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RESUMO

Pesquisas realizadas nos trazem uma previsão do futuro preocupante, em
que muitas profissões deixarão de existir, substituíndo as pessoas por inteligência
artificial. O mercado de trabalho exige hoje e exigirá cada vez mais profissionais que
compartilhem ideias, trabalhem colaborativamente e solucionem problemas. Este
trabalho de conclusão de curso apresenta a pesquisa e o desenvolvimento de um
método educacional baseado na Aprendizagem Baseada em Problemas e na
Aprendizagem Significativa utilizando a robótica educacional e a impressão 3D para
estimular o desenvolvimento de competências importantes para preparar os alunos
para a vida futura. Uma característica a ser considerada nesta proposta é a
utilização de tecnologias abertas, visando a possibilidade da aderência à filosofia
maker com o uso e compartilhamento de projetos. O percurso metodológico,
baseado na pesquisa ação, levou a criação do método MakerProb, em que foi
retroalimentado em três ciclos. No primeiro ciclo foi aplicado em eventos para um
público diversificado, com uma versão simplificada do método (desafiar e
solucionar). No segundo ciclo foi oferecido para alunos do ensino fundamental I, com
as etapas do método definidas (desafiar, conhecer, entender, caminhar e solucionar).
E no último ciclo, o método evoluiu com o acréscimo de um modelo de plano de aula
baseado nos conceitos da Aprendizagem Significativa e também foi aplicado à
alunos do ensino fundamental I. Percebeu-se que através da aplicação do método
MakerProb, houve indícios da Aprendizagem Significativa. Os alunos, partindo do
conhecimento prévio sobre um determinado problema, foram incorporando novos
conceitos através de um olhar mais profundo sobre o fenômeno, entendendo o seu
funcionamento lógico e construindo soluções através de caminhos diferentes. Assim
sendo, a realização deste trabalho possibilitou que alunos e professores
conhecessem, uma forma diferente do tradicional de “fazer educação”, com um olhar
para o futuro, participando do movimento maker, colocando a “mão na massa”
através de recursos de tecnologias abertas de Robótica Educacional e Impressão
3D.
Palavras chaves: Robótica Educacional, Impressão 3D e Educação, Cultura Maker,
PBL, Aprendizagem Significativa
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ABSTRACT

Surveys have brought us a worrying future forecast, in which many professions will
cease to exist, replacing people with artificial intelligence. The job market demands
today and will require more and more professionals to share ideas, work
collaboratively and solve problems. This course completion paper presents the
research and development of an educational method based on Problem Based
Learning and Significant Learning using educational robotics and 3D printing to
stimulate the development of important skills to prepare students for the future life.
One feature to be considered in this proposal is the use of open technologies, aiming
at the possibility of adherence to the maker philosophy with the use and sharing of
projects. The methodological course, based on action research, led to the creation of
the MakerProb method, in which it was fed back into three cycles. In the first cycle it
was applied to events for a diverse audience, with a simplified version of the method
(challenge and solve). In the second cycle was offered to students of elementary
school I, with the steps of the method defined (challenge, know, understand, walk
and solve). And in the last cycle, the method evolved with the addition of a lesson
plan model based on the Concepts of Significant Learning and was also applied to
elementary school students I. It was noticed that through the application of the
MakerProb method, there were indications of Learning Significant. The students,
starting from the previous knowledge about a certain problem, were incorporating
new concepts through a deeper look at the phenomenon, understanding its logical
functioning and building solutions through different paths. Thus, the realization of this
work allowed students and teachers to know, a different form from the traditional "to
do education", with a look to the future, participating in the movement maker, putting
the "hand in the mass" through open technology resources of Educational Robotics
and 3D Printing.
Keywords: Educational Robotics, 3D Printing and Education, Maker Culture, PBL,
Meaningful Learning
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CAPÍTULO 1 – Introdução
Pesquisas realizadas na área da educação demonstram que a capacidade de
entender e resolver problemas podem ser estimuladas através do ensino da
computação e do raciocínio lógico desde as séries iniciais do ensino básico (SICA,
2011, apud REIS, 2017). Outras pesquisas nos trazem uma previsão do futuro
preocupante, em que muitas profissões deixarão de existir, substituíndo as pessoas
por inteligência artificial.
Mesmo com o avanço tecnológico e a temática em voga nos usos dos
dispositivos eletrônicos em sala de aula para auxiliar na aprendizagem, ainda existe
a dificuldade de acompanhar o ritmo acelerado do mundo tecnológico em que
vivemos. As habilidades e competências necessárias para os estudantes atuarem
em um futuro mercado de trabalho, nas bases da Economia Criativa, devem mudar
de formações conteudistas para uma formação focada na capacidade de resolução
de problemas.
No mercado de produtos educacionais, diversos recursos estão disponíveis
para utilização com os alunos. Desde aplicativos, jogos educativos digitais até a
robótica educacional, entretanto, mesmo com o suporte tecnológico inovador, muitas
vezes são ineficazes para o aprendizado, por utilizarem métodos inadequados,
antigos, herança da escola tradicional enraizada na mente da maioria dos
educadores. É necessária uma discussão sobre novas formas de ensino e
aprendizagem para elaborar novos métodos para a utilização dessas ferramentas.
Neste contexto, surge o Movimento Maker, formado por pessoas fazedoras
que utilizam recursos de fabricação digital disponíveis em laboratórios makers
espalhados pelo mundo todo, como a impressão 3D, podendo contribuir para a
educação. A maioria desses recursos são de tecnologias abertas em softwares e
hardwares, como exemplo o projeto Arduino, uma placa de prototipagem eletrônica
com interfaces para interação com o mundo externo (PINTO, 2011).
Transformar algo que está na imaginação do aluno em um modelo 3D no
computador, através de softwares de modelagem 3D e depois imprimi-lo em uma
impressora 3D, tornando-o físico e adicionar recursos de eletrônica, pode ser
11

transformador para este aluno, estimulando habilidades que poderão auxiliá-lo no
seu desenvolvimento cognitivo e prepará-lo para a vida.
Somando-se a esses recursos, a utilização de métodos baseado na
Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) aliada a teoria da Aprendizagem
Significativa, pode se um caminho para auxiliar os estudantes no desenvolvimento
de habilidades cognitivas importantes, como a criatividade, a colaboração e o
raciocínio lógico podendo. A Teoria da Aprendizagem Significativa, criada de Alsubel,
nos traz o conceito de subsunçores (âncoras), que são os conhecimentos prévios
adquiridos na infância que auxiliam na absorção de novos conhecimentos futuros
(AUSUBEL, 2003). e a ABP pode ser fundamental para a criação de novas âncoras
ou ressignificando-as, tornando-as mais fortes e mais estruturadas.
Portanto, um método educacional baseado na aprendizagem significativa e na
ABP, utilizando recursos de tecnologias abertas, através da robótica educacional
aliada a impressão 3D, alicerçado pela cultura maker, pode ser uma abordagem
valiosa para os educadores levarem os alunos para o futuro, preparando-os para a
vida, para o mercado de trabalho, em que poderá exigir profissionais mais capazes
de resolver problemas, criativos e colaborativos.
O Problema

