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1. Introdução 

Em virtude do rápido avanço das TIC’s (Tecnologias de informação e comunicação) 
torna-se necessário proporcionar aos jovens a fluência tecnológica de forma que com o 
uso de tecnologias seja possível inovar no contexto educacional, apresentando novas 
formas de aprendizagem para jovens estudantes.  

 Com o advento dos computadores pessoais, notebooks, smartphones, tablets, 
entre outros dispositivos, hoje é possível ter capacidade de processamento de um 
computador no próprio bolso. Segundo Papert (1993), este é o fim da cultura onde 
ciência e tecnologia são vistas como desconhecidas ou complexas, e sim se inicia uma 
era onde temos a tecnologia presente de diversas formas em nossas vidas.  

 A pesquisa que está sendo desenvolvida tem como objetivo levantar a questão de 
como estimular a criatividade em jovens através da utilização de robótica educacional. 
Tendo como referência autores como Seymour Papert, Mitchel Resnick e outros, será 
sugerida uma metodologia que possa ser aplicada visando mostrar como a criatividade 
inserida no contexto de informática na educação pode ser estimulada através do 
desenvolvimento de lógica matemática com a utilização de computadores. 
Consequentemente espera-se compreender de forma mais significativa o potencial da 
robótica para educação, compreender e identificar aspectos da criatividade, bem como 
desenvolver uma metodologia que venha a potencializar a criatividade de jovens. 

2. Informática na Educação 

Segundo Papert (2008), ocorreram mudanças realmente significativas nas últimas 
décadas em diversos segmentos da sociedade, porém é possível perceber a diferença de 
avanço em áreas como informática e educação, ou seja, fazendo uma pequena 
comparação entre a diferença entre as duas áreas no que se refere a avanço, é possível 
perceber que houve mudanças de grande impacto na área da tecnologia de informação, 
porém não podemos concluir na área educacional as mudanças ocorreram nesta mesma 
proporção. 

 É possível levar estudantes a um nível de aprendizagem muito mais significativo 
quando os temas abordados fazem relação com algo vivencial e prático em suas vidas. 
De acordo com Martins (2012), explorar as vantagens que a tecnologia oferece visando 



 

 

 

oferecer novas experiências aos alunos, por meio da tecnologia, no que se refere à 
autodescoberta, desenvolvimento de raciocínio lógico, e da libertação da criatividade 
que muitas vezes esta reprimida é essencial para uma mudança no conceito de educação.  

 Para que algumas mudanças possam ocorrer no cenário da educação é de 
extrema importância que professores e educadores estejam dispostos a abrir mão de 
metodologias tradicionais e que venham a incorporar em suas aulas mecanismos que 
permitam o teste, a experimentação, e que permitam aos aprendizes que possam buscar 
soluções alternativas como solução para problemas levantados em aula. 

 Segundo (RESNICK apud MARTINS, 2012): 

 

Pesquisas mostram que muitas das melhores experiências de aprendizado 
ocorrem quando as crianças não estão somente interagindo com novos 
materiais, mas projetando e inventando coisas com eles. Nesse processo, 
garotos e garotas experimentam suas ideias.  E, se suas criações não saem 
como o esperado, eles podem revisar algumas ideias e chegar a algo novo. É 
um ciclo interativo: novas ideias, novas criações, novas ideias, novas criações 
(RESNICK, 2006). 

 

 Papert em seu livro A máquina das crianças (2008), afirma que se torna 
impossível alcançar uma “megamudança” no cenário educacional, se professores junto 
com direções escolares não aceitarem que isto é necessário e medirem esforços para que 
tal mudança ocorra. Continua afirmando que não adianta as escolas investirem em 
laboratórios de informática se a metodologia continuar sendo a mesma. 

3. Informática criativa na educação 

 A partir do momento em que professores começam a entender o papel da 
informática na educação, passam a desenvolver formas de estimular a criatividade de 
alunos ou jovens aprendizes de forma que venham a imergir no “micromundo” citado 
por Papert (2008), sendo um universo simbólico criado pela criatividade de jovens 
quando estão imersos em atividades de lazer.  

 Fato é que hoje professores possuem foco em aulas expositivas onde se usam de 
recursos demasiadamente antigos como escrever no quadro negro, ler páginas do livro e 
solicitar respostas a questões do livro didático. Segundo Martins (2012), alunos acabam 
por acreditar que matemática não se trata nada mais do que uma sequencia de formulas 
que acabam por não agregar nada em suas vidas. 

