro 1. Algumas respostas atribuídas pelos professores a primeira questão  

Categoria 1: Discussão sobre uso das TIC no 
processo de formação inicial 

Algumas respostas atribuídas pelos professores  

1.1  Discussão limitada no espaço acadêmico 
para a utilização das TIC no trabalho escolar 

“foi discutido sim sobre o assunto, no entanto, foi 
dada ênfase apenas a parte teórica” (Professor 8) 
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1.2 Não ocorreu nenhum tipo de discussão no 
processo de formação inicial para o trabalho com 
as TIC 

“Não”  (Professor 1) 

1.3 Formação insuficiente para exercer um 
trabalho mediado pelas TIC com os alunos; 
 

“Sim. Na universidade, em certos pontos não 
recebemos formação necessária para exercer o 
trabalho com os alunos” (Professor 7) 

 

A pesquisa aponta que uma das possíveis dificuldades enfrentadas pelos 

professores de Ciências Naturais para utilização das TIC no trabalho escolar, está 

diretamente ligada à falta de uma formação sólida para o uso dessas tecnologias em sua 

formação inicial, o que possivelmente pode ocasionar dificuldades para exercer uma 

aula mediada pelo o uso desta ferramenta em sala de aula, pois sem a formação e 

motivação necessária, o professor pouco se sentirá atraído para usá-la em sua prática, o 

que poderá ocorrer limitações no processo de formação para a construção de conceitos 

científicos em sala, através da utilização da robótica educativa.  

Em seguida buscou-se compreender como os professores estão vivenciando e 

avaliando a incorporação do Projeto Robótica Educativa no estado da Paraíba e em 

particular, no seu trabalho em sala de aula. O quadro 2, apresenta os resultados que 

foram obtidos a partir da fala dos professores: 

Quadro 2. Algumas respostas atribuídas pelos professores a segunda questão  

Categoria 2: Avaliação pelos professores do 
projeto robótica educativa 

Algumas respostas atribuídas pelos professores 

2.1 A Robótica torna as aulas motivadoras e 
atrativas 

“Ótimo, de grande importância porque mexe muito 
com a curiosidade do alunado, tornando as aulas muito 
mais atrativas” (Professor 3) 

2.2 A Robótica ajuda a relacionar os conteúdos 
através do contexto social e tecnológico 

“Sim. É um projeto importante, pois é uma 
oportunidade para mostrarmos a importância dos 
conteúdos estudados em sala, na vida social” 
(Professor 8) 

 

Estas respostas vão de encontro com as idéias de Santos (2009), onde ele aponta 

que a robótica educativa pode ser uma forte aliada motivacional para adultos e crianças 

face a uma gama de potencialidades, e inúmeros benefícios: potencia o trabalho 

colaborativo, fomenta um desenvolvimento cognitivo mais maleável, criando condições 

para que o aluno seja o agente primário na construção do seu próprio conhecimento.  
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Em seguida, se procurou investigar quais as dificuldades que os professores 

enfrentam em trabalhar a robótica em sala de aula. O quadro 3, apresenta as categorias e 

as suas respectivas falas extraídas para análise em estudo: 

Quadro 3. Algumas respostas atribuídas pelos professores a terceira questão  

Categoria 3: Dificuldades enfrentadas no 
trabalho com a robótica educativa 

Algumas respostas atribuídas pelos professores 

3.1 Falta de tempo para planejamento (acúmulo 
de trabalhos e exigência para cumprir o 
programa) 

“O tempo para planejar e executá-los” (Professor 1) 

3.2 Falta de espaço físico na escola para 
montagem dos Robôs 

“falta de espaço físico. O ideal seria um local 
exclusivo para montagem e exploração dos robôs” 
(Professor 8) 

3.3 Dificuldades em trabalhar com a robótica em 
relação ao tempo das aulas, já que a montagem da 
Robótica demanda um bom tempo. 

“O tempo gasto para montagem dos robôs” 
(Professor 4). 

 

A estrutura física, inadequada na maioria das escolas publicas, é um fator que 

dificulta a incorporação de certos projetos, como é o caso da robótica educativa como 

bem afirmou o professor 8. Além disso, a carga horária muitas vezes dobrada para 

conseguir um salário digno, é outro fator que prejudica no planejamento e execução das 

aulas com a Robótica. Neste caso, os professores com carga horária acumulada, baixos 

salários e infraestrutura da escola comprometida, ficam impossibilitados de planejar e 

executar efetivamente o projeto no espaço escolar. 