Para Gerhardt e Souza (2009), “só se inicia uma pesquisa se existir uma
pergunta, uma dúvida para a qual se quer buscar a resposta. Pesquisar, portanto, é
buscar ou procurar resposta para alguma coisa”. A problemática que envolve a
educação é bem abrangente, mas através de um recorte que demonstre a realidade
escolar e a necessidade de transformá-la podemos ver surgir uma questão
norteadora.
A intensidade com que os avanços tecnológicos tem se concretizado desde o
início do Séc. XXI nos trás a necessidade de ressignificar muitos valores da
sociedade em diversos aspectos. Atualmente, estima-se que cerca de 30% dos
trabalhadores empregados passam grande parte do tempo realizando tarefas de
rotina que poderão ser automatizadas no futuro, substituídas por inteligência artificial
(ACCENTURE, 2018). Alguns estudos demonstram que nos próximos anos muitas
12

profissões deixarão de existir e outras novas surgirão para atender a demanda dos
indivíduos, organizações e mercado.
A consultoria Ernst & Young (2016) realizou diversas análises, divulgadas em
seu portal, afirmando que, em aproximadamente dez anos um em cada três postos
de trabalho serão substituídos pelo que chamamos de tecnologia inteligente. Ainda
de acordo com essas análises a maior demanda para as profissões do futuro, será
por carreiras que lidem diretamente com tecnologia de ponta, como por exemplo,
profissionais especializados em impressão 3D e realidade virtual (GLOBO, 2016).
Para garantir que os benefícios da era das máquinas inteligentes cheguem a todos é
necessário iniciar agora uma transformação na educação, empregando novos
métodos de ensino, incluindo aprendizagem experiencial e treinamento com base
em tecnologia (ACCENTURE, 2018).
Como preparar os alunos de hoje para o mercado de trabalho e para vida,
construindo uma educação para o futuro, com conteúdo, dinâmicas e métodos
educacionais que valorizem as aptidões e habilidades da criança e do adolescente, e
que também os familiarize com conceitos e práticas tecnológicas para a construção
das suas respectivas carreiras?
Objetivo
O objetivo desta pesquisa é desenvolver um método para o uso da robótica
educacional aliada à impressão 3D para alunos do ensino fundamental, baseada na
ABP e na Aprendizagem Significativa. Uma característica a ser considerada nesta
proposta é a utilização de tecnologias abertas, visando a possibilidade da aderência
à filosofia maker com o uso e compartilhamento de projetos. Assim, partindo do
objetivo geral segue os objetivos específicos:

1. Criar um método educacional utilizando recursos de tecnologias abertas
através da robótica educacional e impressão 3D baseado nas etapas da ABP
e nos conceitos da Aprendizagem Significativa .
2. Criar atividades de robótica educacional seguindo o método proposto.
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3. Aplicar as atividades criadas aos alunos, dividindo-os em grupos para o
análise do método proposto
4. Investigar através da observação o efeito da aplicação do método em relação
às questões motivacionais e habilidades como a criatividade, a colaboração e
a capacidade de resolver problemas.

Este trabalho traz uma proposta metodológica para o uso da robótica
educacional

com

abordagem

na

Aprendizagem

Baseada

em

Problemas

potencializando a Aprendizagem Significativa apoiada na cultura maker e na
impressão 3D. A dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma:
No capítulo 2 abordaremos os conceitos e impactos da Cultura Maker na
sociedade por meio de um levantamento dos espaços makers filiados ao
Massachusetts Institute of Technology - MIT (FabLabs) presentes no Brasil e no
Mundo. Também, o surgimento e a importância da impressora 3D para a
coletividade. E em que medida a Cultura Maker e a Impressão 3D podem contribuir
para a educação.
No terceiro capítulo são apresentados conceitos sobre Robótica Educacional
(RE) e a sua contribuição para a educação. Trabalhos correlatos, são expostos,
demonstrando ações realizadas por pesquisadores utilizando a RE em sala de aula
e em que medida eles se aproximam do trabalho proposto.
A Teoria da Aprendizagem Significativa e as pesquisas relacionadas a ABP,
nas quais serviram de embasamento deste trabalho são explanadas no capítulo 4,
assim como o alinhamento das suas etapas de construção do conhecimento, no qual
auxiliou no desenvolvimento do método desta proposta.
No capítulo 5 é demonstrado o percurso metodológico utilizado para a
realização desta proposta. As etapas metodológicas de definição do problema,
investigação, criação, aplicação do método e análise de dados são explanadas.
O processo de criação do método é apresentado no capítulo 6, em que são
apresentadas três versões. As aplicações das versões criadas são tratadas no
capítulo 7. Em síntese, no capítulo 8, são demonstrados e analisados os dados
coletados durante a pesquisa.
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Por fim, no capítulo 8, é exposta a análise geral deste trabalho, e em que
medida ele pode contribuir para resolver a questão norteadora apresentada, além
das lacunas que poderão levar à continuidade da pesquisa.
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CAPÍTULO 2 – Cultura Maker e Educação
No modelo industrial do século XX, quem tinha o poder era quem controlava
os meios de produção. Um pequeno inventor, dificilmente conseguiria colocar seu
invento no mercado, pois não conseguia criar uma fábrica em sua casa. Para chegar
ao mercado ele teria que convencer um fabricante e provavelmente perder grande
parte dos direitos sobre a invenção. Quem decidia o que entraria no mercado eram
os donos das fábricas. Empreender era muito difícil, poucos inventores tiveram
sucesso, os que conseguiram, ou já eram membros da classe dominante, ou
aprenderam com ela (ANDERSON, 2012).
Neste contexto, atualmente, a distância que existia entre ser um inventor e um
empreendedor foi tão encurtada que praticamente não existe mais. No mundo
globalizado um produto digital pode entrar facilmente em um mercado global de
bilhões de pessoas (ANDERSON, 2012). Uma ideia e um computador, através da
internet, mesmo com pouco conhecimento técnico, um garoto pode ganhar milhões,
como o caso de Mark Zuckerberg do facebook e como diversos outros exemplos de
sucesso que aparecem a todo momento.
Em 2005, Gershenfeld preconizava que a próxima revolução seria no campo
da fabricação digital (PINTO, 2016). Esta revolução já está acontecendo através do
Movimento Maker, onde várias pessoas conectadas, trabalhando colaborativamente,
são protagonistas dessa nova onda. Em 2012, a economia digital mundial girava em
torno de 20 trilhões de dólares contra 130 trilhões de dólares do mercado de
produtos físicos (ANDERSON, 2012). A revolução digital trouxe um impacto enorme
na sociedade e agora está chegando às oficinas através de ferramentas
extraordinárias de fabricação digital, como a impressora 3D, mudando a forma de
como as coisas são produzidas e possibilitando que pessoas comuns possam
empreender utilizando a criatividade como fator principal nesse processo.
Neste cenário, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
(FIRJAN), realizou o mapeamento da Indústria Criativa no Brasil no período de 2013
a 2016 dividindo os segmentos criativos em quatro áreas: Consumo (Design,
Arquitetura, Moda e Publicidade), Mídias (Editorial e Audiovisual), Cultura
16

