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RESUMO 
 

O processo de ensino e aprendizagem de programação de computadores apresenta ser um 

processo desafiador, tanto para os docentes quanto para os alunos. Todavia, diante das 

metodologias utilizadas no ensino de programação, a robótica tem conquistado seu espaço, 

sendo uma forte aliada neste processo de ensinar e aprender. Diante desse universo, elencou-se 

como objetivo deste estudo, propor uma metodologia inicial de ensino de programação de 

computadores através da robótica com acadêmicos do curso de Licenciatura em Computação 

do Campus Porto Nacional, do Instituto Federal do Tocantins, e para tanto, procuramos 

identificar as dificuldades dos discentes quanto ao estudo de programação, descrevemos sobre 

a robótica no ambiente educativo e discorremos sobre as metodologias utilizadas no ensino de 

programação. O estudo realizado, quanto à metodologia, teve uma abordagem qualitativa, 

sendo ainda, quanto aos procedimentos, documental, bibliográfica e participante, contemplando 

um universo de 33 alunos matriculados em disciplinas de programação, no período letivo de 

2018/01 do Campus Porto Nacional, do IFTO. Quanto aos resultados, esses apontaram, que a 

maioria dos alunos pesquisados é jovem e não possui afinidades pelas disciplinas de 

programação, tendo dificuldades no entendimento das atividades propostas. Foi possível ainda 

verificar que os alunos não dispõem de tempo para se dedicar aos estudos fora da sala de aula. 

Frente a essas dificuldades e com base nas metodologias encontradas nos acervos pesquisados, 

obteve-se como resultado principal a metodologia de ensino “Aprendendo a programar 

computadores através da robótica”. Acredita-se que metodologias utilizadas no ensino de 

programação, como a proposta inicial apresentada neste trabalho, não vão solucionar os 

problemas encontrados frente a esse desafio, todavia, servirão como apoio para futuras 

pesquisas, contribuindo assim para um melhor ensinar e um melhor aprender. 

 
Palavras-Chave: Ensino e Aprendizagem; Metodologia de Ensino; Programação; Robótica. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The process of teaching and learning computer programming on several times presents a 

challenging process, both for teachers and students. However, methodologies used in teaching 

programming, robotics has conquered your space, being a strong ally in the teaching and 

learning process. Faced with this universe, was the objective of this study, propose an initial 

methodology of computer programming teaching through robotics with academics of the 

Graduation course in Computing of Campus Porto Nacional, of the Federal Institute of 

Tocantins, and for that, we try to identify the students difficulties regarding the programming 

study, we describe about robotics in the educational environment and we discuss methodologies 

used in teaching programming. The study, the methodology, had a qualitative approach, being 

still, procedures, documentary, bibliographical and participant research, contemplating a 

universe of 33 students enrolled in programming courses, in the 2018/01 academic year of the 

IFTO Porto Nacional campus. As for the results, those pointed, that the majority of students 

surveyed are youthful, have no affinity for the programming disciplines, having difficulties in 

understanding the proposed activities. It was also possible to verify that students do not enjoy 

time to dedicate themselves to the studies outside the classroom. Faced with these difficulties 

and based on the teaching methodologies found in the collections surveyed, we obtained as 

main result the teaching methodology "Learning to program computers through robotics". It is 

believed that methodologies used in teaching programming, as the initial proposal presented in 

this paper, will not solve the problems encountered in the face of this challenge, however, will 

serve as support for future research, thus contributing to better teaching and better learning. 

 
Keywords: Teaching and learning; Teaching Methodology; Programming; Robotics 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

 Devido ao crescimento da tecnologia e da ciência da computação, a programação 

conquistou seu espaço no mercado tecnológico, e tem se destacado como uma das áreas que 

mais cresce em todo o mundo. Segundo Guanabara (2018), serão necessários mais de 1 milhão 

e 400 mil programadores até o ano de 2027. Assim, de acordo com esses dados, pode-se 

perceber a imprescindibilidade de um elevado número de programadores no mercado de 

trabalho atual e em um futuro bem próximo. Todavia, além de programadores, surge também a 

necessidade de mais fomentadores (professores) de conhecimento na área da tecnologia da 

informação. 

Para Gomes et al. (2008), a programação em um nível avançado é muito mais do que 

escrever códigos em uma linguagem específica de máquina, é uma ciência, afinal, a mesma é 

dirigida por uma gama de regras orientadoras, fazendo o uso da lógica como um dos métodos 

que asseguram a eficiência dos softwares desenvolvidos. 

 Estes mesmos autores afirmam, ainda, que a programação pode ser vista em um nível 

mais básico pelos iniciantes nos estudos de linguagens de programação, os quais tem a 

finalidade de desenvolver programas com a capacidade de resolver problemas reais simples, 

contudo, mesmo nesse nível mais básico surge um alto índice de frustração pelos recentes 

adeptos à área. 

Nesse sentido, dentro desta abordagem do estudo de programação, dado nas linhas 

introdutórias deste trabalho, foi feito uma pesquisa documental no Campus Porto Nacional, do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), nas disciplinas 

voltadas para o ensino de programação do curso de Licenciatura em Computação, tomando por 

base o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do referido Campus. Realizou-se um levantamento 

de dados destes componentes curriculares entre os anos de 2010, ano de fundação do Campus, 

e 2018 (primeiro semestre), sendo essas disciplinas: programação estruturada e estrutura de 

dados, programação orientada a objetos, e programação para web.  

Os dados analisados apontaram que 761 alunos cursaram as respectivas disciplinas, no 

entanto, cerca de 258 alunos não obtiveram aprovação. Após análise das notas de todos os 

alunos aprovados/reprovados, foi possível obter uma média geral de notas no valor de 5,22. 

Estas informações mostram um elevado número de reprovações e insucessos vivenciados pelos 

acadêmicos do referido curso nas citadas disciplinas.  
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Continuando nessa linha de estudos, surgiu o seguinte questionamento: quais meios 

educativos e/ou metodologias podem ser utilizados para auxiliar o ensino de programação no 

curso de Licenciatura em Computação do Campus Porto Nacional –TO?  

Conforme Gomes et al. (2008), é prática comum dos professores iniciarem o ensino de 

programação abordando, em um primeiro momento, apenas detalhes sintáticos de uma 

linguagem de programação qualquer, de modo que os alunos sequer perceberam a finalidade e 

utilidade de aprender programação. Porém, segundo os mesmos autores, a preocupação 

principal deveria ocorrer antes do aprendizado de linguagem de programação, isto é, no 

desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas. Aparecendo, assim, a linguagem 

de programação apenas como um veículo para concretizar essa resolução, ou seja, para 

expressar o algoritmo ou estratégia de resolução. 

 Diferentemente das demais disciplinas teóricas, em que o aluno obtém bons resultados 

usando metodologias de estudos baseados em leituras sucessivas e memorização de 

procedimentos, aprender programação requer conhecimentos prévios em lógica matemática, 

resolução de problemas matemáticos e prática intensiva em atividades que exige como resposta 

a resolução de problemas. 

Para Gomes et al. (2008) existem muitos impasses que dificultam o aprendizado dos 

estudantes de programação: 

 

Porém, pensamos que os problemas de muitos alunos se prendem com um conjunto 
de dificuldades concretas que levam a que não consigam programar, mesmo quando 
se esforçam. A primeira dificuldade, frequentemente não percebida pelos alunos, diz 
respeito à compreensão do problema, pois muitas vezes os alunos “saltam” para a fase 
de codificação, sem compreenderem completamente o que é pretendido. Tal pode 
acontecer por dificuldades de interpretação ou devido aos alunos se sentirem 
demasiado ansiosos para começar a codificar uma solução. (p. 94). 

 

As dificuldades aqui citadas dizem respeito ao insucesso dos alunos quanto à 

interpretação e compreensão das atividades propostas no ensino de programação. Entretanto, 

existem dificuldades que podem ser consequências de metodologias usadas por professores no 

ambiente de ensino e aprendizagem.  

Sobre isso, Fermé e Fernandes (2009) apud Gomes e Abrantes (2012) reconhecem que 

as metodologias de ensino convencionais podem gerar dificuldades nos educandos quanto à 

compreensão e resolução dos problemas. Nesse aspecto, Gomes e Abrantes (2012) assinalam 

que, mesmo em conteúdo não tão complexos, será exigido do aluno que pense de forma mais 

distinta quanto a compreensão e resolução de atividades. Os mesmos autores dizem: 
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Que esta não é uma realidade exclusiva dos alunos que revelam problemas de 
aprendizagem ao longo do seu percurso escolar, e que é visível a dificuldade que os 
alunos demonstram em aplicar os conhecimentos teóricos em situações reais e que 
aprender a programar é muito mais do que “mera codificação“, implica que os alunos, 
pensem de forma distinta, o que exige um maior esforço, mesmo na resolução de 
problemas pouco complexos. (p.240). 

 

Abordando ainda sobre os problemas vivenciados durante o processo de ensino e 

aprendizagem em programação, Gomes (2018) nos diz, por meio de relato de experiências 

vividas no ambiente educativo (sala de aula), que conteúdos envolvendo lógica e programação, 

de modo geral, são os mais abandonados por alunos, no quesito interesse e afinidade em áreas 

de conhecimento, que formam num todo a ciência da computação.  

Esses autores relatam a visível desmotivação vivida pelos alunos nos momentos de 

codificação e resolução dos mais diversos problemas. Os estudiosos afirmam, ainda, que 

durante a prática educativa os professores “[...] não os percebia (alunos) com “brilho nos olhos” 

ao ver uma solução computacional pronta e funcional para determinado problema do mundo 

real”. (p.14, grifo nosso).  

Gomes (2018), com o intuito de colmatar essa desmotivação e desinteresse por parte 

dos educandos, cita também a robótica (ciência), utilizada em um ambiente específico 

(pedagógico), como possível solução.   

 

Logo, é mais motivante e emocionante dar instruções e ver algo andando para frente 
ou para trás, desviando de obstáculos, pegando objetos, do que simplesmente escrever 
código para computadores mostrarem textos dando informações na tela ou em uma 
impressora. (p.14). 
 

No entanto, os robôs além de serem usados como ferramentas pedagógicas, nesse 

processo de ensino e aprendizagem, acabam tendo algo a mais que as outras ferramentas por 

ser mais lúdico e tornar a programação mais dinâmica e acessível de maneira prática.  

Gomes e Abrantes (2012) enfatizam que os educadores, na busca por alternativas 

(metodologias) que sejam inovadoras e possam influenciar de forma positiva o ensino de 

programação, acabam se encontrando com a temática “robótica” e que a mesma nos últimos 

anos vem sendo citada em vários trabalhos de cunho científico, com abrangência no contexto 

ensino e aprendizagem. 

Já para alguns autores, a robótica pode ser utilizada em vários ambientes educativos, 

afinal a mesma é: 
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[...] extremamente motivadora e deve fazer crescer o desenvolvimento tecnológico no 
Brasil nos próximos anos, e seu papel na escola de hoje é o de proporcionar aos 
estudantes um contato com uma tecnologia que pode retirá-los da perspectiva ocular 
de excluídos tecnológicos, preparando-os para o futuro e elevando a nação e seus 
cidadãos a níveis de grandeza comparado a países desenvolvidos. (OBR, 2018 apud 
GOMES, 2018, p.37). 

 

Desse modo, Guedes e Kerber (2010) apud Gomes (2018) reforçam que o uso da 

robótica dentro do ambiente escolar leva os alunos ao desenvolvimento do raciocínio e da 

lógica, ajuda a superar problemas de comunicação, além de valorizar o trabalho em equipe, a 

cooperação, o planejamento e a pesquisa. 