 Papert (2008) aponta para um futuro onde professores deixam de ser mediador 
de conhecimento e passar a atuar como um agente motivador da autodescoberta, da 
criatividade e da experimentação. Disciplinas como matemática, por exemplo, se 
tornaram muito mais aproveitadas por alunos a partir do momento em que professores 
forem capazes de trazer a matemática de forma vivencial para alunos, permitindo que 
alunos errem, testem, descubram e inventem. É importante compreender que 
computadores podem atuar como um meio, como uma ferramenta e não como um fim, 
de forma alguma como algo que substitua professores ou metodologias boas que já 
existem e funcionam bem. Entretanto, agregar recursos de tecnologia que possam 



 

 

 

potencializar a aprendizagem e fluência tecnológica de jovens pode ser uma excelente 
escolha para estimular a criatividade e aprendizagem de jovens. 

4. Aplicação da robótica educacional 

Segundo Schons, Primaz e Wirth (2008), a robótica educacional teve sua origem por 
volta da década de 50. Contudo, para que se torne possível um crescimento e 
disseminação da robótica educativa, torna-se necessário que tanto professores quanto 
aprendizes estejam dispostos a absorver uma nova cultura. 

 Neste contexto, é necessário que professores sejam mediadores e que alunos 
tornem-se experimentadores, criando, testando, errando e aprendendo com seus erros e 
por fim tomando posse um conhecimento diferenciado, explorando desta forma um 
potencial para criatividade que outrora talvez não fosse possível.  

 Papert preocupado com isto e com o auxílio de outros membros do MIT 
(Instituto de Tecnologia de Massachusetts) criou uma linguagem chamada LOGO. A 
linguagem LOGO se tornou uma linguagem de fácil aprendizagem e utilização. Segundo 
Marcon (2012), tal linguagem prioriza um tipo de pedagogia de projetos, onde diversas 
áreas de conhecimento podem ser integradas para a resolução de diferentes tipos de 
problemas. 

 Com o passar de algum tempo, o mesmo grupo desenvolveu outra tecnologia 
educacional chamada Scratch. Esta ferramenta possibilita a criação de histórias com 
interação, animações, jogos, simulações, música e também através dela é possível 
publicar o resultado final em uma plataforma colaborativa na internet. 

4.1. Robótica educacional com Scratch e Arduino 

Scratch poderia ser definido como um ambiente de programação que utiliza uma 
linguagem de programação gráfica, desenvolvida com base na LOGO (Marcon, 2012). 
Com o uso desta ferramenta é possível através do desenvolvimento por blocos, arrastar 
um “script” de forma visual. Este bloco funciona como um componente que é arrastado 
para o cenário de desenvolvimento do programa (Scratch, 2012). 

 O Arduino além de ser um projeto de hardware livre, pode ser definido como um 
microcontrolador de placa única e um conjunto de software para que se torne possível 
programá-lo. Com ele é possível interagir com ambientes internos e externos. Também é 
possível desenvolver placas dependentes ou não de uma conexão com computadores 
(McRoberts, 2012).  Através de componentes externos chamados de sensores e shields, 
podemos adicionar funcionalidades diferentes no Arduino como ligar leds, buzinas, 
botões, resistores e entre outros. A codificação da placa utiliza uma linguagem própria 
chamada Wiring sendo desenvolvida em uma IDE própria. 

 A união do Scratch com o Arduino resultou no S4A (Scratch for Arduino). 
Scratch é utilizada como uma ferramenta educacional voltada ao ensino de lógica 
matemática e programação, já o Arduino é fortemente utilizado para construção de 
protótipos eletrônicos, além de ser utilizado dentro da robótica. Com a utilização do S4A 
passa-se a unir as vantagens da programação em bloco do Scratch com as boas 
qualidades do Arduino para o desenvolvimento de robótica com seus componentes e 
recursos disponíveis. 



 

 

 

5. Metodologia 

Este trabalho será desenvolvido através de 4 oficinas compostas por nove jovens entre 
13 e 16 anos de idade, integrantes de um projeto social em Passo Fundo – Rio Grande 
do Sul. Durante as oficinas os aprendizes serão separados em grupos de 3 componentes. 

 Durante o andamento das oficinas, que serão realizadas em abril de 2013, os 
participantes serão filmados para uma posterior análise e observação do andamento das 
oficinas. Ao final da pesquisa serão disponibilizados os resultados das analises 
realizadas. Um dos objetivos da utilização do S4A na pesquisa é proporcionar uma 
integração entre o mundo virtual programado no Scratch, e o mundo real disponível 
através da placa Arduino. 

6. Considerações 

Com dados obtidos na pesquisa até o presente momento, é possível afirmar que a 
informática como recurso de apoio ao ensino pode ser altamente eficaz, possibilitando 
um ambiente de teste de ideias e de autodescoberta diferenciado. Através da pesquisa 
espera-se sugerir uma metodologia que venha a estimular o despertar da criatividade 
reprimida de jovens para que venham a se desenvolver melhor no que se refere a 
resolução de problemas tanto matemáticos como cotidianos.  

 Busca-se chegar a um consenso de que oficinas e capacitações como a que será 
proposta, possam contribuir de forma efetiva no processo de aprendizagem através de 
um ambiente criativo e de colaboratividade. 
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