(Patrimônio e Artes, Música, Artes Cênicas e Expressões Culturais) e Tecnologia
(P&D, Biotecnologia e TIC). Na produção, a área criativa gerou 155,6 bilhões de
reais em 2016 e a participação do PIB Criativo estimado no PIB Brasileiro cresceu
de 2,56% para 2,64% entre 2013 a 2016. Demonstra, que mesmo durante um
cenário econômico complicado para o País, o setor criativo trouxe um resultado
significante, aumentando também a participação de profissionais criativos no
mercado de trabalho. As áreas de consumo e tecnologia absorveram mais de 80%
desses profissionais, que têm médias salariais acima do dobro da média salarial do
trabalhador formal (FIRJAN, 2016).
O mercado exige hoje e exigirá cada vez mais profissionais que compartilhem
ideias, trabalhem colaborativamente e solucionem problemas. Essas habilidades são
cruciais para o modo como as organizações realizam seus trabalhos. A educação
pode ter um papel importante para ajudar na formação dos futuros profissionais que
atuarão na era das máquinas inteligentes, mas para isso precisam levar em conta
novas técnicas de ensino baseadas na experienciação que promovam o
desenvolvimento de competências que abordam a resolução de problemas de forma
criativa, usando a empatia, a lógica e o pensamento inovador (ACCENTURE, 2018).
Neste contexto, surgem os “makers”, na sua tradução para o português:
fazedores, pessoas que utilizam o processo criativo para criar ou transformar coisas,
estando em vários segmentos da economia criativa como os artesãos, costureiras,
inventores em garagens, programadores, artistas, hobbistas, dentre tantos. Há
poucos anos atrás, as criações ficavam escondidas no local da criação, mas com o
advento da internet este cenário mudou, devido a possibilidade de makers estarem
conectados em âmbito global, constituindo-se assim um movimento social que
dissemina a cultura maker.
“A internet tem aberto as portas para a criatividade e o empreendedorismo,
criando uma nova e poderosa forma de fazer negócios ao possibilitar a criação de
parcerias em qualquer lugar com sinal de celular” (ACCENTURE, 2018).
Este movimento que se iniciou na década de 90, se fortalecendo na primeira
década do século XXI pelas mídias digitais, através de conteúdos de “Faça Você
Mesmo” (do it yourself = DIY), “mão na massa”. Estes conteúdos estão disponíveis
para todos que possuem acesso a internet, encorajando muitos a entrarem nesse
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universo, formando grupos com interesses em comum que compartilham ideias, que
juntos as aperfeiçoam e criam “coisas” incríveis (Gavassa, 2016).
Assim, o compartilhamento de ideias pela internet, permitiu que vários
inventores se tornem cocriadores dos projetos disponíveis, tornando-os de código
aberto, livre para qualquer pessoa replicá-lo, modificá-lo e utilizá-lo da forma que
preferir. Por ser livre, o Movimento Maker vem se fortalecendo e crescendo,
disseminando suas ideias e filosofia, como pode ser observado através do Manifesto
Maker lançado em 2004 (HATCH, 2014), que postula:
“Faça - Fazer é a maior característica dos seres humanos. Nós temos que
fazer, criar, e expressar nós mesmos, para nos sentirmos completos e
felizes; Compartilhe - Compartilhando o que você faz e o que você
aprendeu sobre o que fez é a forma pela qual esta satisfação de fazer é
percebida; Presenteie - Há poucas coisas mais desprendidas e prazerosas
do que presentear com coisas que você mesmo fez; Aprenda - Você deve
aprender para fazer o melhor possível. Você deve sempre buscar aprender
mais sobre os seus feitos; Equipe-se - Você deve ter acesso às ferramentas
adequadas para os seus projetos; Divirta-se - Divirta-se com o que você
estiver fazendo, e você vai se surpreender, e se orgulhar com o que vai
descobrir; Participe - Junte-se ao Movimento Maker e espalhe para todos a
sua volta, o prazer de fazer; Apoie - Este é um movimento que exige apoio
emocional, intelectual, financeiro, político e institucional; Mude - Aceite as
mudanças que naturalmente vão ocorrer enquanto você for avançando
nesta missão; Permita-se errar - Seja tolerante com os seus erros, aprenda
com eles, recomece!” (HATCH, 2014)

A cultura maker influenciou significativamente a realização deste trabalho,
através dos recursos disponíveis na internet disponibilizados por makers, da filosofia
em que está ancorado o movimento e o contato com laboratórios de fabricação
digital, possibilitando o acesso à impressão 3D e a prototipação com o Arduino.
Laboratórios de Fabricação Digital

Os laboratórios de fabricação digital, são espaços físicos que disponibilizam
diversas máquinas aos makers para que possam colocar a criatividade em ação.
Esses espaços físicos estão sendo criados em diversos países, como exemplo dos
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FabLabs, que fornecem espaços de prototipagem para inovação e invenção,
estimulando o empreendedorismo local. Um lugar para jogar, criar, aprender e
inventar. Conectando-se a uma comunidade global de alunos, educadores,
tecnólogos, pesquisadores, criadores e inovadores (FABLAB FOUNDATION, 2017).
Os FabLabs, foram criados em 2001 nos Estados Unidos pelo Massachusetts
Institute of Technology (MIT), fazendo parte do Center for Bits and Atoms (CBA),
hoje, presentes na maioria dos países do mundo (MIT – FABLAB, 2016, apud
PINTO, 2016). Esses espaços são compostos por ferramentas de fabricação e
eletrônica. Basicamente contém uma impressora 3D, um cortador a laser que faz
estruturas 2D e 3D, uma fresadora CNC que fabrica placas de circuitos e peças de
precisão, e uma série de componentes eletrônicos e ferramentas de programação
para microcontroladores de baixo custo para prototipagem de circuitos (FABLAB
FOUNDATION, 2017).
Nestes espaços inovadores, os usuários aprendem projetando e criando
objetos de interesse pessoal, obtendo conhecimento profundo sobre as máquinas,
os materiais, o processo de design e a engenharia. Em contextos educacionais, o
aprendizado acontece em uma experiência pessoal autêntica, envolvente, em que os
alunos passam por um ciclo de imaginação, design, prototipagem, reflexão e
interação, podendo encontrar soluções inovadoras para problemas do nosso
cotidiano (FABLAB FOUNDATION, 2017).
No Brasil, a uma crescente implantação de FabLabs, como demonstra a
comparação do levantamento dos FabLabs brasileiros em 2016 e 2017. Pela
pesquisa realizada, em 2017 foram identificados através do portal da rede FabLab
(www.fablabs.io), 1205 FabLabs em todo o Mundo, dentre eles, 164 estão nos
Estados Unidos, país com maior número de Laboratórios, em seguida aparece a
França com 154 unidades e a Itália com 134, o Brasil aparece na oitava colocação
com 40 FabLabs, conforme a tabela 1. Em 2016, O Brasil tinha 17 FabLabs (PINTO,
2016), um crescimento de 23 Laboratórios em apenas um ano, mas mantendo-se
em 8º Lugar no ranking em quantidade de unidades por país.
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Ranking
em 2017

País

Qt FabLabs
2016 (PINTO,2016)

Qt FabLabs
2017

1º

Estados Unidos

120

164

2º

França

84

154

3º

Itália

69

134

4º

Espanha

47

47

5º

Alemanha

31

46

6º

Índia

16

45

7º

Inglaterra

28

41

8º

Brasil

17

40

Tabela 1 - Países e Quantidades de FabLabs em 2016 e 2017
Fonte: o autor

No Brasil, observa-se que São Paulo continua sendo o estado que apresenta
o maior número de Fab Labs com 10 unidades em 2017 contra 4 em 2016
(PINTO,2016) seguido do Rio Grande do Sul com 6 FabLabs. A Figura 1 ilustra o
número de Fab Labs no Brasil por estado. Observa-se que os estados do Ceará,
Bahia, Sergipe, Mato Grosso e Goiás adquiriram laboratórios em 2017.