Todavia, com base na análise dos dados obtidos na pesquisa documental feita a partir 

das disciplinas de programação no Campus Porto Nacional, que apontaram um significante 

número de reprovações vivenciadas por diversos acadêmicos desde a fundação do Campus, e, 

visando os meios (métodos) que podem ser utilizados no ensino de programação, este trabalho 

tem como objetivo geral: propor uma metodologia inicial de ensino de programação de 

computadores através da robótica com acadêmicos do curso de Licenciatura em Computação, 

do Campus Porto Nacional, do Instituto Federal do Tocantins. Outrossim, tem como objetivos 

específicos: identificar as dificuldades dos discentes quanto ao estudo da programação; 

descrever sobre o uso da robótica em ambiente educativo; discorrer sobre as metodologias 

utilizadas no ensino e aprendizagem de programação. 

Este trabalho classifica-se, quanto à metodologia, como uma pesquisa de abordagem 

qualitativa referindo-se a análise do problema, além de ser documental, bibliográfica e pesquisa 

participante. 

Este trabalho foi organizado em seis capítulos, desenvolvidos através da seguinte 

estrutura: no primeiro capítulo o trabalho é introduzido; logo em seguida, no capítulo dois, são 

discutidas as abordagens dos processos de ensino e aprendizagem no estudo de programação; 

no capítulo três é apresentada a robótica e os seus conceitos; no quarto capítulo, a robótica em 

ambiente educacional; no quinto capítulo apresenta-se a metodologia adotada para realização 

desta pesquisa; no capítulo seis, os resultados mostradas e as discussões são tecidas; e, por fim, 

no capítulo sete são feitas as considerações finais. 

  



19 
 

 
 

2 – ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

O processo ensino e aprendizagem é, conforme Kubo e Botomé (2001), uma expressão 

utilizada para descrever o complexo sistema de interações comportamentais entre professores 

e alunos. O conceito de processo ensino-aprendizagem conforme autores da área da tecnologia 

da informação e comunicação, vai além do sentido de “Ensinar” e “Aprender”, pois abrange 

processos unidos aos mais diversos tipos de comportamentos complexos e difíceis. Esses 

comportamentos complexos são provenientes dos múltiplos componentes em interação, usados 

no processo de ensino e aprendizagem.  

Assim, esses componentes (objetos ou não), que podem ser desde a oratória do educador 

ao uso de um pincel, giz, quadro ou uma lousa digital, se fazem presentes durante a interação 

no processo de ensino e aprendizagem, podendo facilitar ou simplesmente dificultar o mesmo.  

Para melhor entendimento, Kubo e Botomé (2001, p. 1) afirmam que: 

 

Os próprios comportamentos são passíveis de percepção e de definição científica a 
partir da identificação dos seus componentes e das interações que estabelecem entre 
si, os quais constituem os fenômenos que recebem os nomes de “ensinar” e de 
“aprender”. 
 

Em outras palavras, os autores estão dizendo que, de maneira natural, os 

comportamentos vistos por nós são percebidos, e são absorvidos nos momentos de interações 

entre qualquer pessoa, essa absorção é denominada aprendizado, enquanto a interação e todo o 

processo, de modo geral, é tido como ensino. 

Entretanto, dentre os vários conceitos e estudos já realizados sobre a temática, a mesma 

aparece como um conceito em que ensino e aprendizagem são uma interação entre dois 

processos comportamentais. Vale ressaltar que esse conceito não é tido como o principal, sendo 

apenas um argumento que compõem o todo.  

No entanto, para Libâneo (1990), o professor, em seu papel principal como educador, 

deve garantir a unidade (didática), entre ensinar e aprender, através de um único processo 

denominado como ensino e aprendizagem. Além disso, para ele não existem educadores sem 

sociedade nem sociedade sem educadores. Afinal, a sociedade precisa preparar seus membros 

para participarem da vida social, tornando assim indispensável a prática educativa, mostrando 

que essa prática é universal e necessária quanto ao funcionamento da sociedade.  

Libâneo (1990) ainda chama nossa atenção para três conteúdos de abordagens 

significativas, sendo eles: educação, instrução e ensino, entretanto, para melhor compreensão 

dos conteúdos, buscou-se conhecer o significado desses termos aqui aplicados. A educação é 
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tida como um processo de desenvolvimento da personalidade. Personalidade essa que irá 

abranger qualidades físicas, morais, intelectuais, e até mesmo estéticas. É importante ressaltar 

que essas características físicas, morais, entre as outras supracitadas, são frutos das experiências 

vividas no meio social. Conforme este autor, “a educação corresponde, pois, a toda modalidade 

de influências e Inter relações que convergem para transformação de traços de personalidade 

social e do caráter, incluindo concepção de mundo como ideais, valores, modo de agir[...]” 

(p.19). 

Já a instrução trará significados diferentes ao da educação. Esta está ligada ao 

desenvolvimento intelectual das capacidades cognitivas conseguidas frequentemente por meio 

de sistematização de estudos, esforço padronizado e rotineiro em busca de domínio em 

determinadas áreas de conhecimento. 

Porém, a instrução, mediante ao ensino, tem ótimos resultados quando seus objetivos 

agregam valores educativos. No mais, é de suma importância ressaltar que nesse momento o 

ensino proporciona a união entre instrução e educação. Em outras palavras, quando ocorre o 

ensino o educador pode instruir e educar em um único processo. 

Para Valente et.al (1999), a sociedade está cada vez mais imersa em um ambiente 

totalmente novo e próprio para aquisição de novos conhecimentos. O mesmo teórico define a 

atual sociedade como “sociedade do conhecimento”; nesse novo momento, a ação “adquirir 

conhecimento”, que surge por parte dos educandos, não ocorre apenas mediante a iniciativa do 

educador quanto ao ato de ensinar, percebe-se que o conhecimento não é algo que está pautado 

e acessível apenas por meio dos educadores, não está fixo e retido a eles, entretanto, essa 

sociedade busca novos conhecimentos não mais pautada somente nos educadores e sim com 

base em sua necessidade cotidiana de resolver problemas. 

Esse atual perfil dos aprendizes impulsiona os educadores a um novo pensar para o 

processo de ensino e aprendizagem, pensar esse que resulta no uso mais frequente de 

tecnologias que podem ser aplicadas como objetos de ensino aprendizagem. Conforme Valente 

et.al (1999, p. 1), “Essa mudança implica em uma alteração de postura dos profissionais em 

geral e, portanto, requer o repensar dos processos educacionais”.  Porém, ao falar sobre o uso 

de tecnologias em ambientes educativos, logo o computador é mencionado.  

Valente et.al (1999, p. 1) fazem as seguintes ponderações a respeito: 

 

A tentativa de modernizar ou repensar a educação tem sido feita através da introdução 
do computador na escola. No entanto, a utilização do computador na educação não 
significa, necessariamente, o repensar da educação. O computador usado como meio 
de passar a informação ao aluno mantém a abordagem pedagógica vigente, 
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informatizando o processo instrucional e, portanto, conformando a escola com a 
tradição instrucionista que ela já tem. Por outro lado, o computador apresenta recursos 
importantes para auxiliar o processo de transformação da escola - a criação de 
ambientes de aprendizagem que enfatizam a construção do conhecimento e não a 
instrução. 

 

Nota-se, aqui, que os autores deixam claro que os recursos tecnológicos não vão 

reinventar o ensino e o aprendizado, apenas servirão como apoio, possibilitando um novo 

ambiente, o qual pode ser físico ou virtual, sendo esse estado menos importante desde que o 

objetivo tenha como intuito principal contribuir com a construção do conhecimento. 

Desse modo, fica cada vez mais latente a necessidade de metodologias de ensino que 

possam dar condições iguais a todos de aprender os conceitos fundamentais de programação. 

Nesse sentido, observa-se, a seguir, à luz da literatura, metodologias para o ensino e 

aprendizagem de programação.   

 
2.1 – Metodologias para o ensino e aprendizagem de programação 

 
Com base em uma pesquisa de revisão de literatura feita por Aureliano e Tedesco 

(2012), desde os anos de 2001 até meados dos anos 2012, já se tornava perceptível que várias 

pesquisas vinham sendo feitas sobre ensino de programação, abordando as metodologias usadas 

para este fim. Desse modo, dentre os mais diversos tipos de metodologias utilizadas no ensino 

de programação nos deparamos com uma lista. 

Nela, encontramos: ambientes de desenvolvimento de jogos, no qual é possível fazer 

uso da linguagem de programação em blocos, facilitando assim a aceitação do aluno quanto as 

complexidades1 de uma linguagem de programação, uma vez que essa é menos complexa que 

as demais em ambiente de aprendizagem cooperativa. Quanto às metodologias que abrangem 

ambientes virtuais e físicos, podem ser citadas as seguintes: ambiente de programação de 

microcontroladores e ambiente de programação para robôs, além de outras, as quais podem ser 

usadas no processo de ensino e aprendizagem de programação. 

No que diz respeito ao uso de jogos no ambiente de ensino e aprendizagem de 

programação, ele pode se dar em dois processos diferentes, porém com resultados semelhantes: 

no primeiro momento o uso de jogos pode ser feito especificamente para treinar alunos quanto 

ao uso de lógica de programação e algoritmos. Nessa situação o aluno jogará determinados 

games feitos para essa finalidade, usando linguagens de programação em blocos e de fácil 

                                                           
1 Quanto ao termo “complexidade” aqui utilizado, está referindo-se ao tipo de sintaxe utilizada por cada 
linguagem de programação. 
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assimilação; e, no segundo momento, toda codificação e implementação do jogo é feita pelo 

aluno com auxílio do professor, tendo como resultado final o seu jogo completo, gerando 

estímulo nos alunos, uma vez que toda a codificação foi implementada por eles.  

Neste prisma, Passerino (1998) apud Marques et al. (2011) afirmam que os usos de 

jogos no ensino de programação de forma automática geram muitas vantagens, como 

entusiasmo, concentração, motivação, entre outras. Partindo desse pressuposto, Gomes (2014, 

p.15) afirma que “os jogos despertam nos jogadores (educandos) o interesse e a atração por 

aprender, pois um mesmo ambiente que proporciona uma atividade prazerosa, com brincadeira 

e diversão, oferece uma oportunidade para o desenvolvimento do estudante enquanto aprendiz”. 

 Logo, pode-se notar que os jogos proporcionam ao aluno um ambiente diferente do 

vivido por ele continuamente em sala de aula, ao mesmo tempo em que o leva a resolver 

desafios, e, de maneira natural, agrega conhecimento. 

Ainda sobre as metodologias apresentadas por Aureliano e Tedesco (2012), temos o 

ambiente de aprendizagem cooperativa, onde os alunos se ajudam no processo de 

aprendizagem, agindo como parceiros entre si e com o professor, procurando adquirir 

conhecimento, como o próprio nome já sugere. Essa metodologia exige um ambiente de ensino 

construído com intuito de oferecer um melhor aprendizado, porém de maneira mais cooperativa. 

Ressalta-se também que essa metodologia pode ser utilizada em diferentes áreas de 

conhecimento, desde que o ambiente tenha sido construído para tal finalidade. 

