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RESUMO
Este artigo tem o objetivo de relatar atividades desenvolvidas com o material do Lego
Educacion na Escola de Educação Básica Deputado Nilton Kucker. O público alvo
constituiu-se por uma amostra de 22 alunos do 9º ano do ensino fundamental, turma 802.
Nas aulas Lego, realizadas em sessões semanais de 90 minutos, utilizou-se 10 kits de
robótica – Lego Mindstorms. A escolha da Escola deu-se porque nossas investigações
iniciais mostram que existem ali vários kits de robótica, os quais permitem realizar
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atividades que auxiliam o desenvolvimento de habilidades e competências do aprender a
ser, do aprender a conviver, do aprender a aprender e do aprender a fazer. Montagens de
artefatos como torres e buggys foram realizadas por equipes de alunos que em meio ao
desafio de ver o produto acabado, viam-se na condição de comunicar dúvidas para a busca
de soluções. Além de atividades práticas a metodologia Lego Zoom possibilitou o estudo
de temas atuais, contextualizando o conteúdo enfatizado na parte prática. Os resultados
indicam a existência de diversos conflitos existentes na sala de aula, os quais se tornam
evidentes quando utilizamos metodologias diferenciadas. O diferencial acontece quando o
aluno com dificuldades manifesta a vontade de concluir a tarefa ao invés de calar-se diante
delas.
PALAVRAS - CHAVE:

Robótica educacional; lego education; conhecimento e

tecnologia.
INTRODUÇÃO
As políticas públicas têm apresentado incentivos em alguns setores. Entre as medidas
anunciadas para a evolução, o governo federal anuncia a

implantação de laboratórios de

informática em todas as escolas de ensino médio da rede pública para garantir melhor
rendimento dos estudantes. Destacamos, neste discurso inovador, que os objetivos serão
atingidos a partir de investimentos na educação infanto-juvenil, o que solicita de nós
educadores uma evolução de nossas estratégias metodológicas o mais rápido possível.
Machinea (2005), afirma que a revolução digital, impulsionada pelas mudanças
tecnológicas, está transformando o mundo que conhecíamos até poucos anos atrás. Existe,
entretanto, o risco de que milhões de pessoas fiquem à margem das novas oportunidades. O
desafio é o de como impulsionar estratégias e políticas públicas que assegurem processos
de inclusão digital que, promovendo o desenvolvimento, reduzam as diferenças entre ricos
e pobres, entre habitantes da cidade e do campo, bem como entre homens e mulheres.
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Nas escolas, entre as diversas metodologias, que podem contribuir para a inclusão dos
alunos, nesta sociedade tecnológica, destacamos a robótica educacional ou