Figura 1 - Gráfico FabLabs no Brasil - Qt 2017 e Qt 2016
Fonte: o autor
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Na Bahia, em 2017, foram implantados 2 laboratórios de fabricação digital
com o selo do FabLab, um na cidade de Camaçarí e outro em Itabuna (FABLAB
FOUNDATION, 2017). Apesar de só existirem dois FabLabs no estado, existem
outros espaços makers similares aos filiados ao MIT, como o IHAC Lab da
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o Mandacaru Lab da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB), ambos disseminando a cultura maker entre a comunidade
acadêmica.
O Mandacaru Lab, criado em 2016 com base na rede FabLab, traz a filosofia
de um espaço aberto, onde alunos, professores e a comunidade possam utilizar
máquinas de fabricação digital com apoio da equipe do laboratório para realização
de projetos e experimentos envolvendo a economia criativa e a cultura maker. A
equipe de alunos que apoiam o espaço, realizam workshops e pequenos cursos
utilizando prototipação com componentes eletrônicos e robótica educacional,
levando conceitos de microeletrônica com o uso de sensores e componentes e
lógica de programação. Atualmente o laboratório conta com duas impressoras 3D,
apoiando pequenos projetos que necessitam de modelagem 3D e prototipação
rápida.
Através da participação ativa no laboratório aberto Mandacaru Lab, na
realização de cursos de modelagem e impressão 3D e no contato com componentes
eletrônicos criando projetos relacionados à robótica, motivou significativamente a
escolha do objeto de pesquisa deste trabalho.
Impressão 3D
As impressoras 3D permitem que qualquer pessoa possa criar um objeto
singular para o próprio uso. Mas não é preciso inventar algo original, pode-se
participar do aprimoramento colaborativo de projetos existentes (Anderson 2012) ou
utilizar um Scanner 3D que podem gerar modelos 3D através da leitura digital de
objetos físicos e até mesmo seres vivos (SOARES, etc al, 2016). O fácil acesso a
esta tecnologia pode ajudar a surgir novas oportunidades de negócio para
empreendedores, inventores, artesãos ou até mesmo uma pequena indústria, que
com pouco recurso pode lançar novos produtos.
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Na educação, a impressão 3D pode ter um papel importante no
desenvolvimento e implementação de novos métodos educacionais ou servindo
como um meio de aprendizagem. O crescimento intelectual do aluno deve se basear
na sua experiência pessoal, e a produção personalizada de artefatos através do uso
da impressora 3D pode potencializar este crescimento motivando-os a expressar
suas ideias (KOSTAKIS, NIAROS E GIOTITSAS, 2014 apud AGUIAR, 2016).
As impressoras 3D funcionam com um material de cada vez ou combinando
materiais, necessitando para isso várias cabeças de impressão. A resolução pode
chegar a espessura de um fio de cabelo (50 micrômetros) utilizando a força de um
laser solidificando um pó ou resina ou derretendo um filamento plástico (Anderson
2012). Charles Hull desenvolveu a primeira impressora 3D em 1984 e foi
denominada de estereolitografia (TAKAGAKI, 2012), mas apenas no início dos anos
2000, com a chegada das impressoras com custo abaixo de mil dólares foi que
possibilitou a sua popularização (SOARES, etc al, 2016).
A pouco tempo atrás, as impressoras 3D estavam restritas às grandes
empresas devido ao custo elevado mas atualmente está se popularizando
rapidamente devido o desenvolvimento de tecnologias extremamente acessíveis
(TAKAGAKI, 2012). Para Anderson (2012), a impressora 3D vai ficar cada vez
melhor e mais barata graças a toda mecânica básica e eletrônica que é parecida
com a das impressoras bidimensionais, como a impressora jato de tinta.
No campo das iniciativas que ajudaram na popularização e redução de custos
de fabricação de Impressoras 3D, foi a fundação da empresa MakerBot no ano de
2009. Esta empresa é uma das líderes mundiais de vendas de impressoras 3D de
pequeno porte desde o ano de 2017. A MakerBot (Figura 2) foi uma das primeiras
empresas a tornar a impressão 3D acessível, permitindo a aquisição com baixo
custo para equipar espaços makers inseridos em escolas e universidades
(MAKERBOT, 2017).
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Figura 2 - Impressora 3D Makerbot
Fonte: Makerbot (2017)

Ainda nessa perspectiva, outra iniciativa interessante da indústria é o projeto
desenvolvido pela BRASKEM, em parceria com a Made in Space, empresa
Norte-Americana. O trabalho realizado garantiu mais autonomia de tempo para os
astronautas na estação espacial internacional devido a possibilidade de criação de
objetos de uso dos astronautas no espaço. A Made In Space criou uma impressora
3D (Figura 3) que imprime em micro gravidade e a BRASKEM criou o filamento a
base de cana de açúcar chamado de plástico verde, reunindo características de
flexibilidade, resistência e reciclabilidade, possibilitando a impressão de ferramentas
e utensílios fundamentais para as missões no espaço (BRASKEM, 2016).

Figura 3 - Impressora 3D da Made Space
Fonte: Made Space (2017)
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Para imprimir em 3D é necessário ter um desenho feito em três dimensões,
que pode ser criado a partir de um software de modelagem 3D ou pode ser baixado
em repositórios de modelos 3D disponíveis na internet, como o thingiverse.com
criado pela Makerbot. Neste portal encontra-se uma variedade enorme de arquivos
prontos para impressão, desde brinquedos, ferramentas, utensílios, até mesmo
arquivos mais complexos como uma prótese de mão (Figura 4) e até modelos para a
construção de uma impressora 3D. Assim, os repositórios podem ser recursos
fundamentais para a aplicação da impressão 3D, principalmente para quem não
domine a modelagem 3D.

Figura 4 - Prótese de mão
Fonte: Thingiverse (2017)

A junção de objetos criados através da impressora 3D com componentes
eletrônicos, possibilita dar vida aos artefatos. Através de sensores e motores a
“mágica” acontece, dando movimento, sons, inteligência artificial, trazendo uma
infinidade de possibilidades, como a criação de kits de robótica educacional.
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CAPÍTULO 3 – Robótica Educacional e Trabalhos Correlatos
A Robótica Educacional (RE) permite levar para o mundo físico, o resultado
do que foi desenvolvido no mundo virtual, por meio da programação (BORDINI,
2016). Ela tenta desvelar o que está escondido nas “caixas pretas” tecnológicas,
desconstruindo para que compreenda seu funcionamento. As pessoas, em seu dia a
dia, não estão realmente atentas ao que estão fazendo. Elas “simplesmente estão
trabalhando, falando, etc., mais ou menos cegas para a pervasividade das
dimensões essenciais de comprometimento” (Winograd, 1987, apud SILVA, 2012) e
a Robótica Educacional pode ajudar na compreensão desses artefatos tecnológicos.
Através da robótica, o aprendiz utiliza artefatos físicos (placas, sensores, motores,
engrenagens e diversos outros componentes eletrônicos) e artefatos lógicos
(software para desenvolvimento de programas) para a construção do conhecimento
(GOMES, 2010).
Segundo Bordine (2016), “Os dispositivos robóticos respondem a estímulos
(entradas), que são captadas por sensores; e respondem (saídas) por meio de
atuadores (motores, rodas, engrenagens)”. A captura das entradas e as saídas dos
atuadores são realizadas por meio da programação. A Robótica Educacional, além
de envolver conhecimentos básicos de mecânica, cinemática, automação, hidráulica,
informática e inteligência artificial, são utilizados recursos pedagógicos para que se
estabeleça um ambiente de trabalho escolar agradável (GOMES, 2010).
Foi realizada uma pesquisa no portal de periódicos da CAPES, encontrando:
63 trabalhos com as palavras chaves “robótica educacional”, 24 com as palavras
“arduino” e “educação” e 31 publicações com as palavras “impressão 3D” e
“educação”. Mas quando foi realizada a pesquisa com as palavras “impressão 3D” e
“arduino”, apenas uma publicação foi encontrada, não sendo relacionada com
educação.
A seguir, alguns trabalhos correlatos utilizando o Kit de Robótica do Sistema
LEGO e ações com o uso de uma placa de prototipação Arduino, estimulando a
aprendizagem na sala de aula através de atividades lúdicas criativas, colocando o
estudante no centro de todo o processo.
25