De acordo com Barbosa (2004), como consequência dos avanços tecnológicos, 

vivemos hoje uma economia na qual a informação e o conhecimento são considerados 

matérias primas de muitos processos produtivos. Só este fato já seria suficiente para 

justificar a necessidade de uma ampla revisão do sistema educacional em todos seus 

níveis, a fim de minimizar as dificuldades que são apresentadas no trabalho docente e 

dessa forma o professor conseguir planejar e executar uma aula auxiliada pelo uso da 

robótica no espaço escolar. 

Em seguida  buscou-se diagnosticar entre os professores, se após a apresentação 

das aulas com os kits da robótica, os alunos se sentiram motivados e interessados e se 

houve um aumento no desempenho nas avaliações.  

Quadro 4. Algumas respostas atribuídas pelos professores a quarta questão  
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Categoria 4: Avaliação dos professores frente 
ao desempenho dos alunos e compreensão 
dos conteúdos a partir do trabalho com a 
Robótica Educativa. 

Algumas respostas atribuídas pelos professores 

 
4.1 Motivação dos alunos na aplicação da 
robótica 

“Sim, pois os alunos ficaram muito animados para 
usar os kits de robótica” (Professor 7) 

4.2 A robótica proporciona o trabalho em 
equipe 

“Em trabalhar em conjunto” (Professor 5) 

4.3 A robótica melhorou o desempenho das 
notas dos alunos  

“O aprendizado é bem melhor com o uso de 
material concreto do que só aulas dialogadas. Isso é 
notório nas notas durante a avaliação” (Professor 4) 

4.4 A robótica ajuda a compreender os 
conceitos científicos 

“Da maneira com que os alunos passam a 
compreender melhor, com mais clareza os 
conteúdos” (Professor 6) 

 

Como se pode observar, alguns professores afirmaram que os alunos 

demonstraram interesse pela RE, o que leva a crer que esta estratégia de ensino mediada 

pelo uso das TIC, pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem desses alunos. 

Além disso, alguns apontaram que o recurso empregado em sala de aula, proporcionou 

um aumento no desempenho das avaliações dos alunos. 

Castilho (2003) discute que a robótica educativa, é uma ferramenta que permite 

ao professor demonstrar na prática muitos dos conceitos teóricos, às vezes de difícil 

compreensão, motivando o aluno, que a todo o momento é desafiado a observar, abstrair 

e inventar. Utiliza-se dos conceitos de diversas disciplinas (multidisciplinar) para a 

construção de modelos, levando o educando a uma gama enorme de experiências de 

aprendizagem. Além disso, o trabalho com a robótica contribui para o diálogo, o 

trabalho em equipe e na construção de saberes entre os alunos e dos mesmos com seus 

professores. 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O desenvolvimento deste trabalho, por meio da investigação realizada, 

proporcionou a confirmação das dificuldades que os professores de química, física e 

matemática do ensino médio enfrentam para utilizar as TIC’s na escola pública da 

cidade de São Vicente  do Seridó-PB. 

A pesquisa aponta como obstáculos, a ausência de discussão sobre as TIC no 

processo de formação inicial dos professores, além da consolidação desta tecnologia nas 
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salas de aula e nos currículos, indicando para tanto, a importância de se investir mais na 

formação de professores.  

No entanto, os professores revelaram que a aplicação da robótica educativa no 

espaço escolar, proporcionou um aumento na aprendizagem dos alunos, afirmando que 

os sujeitos demonstraram interesse pelas atividades executadas. Neste sentido, acredita-

se que esta tecnologia pode contribuir no processo de construção do conhecimento, 

motivando e estimulando os alunos no espaço escolar. É importante destacar que 

estudos atuais apontam que robótica educacional tornou-se uma ferramenta 

indispensável e de grande utilidade no processo de ensino e aprendizagem, podendo ser 

utilizada em qualquer disciplina para interagir com diversos tipos de situações.  

Portanto, pode-se afirmar que a escola em questão, assim como muitas das 

escolas públicas do Brasil, necessita acompanhar de forma progressiva o ritmo das 

transformações vivenciadas através da incorporação das TIC. No entanto, é necessário 

refletir que deve haver um maior comprometimento dos órgãos governamentais para 

suprir a falta de investimentos na educação e de políticas públicas eficazes, que possam 

no mínimo tornar as formações continuadas produtivas e que de fato qualifique e 

atualize o professor para enfrentar o trabalho docente na educação básica. 
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