Segundo Castro et al. (2004), no ensino de programação, essa metodologia se dá da 

seguinte maneira: em primeiro lugar pode ser feito uma coleta de dados sobre o público alvo, 

com questionários ou qualquer outro instrumento de coleta de dados, a fim de obter informações 

sobre a realidade dos alunos, para a partir  dele realizar um levantamento de requisitos sobre as 

metodologias que podem de alguma maneira auxiliar o ensino de programação, partindo dessa 

lista de requisitos para a construção do ambiente de aprendizagem.  

 Dentre outras metodologias utilizadas em programação, temos a utilização da robótica 

e dos microcontroladores, as quais, segundo Benitte et al. (2009), pode ser utilizada para 

viabilizar o conhecimento científico tecnológico e, ao mesmo tempo, estimular a criatividade e 

a experimentação com um forte apelo lúdico, proporcionando assim através desta metodologia 

que o aluno entre em contato com novas tecnologias através de aplicações práticas ligadas a 

assuntos que fazem parte do seu cotidiano. 
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2.2 – Abordagens pedagógicas no ensino de programação 

 

Jean Piaget concebeu a teoria do construtivismo, que é conceituada como uma teoria 

sobre a forma pela qual o ser humano adquire conhecimento. Na verdade, à luz de Piaget 

podemos afirmar sobre a teoria do construtivismo, que o aluno é o construtor do seu próprio 

conhecimento, e que o processo de aprendizagem acontece a partir do momento em que ocorre 

a interação do indivíduo com físico (objeto) e o meio social, sendo o conhecimento o resultado 

obtido (construído) vivenciando e tendo experiências. Dessa forma o aluno se torna um agente 

ativo na aquisição do conhecimento. Piaget (1985, p.14), assim afirmou: 

 
O conhecimento não procede, em suas origens, nem de um sujeito consciente de si 
mesmo nem de objetos já constituídos (do ponto de vista do sujeito) que a ele se 
imporiam. O conhecimento resultaria de interações que se produzem a meio caminho 
entre os dois, dependendo, portanto, dos dois ao mesmo tempo, mas em decorrência 
de uma indiferenciação completa e não de intercâmbio entre formas distintas.  

  

Assim, o sentido do construtivismo na educação diferencia-se da escola como 

transmissora de conhecimento, que insiste em ensinar algo já pronto através de inúmeras 

repetições como forma de aprendizagem. (BECKER, 2018). 

 De acordo com Papert (1980) apud Valente (1997), Seymour Papert criador da 

linguagem LOGO, influenciado pelas ideias de Piaget, concebe a teoria do construcionismo, na 

qual o indivíduo através do computador constrói seu próprio conhecimento. Nesta teoria, a 

construção do conhecimento acontece de duas formas: quando o indivíduo cria um objeto no 

computador, como um jogo ou um programa, e quando ele cria algo do seu interesse e, por isso, 

torna-se mais motivado, pois, para Papert (1980), o envolvimento afetivo torna a aprendizagem 

mais efetiva. 

Diferente do construcionismo de Papert, segundo Valente (1997), na teoria 

instrucionísta, alguém implementa no computador uma série de informações e essas 

informações são passadas ao aluno na forma de um tutorial, exercício e prática ou jogo. Além 

disso, esses sistemas podem fazer perguntas e receber respostas no sentido de verificar se a 

informação foi assimilada. Essas características são bastante desejadas em um sistema de ensino 

instrucionísta, considerando que a tarefa de administrar o processo de ensino pode ser executada 

pelo computador, livrando o professor da tarefa de correção de provas e exercícios. 

De acordo com Batista et.al (2018), a robótica possibilita colocar em prática as 

abordagens elencadas neste trabalho, visto que, devido a sua natureza multidisciplinar, permite 

que seja empregada em diversas disciplinas e conteúdos, onde o professor atua como um 

mediador, propondo desafios aos alunos, os quais, por meio concreto, precisam desenvolver 
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uma solução em equipe. Neste processo, os estudantes desenvolvem habilidades como 

raciocínio lógico, o pensamento computacional e o trabalho em equipe, ao mesmo tempo em 

que são apresentados ao conteúdo que está sendo abordado em sala de aula, mas com a diferença 

que neste momento é o aluno quem procura por esse conhecimento e não somente é exposto a 

ele, tornando sua aprendizagem significativa, ao considerar que ele pode sentir a necessidade 

de obter este novo conhecimento para resolver o desafio. 

É possível citar ainda como abordagem pedagógica, comumente utilizada no ensino de 

programação, a taxonomia de  Bloom, a qual consiste em uma estrutura de organização 

hierárquica dos objetivos educacionais, que segue uma classificação que dividiu as 

oportunidades de aprendizagem em três domínios principais, são eles: cognitivo (trata da 

aprendizagem intelectual); afetivo (trata dos aspectos de sensibilização e gradação de valores) 

e o psicomotor (trata das habilidades de execução de tarefas que dependam do aparelho motor). 

Para Jesus e Raabe (2009), nos domínios cognitivo e afetivo, quando os alunos são 

desafiados a solucionar uma situação problema apresentada ao grupo, estes precisam enfrentar 

o desafio proposto, tendo que tentar solucioná-lo, o que nem sempre é fácil. Porém, persistir 

faz parte também das ações por eles desenvolvidas. A flexibilidade, neste momento, é muito 

importante pois é responsável por desenvolver no aluno a capacidade de adaptação, consciente 

e rápida de ações e atitudes planejadas diante das situações que se modificam. As ações de 

comprometer-se com o grupo de colegas e envolver-se com a montagem, programação e busca 

de solução para o desafio tem a ver com a valorização, esta aparece como aceitação, preferência 

e compromisso com aquilo que se valoriza.  

Bloom relaciona o domínio psicomotor às atividades físicas e ao manuseio de 

objetos/ferramentas. Encontra-se eco entre o domínio psicomotor apresentado por Bloom e as 

ações observadas no processo de construção dos dispositivos robóticos durante as atividades de 

experimentação prática nas oficinas, separação das peças para montagem do robô, por exemplo. 

As habilidades motoras também são desenvolvidas no processo de digitação durante a 

programação e manuseio do mouse do computador, recorte e colagem de fitas para a 

demarcação de espaços na medição da distância percorrida pelo robô. 

Por fim, é possível citar também como abordagem pedagógica a aprendizagem 

significativa, proposta por David Ausubel, o qual a conceitua como sendo um processo em que 

uma nova informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do 

indivíduo (MOREIRA E MASINI, 2006). Em outras palavras, um novo conhecimento interage 

com um conhecimento que o aprendiz já possui, assim ele pode aprender cada vez mais nessa 
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interação, de maneira organizada estruturando-se então uma aprendizagem significativa para o 

sujeito aprendente. 

 Neste cenário, a robótica como metodologia nas disciplinas de programação pode 

contribuir para o aprendizado científico e tecnológico, integrados a uma área de conhecimento. 

Sob esta perspectiva, a aprendizagem ultrapassa os limites da sala de aula, levando o aluno a 

elaborar conjecturas, criar soluções que interajam com o mundo real e testar como elas se 

comportam. Dessa maneira, além de resolver os problemas curriculares, os alunos passam a 

reconhecer que tais situações são reais e a aprendizagem contextualizada pode se tornar 

significativa e, portanto, duradoura. (FORNAZA e WEBBER, 2014). 

Desta feita, e para um melhor entendimento, a seguir, os termos robô e robótica são 

descritos, bem como suas aplicações. 

.  
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3 – CONCEITUANDO OS TERMOS ROBÔ E ROBÓTICA 

 

A palavra robô é de origem tcheca, na verdade, o termo se popularizou através do 

dramaturgo tcheco chamado Karel Čapek, mais precisamente em uma peça teatral, com o tema 

Robôs Universais de Rossum (RUR), logo o termo nasceu da arte e não em laboratórios de 

científicos ou tecnológicos. (MATARIC, 2014). 

Este termo (robô) surge da união de duas palavras tchecas, sendo elas “rabota”, que 

significa “trabalho obrigatório”, e “robotnik”, que significa “servo”. E realmente não apenas na 

dramaturgia, mas na nossa vida diária, vemos uma vasta gama de robôs executando trabalhos 

repetitivos e pesados, como na linha de montagem de automóveis. 

A palavra “robótica” surge pela primeira vez nas obras do escritor de ficção científica 

Isaac Asimov, sendo esse segundo termo dado em virtude da palavra robô de Čapek. E, assim, 

saindo dos textos que abrangem as origens dos termos robô e robótica, Mataric (2014) afirma 

que atualmente a robótica está presente em ambientes em que se produzem ou estudam a 

respeito das ações e reações dos mecanismos autônomos e de todos os mecanismos 

denominados robôs. 

Como já mencionado, a robótica, por sua vez, é o estudo dos robôs, “[...] o que significa 

que é o estudo da sua capacidade de sentir e agir no mundo físico de forma autônoma e 

intencional”, ainda pode ser definida como um campo de crescimento que envolve mecanismos 

com autonomia para sentir, agir e atingir metas, tudo isso no mundo físico (MATARIC,2014, 

p.21). 

No entanto, sobre a compreensão de Souza (2019), a “robótica” é uma área nova na 

tecnologia moderna, ou ainda uma ciência multidisciplinar que reúne várias áreas científicas. 

Assim como os conceitos de robô e robótica, as definições e características de um robô são de 

grande relevância para a introdução do assunto em sala de aula, assunto que será abordado a 

seguir. 

 

3.1 – Definições e Características de um Robô  

 

 Segundo Mataric (2014), “Um robô é um sistema autônomo que existe no mundo físico, 

pode sentir o seu ambiente e pode agir sobre ele para alcançar alguns objetivos” (p.19). Quando 

esta autora aponta um robô como sendo autônomo, a mesma afirma que este robô atua com 

base em suas próprias percepções e não é controlado por um ser humano. 
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Obviamente, “[...] há muitos exemplos de máquinas que não são autônomas, mas são 

controladas externamente por seres humanos” (p. 20). Essas máquinas são chamadas de 

teleoperadas, pois não são robôs, sendo apenas mecanismos controlados a distância. 

Para Mataric (2014, p.20), a existência do robô no mundo físico, ou seja, no mesmo 

mundo em que há animais, pessoas, objetos, árvores, e outros, é uma propriedade fundamental 

para que ele exista sendo também o maior desafio da robótica. Esses desafios dizem respeito 

ao robô sentir o ambiente, estar ligado diretamente aos sensores, os meios utilizados para a 

percepção e obtenção das informações do mundo ao seu redor. 

 

Um robô verdadeiro pode sentir seu mundo somente por meio de sensores, assim 
como as pessoas e outros animais o fazem por intermédio dos sentidos. Logo, se um 
sistema não sente, mas magicamente recebe as informações, não pode ser considerado 
um robô. (MATARIC 2014, p.20). 
 

Ainda conforme Mataric (2014, p. 21), a capacidade do robô alcançar alguns objetivos 

está diretamente ligada ao auge da sua inteligência e utilidade do mesmo. 

 

Consequentemente, esperamos que um robô real tenha um ou mais objetivos e se 
comporte de forma atingi-los. Os objetivos podem ser muito simples, como “não fique 
parado”, ou muito complexo, como “faça o que preciso para manter o seu dono seguro. 

 

Ademais, um robô pode ser uma máquina que se parece com o ser humano e executa 

várias ações complexas como agir, falar e tomar decisões, ou simplesmente uma máquina que 

executa tarefas repetitivas e complicadas. (ROMERO et al., 2014). Logo, esta mesma teórica 

descreve um robô tendo as seguintes características: “um corpo físico, para que possa existir e 

trabalhar no mundo físico; sensores, para que possa sentir e perceber o ambiente; efetuadores e 

atuadores para que possa agir; um controlador, para que possa ser autônomo”. (p.41). 