O trabalho de Melo (2009) se aproxima do proposto, não apenas na utilização
da robótica educacional, mas principalmente, na aplicação de um método baseado
na Resolução de Problemas. Ele faz uma abordagem da Robótica educacional e a
Resolução de Problemas utilizando o sistema LEGO MINDSTORMS (figura 5) para
alunos do 12º ano. Foi realizada uma experiência em que os sujeitos tinham de
resolver um conjunto de problemas de robótica durante o ano letivo. Foi realizada
uma abordagem comparativa entre um grupo experimental e um grupo de controle.
Os resultados da investigação revelaram que o grupo experimental sofreu uma
evolução significativa em relação ao outro. Quanto à análise do processo “os sujeitos
usam uma estratégia que corresponde à sequência: representação do problema,
estabelecimento

do

plano,

experimentação

da

proposta

de

solução,

observação/análise do comportamento do robô e tomada de uma decisão sobre a
reformulação do plano ou o avanço para uma nova etapa” (MELO,2009).

Figura 5 - Lego Mindstorm
Fonte: LEGO (2018)

Assim como o trabalho anterior, Maliuk (2009) utilizou o Lego Mindstorm como
recurso pedagógico para aplicação dos experimentos em robótica educacional. Em
sua metodologia, a turma foi dividida em grupos com quatro componentes: um
líder/coordenador, um organizador, um construtor e um programador. As funções são
trocadas em cada encontro possibilitando que todos trabalhem em casa função. Os
resultados foram satisfatórios e conclui que as experiências aplicadas durante a
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pesquisa são apenas uma gota no oceano de possibilidades no trabalho com
robótica para auxiliar o aprendizado. O trabalho em equipe foi o ponto que mais se
aproxima deste trabalho, onde os alunos puderam, de forma colaborativa, realizar os
experimentos propostos.
A maioria dos trabalhos pesquisados utilizam o Sistema Lego Mindstorm. De
origem dinamarquesa, a Lego cria em 1985 o seu primeiro kit de robótica o LEGO
TECHNIC e em 1998 o LEGO MINDSTORMS (LEGO, 2018). Seus kits de robótica
educacional tem grande penetração no mercado e estão presentes em diversas
escolas públicas e particulares, podendo ser adquiridos em diversas lojas online por
qualquer pessoa interessada.
Em sua loja oficial “lego.com”, o modelo Lego Mindstorm EV3 (figura 6) é
vendido por R$ 1.999,99, contendo vários blocos de montar, uma estação
programável, um sensor de cores, um sensor de toque, um sensor infravermelho,
dois motores grandes e um motor médio, mas na mesma loja, existem uma
variedade de opções, dependendo da escolha do produto, o valor pode ultrapassar
os R$ 5.000,00 (LEGO, 2018).

Figura 6 - Lego Mindstorm EV3
Fonte: LEGO (2018)

Alguns trabalhos pesquisados empregaram tecnologias abertas, baseadas em
hardware livre, regido por licenças que permitem o uso e a realização de
modificações no projeto físico e no software (ARAÚJO, 2011). Eles utilizaram
componentes eletrônicos acoplados a uma placa de prototipação eletrônica
(Arduino), comumente utilizada pelos Makers e amplamente difundido pela
27

comunidade na internet. O Arduino foi criado na Itália em 2005 com licença de
hardware livre (MOTA, 2016). De baixo custo, comparado ao Sistema LEGO, um kit
(figura 7) contendo uma placa de prototipagem e diversos componentes como
sensores, motores, display LCD, LEDs, teclado e botões, na loja online
“baudaeletronica.com.br” pode ser adquirido por R$ 260,36 (Baú da Eletrônica,
2018), possibilitando que as escolas apliquem oficinas de robótica abordando temas
relacionados à eletrônica, geração e transformação de energia, sensores e
componentes eletromecânicos, linguagem de programação, lógica, comunicação,
língua estrangeira, etc (FABRI JUNIOR, 2014).

Figura 7 - Kit Arduino e Componentes
Fonte: Baú da Eletrônica (2018)

Pinto (2011), traz em sua proposta a utilização do arduino, figura 8, e
componentes eletrônicos de baixo custo. Para ele, a robótica aplicada à educação
pode contribuir para a motivação de professores e alunos no desenvolvimento de
habilidades importantes, como a autonomia, o raciocínio lógico e o trabalho
cooperativo. Propõe o uso de hardwares e softwares abertos (open source),
permitindo mais facilmente, o acesso em instituições públicas de ensino. O foco foi a
formação de professores na área de robótica. Conclui “que o trabalho proposto nesta
pesquisa colaborou significativamente para a inserção da robótica educacional no
cotidiano dos professores participantes” (PINTO, 2011).
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Figura 8 - Placa de Prototipação Arduino
Fonte: arduino

O trabalho de Silva (2013), utilizou componentes eletrônicos acoplados ao
Arduino para criar um Carro Segue Linha. Com o custo total de R$ 224,80,
adquirindo uma placa Arduino, Sensores, Motores, Chassi de plástico e outros
componentes foi possível foi possível realizar o teste do carro em um circuito oval,
como demonstrado na figura 9.

Figura 9 - Teste do Carro Segue Linha em um Circuito Oval
Fonte: Silva (2013)

Apesar do baixo custo em relação a outros kits de robótica educacional,
utilizar o Arduino em sala de aula pode ser uma tarefa bem difícil, pela complexidade
que pode ter um projeto (SILVA, 2013). Na figura 10, percebe-se o grau de
dificuldade para a criação do Carro Segue Linha, onde inicialmente foi montado o
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circuito em uma protoboard (a) e posteriormente os mesmos componentes foram
soldados em uma placa universal para criação de circuitos (b).

Figura 10 - Circuito montado em uma protoboard (a), componentes soldados
em uma placa universal (b)
Fonte: Silva (2013)

Os trabalhos dos pesquisadores apresentados aqui, serviram de base para a
construção do método proposto, utilizando recursos de robótica educacional,
levando em consideração a metodologia, os recursos utilizados e os resultados
obtidos.
Existem uma infinidade de projetos, facilmente encontrados na internet, que
utilizam a impressora 3D para imprimir objetos que ganham vida através do
acoplamento de componentes eletrônicos em suas partes utilizando a plataforma
Arduino.