robótica

pedagógica, a qual consiste “basicamente na aprendizagem por meio de montagem de
sistemas constituídos por modelos. Esses modelos são mecanismos que apresentam alguma
atividade física, como movimento de um braço mecânico, levantamento de objetos, etc.,
como os atuais robôs” (EDACOM, 2010).
Para Bacaroglo (2005) a robótica educacional surge como apoio às exigências de uma nova
escola onde na sala de aula, possam ser vivenciadas experiências práticas contextualizadas,
ou seja, contextos tecnológicos que promovam a formação de novas competências
cognitivas. Trata-se de inserir uma metodologia na Era da Informática, a qual possibilita o
surgimento, segundo Papert (1994, p. 5), da Era da Aprendizagem onde na escola os jovens
aprendem habilidades que podem auxiliá-los em situações profissionais pelo resto de suas
vidas.
Em Santa Catarina, o governo demonstrando não estar alheio a Era da Aprendizagem,
investe na educação. Desde 2008 fixou um convênio com a Lego Educational Division
realizando a compra de Kits da Lego Educacion. Este investimento faz parte de uma
política de inovação no processo de formação permanente e continuada dos docentes da
rede estadual, bem como um compromisso com os alunos da rede pública estadual. Para
estes há a hipótese de que desenvolvimento de competências e habilidades pode ser
melhorado através da robótica educacional.
Os docentes quando estão em formação, adquirem conhecimentos sobre como trabalhar
com os kits da Lego Educacion, no entanto a realidade escolar apresenta-se totalmente
diferenciada. Diante de um currículo a cumprir, e com um determinado número de horas
aulas suficiente apenas para ministrar aulas no formato tradicional, o professor deixa de
trabalhar com os Kits da Lego material. A inovação e a inexperiência têm sido fortes
fatores que determinam o não uso do material na escola possibilitando que a riqueza de um
projeto de educação tecnologia, via robótica educacional, fique relegado a segundo plano.
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Como conseqüência, este rico material que faz parte do acervo de material tecnológico das
escolas está se tornando obsoleto. .
Fazemos parte do grupo que procura soluções para melhoria deste quadro, portanto, nossa
pesquisa teve o objetivo de auxiliar o processo de desenvolvimento de atividades com o
material do Lego Educacion – Kit de robótica Lego Mindstorms, na Escola de Educação
Básica Deputado Nilton Kucker.
TECNOLOGIA E CONHECIMENTO
Papert (1994, p. 6) salienta a necessidade urgente sobre novas formas de aprendizagem
individuais e institucionais. Como exemplo cita o colapso das instituições da União
Soviética as quais foram inflexíveis aos processos de mudança da economia mundial, visto
que seus defensores estavam fortemente adaptados a opressão do regime comunista. Por
outro lado, destaca o Japão como uma nação que desenvolveu-se a partir da habilidade de
aprendizagem da sociedade.
O autor institui duas tendências sobre aprender novas formas de pensar. A tecnológica, é
justificada pelo desenvolvimento das tecnologias da informação, onde artefatos como a
televisão, os computadores e todas as suas combinações, abrem oportunidades sem
precedentes para ações com o objetivo de melhorar o ambiente de aprendizagem.
A tendência epistemológica, é observada pela revolução acerca do conhecimento. Ela é
observada nas vozes expressas por crianças, jovens ou adultos, em quantidade de tempo
que utilizam para jogar, escrever, desenhar, obter informações ou comunicar-se po meio do
computador.
O binômio tecnologia e conhecimento permite a reflexão sobre as contribuições da
robótica

educacional

no

desenvolvimento

cognitivo,

despertada

através

do

desenvolvimento de projetos tecnológicos em contextos educacionais, relevando seus
benefícios para os processos de aprendizagem e desenvolvimento no cotidiano dos alunos.
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Tal pressuposto delineia-se a partir do mundo do trabalho que estabelece a necessidade do
sucesso sobre a habilidade da aprendizagem.
AMBIENTES COMPUTACIONAIS
O ensino e aprendizagem de componentes específicos tais como o ensino de matemática em
ambientes computacionais, têm despertado o interesse de diversos pesquisadores. Citamos
grupo de trabalho de “Educação Matemática: novas tecnologias e educação à distância”, o
qual têm se destacado nos diversos encontros nacionais e internacionais sobre Educação
Matemática. Em 2004, durante a realização do VIII Encontro Nacional de Educação
Matemática houve a apresentação de 29 trabalhos neste GT.
Destes, a maioria trata do assunto, ensino de Geometria em ambientes computacionais.
Andrade e Nacarato (2004) realizaram uma pesquisa para verificar quais são as atuais
tendências didáticos pedagógicas no ensino de Geometria, efetuando uma análise dos
trabalhos que foram apresentados desde o VI ENEM. Entre as sete categorias analisadas, os
autores, destacam a presença da Geometria Experimental e Geometria Computacional.
Estas categorias estavam presentes nos 83% dos trabalhos sobre Geometria Computacional,
sendo que destes, 18% desenvolveram suas pesquisas em ambientes computacionais de
programação com a utilização da Linguagem LOGO e, 61,5% dos trabalhos são de
geometria dinâmica, sendo que inseridos nesta última categoria tem-se ainda que, 80% dos
trabalhados são pesquisas desenvolvidas em ambientes educacionais utilizado o software
Cabri Géomètre.
A pesquisa realizada por Andrade e Nacarato (2004) deixa lacunas, no sentido, de verificar
se há, entre os 83% dos trabalhos investigados, algum que trabalhe com a robótica
educacional. No entanto autores como Bacaroglo (2005) e Melo et al (2009) entram neste
campo de discussão. Em suas reflexões teóricas atribuem ao trabalho, na escola, através da
robótica, a existência de um ambiente capaz de proporcionar a aprendizagem de
conhecimentos evidenciados entre a prática e a teoria.
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Utilizam como referência o construcionismo de Papert ( 1994), que defende a utilização de
tecnologias da informação, desde a televisão até os computadores, nos ambientes de
aprendizagem. Trata-se