Discorrendo sobre as características apontadas, é possível verificar a existência de uma 

estrutura física, chamado de corpo ou chassis, ou seja, componente no qual todas as demais 

partes estão conectadas, sendo elas: os sensores, que funcionam semelhantes aos nossos 

sentidos (tato, olfato, paladar, visão e audição), para que o robô perceba o mundo à sua volta; 

efetuadores e atuadores, que são motores que funcionam como os músculos e garras 

semelhantes as mãos humanas; e por fim, o controlador, o qual recebe as percepções e efetua a 

tomada de decisões do robô. 

Como visto, os robôs modernos são máquinas físicas e biológicas artificiais, sendo 

programadas para efetuar percepções do ambiente e tomar as melhores decisões para suas ações, 
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podendo realizar múltiplas atividades a partir de seu conceito contemporâneo, a partir desta 

perspectiva, descrevemos, a seguir, as mais diversas aplicações robóticas da atualidade. 

 

3.2 – Aplicabilidades da robótica moderna 

 

3.2.1 – Aplicação industrial 

 

A robótica tem sido uma área de grande desenvolvimento e crescimento econômico na 

sua vertente industrial.  Para Filho (2018), os  benefícios  teóricos  ao  utilizar robôs  em  uma 

indústria  são  numerosos e  vão desde  o aumento da produtividade, a melhoria e a consistência 

na qualidade final do produto (a qual também minimiza a necessidade de operações adicionais), 

a menor demanda de contratação de mão de obra especializada, a confiabilidade  no processo, 

a facilidade na programação e uso dos robôs, a operação em ambientes difíceis e perigosos ou 

em  tarefas desagradáveis  e repetitivas  para o  ser humano  e, finalmente,  a capacidade  de 

trabalho sem descanso por longos períodos. 

São inúmeras as aplicabilidades da robótica no auxílio à produção de uma empresa. Por 

exemplo, um robô destinado à indústria pode automatizar armazéns, carregar máquinas e 

equipamentos, movimentar cargas diversas, montar circuitos eletrônicos, efetuar montagens 

mecânicas, encaixar de peças, empacotar, entre outras tarefas. 

Segundo Ayres (2017), o conceito do robô industrial foi patenteado por George Devol, 

em 1954. Na aplicação industrial dos robôs, que é a mais generalizada, estes exercem funções 

repetitivas de produção direta ou de controle de processos de fábrica em vários ramos da 

indústria, nomeadamente, na indústria automobilística, nuclear, comercial e etc.  

 

3.2.2 – Aplicação na medicina 

 

A robótica vem sendo utilizada cada vez mais na área da medicina, e demonstrando 

grande sucesso. Um robô pode realizar procedimentos cirúrgicos. Todavia, necessitam que os 

procedimentos sejam planejados por um cirurgião, pois esses mecanismos (robôs) não são 

totalmente autônomos.  

Mataric (2014) afirma que:  
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De fato, essas máquinas não são inteligentes e autônomas de verdade, mas controladas 
remotamente por cirurgiões altamente qualificados. Esses médicos não são apenas 
exímios cirurgiões, como também são muito bem treinados no uso de robôs para fazer 
cirurgia, que nesse caso é normalmente chamada cirurgia assistida por robôs (p.335-
336). 

 

O termo “cirurgia assistida por robôs” se dá pelo fato de simplesmente o robô não ser 

autônomo no ato cirúrgico, na tomada de decisões. Quanto a sua aplicação, “a robótica cirúrgica 

é um dos usos mais bem estabelecidos de robôs em ambientes desafiadores do mundo real” 

(MATARIC 2014, p.335), entretanto, mesmo frente a esse desafio a robótica na medicina pode 

trazer tais vantagens para o paciente, como: menor tempo de internação, menor trauma 

cirúrgico, menos dor no pós-operatório, menor risco de realizar pós-operatório em UTI, além 

de um retorno mais precoce as atividades cotidianas do paciente. Além desse ambiente, a 

robótica também tem suas contribuições na área espacial. Veja-se a seguir. 

 

3.2.3 – Aplicação espacial 

 

Quando o assunto é espaço ou qualquer outro ambiente que põem a vida dos seres 

humanos em perigo, um robô pode surgir como uma boa medida de proteção, visto que trabalhar 

em ambientes perigosos é um dos usos mais naturais dos robôs. O espaço tem sido a última 

fronteira para o homem e, quanto a esse desafio da humanidade, a robótica tem contribuído de 

forma significativa para o avanço do homem, tanto no que se refere à proteção do mesmo, 

quanto como um meio (mecanismo) de aquisição de informações. (MATARIC, 2014).  

Como exemplo das contribuições desses agentes espaciais (robôs), temos a famosa 

missão da NASA a Marte, a qual, em julho do ano de 1997, lançou no planeta vermelho a sonda 

Pathfinder, tendo a bordo o robô Sojourner, o primeiro a navegar de forma autônoma e livre em 

Marte, coletando imagens e enviando-as à terra. 

Desde então, a NASA passou a trabalhar na construção de robôs que posteriormente 

pudessem não apenas se mover sobre tais superfícies espaciais, mas que estivessem operantes 

lado a lado dos astronautas, realizando ações que vão desde consertar defeitos em espaçonaves 

até a exploração e coleta de amostras em planetas, luas ou mesmo asteroides em que cogite 

oportunidade de habitação humana. (MATARIC, 2014). 

Conforme nos traz Romero et. al. (2014), os conceitos e experiências retratadas apenas 

por meio de filmes de ficção científica deixam de ser apenas ficções e tomam seu espaço na 

ciência e na tecnologia por meio da robótica e sua atuação em ambientes espaciais. 
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Assim como em todas as áreas citadas neste trabalho, podemos pensar também a 

robótica em ambiente educativo. Logo, observa-se, a seguir, a história, os conceitos e as 

vantagens da robótica neste ambiente. 
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4 – A ROBÓTICA EM AMBIENTE EDUCATIVO 

 

4.1 – A gênese da robótica na educação 

 

De acordo com Pete (2018), a robótica dita como “educacional” já vem sendo 

mencionada há mais de 40 anos, quando o matemático estadunidense Seymour Papert e sua 

colega de pesquisa Cynthia Solomon publicaram, na revista Educational Technology, seu 

primeiro artigo público sobre a linguagem de programação LOGO: “Twenty Things to do with 

a Computer” (Vinte coisas para se fazer com um computador). Neste artigo, eles descreveram 

como as crianças poderiam programar computadores para controlar robôs, compor músicas, 

criar jogos, fazer desenhos e etc. 

 Pete (2018) apud Gomes (2018) nos diz que: 

 

 Ainda no início da década de 1960, Papert ficou impressionado com o fato dos 
computadores serem capazes de criar artefatos concretos e manipuláveis, como 
tabelas e gráficos, a partir de complexos modelos matemáticos, mudando o seu modo 
de trabalhar com a matemática, época em que conheceu Jean Piaget e sua teoria 
construtivista, em Genebra, na Suíça. (p.41). 
 

 
Anos depois, Papert criou o conceito que ele chamou de “construcionismo” e 

desenvolveu a linguagem de programação LOGO, afirmando ele que: “[...] sempre ansiei 

(yearned) por maneiras de aprender pelas quais as crianças pudessem agir como criadores em 

vez de consumidores de conhecimento” (PAPERT, 2008, p. 27). 

Em sua teoria, este autor propõe que as crianças utilizem as ferramentas tecnológicas 

para experimentar e construir o conhecimento, sem que o professor precise lhes oferecer o 

conhecimento pronto. Assim, seria possível “tornar o estudante o sujeito do processo em vez 

de torná-lo objeto” (PAPERT, 2008, p. 28). 

No construcionismo, os alunos desenvolvem modelos mentais para entender o mundo 

ao seu redor. Esta teoria defende o aprendizado centrado no aluno, onde este utiliza informações 

que já possui para adquirir mais conhecimento. E, dessa maneira, os alunos aprendem através 

da participação em processos de aprendizagem baseada em projetos, por meio do qual 

estabelecem conexões entre diferentes ideias e áreas de conhecimento.  

O mesmo teórico também sustenta que a aprendizagem pode acontecer de forma mais 

eficaz quando as pessoas estão ativas na criação de objetos tangíveis no mundo real. Nesse 

sentido, o construcionismo está conectado com o aprendizado baseado em experiências e se 
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baseia na teoria epistemológica construtivista de Jean Piaget. (PIAGET, 1971 apud 

OLIVEIRA, 2005). 

 

4.2 – Conceito de Robótica Educacional 

 

De acordo com Goes (2017), a robótica educacional é a aplicação da tecnologia na área 

pedagógica, sendo mais um instrumento que oferece aos alunos e professores a oportunidade 

de vivenciar experiências semelhantes às que terão na vida real, dando a estes a chance de 

solucionar problemas mais do que observar formas de solução.  

Já para Pete (2018), a robótica educacional é uma abordagem pedagógica criada por 

Papert, baseada no construcionismo, na montagem e na programação de robôs. O mesmo autor 

também afirma que a robótica educacional é o desdobramento natural das crenças e dos 

trabalhos de seu criador e diz ainda que, de acordo com Seymour Papert, um dos fundadores do 

Laboratório Artificial do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), a máquina é capaz 

de mudar a forma de aprender das crianças, pois nesta a aula geralmente é direcionada para a 

construção de um protótipo e, posteriormente, é feita a sua programação. Considerando, desse 

modo, que ela se dá por meio da criação, reflexão e depuração das ideias. 

 

4.3 – Vantagens da robótica no ambiente educativo  

 

 Segundo Bett (2018), a importância do ensino de programação e robótica já pode ser 

comparada ao ensino de outras línguas, como o inglês e o espanhol. Todavia, também existem 

diversos benefícios e vantagens que o aprendizado da linguagem de programação pode trazer 

para os alunos, entre eles destacam-se: estimular o raciocínio lógico; ajudar na organização; 

facilitar a assimilação de matérias tradicionais; auxiliar no desenvolvimento da autonomia e 

investigação; incitar a curiosidade e a criatividade; aplicar na prática a interdisciplinaridade e 

desenvolver o senso de cooperação. (GOMES, 2018). 

De acordo com Goes (2017), a robótica tem grande potencial como ferramenta 

pedagógica, uma vez que a mesma favorece a presença da  interdisciplinaridade, como, por 

exemplo: imagine que a tarefa de construir um robô é dada a um grupo de alunos, logo várias 

áreas de conhecimento como matemática, física, eletricidade e outras, não mencionadas, 

precisam ser abordadas para realização de tal projeto, que ao ser desenvolvido estimula de 

maneira natural a prática da leitura, uma vez que o aluno precisa pesquisar e explorar conteúdos, 

a fim de lhes servir como base para finalizar o objetivo já proposto. 
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Gomes e Abrantes (2011, p.2042) afirmam que a Robótica pode ser “[...] uma forte 

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

benefícios”. A argumentação feita pelos autores rememora a importância da robótica no que 

diz respeito ao seu lado lúdico e influenciador, visível durante a sua utilização no ambiente 

escolar, além disso, a mesma também é mencionada como sendo transdisciplinar. Sob esse viés, 

Gomes e Abrantes (2012, p.2014) conceituam a transdisciplinaridade como “[...] uma forma de 

se conseguir criar na prática educativa uma relação entre a aprendizagem dos conceitos teóricos 

e a prática de situações reais”, ou seja, o educando tem oportunidade de participar de um 

processo educativo no qual utiliza-se robôs ou a construção dos mesmos, com o intuito de 

facilitar a sua aprendizagem, ao invés da utilização única e somente de fórmulas e conceitos 

abstratos. 