Podemos

ver

diversos

modelos

de

drones,

carros

controlados

remotamente, robôs e tantos outros, compartilhados na rede e na maioria gratuitos.
Por exemplo, o Robô Otto, figura 11, que tem o projeto aberto no endereço
www.ottodiy.com, compatível com o Arduino, imprimível em 3D e personalizável.
Este robô pode ser programado para andar, desviar de obstáculos, dançar, emitir
som e até simular em sua face um sentimento, podendo ser controlado através de
um dispositivo móvel (Otto, 2018). Os arquivos dos modelos 3D para serem
impressos em uma impressora 3D podem ser baixadas no repositório do Thingiverse
em thingiverse.com
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Figura 11 - Robô Otto, arquivos para impressão em 3D
Fonte: thingiverse.com

O método proposto neste trabalho propõe a utilização de um kit de robótica
educacional que utilize uma plataforma aberta baseada no Arduino em conjunto com
a impressão 3D, reduzindo a complexidade das atividades propostas potencializando
a Aprendizagem Significativa.
Neste contexto, trazendo o problema inicial deste trabalho, adicionando a
investigação realizada acerca da cultura maker e da robótica educacional, surge
uma questão: Em que medida a robótica educacional aliada a cultura maker, através
do uso da impressão 3D, pode auxiliar os alunos de hoje para o mercado de trabalho
e para vida, com conteúdo, dinâmicas e métodos educacionais que valorizem as
aptidões e habilidades da criança e do adolescente, e que também os familiarize
com conceitos e práticas tecnológicas para a construção das suas respectivas
carreiras?
No próximo capítulo, são levantadas as bases teóricas que serviram de base
para atingir o objetivo de desenvolver um método para o uso da robótica educacional
aliada à impressão 3D para alunos do ensino fundamental, baseada na ABP e na
Aprendizagem Significativa.
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CAPÍTULO 4. Teorias que embasaram a proposta metodológica
A seguir, são demonstradas as bases teóricas que levaram a criação do
método proposto baseado na ABP e na Aprendizagem Significativa.
Aprendizagem Baseada em Problemas
A Aprendizagem Baseada em Problemas é um método que estimula a
capacidade de resolução de problemas, desenvolvendo o pensamento crítico acerca
dos fenômenos que eclodem no mundo real. DUCH (1996) e WOODS (2000) a
definem como um ambiente de aprendizagem no qual o problema é usado para
iniciar, direcionar, motivar e focar a aprendizagem (RIBEIRO, 2005). Os primeiros
estágios desta abordagem surgiram no final dos anos 60 na Universidade McMaster
do Canadá através do professor Howard Barrows, em que a caracteriza o Problem
Based Learning (PBL) como aprendizagem centrada no aluno, dispostos em grupos
onde o professor atua como mediador/facilitador (BARROWS, 1984).
Para Klein (2013), este método leva aos docentes uma postura de discussão
e investigação em relação ao problema que pode exigir diferentes conhecimentos
implicando a interdisciplinaridade dos conteúdos curriculares, extrapolando os limites
de cada disciplina ou área, ajudando a compreender, analisar e criticar a realidade
propondo soluções para a sua transformação (GONÇALVES, 2016). Os estudantes
passam a vivenciar a responsabilidade para a aquisição de novos conhecimentos.
Trabalhar em sala de aula com problemas da vida real, de fim aberto,
podendo haver n tipos de soluções é a principal características em que a ABP se
distingue de outros processos de ensino-aprendizagem (SILVA, etc al, 2017). O
professor, na ABP, tem o papel fundamental de orientar os alunos, tornando um
mediador, ajudando-os a serem protagonistas na construção do conhecimento
(GONÇALVES, 2016), exigindo uma transformação no seu papel no processo de
ensino-aprendizagem:
Assim, é exigida do educador uma mudança de seu papel, que de
informante passa para facilitador e construtor de conhecimentos, quem
estimula o próprio aluno a realizar produções; não basta o domínio do
conhecimento amplo e atualizado, é necessário saber produzir o
conhecimento e o que se ensina (SIMON, 2015) apud (GONÇALVES,
2016).
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Existem várias técnicas para aplicar a Aprendizagem Baseada de Problemas.
Nos anos 70, a Universidade de Maastricht, na Holanda, sistematizou a aplicação da
ABP em sete etapas para que um grupo possa solucionar um problema: 1) Leitura
da situação problema; 2) Identificação do problema; 3) Discussão do problema e
levantamento das hipóteses; 4) Resumo das hipóteses; 5) Formulação dos objetivos
de aprendizagem; 6. Estudo autônomo dos assuntos levantados; 7. Discussão do
problema à luz dos novos conhecimentos adquiridos (SOUZA, 2015)
Alguns pesquisadores sugerem o uso de 5 passos: 1) identificar o problema;
2) identificar os elementos que protagonizam o problema; 3) compreender as
concepções epistemológicas que ajudam a compreender o problema; 4) planejar
uma intervenção; 5) Analisar o resultado desta intervenção, onde pode surgir um
novo problema e o ciclo se iniciará novamente (GONÇALVES, 2016).
Em destaque, o método do Arco, criado por Charles Maguerez, figura 12, que
sugere um percurso de 5 etapas para a ABP. Este método foi utilizado inicialmente
na agricultura e depois difundido por diversos pesquisadores em diversas áreas
(BORDENAVE, 2005). Com o olhar para aplicação na educação, o método se inicia
com a observação da realidade, da experiência vivida do cotidiano dos alunos,
visualizando um fenômeno que precisa ser trabalhado e identificando os problemas.
A segunda etapa é a identificação dos pontos chaves que devem ser estudados. Na
etapa da teorização, são estudados os pontos chaves, os alunos passam a
investigar os assuntos envolvidos, compreendendo melhor do problema. Na quarta
etapa, os alunos levantam hipóteses para chegar na solução do problema. A última
etapa é a aplicação à realidade, onde as soluções encontradas são aplicadas no
mundo real.
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Figura 12 - Método do Arco
Fonte: adaptado de Bordenave (2005).