de oportunizar a ação, a fim de melhorar a sua qualidade

permitindo ao aluno ser um construtor ativo do objeto.
O material de ensino deixa de ser especulativo. As cores e quantificações ganham
movimentos, exigem construções, entra no campo da robótica educacional, o qual traz os
recursos tecnológicos como ferramenta para auxiliar o ensino.
A robótica educativa trata [...] da descrição de um conjunto de recursos robóticos que apela
para a popularidade de robôs que reagem a movimentos precisos, ruídos e cores, noção de
distância, tudo isso sendo usado como facilidades para a inclusão digital e para a educação
tecnológica, em um mundo controlado pelos computadores. (MARTINS, 2006, p.7)
No contexto de situações de aprendizagem favorecidas por ambientes e artefatos
tecnológicos, Bacaroglo (2005, p.24) indica alguns objetivos para o trabalho com robótica
educativa:
 Favorecer a interdisciplinaridade, promovendo a integração de conceitos de diversas
áreas, tais como: linguagem, matemática, física, eletricidade, eletrônica, mecânica,
arquitetura, ciências, história, geografia, artes, etc. Trabalhar de forma prática
conceitos estudados em sala de aula nas diversas disciplinas.
 Desenvolver aspectos ligados ao planejamento e organização de projetos.
 Motivar o estudo e análise de máquinas e mecanismos existentes no cotidiano do
aluno de modo a reproduzir o seu funcionamento.
 Estimular a criatividade tanto na concepção das maquetas, como no aproveitamento
de materiais reciclados.
 Desenvolver o raciocínio e a lógica na construção de maquetes e de programas para
controle de mecanismos.
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Os quais são enfatizados por Melo et al (2009), quando atribuem a robótica educacional
características bem interessantes e motivadoras. No que concerne às condições didáticopedagógicas, cria situações onde os alunos utilizam a criatividade participando da
construção de robôs e maquetes controladas por computadores, despertando a curiosidade e
inúmeras vocações que se manifestam muitas vezes na infância e nas primeiras fases do
ensino escolar.
A METODOLOGIA LEGO ZOOM
Em nossos estudos optamos pela metodologia lego zoom como exemplo de robótica
educacional. Ela foi criada pela divisão educacional do grupo LEGO® em resposta aos
desafios de um novo século onde propostas pedagógicas possibilitem o desenvolvimento
de competências e habilidades, preparando o aluno para a vida e para uma nova realidade
profissional.
A metodologia fundamenta-se nos quatro pilares da educação definidos no Relatório para a
UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por
Jacques Delors. No aprender a ser, acontece a busca pelo desenvolvimento integral da
pessoa.

Auto-estima,

autodeterminação,

auto-realização,

sensibilidade

pessoal,

espiritualidade e, aperfeiçoamento do pensamento crítico e da imaginação criadora, são
habilidades adquiridas pelos alunos que participam das atividades.
No encontro com o outro, as descobertas, a compreensão das ideias, o respeito dos valores e
culturas diferentes, desenvolve a percepção da interdependência, da não-violência, da
capacidade de administrar conflitos e da valorização do próximo. É o aprender a conviver.
Neste pilar acontece o trabalho em equipe onde é possível o aluno construir seu próprio
conhecimento.