Diante das abordagens feitas pelos teóricos nos parágrafos anteriores, observa-se que 

alguns autores discorrem sobre a robótica no ambiente educativo descrevendo-a apenas como 

um recurso pedagógico, enquanto outros a tratam como sendo uma metodologia, sendo assim 

e diante de tal impasse, optamos por aborda-la como uma metodologia de ensino, apesar da 

utilização dos equipamentos eletroeletrônicos que concretizam os trabalhos com robótica na 

escola, procurando assim alcançar os objetivos propostos. 
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5 – METODOLOGIA 

 

5.1 – Tipo de Pesquisa 

 

O presente trabalho possui em seu bojo uma pesquisa de natureza básica, com 

abordagem qualitativa. Sendo a mesma também, quanto aos seus procedimentos, uma pesquisa 

documental, bibliográfica e participante. 

Segundo Provdanov e Freitas (2013), a pesquisa, em sua natureza básica, tem como 

característica própria gerar novos conhecimentos úteis para o avanço da ciência sem aplicação 

prática prevista, envolvendo também conceitos e verdades com abordagens de interesses 

universais. Enquanto para Gil (2010), a mesma classifica-se como um levantamento de estudos, 

que tem como propósito preencher uma lacuna no conhecimento. 

Logo, este trabalho baseia-se em uma pesquisa qualitativa haja vista que a análise das 

respostas presentes nos formulários preenchidos pelos alunos pesquisados permite várias 

interpretações das respostas obtidas, mesmo que utilizando gráficos numéricos e porcentagens 

para uma melhor abordagem das informações e análises dos questionários. 

Para Provdanov e Freitas (2013), uma pesquisa qualitativa é aquela em que existe uma 

relação entre o mundo real e o sujeito que não pode ser traduzido em números, isto é, os 

pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente, além de o processo e seu significado 

serem os principais focos de abordagem, tendo aqui o pesquisador um papel indispensável, 

afinal, esse tipo de pesquisa tende a ter o ambiente como uma das fontes diretas de obtenção de 

dados. 

Por certo, quanto as abordagens utilizadas para obtenção de dados, foram utilizados dois 

grandes grupos: fontes de papel: bibliográfica e documental; e aqueles no qual as informações 

podem ser fornecidas por pessoas (pesquisa experimental, pesquisa ex-postfacto, o estudo de 

caso, a pesquisa-ação e a pesquisa participante). (PROVDANOV E FREITAS, 2013, p. 54).  

 Dessa forma, utilizamos as que mais correspondiam à pesquisa em questão, sendo elas: 

pesquisa documental, que se caracteriza por utilizar “materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa”(PROVDANOV E FREITAS, 2013, p.55); pesquisa bibliográfica, que se assemelha 

a documental, porém, trata-se de textos já trabalhados por outros pesquisadores, como, por 

exemplo: “material já publicado, constituído principalmente de: livros, revistas, publicações em 

periódicos e artigos científicos [...]”. (PROVDANOV E FREITAS, 2013, p.55); além da 

pesquisa participante que, segundo Gil (2002, p.55), “caracteriza-se pela interação entre 
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pesquisadores e membros das situações investigadas”. A qual, conforme Provdanov e Freitas 

(2013), exige que o pesquisador “viva” no mesmo ambiente do pesquisado, participando e tendo 

as respectivas ações geradas no e pelo ambiente, obtendo assim “o mesmo ponto de vista dos 

indivíduos e dos grupos acerca das situações que vivem”. (p.67). 

Segundo Gil (2010) e Provdanov e Freitas (2013), a pesquisa participante é uma 

pesquisa muito flexível, e mesmo tendo algumas coordenadas (passos) metodológicas já 

definidas, a mesma pode ser adequada aos mais diversos contextos e situações, por não haver 

um consenso entre os autores sobre essas coordenadas metodológicas. 

 

5.2 – Local e Sujeitos Participantes 

 

Segundo informações obtidas por meio do Censo Demográfico (2010), fornecido pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a cidade de Porto Nacional, localizada a 

margem do rio Tocantins – mais precisamente na região centro-sul do estado do Tocantins, 

possui uma população de 52.700 habitantes e economia com grande potencial no setor 

agropecuário e no comércio, tendo uma média mensal salarial dos colaboradores formais 

girando em torno de 2,2 salários mínimos. Esta cidade está localizada em um município que 

possui mais de 150 anos de emancipação política e onde se localiza um Campus do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO). 

 Para tanto, presente nesse ambiente e sendo objetos de estudos dessa pesquisa, temos 

os acadêmicos das disciplinas de programação do curso superior de Licenciatura em 

Computação do Campus Porto Nacional, do IFTO. 

A pesquisa na qual se originou este trabalho foi realizada no segundo semestre de 2018.  

Os colaboradores da pesquisa foram acadêmicos das disciplinas de programação estruturada e 

estrutura de dados, programação web e programação orientada a objetos, totalizando 33 alunos. 

 

5.3 – Instrumentos de Coleta de Dados e Procedimentos Metodológicos 

 

No primeiro momento foi realizada uma pesquisa documental, em que junto a 

Coordenação de Registros Escolares (CORES) do Campus, nas respectivas disciplinas de 

programação, foram analisados de forma qualitativa dados de 2010, ano de fundação da 

instituição, até o ano letivo de 2018/1, assim, buscamos informações referentes a quantidade de 

alunos matriculados em todas as disciplinas de programação e informações sobre aprovações e 

reprovações vivenciadas pelos acadêmicos, verificando o desempenho destes nos já citados 
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componentes curriculares do curso. Ressalta-se que, por questões de ética em pesquisa, os 

documentos analisados não foram anexados a este trabalho. 

No intuito de fundamentar o presente trabalho, uma pesquisa bibliográfica foi realizada 

em livros, artigos científicos e dissertações, a fim de descrever sobre o processo de ensino e 

aprendizagem, relatando, desse modo, as metodologias utilizadas tanto nas aulas convencionais 

como em aulas específicas de programação.  

Buscando ainda atingir os objetivos desta pesquisa, foram abordados trechos descritivos 

sobre a temática robótica, partindo desde a sua origem até a sua aplicabilidade nas mais diversas 

áreas, além de procurar descrever se tal ciência pode ou não ser utilizada em ambiente 

pedagógico. 

 Como instrumento de coleta de dados dos acadêmicos, aplicou-se um primeiro 

questionário (Apêndice A), ferramenta utilizada para obtenção de dados da primeira e segunda 

etapa da pesquisa participante, respectivamente: um estudo preliminar e provisório da região e 

da população pesquisada; e a análise crítica dos problemas para a elaboração de um plano de 

ação. 

  Este questionário continha um total de 28 perguntas, abertas e fechadas, estando 

divididas em duas seções: dados socioeconômicos (informações sobre o ambiente vivido pelos 

pesquisados) e perfil acadêmico (possíveis dificuldades encontradas por eles referente ao 

processo de ensino e aprendizagem de programação). 

É importante enfatizar que este questionário se deu de forma eletrônica, aplicado aos 

pesquisados em laboratório de informática e elaborado na plataforma Google Forms. No 

entanto, antes de sua aplicação foi assinado pelos alunos o “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido”, no qual os mesmos concordaram em participar da presente pesquisa. Neste termo 

constam os dados dos pesquisadores e pesquisados, objetivos gerais e específicos da pesquisa, 

a metodologia adotada e a garantia do sigilo dos dados pesquisados. 

Neste momento, os pesquisadores passaram a frequentar as aulas da disciplina 

programação estruturada e estrutura de dados, com o objetivo de vivenciar e obter informações 

do ambiente junto aos pesquisados, as aulas observadas ocorriam uma vez por semana (terças 

feiras), no período noturno, início as 19hs e término as 22h40min, totalizando quatro aulas por 

semana.  

E assim, com base nos dados obtidos através das observações em sala de aula, do estudo 

preliminar e provisório da região e da população pesquisada, além da análise crítica dos 

problemas encontrados, chegamos à terceira etapa da pesquisa participante, onde reformulamos 

o problema e a formulamos a ação a ser tomada. 
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Por fim, na quarta etapa, executamos o plano de ação, a qual resultou em uma oficina 

(Apêndices C e D) prática de programação, com quatro horas de duração, utilizando conjuntos 

de componentes eletrônicos de baixo custo empregados na construção de robôs. Esta oficina foi 

elaborada tendo como base conceitual as teorias do cooperativismo, construcionismo e 

taxonomia de Bloom, presentes no referencial teórico deste trabalho. 

Após a execução do plano de ação um novo questionário (Apêndice B) foi aplicado com 

o fito de levantar dados para a elaboração da metodologia de ensino de programação através da 

robótica. 

 

5.4 – Materiais 

 

5.4.1 – Software: ferramentas utilizadas para a execução da oficina. 

  

 Para a construção e implementação dos códigos criados pelos alunos durante a oficina, 

foi utilizado o ambiente de desenvolvimento Arduino IDE, versão 1.8.8, gratuito e fornecido 

pelo próprio Arduino2. Quanto a linguagem de programação foi utilizada a linguagem nativa da 

placa do Arduino, a qual se assemelha à linguagem C, muito utilizada na programação de 

computadores.  

 

5.4.2 – Hardware: computadores e microcontroladores 

 

Para a implementação dos códigos de programação foram utilizados, durante a ação, 

computadores da instituição de ensino local da pesquisa com as seguintes configurações: 

 
 

Quadro 1 – Configuração das máquinas utilizadas na aula 

Processador Memória RAM Memória de Vídeo Sistema Operacional 

Intel Pentium D 
3.00 GHz 

1,5 GB 1 GB (dedicada) Microsoft Windows 10 
Professional 

Fonte: organizado pelos autores 

 

                                                           
2 Arduino é uma placa que detecta o ambiente recebendo entradas de muitos sensores e afeta seus arredores 
controlando luzes, motores e outros atuadores. (ARDUINO, 2019) 
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Quanto aos microcontroladores, foram selecionados dez conjuntos Arduino, utilizados 

na Ação (oficina), em que os pesquisadores propuseram aos alunos que cumprissem o desafio 

de “construir um dispositivo, que após construído e programado, quando pressionado seu botão, 

uma lâmpada acenderia”  

As respostas dos programas codificados pelos alunos foram feitas utilizando a placa de 

microcontroladores (Arduino), podendo, assim, controlar micros circuitos, e realizar 

determinadas ações como acender um led, acionar motores elétricos ou até mesmo construir um 

pequeno robô além de muitas outras funções. 

  Cada conjunto Arduino continha: 

 
Quadro 2  –  Componentes eletrônicos presentes em cada conjunto 

Componentes Quantidades 

Placa Arduino Uno 01 

Fios Conectivos 07 

Resistor 02 

Botão 01 

Lâmpada (LED) 01 

Fonte: organizado pelos autores 

 
Os componentes eletrônicos presentes em cada conjunto utilizado na oficina, foram 

selecionados com base no desafio proposto, não sendo um padrão, mas podendo sofrer 

modificações mediante os mais variados tipos de desafios utilizados pelos professores. 

Mediante as ações descritas nesse parágrafo e em todo o trabalho, o próximo capitulo discorrerá 

sobre os resultados alcançados nessa pesquisa. 
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6 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo apresentamos a análise e discussão dos resultados obtidos por meio da 

presente pesquisa. Com base na organização e aplicação dos instrumentos de coleta de dados 

utilizados nesse trabalho, e, com o intuito de facilitar a leitura e compreensão, apresentamos os 

resultados na mesma ordem em que os dados foram coletados, conforme consta em 

“Instrumentos de Coleta de Dados e Procedimentos Metodológicos”. 