Para utilizar este método é necessária a criação de pequenos grupos de
estudantes, em que visões diferentes sobre um fenômeno são expostas, levando-os
a questionarem sua compreensão inicial do problema e a compartilharem a
responsabilidade de administrar situações-problema (RIBERO, 2015).
Apesar de não ter uma fundamentação teórica para balizar a ABP, levando a
ser ocasionalmente criticada, muitos pesquisadores afirmam que os princípios que
formam a Aprendizagem Baseada em Problemas parecem se derivar das teorias de
Ausubel, dentre outros teóricos, onde a aprendizagem está na construção de novos
conhecimentos e não em um processo de recepção (RIBEIRO, 2005).
Aprendizagem Significativa
Aprendizagem significativa é o nome usado para representar a teoria que tem
como precursor os trabalhos de David Ausubel (AUSUBEL, 2003). Para Ausubel, a
Aprendizagem Significativa é um processo pelo qual o indivíduo assimila uma nova
informação a partir do relacionamento dessa informação com um conhecimento
anterior, ampliando assim, sua estrutura cognitiva. Para que a aprendizagem seja
significativa, segundo o teórico, o processo de aquisição de novas ideias deve ser
não arbitrária e não literal (MOREIRA, 2016).
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A não arbitrariedade significa que as novas ideias não interagem de maneira
aleatória com a estrutura cognitiva, mas sim com conhecimentos específicos e
relevantes presente nessa estrutura, já o não literal significa que o novo
conhecimento não deve ser incorporado através de signos (palavras, objeto, som,
etc.) e sim da sua substância, da sua essência, tendo em vista que um mesmo
conceito pode ser representado por diferentes signos equivalentes em termos de
significado (AUSUBEL, 2003).
Uma das principais características da teoria da aprendizagem significativa é a
necessidade da existência de um conhecimento prévio para consolidação da
mesma, esse conceito serve como ponto de “ancoragem” para as novas ideias
serem aprendidas, esse conhecimento prévio é chamado por Ausubel de
subsunçores ou ideia-âncora. Os subsunçores são conhecimento específicos que já
existem na estrutura cognitiva do indivíduo e possui significado para o mesmo, serve
para dar significado às novas ideias fazendo um papel de “âncora” para esses novos
conhecimentos. O subsunçor pode ser uma imagem, um símbolo, um conceito, e
pode apresentar variadas faixas de firmeza conceitual.
No processo de aprendizagem, baseada na teoria de Ausubel, é fundamental
o conhecimento prévio do estudante (conceitos, proposições, princípios, fatos,
idéias, imagens, símbolos) para que uma nova informação possa ser assimilada de
maneira significativa. Nessa abordagem, os conceitos âncoras são reelaborados,
tornando-se mais abrangentes e refinados. Como resultado, os significados são
aperfeiçoados, ficando mais complexos, potencializando aprendizagens significativas
posteriores (ALEGRO, 2008).
Ausubel enfatiza a utilização de Organizadores Prévios servindo como
âncoras para a nova aprendizagem. Os Organizadores Prévios são materiais
introdutórios que devem ser apresentados antes do próprio material a ser aprendido
que servirá de ponte entre o que o estudante já sabe com o que irá aprender
(MOREIRA, 2016)
Por exemplo, em uma atividade de robótica, em que o desafio é a criação de
um semáforo, deve-se partir do conhecimento existente do aluno, que pode ser
apenas uma visão superficial de sua experiência pessoal cotidiana. Em seguida
utiliza-se

os

Organizadores

Prévios

para

conhecer

o

problema

mais
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minuciosamente, entendendo a lógica de funcionamento e conhecendo seus
componentes, para finalmente buscar caminhos para a resolução da provocação. Se
tornando um participante ativo na construção do próprio conhecimento, pode ser um
caminho para que ocorra a Aprendizagem Significativa, onde o seu entendimento
sobre o problema apresentado ficará mais abrangente e refinado.
Ausubel propõe o princípio da Diferenciação Progressiva para a criação de
conteúdos a serem trabalhados. Esta proposta recomenda que deve-se começar
introduzindo

os

conteúdos

mais

gerais,

mais

inclusivo e posteriormente,

progressivamente, os conteúdos mais específicos e detalhados, facilitando assim, a
aquisição de novos conceitos. Uma das hipóteses, na visão ausubeliana, em que
esta proposta se baseia, é de que a mente do indivíduo organiza o conteúdo de um
determinado assunto hierarquicamente, onde conceitos mais inclusivos estão no
topo da hierarquia e progressivamente os conceitos mais específicos vão sendo
incorporados nesta estrutura (MOREIRA, 2016).
Entretanto, ele enfatiza que a construção do material instrucional deve
favorecer as relações que existem entre as ideias, suas similaridades e
diferenciações, reconciliando discrepâncias reais ou aparentes. Este princípio,
Ausubel nomeou como Reconciliação Integrativa, uma antítese do material
instrucional tradicional, em que os conceitos são separados em tópicos e capítulos
(MOREIRA, 2016).
Na figura 13, demonstra um esquema da hierarquia de conceitos de acordo
com o princípio da Diferenciação Progressiva, onde o conteúdo deve ser
progressivo, descendo dos conceitos mais gerais (superordenados) para os
intermediários (subordinados) e para os mais específicos, e fazendo o caminho
inversos através da Reconciliação Integrativa.
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Figura 13 - Esquema de hierarquia de conceitos: Diferenciação Progressiva (Setas mais
espessas), Reconciliação Integrativa (Setas mais finas)
Fonte: Adaptada de Moreira (2016)

Na tentativa de comparar as etapas do método do Arco da ABP e as etapas
para a construção de um método baseada nas indicações de Alsubel, chegou-se ao
esquema demonstrado na figura 14.

Figura 14 - Esquema Aprendizagem Significativa X ABP
Fonte: o autor.

Analisando o esquema da figura 14, pode-se sugerir: O conhecimento prévio
do aluno (a) pode estar ligado à observação da realidade (1), da sua experiência
pessoal na vida cotidiana. Os organizadores prévios (b), que são os conceitos
necessários para que chegue na resolução do problema pode se alinhar aos pontos
chaves do problema (2) e a teorização (3). E finalmente, a ocorrência da
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Aprendizagem Significativa (c) pode equiparar-se as etapas de levantamento de
hipóteses de soluções (4) e a aplicação da solução à realidade (5).
O alinhamento das etapas da Aprendizagem Significativa e da ABP nortearam
o desenvolvimento do método MakerProb, objetivo deste trabalho, que é
demonstrado no capítulo 6.
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CAPÍTULO 5 – Percurso Metodológico
A pesquisa nos leva ao entendimento de um fenômeno real, sendo um
processo permanente e inacabado, fornecendo subsídios para uma intervenção que
poderá resolver um problema do mundo real (SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009).
Este trabalho tem abordagem qualitativa. Através da observação das
aplicações educacionais direcionadas aos estudantes nos levará a melhor
compreensão dos aspecto relacionados a aprendizagem. “A pesquisa qualitativa não
se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da
compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.” (SILVEIRA e
CÓRDOVA, 2009).
Para atingir o objetivo proposto de conceber um método com viés
multidisciplinar baseado em atividades educacionais problematizadas utilizando a
robótica educacional e a impressão 3D através de tecnologias abertas, utilizou-se
uma metodologia científica orientada dinâmica da pesquisa ação, onde o
pesquisador tem um papel ativo na problemática a ser investigada. Segundo
Thiollent (1988):
A pesquisa ação é um tipo de investigação social com base empírica que é
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a
resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e os
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos
de modo cooperativo ou participativo.(THIOLLENT, 1988 apud SILVEIRA E
CÓRDOVA, 2009)

Além da investigação dos fundamentos teóricos explanados neste trabalho,
foi desenvolvido o método MakerProb baseado na ABP e na Aprendizagem
Significativa com experimentos práticos trazidos do cotidiano dos alunos. Foi
aplicado inicialmente em eventos para um público diverso, em seguida foi oferecido
para alunos do ensino fundamental II, e por fim, para alunos do quinto ano do ensino
fundamental I. As aplicações serviram para retroalimentar o processo e evoluir o
método MakerProb.
Foram necessárias cinco etapas para o desenvolvimento da pesquisa:
Definição do Problema, Investigação, Criação do Método, Aplicação do Método e
Análise de Dados. Como demonstrado na imagem figura 15.
39

Figura 15 - Percurso Metodológico
Fonte: o autor.