Essa construção se dá quando os alunos participam ativamente das

atividades e assumem funções específicas dentro de uma equipe. A comunicação permite a
participação maior daqueles menos comunicativos e possibilita que todos cooperem,
observem, pensem, explorem, inovem e criem. Há um processo em que os alunos pensam
7

sobre como as coisas funcionam. Isto porque a experimentação, a observação, a análise e a
validação são etapas necessárias para o desenvolvimento do projeto.
Algumas funções para o trabalho em equipe são definidas. O organizador é o responsável
pela maleta de tecnologia, coordena a contagem das peças no início e fim do trabalho e
registra os dados em um quadro específico. O construtor coordena as montagens e organiza
a participação dos demais membros da equipe na execução das montagens. Registros sobre
a experimentação das montagens ilustrados com desenhos são realizados pelo relator da
equipe. Para socializar à classe a montagem pronta, o apresentador assume a função de
explanar o desenvolvimento do projeto. É o momento em que é comunicado os avanços e
entraves ocorridos no processo de construção do artefato.
Em cada atividade proposta pela Lego Zoom busca-se desenvolver competências nos
alunos. Portanto, o processo de avaliação é contínuo e cumulativo, considerando as fases de
desenvolvimento da atividade e o trabalho em equipe para se chegar a um resultado.
O despertar do prazer de conhecer, compreender, descobrir, construir e reconstruir o
conhecimento é acompanhado pela curiosidade do aprender a aprender. Esta habilidade
que flui na aulas Lego acompanha o aluno ao longo de toda a vida e possibilita uma melhor
compreensão do mundo.
A aplicação da tecnologia na vida moderna surge no aprender a fazer. As competências e
habilidade oriundas deste pressuposto permitem o desenvolvimento de relações
interpessoais necessárias para o trabalho em equipe, possibilitando a existência de novas
lógicas e criatividade na solução de problemas.
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ATIVIDADES NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DEPUTADO NILTON
KUCKER
Na Escola de Educação Básica Deputado Nilton Kucker há 10 kits de robótica de Lego
Mindstorms. Este modelo é recomendado para atividades com estudantes a partir de 10
anos. Destinado ao ensino de robótica educacional, o Kit tem o objetivo de fazer com que
os alunos, por meio dos desafios propostos sejam capazes de buscar soluções de problemas.
As montagens com as peças do kit Lego Mindstorms são orientadas na revista Zoom que
se constitui como material fundamental para a execução de atividades. A leitura de suas
páginas permite entender a relação entre teoria e prática dos conteúdos estudados na
escola. Por exemplo, na revista número 3, destinada a estudantes do 6º ano do Ensino
Fundamental, há a orientação sobre como montar um gerador de eletricidade. São oito
páginas destinadas a montagem do artefato, ou seja, à parte prática do estudo. Esta
atividade é precedida de estudos contendo definições, desafios e situações-problema sobre
as hidrelétricas.
Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, turma 802, constituíram-se como público alvo
para aplicação de atividades com o material da Lego Zoom. A escolha do público foi
realizada pelos docentes da Escola e, justificada por ser esta uma turma com muita
dificuldade na aprendizagem dos conteúdos e também por apresentar um quadro elevado de
problemas disciplinares e de relacionamentos.
Encontros semanais de 90 minutos permitiram a socialização com o material, bem como a
realização de montagens de artefatos com o kit Lego Mindstorms. Inicialmente destaca-se a
etapa de formação e escolha do nome das equipes. Os vinte e dois alunos organizaram-se
em sete equipes que demonstraram muita criatividade ao se denominarem de Constru
News, Monster Kill, Os Engenheiros, NK construções, Luana Construções, Aprendizes de
Engenheiros e Duas Torres.
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A atribuição de funções para cada membro da equipe também foi definida. Seguindo o
pressuposto do aprender a conviver, possível por meio da formação de equipes de trabalho,
cada componente recebeu respectivamente atribuições de líder, ou construtor, ou relator.
Houve uma reestruturação das funções a partir das necessidades da equipe, ou seja, ao