A pesquisa documental nos mostrou que, entre os anos de 2010 (ano de fundação do 

Campus Porto Nacional) e 2018/1 (último período letivo analisado na presente pesquisa), um 

total de 761 alunos estiveram matriculados nas disciplinas de programação, desses, 503 foram 

aprovados e 258 reprovados. Feita uma análise das notas de todos (Aprovados/Reprovados), 

inferiu-se uma média total do desempenho acadêmico no valor de 5,22, Ou seja, pela média 

geral, verifica-se que aqueles que passam, ainda assim não atingem uma pontuação muito além 

da média, logo, coloca-se em discussão o elevado número de reprovações vivenciadas pelos 

acadêmicos no período pesquisado.  

As observações feitas, além do questionário (Apêndice A) aplicado através da pesquisa 

participante, com o intuito de conhecer o perfil dos acadêmicos e as dificuldades encontradas 

por estes no processo de ensino e aprendizagem nas disciplinas de programação, apresentaram 

os seguintes resultados: no que diz respeito ao perfil dos estudantes que colaboraram com a 

pesquisa, totalizou-se um número de 55 alunos, os quais encontram-se matriculados nas 

disciplinas de programação no período vigente ao desenvolvimento deste trabalho, destes, 33 

estudantes responderam aos questionários, o que representa 58% do universo da pesquisa. 

 Verifica-se que, entre os 33 pesquisados, é predominante a presença de estudantes do 

sexo feminino, sendo 18 discentes do referido sexo e 14 do sexo masculino.  

A pesquisa aponta que 36,4% (12) dos acadêmicos têm de 17 a 21 anos de idade, 33,3% 

(11) entre 22 a 25 anos, e 21,2% (7) de 26 a 30 anos, sendo apenas 9,1 % (3) acima dos 30 anos. 

Pode-se analisar e concluir que o público pesquisado é composto em sua maioria por jovens de 

17 a 25 anos. 

No que diz respeito à carga horária de trabalho, 51,6% (17) dos alunos trabalham 40 

horas ou mais semanalmente, 18,2% (6) trabalham 20 horas semanais, e 30,3% (10) não 

trabalham, ou seja, a maioria dos alunos dedica parte do seu tempo em atividades de trabalho 

para sustento próprio ou de terceiros; o que, quando questionados sobre a dificuldade em 

estudar conteúdos de programação de computadores, 63,6% (21) responderam que a falta de 
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tempo é um dos fatores preponderantes para essa dificuldade, pois devido à carga horária de 

trabalho os mesmos tem somente o período noturno para se dedicar aos estudos.  

Ainda em relação a fatores socioeconômicos e a verificação se eles podem exercer 

influência sobre a dedicação dos alunos no estudo de programação, estes foram inquiridos se 

possuíam computadores em casa. Frente a essa interrogação, 69,7% (23) responderam possuir 

computadores, não sendo esse um dos maiores problemas quanto ao estudo de programação. 

Sobre as opiniões dos participantes em relação ao “perfil dos acadêmicos 

especificadamente na área de programação”, podemos observar o gráfico 1, o qual retrata as 

respostas sobre o questionamento: “Você tem afinidade pelas disciplinas de programação?”. 

 

Gráfico 1 – Afinidade pelas disciplinas de programação 

 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Com base nos dados do gráfico 1 percebe-se que a maioria dos alunos não demonstra 

afinidade pelas disciplinas de programação, desses, 24,2% (8) afirmaram não gostar, 42,4% 

(14) gostam parcialmente, e 33,3% (11) disseram ter afinidade quanto à área. Identifica-se, 

portanto, a necessidade por novas metodologias de ensino que estimulem a prática e o saber 

fazer (programar) venham a ser utilizados no processo de ensino e aprendizagem de 

programação, não como uma resposta chave para solucionar o problema, mas como um possível 

estímulo para o acadêmico. 

Relacionadas a esse contexto, quando questionados sobre o tempo em que se dedicavam 

fora da sala de aula para estudos de programação, as respostas obtidas reafirmaram os dados já 

apresentados quanto a afinidade dos alunos pelas mesmas, pois, de 33 alunos, apenas um 

afirmou se dedicar seis horas ou mais semanalmente, seis repontaram dedicar quatro horas, 18 

11; 33%
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14; 42%

Sim

Não
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dedicam duas horas, e seis discentes responderam não dedicar tempo algum fora da sala de aula 

para estudo, e dois não responderam. 

Sobre os fatores: falta de tempo para estudar; inadequações do professor; falta de 

entendimento dos conteúdos e falta de interesse do aluno, que foram colocados como possíveis 

dificuldades, as respostas apontaram que a falta de tempo para estudar e falta de entendimento 

dos conteúdos trabalhados são os coeficientes que mais levam os alunos à desmotivação e, 

consequentemente, à desistência nas disciplinas. 

Ao questionar os estudantes sobre a dificuldade de entender os enunciados dos 

exercícios de programação, 63,6% (21) responderam que esse é um fator que diz respeito a sua 

dificuldade no momento de aprendizado; 18,2% (6) afirmaram não ter dificuldades; e 18,2% 

(6) disseram que não é um fator preponderante na dificuldade do aprendizado. Vemos a seguir 

o gráfico 2 para melhor entendimento dos dados. 

 

Gráfico 2 – Dificuldade no entendimento em enunciados dos exercícios de programação 

 

Fonte: dados da pesquisa 
  

Tais respostas permitem que seja feita uma análise sobre como os alunos têm tido 

dificuldades para descobrir como o problema deve ser resolvido em determinado exercício de 

programação. Logo, nota-se que as maiores objeções não têm sido consequência do tipo de 

linguagem de programação adotada pelo docente durante as aulas, ou pelos passos utilizados 

durante a codificação de um programa, mas, na maioria dos casos, os alunos não compreendem 

qual tarefa precisa ser resolvida, ou seja, o estudante tem um problema para ser resolvido, mas 

não sabe por onde partir para encontrar a solução, assim não poderá resolvê-lo. Essa é uma das 
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grandes dificuldades apontada pelos pesquisados, fato este verificado durante as participações 

nas aulas de programação estruturada no período de 2018/1.  

Destarte, após o levantamento dos dados do ambiente pesquisado, onde reformulamos 

o problema e formulamos a ação a ser tomada, executamos tal ação em forma de uma oficina, 

com os acadêmicos frequentes às aulas da disciplina de programação estruturada e estrutura de 

dados no período de 2018/1, o que totalizou oito estudantes participantes. Esta ação teve por 

intuito subsidiar a robótica como metodologia de ensino de programação. Desta feita, os 

resultados pós-oficina são descritos a seguir. 

Abordando de forma geral sobre a aplicabilidade da robótica como metodologia de 

ensino nas disciplinas de programação, e ainda considerando as experiências dos participantes 

na oficina, 75% (6) dos entrevistados que participaram da ação afirmaram ser ótima; 25% (2) 

disseram ser uma boa metodologia de ensino, já as opções ruim e muito ruim não obtiveram 

respostas. 

A pauta de possível afinidade por programação após os acadêmicos programarem 

durante a aplicação da oficina também foi analisada, por intermédio da pergunta: “Sobre o uso 

dessa metodologia de ensino, você acredita que a mesma pode influenciar quanto a sua 

afinidade pelas disciplinas de programação?”. O gráfico 3 aborda de maneira clara as respostas 

obtidas. 

 
 

Gráfico 3 – Se a metodologia utilizada pode exercer influência quanto a afinidade pelas 
disciplinas de programação 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Vários fatores podem ser discutidos com o intuito de uma melhor clareza sobre os 

resultados presentes no gráfico 3, ou seja, todos os estudantes responderam “sim” para a 

pergunta em questão, entretanto, acredita-se que a mesma (robótica) pode ser influenciadora 

por fazer uso de ferramentas que a diferencie das tradicionais metodologias utilizadas nas aulas 

de programação, principalmente no que se refere às respostas dadas pelo protótipo construído 

(robô) e programa que o próprio discente codificou.  

Ainda em relação aos resultados pós-ação, no tocante à dificuldade de compreender os 

conteúdos, os alunos foram interrogados se a utilização da robótica como metodologia de ensino 

facilita quanto a compreensão de um problema. Para tal pergunta foram disponíveis duas 

opções, sendo elas: sim ou não, dessas, 100% dos estudantes responderam “sim”. 

Os conceitos de cooperativismo e construcionismo, presentes durante a ação (oficina) 

dos pesquisadores como uma das possíveis partes da metodologia de ensino a ser proposta, 

foram avaliados. Quanto ao cooperativismo, 100% dos alunos responderam que o mesmo é 

relevante para o aprendizado, e 100% afirmaram que o construcionismo é muito importante 

para o processo de ensino e aprendizagem. Sobre a taxonomia de Bloom, que também foi 

referencial para aplicabilidade da ação, foram disponíveis quatro opções de respostas, sendo 

elas: A) muito importante para o processo de ensino e aprendizagem; B) importante para o 

processo de ensino e aprendizagem; C) pouco importante para o processo de ensino e 

aprendizagem; D) não serve para ser usado no processo ensino e aprendizagem; dessas, metade 

dos alunos, 50% (4) afirmaram ser muito importante para o processo de ensino e aprendizagem, 

e 50% (4) responderam ser apenas importante para o processo de ensino e aprendizagem. 

No que concerne às metodologias de ensino aplicadas ao ensino de programação, e 

frente as dificuldades dos alunos obtidas nessa pesquisa, optou-se por propor uma metodologia 

de ensino com base nas metodologias de trabalho em equipe, como o “cooperativismo”; por 

aprendizagens mais empíricas, em que se aprende na prática (construindo), o 

“construcionismo”; e atividades que abrangem áreas como o cognitivo e afetivo dos educandos 

quando interagem entre si, preconizados na Taxonomia de Bloom. Com base nessas 

metodologias aplicadas ao ensino de programação e nos resultados obtidos pelos instrumentos 

de pesquisa, juntamente com as observações da pesquisa participante, obtemos como resultado 

a metodologia de ensino: “Aprendendo a programar computadores através da robótica”, e 

resumidamente seus passos de aplicação. 

E assim, neste momento a propositura da metodologia de ensino em questão é 

discorrido, conforme pode ser vista, de forma resumida e esquematicamente no Apêndice E 

deste trabalho: para a sua execução, no primeiro momento, o docente identificará um problema 
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a solucionar, relacionado à programação de computadores. Em seguida, os estudantes devem 

ter à sua disposição um ou vários conjuntos de robótica para a sua utilização em ambiente de 

aprendizagem. A quantidade a serem utilizados dependerá do número de alunos frequentes às 

aulas.  

No segundo momento, o professor dividirá os alunos em duplas ou grupos, no entanto, 

para melhor aprendizagem destes, os grupos deverão estar limitados a três pessoas. Após os 

grupos estarem formados e a partir dos problemas identificados no primeiro momento, o 

professor explanará sobre o que será construído (aprendido), dando-lhes algum desafio, como: 

acender uma lâmpada, ligar um motor, captar dados de um sensor, movimentar um robô e etc.  

