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1. Tópico de interesse 

Tecnologias emergentes aplicadas à educação. 

2. Objetivo 

Proporcionar, ao aluno da rede pública de ensino, um ambiente lúdico e concreto para 

iniciação em programação de computadores e robótica. 

3. Descrição 

A robótica educacional permite ao aluno ir além da forma convencional de 

aprendizagem baseado em memorizações de conteúdos, com ela o aluno é incentivado a 

pensar de maneira lógica. 

Por meio dos Clubes do Conhecimento do Programa de Extensão “Mídias 

Eletrônicas: Ensino e Inclusão”, 65 alunos do ensino médio e fundamental de 7 Escolas 

Públicas de Santarém (Pará) participaram das oficinas de robótica. Os clubes foram 

realizados nos laboratórios de informática ou em salas de aula das escolas aos sábados e 

duravam de 6 a 12 horas dependendo da disponibilidade da escola. 

A metodologia utilizada envolveu as seguintes etapas: apresentação de conceitos 

básicos ligados à robótica (o que é robótica, o que são sensores e atuadores...); 

montagem de um modelo simples de robô; programação com o software Lego 

Mindstorms Edu NXT e programação com o BricxCC no qual os alunos puderam 

programar em NXC (Not eXactly C), uma linguagem de programação baseada na 

linguagem C, onde os mesmos tinham acesso a uma interface bem parecida com as 

linguagens de programação propriamente ditas.   

Estas atividades proporcionaram um espaço de aprendizagem motivador no qual 

os alunos interagiram com um ambiente de programação gráfico e textual para resolver 

problemas empregando conceitos de lógica e programação. E ao ensinar o robô “a 

“pensar”, a criança embarca numa exploração sobre a maneira como ela própria pensa. 

Pensar sobre modos de pensar faz a criança tornar-se um epistemólogo, uma experiência 

que poucos adultos tiveram” (Papert, 1985).  
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