invés de ter-se o organizador, o construtor, o relator e o apresentador, como sugere a
metodologia Lego Zoom, acordou-se em diminuir o número de funções, ficando
estabelecido que o líder assumiria a organização e apresentação das atividades.
Em encontros posteriores, com o objetivo de realizar a montagem de artefatos com as peças
dos kits, colou-se as maletas a disposição dos alunos. Como atividade prática, foi solicitado
que cada grupo montasse uma Torre, a mais alta possível e usando a maior quantidade de
peças. A dinâmica foi um sucesso. Todos os alunos participaram, demonstrando espírito de
trabalho em equipe.
Dentre as estruturas montadas, destaca-se a da equipe ConstruNews. Ao serem
questionados sobre em qual figura pensaram para montagem de sua Torre, os alunos
responderam que se lembraram do filme Transformers.
Outra equipe montou uma estrutura em perfeita Simetria, se destacando dos demais pela
colaboração de todos integrantes no grupo.
Demonstrando conhecer a realidade em que vivem e relacionando pontos turísticos de
outros países, a equipe Luana Construções afirmou que imaginaram a Torre Eifel para
construir sua estrutura. Nesta mesma linha de estabelecimento de relações, observou-se a
equipe NK Construções que elaborou uma estrutura da construção civil assemelhando sua
Torre a um Prédio.
Após a montagem de cada estrutura, o pesquisador visitou as bancadas de montagem,
analisando cada construção elaborada e convidando os integrantes a desmontarem suas
Torres e a guardarem o material. Todos compreenderam a necessidade de organização
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nesse processo, pois somente desta forma os Kits continuam em bom estado após sua
utilização.
Outra etapa importante do projeto possibilitou o estudo da Revista Introdutória Lego Zoom
Education. O pesquisador entregou exemplares da Revista e solicitou que lessem as páginas
4 e 5 as quais enfatiza o trabalho em equipe como elemento fundamental para a
metodologia Lego Zomm..
Neste mesma Revista há sugestões de montagens com a as peças do kit. Ao dar a liberdade
de escolha sobre qual artefato seria montado, observou-se que todas s equipes escolheram a
montagem do Buggy, um carro de brinquedo que permite estudar noções de Física, como
velocidade e, também realizar estudos de conteúdos matemáticos. Análises da velocidade
em comparação com espaço percorrido pelo móvel são demonstradas em os ferramentas
como gráficos.
Cada equipe, durante as aulas Lego, preenche uma tabela específica. Nela, o líder registra a
atividade do grupo anotando observações relevantes.
A construção do Buggy aconteceu durante as aulas de 6ª feira. Devido ao tempo reduzido
das aulas deste dia tornou-se impossível terminar a montagem em apenas um encontro. As
montagens inacabadas foram guardadas para serem terminadas em outra aula.
Durante uma das aulas em que aconteceu a montagem do Buggy, um caso particular
despertou interesse. Uma componente da equipe Duas Torres estava sem desenvolver a
tarefa, Tal fato chamou a atenção do pesquisador que indagou sobre o que estava
acontecendo. A aluna alegou que os outros integrantes não a deixavam participar. Após
contato com todos integrantes da equipe, a aluna volta às atividades ajudando o grupo a
organizar as peças na maleta.
No ano de 2011, especificamente de maio a julho, as escolas da rede estadual de ensino
tiveram suas atividades paralisadas devido a greve dos professores. Durante este período as
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atividades do projeto Lego limitaram-se ao estudo de montagens, realizadas apenas pelo
pesquisador.
No mês de agosto de 2011 os alunos Escola de educação Básica Deputado Nilton Kucker
voltaram à sua rotina escolar. Para envolver novamente os alunos da turma 802 no projeto
Lego, preparou-se uma apresentação em forma de slides sobre a importância do trabalho
em equipe. No laboratório de informática, os alunos participaram da palestra motivacional
intitulada Trabalho em Equipe ministrada pelo pesquisador do projeto Lego.
A apresentação da palestra aconteceu num ambiente dinâmico e diferenciado. O objetivo
de envolver os alunos numa palestra motivacional, distanciando-se de metodologias
frequentemente utilizadas nas aulas, impulsionou a mudança na definição de espaços. A
sala de Vídeo e Projeções da unidade de ensino foi a melhor escolha para a execução do