Em seguida, o professor elucidará sobre quais componentes eletrônicos serão utilizados 

para a aprendizagem. Na sequência, o docente ensinará aos alunos, passo-a-passo, como 

construir um protótipo utilizando o conjunto de robótica disponível. Com o mecanismo 

construído, ele então será programado pelos estudantes. Ressalta-se que o desafio apresentado 

pelo professor deve ter seu grau de dificuldade aumentado de forma gradativa (a cada oficina), 

procurando evitar desmotivação por parte dos aprendizes. 

Neste momento, o professor deverá auxiliar os estudantes no desafio proposto através 

da programação. Na medida em que o código for construído, o professor explicará os detalhes 

da linguagem de programação utilizada, tanto como questões de sintaxe, estruturação, 

sequência, modularização e as ferramentas utilizadas para tal tarefa. 

E, por fim, solicite que os estudantes testem a solução apresentada para o desafio 

proposto. 

Desta feita, e a seguir, as considerações finais são tecidas. 
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho foram abordadas as várias problemáticas presentes no ensino de 

programação do Campus Porto Nacional do IFTO. Para tanto, todas as disciplinas de 

programação do curso de Licenciatura em Computação, do referido Campus, estiveram no bojo 

do desenvolvimento da pesquisa. 

Além disso, o presente trabalho também possibilitou a utilização da robótica, tendo a 

mesma sido levantada como uma hipótese de metodologia ensino, a fim de contribuir 

pedagogicamente para o ensino de programação. 

É interessante ressaltar que o interesse dos autores deste trabalho em pesquisar acerca 

das dificuldades do ensino de programação foi uma ideia que se deu gradativamente, na medida 

em que várias observações de maneira despretensiosa eram feitas nas olímpiadas brasileiras de 

robótica, em suas etapas estaduais e nacionais, onde crianças e jovens de todas as idades são os 

principais programadores, e o fazem (programam) de maneira natural e prazerosa. 

E, assim, esse trabalho trouxe em seu objetivo principal a proposição inicial de uma 

metodologia de ensino de programação utilizando a robótica com acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Computação do Campus Porto Nacional, do Instituto Federal do Tocantins, e, 

para tal finalidade, elencou-se identificar as dificuldades dos acadêmicos de computação, 

descrever sobre a robótica em seu contexto educacional, além de fazer também um recorte 

bibliográfico sobre as metodologias utilizadas no ensino de programação de computadores. 

Diante desse delineamento de objetivos e em conformidade com os resultados citados 

no capítulo anterior, e a partir de uma pesquisa qualitativa (quanto a natureza básica), 

documental, bibliográfica e participante (quanto aos procedimentos), concluiu-se que, dos 

acadêmicos pesquisados, a maioria tem pouca afinidade pelas disciplinas de programação, 

possuindo também muita dificuldade para entender os enunciados das atividades e, por fim, 

além dos problemas já citados, os mesmos não têm disponibilidade de tempo para se dedicar 

aos estudos fora da sala de aula. 

É importante também ressaltar que as metodologias de ensino, assim como os objetos 

de aprendizagem, só produzem aspectos relevantes para o processo de ensino e aprendizagem 

se tiverem um bom planejamento, não tendo esses objetos a intenção de substituir o papel do 

professorado.  

Logo, e ao longo desta pesquisa, verifica-se que no ensino convencional de 

programação, o resultado desagua apenas em dados ou informações apresentadas em uma tela, 

enquanto na metodologia de ensino inicialmente proposta, o mesmo poderá ter vários tipos de 
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saídas menos abstratas e mais concretas, como: acender uma lâmpada ao aproximar a mão de 

um objeto (sensor) ou ao bater palmas ou pressionar um botão.  

E, assim, a solução (programa) computacional criada pelo acadêmico, quando 

compilado e executado, expressará de algum modo uma reação sobre o ambiente em que se 

encontra, e de forma bastante simples, como acender uma lâmpada, ou acionar um motor 

dependendo da umidade do local (protótipo de ventilador autônomo), todavia, percebe-se que 

a aprendizagem de programação abre um universo de possibilidades. 

 Como trabalho futuro, propõe-se executar as ações não alcançadas nessa pesquisa, 

dentre elas, a aplicação dessa metodologia em sala de aula, a fim de validar se tal proposta é 

relevante para o processo de ensino e aprendizagem de programação, podendo a mesma também 

ser modificada diante dos resultados obtidos, com o fito de sempre contribuir em prol de um 

melhor processo de ensinar e de aprender. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário destinado ao levantamento sócio econômico dos acadêmicos 

e os seus perfis quanto a área de programação 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS 
CAMPUS PORTO NACIONAL 

 

A você caro colaborador (a),  

Está em desenvolvimento o projeto de pesquisa: “A ROBÓTICA COMO  

METODOLOGIA DE ENSINO EM DISCIPLINAS DE PROGRAMAÇÃO" Os objetivos 

são: Geral - Propor uma metodologia inicial de ensino de programação de 

computadores através da robótica com acadêmicos do curso de Licenciatura em 

Computação, do Campus Porto Nacional, do Instituto Federal do Tocantins.  

Específicos:  Identificar a dificuldade dos discentes quanto ao estudo da 

programação; Descrever sobre o uso  da  robótica  em  ambiente  educativo;  Discorrer  

sobre  as  metodologias  usadas no ensino aprendizagem de programação.   

Durante a realização da pesquisa será aplicado  esse questionário no IFTO Campus 

Porto Nacional, envolvendo os alunos que estiverem cursando as disciplinas: 

programação estruturada e estrutura de dados, Programação web e Programação 

orientada a objetos, no segundo semestre de 2018. Desta forma, contamos com sua 

colaboração no preenchimento desse instrumento de coleta de dados. 

Comprometemo-nos guardar em sigilo os seus dados pessoais descritos no “Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido”. 

Ewerton das Neves Alves 
Pesquisador 
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QUESTIONÁRIO – ALUNO. 

1. PERFIL DO (a) ALUNO: 

1.1.  Idade: 

(    ) 17 a 21 anos (    ) 22 a 25 anos (    ) 26 a 30 anos (    ) 37 ou mais 

1.2.  Gênero:                    (   ) Feminino                      (   ) Masculino 

2. CURSO: 

2.1. Qual disciplina de programação  você está cursando ? 

(  ) programação Orientada a Objetos O.O  

(  ) Programação Web      

3. Dados socioeconômicos  

3.1. Quantas horas você trabalha por semana ? 

(  ) Não trabalho 

(  ) 10h-20h semanais 

(  ) 20h-30h semanais  

(  ) 30h-40h semanais 

(  ) 40h ou mais/semana 

3.2. Onde você mora atualmente ? 

(  ) Em casa ou apartamento. 

(  ) Em quarto ou cômodo alugado. 

(  ) Em casa de outros familiares 

(  ) Em casa de amigos 

(  ) Em casa/apto, mantidos pela família para moradia do estudante 

3.3. Quem mora com você?  

(   ) Moro sozinho(a) 

(   ) Pai 

(   ) Mãe 

(   ) Pai e Mãe 

(   ) Esposa / marido / companheiro(a) 

(   ) Filhos 

(   ) Irmãos 
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(   ) Amigos ou colegas 

(   ) Trabalho em grupo 

Obs: caso More só Pule para a pergunta 3.5 

3.4. Quantas pessoas moram em sua casa? (Incluindo você). 

(   ) Duas pessoas.               

(   ) Três pessoas. 

(   ) Quatro pessoas 

(   ) Cinco pessoas           

(   ) Seis pessoas ou mais. 

3.5. Qual o principal meio de transporte que você utiliza para chegar à Instituição de 

Ensino em que estuda? 

(   ) A pé/carona/bicicleta.          

(   ) Transporte escolar. 

(   ) Transporte próprio (moto). 

(   ) Transporte próprio (carro) 

3.6. Você possui alguma atividade remunerada? 

(   ) Sim.                          (   ) Não 

Se sim, qual vínculo ? 

(   )Estágio. 

(   )Emprego fixo particular. 

(   )Emprego autônomo 

(   )Emprego fixo federal/estadual/municipal. 

3.7. Você recebe alguma bolsa acadêmica (auxílio financeiro) ?  

(     ) Sim                (      ) Não  

3.8.  Qual é a sua participação na vida econômica de sua família? 

(    ) Você não trabalha e seus gastos são custeados.                

(    ) Você trabalha e é independente financeiramente. 

(    ) Você trabalha, mas não é independente financeiramente.               

(    ) Você trabalha e é responsável pelo sustento da família. 

3.9. Qual sua renda mensal individual?  

(    ) abaixo de um salário mínimo (menor que R$ 954,00)               

(    ) Até  01 salário mínimo (até R$ 954,00). 

(    ) Até 02 salários mínimo (até  R$ 1.908,00)              
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(    ) até 03 salários mínimos(até R$ 2862,00) ou mais. 

 

4.0. Quais dos itens abaixo há em sua casa? 

(    ) Tv               

(    ) Videocassete e/ou DVD 

(    ) Rádio           

(    ) Computador,  Notebook/Desktop 

(    ) Automóvel 

(    ) Máquina de lavar roupa 

(    ) Geladeira 

(    ) Telefone fixo 

(    ) Telefone celular  

(    ) Acesso à Internet 

(    ) Tv por assinatura 

4. Perfil acadêmico quanto à área de programação. 

4.1 Você tem afinidade pelas disciplinas de programação? * 

(    ) Sim    (    ) Não (    ) Parcialmente 

4.2 Quantas horas você dedica para estudos de programação em ambiente não-

escolar? 

(    ) Nenhuma. 

(    ) 2 horas. 

(    ) 4 horas. 

(    ) 6 horas ou mais. 

4.2 Tem problema de saúde que interfere no seu aprendizado? 

(    ) Sim.     (    ) Não. 

Se sim. Qual ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.3 Se você tem dificuldade em estudar conteúdos de programação de computadores, 

você considera que a falta de tempo é preponderante para a sua dificuldade?  

(    ) Sim. 

(    ) Não. 

(    ) Não tenho dificuldades 
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4.4 Marque o(s) iten(s) que você julga ser fator(es)preponderante(s) para a dificuldade 

de aprendizado em programação de computadores e possível desmotivação:  

(    ) Falta de tempo para estudar. 

(    ) Inadequações do professor. 

(    ) Falta de entendimento dos conteúdos, trabalho e percepção de que não estava 

evoluindo na disciplina. 

4.5 Com relação à sua dificuldade em disciplinas de programação, você julga que o 

entendimento (compreensão) dos conteúdos: 

(    ) É um fator importante. 

(    ) Neutro (não tenho dificuldades). 

(    ) É um fator pouco importante. 

(    ) Não está ligado à minha dificuldade. 

4.6 Com relação à dificuldade de entender os enunciados dos exercícios de 

programação:  

(    ) Não é um fator preponderante na minha dificuldade de aprendizado 

(    ) É um fator preponderante na minha dificuldade de aprendizado 

(    ) Não tenho dificuldade de aprendizado 

4.6 Com relação à sua dificuldade em disciplinas de programação, você julga 

seu desenvolvimento psíquico, cognitivo em um nível: 

(    ) Baixo, aprendo de forma lenta. 

(    ) Médio, aprendo de forma mediana. 

(    ) Alto, aprendo de forma fácil. 

4.7 Em relação às atividades sugeridas pelos professores (como fixação de 

conhecimento). 

(    )Faço tudo 

(    ) Não faço 

(    ) Faço algumas 

(    ) Acredito não ser importante. 

4.8 Para os momentos de encontros de aula (para 4h/aula por semana). considero 

que: 

(   ) Sou pontual 

(   ) Atraso no máximo 15min 

(   ) Atraso no máximo 30min 
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(   ) Sou infrequente às aulas 

(   ) Julgo as faltas não serem importantes 

4.9 Necessito faltar aula por motivo de viagens a trabalho?  

(   ) Sim, Muitas vezes (   ) Sim, Poucas vezes   (   )Não 

5 Com relação a seu aprendizado em disciplinas de programação, você julga que 

conhecimentos prévios de Matemática e interpretação de texto:  

(   ) São fatores importantes 

(   ) É um fator pouco importante 

(   ) Não está ligado ao meu aprendizado 

5.1 Você considera que o fator "organização pessoal de estudos" é preponderante  

para o êxito acadêmico?   

(   ) Fator muito importante 

(   ) Fator pouco importante 

(   ) Talvez 

 

 

 

  



57 
 

 
 

APÊNDICE B – Questionário pós-ação 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS 
CAMPUS PORTO NACIONAL 

 

A você caro colaborador (a),  

Está em desenvolvimento a pesquisa: "A ROBÓTICA COMO METODOLOGIA DE 

ENSINO EM DISCIPLINAS DE PROGRAMAÇÃO". Os objetivos são: Geral - Propor 

uma metodologia inicial de ensino de programação de computadores através da 

robótica com acadêmicos do curso de Licenciatura em Computação, do Campus Porto 

Nacional, do Instituto Federal do Tocantins.  Específicos: Identificar a dificuldade dos 

discentes quanto ao estudo da programação; Descrever sobre o uso da robótica em 

ambiente educativo; Discorrer sobre as metodologias usadas no ensino aprendizagem 

de programação.  

Como forma de buscar a validação da metodologia de ensino proposta neste trabalho, 

foi executada a ação denominada “OFICINA DE ROBÓTICA”, desenvolvida com base 

na problemática apontada pelos acadêmicos do curso de Licenciatura em 

Computação que estiveram cursando as disciplinas: programação estruturada e 

estrutura de dados; Programação web e Programação Orientada a Objetos no 

segundo semestre de 2018, além dos respectivos desempenhos acadêmicos destes 

estudantes nestas disciplinas de 2010 à 2018. Em seguida, este questionário está 

sendo aplicado como forma de alcance à citada validação. Desta forma, contamos 

com sua colaboração no preenchimento desse instrumento de coleta de dados. 

Comprometemo-nos guardar em sigilo os seus dados pessoais descritos no “Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido”. 

Ewerton das Neves Alves 
Pesquisador 
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QUESTIONÁRIO – ALUNO. 

1. PERFIL DO (a) ALUNO: 

1.1.  Idade: 

(    ) 17 a 21 anos (    ) 22 a 25 anos (    ) 26 a 30 anos (    ) 37 ou mais 

1.2.  Gênero:                    (   ) Feminino                      (   ) Masculino 

2. METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA. 

3.1. Quanto A  ROBÓTICA  COMO  METODOLOGIA DE ENSINO EM DISCIPLINAS 

DE PROGRAMAÇÃO podemos afirmar que a mesma é? 

(  ) Ruim. 

(  ) Boa. 

(  ) Ótima 

3.2. Sobre o uso dessa metodologia de ensino você acredita que a mesma pode 

influenciar quanto a sua  afinidade pelas disciplinas de programação? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

3.3. Com relação a  sua dificuldade em disciplinas de programação, você julga que  a 

metodologia adotada facilita a  (compreensão) dos conteúdos?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

3.4. Quanto ao Cooperativismo (os estudantes se ajudam no processo de 

aprendizagem) usado nessa metodologia. você julga ser: 

(   ) Relevante quanto ao aprendizado do aluno. 

(   ) Pouco relevante quanto ao aprendizado do aluno. 

(   ) Não influencia  quanto ao aprendizado do aluno. 

3.5.Quanto ao Construcionismo (o indivíduo constrói seu próprio conhecimento 

através de um constructo) usado nessa metodologia, você julga como um fator: 

(   ) Muito importante para o processo de ensino e aprendizagem.          

(   ) Pouco importante para o processo de ensino e aprendizagem. 

(   ) Que não serve para ser usado no processo ensino e aprendizagem. 

 



59 
 

 
 

3.6. A Taxonomia de Bloom trabalha o cognitivo, afetivo e o psicomotor do aluno na 

construção do conhecimento (ou seja o aluno irá ter que pensar ,ao mesmo tempo 

trabalhar em equipe e atrelado a esses, construir seu objeto de aprendizagem). Com 

base na metodologia utilizada você julga: 

(   ) Muito importante para o processo de ensino e aprendizagem.          

(   ) Importante para o processo de ensino e aprendizagem.    

(   ) Pouco importante para o processo de ensino e aprendizagem. 

(   ) Que Não serve para ser usado no processo ensino e aprendizagem. 
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APÊNDICE C – Slides utilizados durante a oficina. 

 
 

Slide - 1 

 
 
 

Slide - 2 
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Slide - 4 
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APÊNDICE D – Material utilizado pelos alunos como auxilio durante a execução da ação 

(oficina). 

 

Caro colaborador (a),  

Está em desenvolvimento a pesquisa: "A ROBÓTICA COMO METODOLOGIA DE 

ENSINO EM DISCIPLINAS DE PROGRAMAÇÃO". Os objetivos são: Geral - : propor 

uma metodologia inicial de ensino de programação de computadores através da 

robótica com acadêmicos do curso de Licenciatura em Computação, do Campus Porto 

Nacional, do Instituto Federal do Tocantins.  Específicos: Identificar a dificuldade dos 

discentes quanto ao estudo da programação; Descrever sobre o uso da robótica em 

ambiente educativo; Discorrer sobre as metodologias usadas no ensino aprendizagem 

de programação.   

Como forma de subsidiar a elaboração de uma metodologia de ensino de 

programação, foi executada a ação denominada “OFICINA DE ROBÓTICA”, 

desenvolvida com base na problemática apontada pelos acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Computação que estiveram cursando as disciplinas: programação 

estruturada e estrutura de dados; Programação web e Programação Orientada a 

Objetos no segundo semestre de 2018, além dos respectivos desempenhos 

acadêmicos destes estudantes nestas disciplinas de 2010 à 2018. Após esta oficina 

será aplicado um questionário como forma de avaliação da ação e consequente 

propositura de uma metodologia de ensino de programação. Desta forma, lhe 

agradeço por participar desta pesquisa. 

Ewerton das Neves Alves 
Pesquisador 
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OFICINA DE ROBÓTICA (COM 

ARDUINO) 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE ROBÓTICA (COM ARDUINO) 

 

A metodologia de ensino proposta para esta oficina está baseada no(a): 

 Cooperativismo (os estudantes se ajudam no processo de aprendizagem) – 

Etapa 1; 

 Construcionismo (o indivíduo constrói seu próprio conhecimento através de um 

constructo) – Etapas 2 e 3; 
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 Taxionomia de Bloom (Cognitivo, afetivo e psicomotor) – Etapas 2 e 3; 

 

Etapa 1 

 

Nesta fase da oficina as equipes de desenvolvimento são formadas para a construção 

do protótipo. 

 

Etapa 2 

 

Nesta etapa é delimitado a temática de aprendizagem (o que iremos fazer?) a partir 

de uma problemática. 

 

Etapa 3 

 

Nesta fase da ação o protótipo (objeto de aprendizagem) é construído e programado. 

 

 

 

 

 

 

 

VAMOS COMEÇAR? 
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ETAPA 1  

Forme sua equipe 
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ETAPA 2  

O que iremos fazer (aprender)? 

Programar de forma estruturada a partir 

das premissas: sequência, condição, 

repetição e modularização 
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ETAPA 3  

Como iremos fazer (aprender)? 

Construindo um dispositivo para acender 

uma lâmpada a partir do uso da robótica 

com Arduino 

 

 

 

O ARDUINO 

 

É “[...] pequeno computador que você pode programar para processar entradas e 

saídas entre o dispositivo e os componentes externos que conectar a ele”. 

McRoberts (2015, p. 22) 
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Fig. 1 – Arduino Uno. Fonte: www.arduino.cc 

O que podemos fazer com um Arduino 

 

                 Fig. 2 – Acender um LED.                                      Fig. 3 – Medidor de distância. 

  

                           Fig. 4 – Console Portátil.                                      Fig. 5 – Impressora 3D. 
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              Fig. 6 – Estação Meteorológica.                                          Fig. 7 – Robô. 

 

O QUE É A ROBÓTICA? 

 

É “[...] ciência que estuda a montagem e a programação de robôs, dispositivos 

autônomos programados e controlados a partir de um programa de computador” 

Rocha e Gomes (2018, p. 15) 

Sendo assim, utilizando um Arduino, iremos construir um dispositivo que, ao ter um 

botão pressionado, uma lâmpada se acenderá, ficando acesa enquanto este botão 

estiver pressionado. 

 

1º PASSO 

O QUE VAMOS PRECISAR? 

 

 Um Arduino; 

 uma protoboard; 

 7 fios jumper; 

 Um led; 

 Dois resistores; 

 Um push button; 

 Um cabo USB para conectar o arduino no computador; 
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 Um computador com a IDE e drivers do Arduino. 

 

Fig. 8 – Materiais utilizados 

2º PASSO 

LIGANDO O BOTÃO 

Siga os passos. . . 
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3º PASSO 

LIGANDO O LED 

Siga os passos. . . 
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4º PASSO 

LIGANDO NO ARDUINO 

Siga os passos. . . 
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5º PASSO 

A PROGRAMAÇÃO 
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Utilize, no computador, a ferramenta Arduino IDE para dar as instruções necessárias 

ao controlador Arduino.  

  

//Declaração das constantes 
const int led = 8;   //constante led refere-se ao pino digital 8. 
const int botao = 2; //constante botão refere-se ao pino digital 2. 
  
//Variável que conterá os estados do botão (0 LOW, 1 HIGH). 
int estadoBotao = 0; 
  
//Método setup, executado uma vez ao ligar o Arduino. 
void setup() { 
  pinMode(led,OUTPUT);  //Definindo pino digital 8 como de saída. 
  pinMode(botao,INPUT); //Definindo pino digital 2 como de entrada.  
} 
  
//Método loop, executado enquanto o Arduino estiver ligado. 
void loop() {   
  //Lendo o estado do pino 2, constante botao, e atribuindo  
  //o resultado a variável estadoBotao. 
  estadoBotao = digitalRead(botao);           
    
  //Verificando o estado do botão para definir se acenderá ou 
  //apagará o led.   
  if (estadoBotao == HIGH) { 
    digitalWrite(led,HIGH); //Botão pressionado, acende o led. 
  } else { 
    digitalWrite(led,LOW);  //Botão não pressionado, apaga o led.     
  }        
} 
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APÊNDICE E – Proposta de Metodologia de Ensino de Programação de Computadores 

 

 
Fonte: organizado pelos autores 

1
• Identifique um problema a solucionar

2
• Obtenha conjuntos de robótica para ambiente educativo

3
• Divida a turma em duplas ou grupos

4
• Explane para os estudantes sobre o que será construído dando-lhes um

desafio através da robótica

5
• Elucide sobre quais componentes eletrônicos serão utilizados para a

aprendizagem.

6
• Ensine aos alunos, passo-a-passo, como construir um protótipo

utilizando o conjunto de robótica disponível

7

• Auxilie os estudantes com a programação do protótipo: explicando os
detalhes da linguagem de programação (sintaxe, estruturação, sequência,
modularização e as ferramentas utilizadas para tal tarefa)

8
• Solicite que os estudantes testem a solução apresentada para o desafio

proposto