palestra.
Tendo em vista que um dos pressupostos estabelecidos pela metodologia lego Zoom é
estimular a organização de equipe na execução de um trabalho, a palestra trouxe pontos
positivos a respeito das tarefas realizadas no coletivo.
Ao referir-se sobre o pressuposto do trabalho em equipe enfatizado pela metodologia lego
Zoom, o bolsista destacou as funções de cada membro. Sendo assim, cada um pode
perceber a importância que tem dentro de uma equipe onde o trabalho é feito
coletivamente. As equipes puderam perceber que, apesar de cada um ter uma função
diferente dentro do trabalho, as opiniões, sugestões e críticas construtivas podem vir da
parte de diferentes funções, ou seja, não é preciso delegar uma única função para um
membro sendo que esse não pudesse opinar no trabalho de outros. A frase sugestiva que
apresentou-se no final, para que os alunos pudessem discutir foi: Se uma cabeça pensa
melhor que duas, quanto mais três ou quatro cabeças pensarão.
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Os alunos participavam respondendo as perguntas que eram direcionadas a eles
descobrindo que fazem parte de uma equipe onde cada integrante desenvolve uma função
específica para atingir o melhor desempenho possível.
Uma nova etapa do projeto aconteceu a partir da última semana do mês de agosto de 2011.
Os alunos passaram a conhecer o software ROBOLAB, criado para instalar o programa nos
robôs construídos por eles.
Os grupos que criaram o Buggy foram convidados a, um grupo por vez, conhecerem o
processo de instalação do Software nos computadores. Ações como abrir o programa e
fazer a inteiração fizeram parte do contato inicial. Esta demandou tempo adicional, visto
que somente dois computadores no Laboratório da escola tinham recurso para atualização
do software.
O primeiro contato com o programa foi feito pelo grupo ConstruNews. A equipe foi levada
ao laboratório onde receberam as primeiras instruções sobre o funcionamento do software.
Após o reconhecimento do processo de transferência de dados, a equipe passou a programar
seu Buggy de forma que o robô pudesse andar apenas acionando o botão on.
Visto que o RX é alimentado por baterias carregáveis, os alunos foram instruídos a ficarem
atentos à necessidade de carregarem as pilhas, para que estas estejam prontas para os
próximos grupos usarem. Esse processo ajudou a perceberem a necessidade de um trabalho
em equipe, onde todos os integrantes, mesmo fazendo parte de outras equipes, dependem
um do outro.
Após conhecerem o programa de instalação e terem programado seu robô, a equipe
ConstruNews apresentou sua construção na sala de aula. A curiosidade sobre como se deu
o processo de programação do robô movimentou todos. Questionavam-se se era
complicado o processo ou como se dava a programação? Etc.
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Em outro dia, a equipe NK Construções foi ao Laboratório de Informática conhecer o
Software ROBOLAB para programação do seu robô.
A escolha dessa equipe, como a segunda a programar o seu robô buggy, aconteceu devido
a uma das integrantes demonstrar, desde o início, muita dificuldade para participar do
Projeto. Ela nas primeiras aulas do Lego Zoom Education afirmava que não conseguia
desenvolver montagens envolvendo tecnologia. Após diversas atividades, ela assumiu a
função de organizadora a qual desempenhou muito bem, sempre deixando os instrumentos
à mão do construtor, guardando as peças e separando o material necessário.
Em outro momento a referida aluna, foi convidada a desenvolver a Função de
Programadora do Projeto. Assim, o professor a instruiu a reconhecer o Software e instalar o
programa no seu robô. A aluna demonstrou certa dificuldade em lidar com o software,
mesmo depois de passadas as instruções mais de uma vez. Após algumas tentativas
conseguiu transferir o programa para o seu Buggy e, junto com os outros integrantes,
organizaram os tempos de funcionamento do robô e também a velocidade.
Logo após, a equipe foi convidada a ir à sua sala apresentar sua construção às outras
equipes. O maior questionamento foi sobre quem tinha programado o Buggy. Ao serem
informados que sua colega de classe o programou, a sala aplaudiu o seu esforço.
Duas novas equipes, em outro momento, foram convidadas a fazerem a programação de
seus robôs. A equipe MonsterKil e a equipe Os Engenheiros programaram seus robôs no
laboratório de informática onde foi instalado em mais um computador o programa Robolab
Trabalhamos com duas equipes ao mesmo tempo. A professora de Língua Portuguesa que
estava em sala com os demais alunos da sala concordou em levá-los para o Laboratório.
Solicitou que fizessem um pequeno relatório sobre o trabalho que estava sendo realizado.
Enquanto o pesquisador explicava as funções do software, os tipo de botões usados e outras
instruções, os alunos que ainda não tinham participado desse etapa do projeto, prestavam
atenção e anotavam os pontos mais importantes para desenvolverem os seus relatórios.
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Dois alunos da mesma equipe, que entendiam muito bem de informática, conseguiram ir
mais além do que o professor havia explicado. Solicitou-se que esses alunos transferissem
para seus robôs uma programação que envolvesse uma velocidade de 0,3m/s e que o Buggy
parasse após 6s. Estes investigaram o processo de transferência de informações e
conseguiram desenvolver uma velocidade mais alta para seu robô, e ainda informaram ao
RX que este deveria parar somente depois de 11s., voltando a funcionar após 4s. parado.
Foi a única equipe que procurou por si próprio investigar o software, e desenvolver um
trabalho além do que o professor solicitou.
Enquanto isso, os demais componentes da sala analisavam como estava sendo o processo
de programação dos robôs, e registravam os fatos ocorridos para construírem seus
relatórios. Uma aula depois, a professora de Língua Portuguesa construiu relatórios junto
com os alunos,avaliando-os conforme o combinado.
A turma 802 percebeu que o Buggy da equipe Os Engenheiros corria com maior
velocidade, e questionavam-se se algo havia dado errado. O professor então comentou o
que aconteceu, porém não explicou como foi feito o processo de aumento de velocidade,
para deixar que os alunos descobrissem esse processo por si só mais tarde.
O grupo MonsterKill, também programou seu Buggy e apresentou-o na sala. Nesse
momento, perceberam que os robôs estavam perdendo força. Era hora de colocarem as
baterias para carregar. Novamente, o pesquisador destacou a importância de fazer esse
trabalho, mesmo que para outra equipe utilizar as pilhas. Os alunos compreenderam a razão
e colocaram as pilhas para carregar.
Em um novo de execução do projeto, a Equipe Luana Construções foi conhecer o processo
de instalação do Software ROBOLAB. As componentes da equipe, após serem instruídas
sobre o processo de transferência de programação do Computador para o robô, passaram a
observar a velocidade que seu Buggy adquiria e, comparavam com o robô da equipe
anterior que conseguiu aumentar a velocidade. As duas alunas tentaram muitas vezes, mas
não encontraram os atalhos corretos para esse procedimento. O pesquisador ensinou como
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fazê-lo e, as duas alunas executar o programa sem muita dificuldade. Desenvolveram
cálculos de velocidade média, dividindo o espaço percorrido pelo Buggy pelo tempo gasto.
As alunas construíram um tapete de papel pardo, em formato de pista, para disputarem
corridas entre seus buggys. Logo após, levaram seu robô até sua sala de aula para
apresentá-lo aos colegas. Estes perguntaram se elas conseguiram mudar a programação
para que o buggy corresse mais depressa. Ao saberem que não conseguiram, ficaram
aumentaram sua expectativa sobre a programação.
A equipe Duas Torres foi a última das equipes a realizar a programação de seu robô. Seus
componentes realizaram a tarefa com muita habilidade, e logo transferiram a programação
do software ROBOLAB para o Buggy. Levaram sua construção à sala de aula, apresentando
o robô e, compartilhando a facilidade da programação.
As atividades do Projeto Lego Zoom, na turma 802, permitiram observar que alunos em
diferentes situações de ensinos são capazes de aprender novas habilidades. Os relatos
demonstram que no trabalho em equipe identifica qualidades pessoais e possibilita
experiências de aprendizagem. E, acima de tudo, contribui com o processo de
desenvolvimento de competências e habilidades de nossos alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estudos mostram que as dificuldades do processo de ensino e aprendizagem nas escolas
acontece,

porque as metodologias de ensino constituem-se basicamente de aulas

expositivas que pouco despertam o interesse do aluno para a aprendizagem. Propostas
educacionais que evidenciem mudanças desta realidade são aplicadas por aqueles que
acreditam nesta tese.
Fazemos parte deste grupo e enfatizamos que o recurso as tecnologias da informação como
metodologia de ensino dos diversos componentes curriculares, é um caminho que
possibilita o desenvolvimento de habilidades e competências inseridas nos quatro pilares da
educação definidos pela Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI.
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Os resultados desta pesquisa permitem a comprovação da tese definida anteriormente. Na
realização das atividades com o Kit de robótica educacional Lego Mindstorms, vimos que
o aprender a ser, o aprender a conviver, o aprender a aprender e, o aprender a fazer, foram
necessários para a obtenção do sucesso nas tarefas definidas.
Na Escola de Educação Básica deputado Nilton Kukcer, montagens de artefatos como
torres e buggys foram realizadas por equipes de alunos que em meio ao desafio de ver o
produto acabado, viam-se na condição de comunicar dúvidas para a busca de soluções.
Além de atividades práticas a metodologia Lego Zoom possibilitou o estudo de temas
atuais, contextualizando o conteúdo enfatizado na parte prática. Os resultados indicam a
existência de diversos conflitos existentes na sala de aula, os quais se tornam evidentes
quando utilizamos metodologias diferenciadas. O diferencial acontece quando o aluno com
dificuldades manifesta a vontade de concluir a tarefa ao invés de calar-se diante delas.
Se no passado

ouvimos queixas sobre a escassez de material diferenciado nas escolas, a

atual pesquisa revela o oposto. Em escolas da rede pública estadual, materiais de ensino de
elevado potencial fazem parte do patrimônio da escola e precisam ser utilizados por
professores e alunos com o objetivo desenvolver um processo educacional coerente com as
novas exigências da sociedade.
Os alunos mostraram o interesse em vencer os desafios impostos pela tecnologia do Lego
Mindstorms, porém a utilização desta metodologia diferenciada aconteceu somente nos
momentos das atividades da pesquisa. Os recursos disponíveis na escola pouco são
utilizados. Ainda há o receio de trabalhar com o novo.
Para auxiliar o desafio de trabalhar com a metodologia Lego Zoom, sugerimos uma
parceria entre a instituição formadora, em nosso caso a Universidade do Vale do Itajaí e
escolas estaduais de Santa Catarina. O potencial da Universidade é visível no cenário
nacional tanto em quantidade de acadêmicos, quanto na qualidade de profissionais
formados. Falta-nos firmarmos ações que contribuam para a utilização da metodologia
investigada em nossa pesquisa.
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