(a) Definição do Problema
A definição do problema não foi encontrado no início das aulas de mestrado.
A proposta inicial estava relacionada à jogos educativos, mas com minha
participação no laboratório de fabricação digital MandacaruLab e o contato com
impressoras 3D e o Arduino foi surgindo um novo objeto de pesquisa, relacionando a
robótica e a impressão 3D. O problema foi ficando claro à medida que a investigação
se decorria e as primeiras aplicações se concretizavam.
(b) Investigação (Referencial Teórico)
Na fase de investigação, as pesquisas sobre a teoria da Aprendizagem
Significativa de Alsubel e a ABP, tornaram-se a base para a criação e aplicação do
método MakerProb. Também foi feito o levantamento dos trabalhos correlatos no
sistema da CAPES que utilizaram a Robótica Educacional como instrumento de
aprendizagem. Foram analisadas as ações realizadas por professores na sala de
aula, observando as metodologias aplicadas, os aspectos cognitivos trabalhados, as
dificuldades encontradas e os resultados obtidos.
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(c) Criação do Método
Após o entendimento das teorias abordadas neste trabalho, foi criada a
primeira versão do método MakerProb baseado na Aprendizagem Significativa e na
ABP. O método sofreu dois aprimoramentos à medida que as aplicações ocorreram.
(d) Aplicação do Método
As aplicações do método MakerProb foram feitas em três instâncias. A
primeira em eventos com a participação de um público diverso (crianças e adultos),
a segunda na Escola Municipal Escolab Boca do Rio, para alunos do ensino
fundamental II e a Terceira na Escola Municipal Escolab Coutos, para alunos do
ensino fundamental I.
(e) Análise de Dados
Foram realizados questionários iniciais coletando informações sobre o contato
com tecnologia (computador, smartphone, robótica, etc…) e diários de bordo com
relatos das aplicações realizadas observando a interação dos alunos com as
atividades apresentadas levando em consideração os aspectos motivacionais e de
aprendizagem.
Através da análise dos dados foi possível descobrir os erros e acertos da
aplicação e avaliar se houve indícios da Aprendizagem Significativa. Foi fundamental
para o aprimoramento do método MakerProb, em que o processo foi retroalimentado
com novas informações a cada interação com os alunos.
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CAPÍTULO 6 - Criação do Método MakerProb
A pesquisa dos trabalhos correlatos, ajudou a nortear o desenvolvimento do
método. Todos as pesquisas deram indícios que a robótica educacional ajuda no
desenvolvimento de habilidades como a criatividade, a colaboração, a comunicação
e a capacidade de resolver problemas. Os trabalhos de Pinto (2011) e Silva (2013)
demonstraram a utilização de tecnologias abertas baseadas no Arduino e o potencial
desses recursos para a educação. O resultado de Silva(2013) demonstrou um certo
grau de complexidade em utilizar artefatos de tecnologia aberta na sala de aula.
Partindo das pesquisas estudadas, foi possível criar um método que pode auxiliar no
desenvolvimento das habilidades (criatividade, colaboração, comunicação e
capacidade de resolver problemas) e atividades de baixa complexidade para tentar
alcançar as necessidades de aprendizagem dos sujeitos desta pesquisa.
Durante o percurso para atingir o objetivo de criar o método MakerProb, foi
criada a primeira versão, mais simples e aplicada fora do ambiente escolar. Em
seguida foi elaborada uma segunda versão, aprimorando a primeira, com as etapas
do método definidas, baseada na Aprendizagem Significativa e ABP e ofertada a
alunos da educação básica. E por último, a terceira versão do método, adicionando o
plano de aula baseado na Aprendizagem Significativa. As três versões são descritas
à seguir:
Versão 1
Foram realizados experimentos em eventos de robótica utilizando artefatos de
tecnologias abertas. Através de desafios rápidos onde os participantes teriam que
resolver problemas simples em pouco tempo, foi observado a motivação para
resolução dos problemas. Chegou-se a versão 1 do método MakerProb
demonstrado na figura 16.
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Figura 16 - Método MakerProb - versão 1
Fonte: o autor

Nesta versão, os experimentos foram ofertados com poucas explicações,
onde os participantes continuavam sem ter conhecimento específico sobre um
determinado componente do artefato robótico ou sobre o fenômeno observado. Mas
foi importante para aprimorar o método MakerProb.
Versão 2
Na segunda versão, foi aprimorado método adicionando novas etapas. Ele
sugere um percurso para a construção do conhecimento, colocando o aluno como
protagonista do processo de aprendizagem. As etapas para o aprendizado,
demonstradas na figura 17, instigam o aluno a pensar e criar estratégias para
solucionar problemas, desenvolvendo o raciocínio lógico, a criatividade e a
colaboração, habilidades importantes para seu percurso de vida, ajudando-o na sua
caminhada.

Figura 17 - Método MakerProb - Etapas para a construção do conhecimento.
Fonte: o autor
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As fases, apresentadas na figura 17 e descritas à seguir, representam o
caminho a se trilhar, que poderá levar o aluno à construção do seu próprio
conhecimento. São elas:

● Desafiar: É a apresentação do problema. É o confronto com algo que precisa
de uma solução. É a motivação primária que despertará no aluno o desejo de
pensar, desenvolvendo o raciocínio lógico.
● Conhecer: É conhecer o problema, observando os elementos com mais
atenção, desvelando os detalhes para melhor compreensão.
● Entender:

É a investigação dos pontos chaves. É entender a lógica do

funcionamento. O início para desenvolver habilidades de raciocínio lógico
necessárias para o desenvolvimento de programas.
● Caminhar: É o caminho a seguir para a resolução do problema, levantando
hipóteses, compreendendo os recursos necessários e os passos para atingir
o objetivo.
● Solucionar: É a realização. O sonho concretizado. O final de um ciclo que
pode desencadear a motivação para solucionar algo mais desafiador.
Comparando o método MakerProb com o método do Arco baseado na
Aprendizagem Baseada em Problemas (figura 18), observa-se que as etapas do
processo da construção do conhecimento se equiparam entre os dois.

Figura 18 - Etapas do método proposto x Etapas do método do Arco da ABP
Fonte: o autor.
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O método proposto desta pesquisa, utilizando recursos de robótica
educacional e impressão 3D, o caminho percorrido para a construção do
conhecimento, como demonstrado na figura 19, se evidencia as três etapas
propostas por Ausubel: O conhecimento prévio (a), Os Organizadores Prévios (b) e a
Aprendizagem Significativa (c).

Figura 19 - Etapas do método MakerProb x Etapas para a Aprendizagem Significativa
Fonte: o autor.

Para a aplicação do método foram criadas Ilhas de Aprendizagem (Figura 19),
reunindo alunos em torno de uma mesa (ilha), permitindo a interação e socialização
das experiências.

Figura 20 - Ilhas de Aprendizagem
Fonte: O autor.
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Versão 3
Na versão 3, o aprimoramento do método MakerProb se dá pela criação de
um modelo para criação das atividades, figura 21, baseado nos conceitos propostos
por Ausubel. O esquema apresenta uma aula, onde seu conteúdo segue o princípio
da Diferenciação Progressiva, iniciando com conceitos mais gerais, partido do
conhecimento prévio dos alunos, da sua vivência cotidiana, seguindo para conceitos
intermediários, trazendo conteúdos interdisciplinares para contextualização do
desafio e finalizando com os conceitos mais específicos para chegar na solução do
problema. Também favorece as relações entre os conceitos seguindo o princípio da
Reconciliação Integrativa, levando o aluno a ter um entendimento mais elaborado do
problema proposto.

Figura 21 - Método MakerProb - Esquema de uma aula
Fonte: o autor.

A aula apresentada na figura 21, sugere três níveis de complexidade de
acordo com o conhecimento prévio dos alunos. O nível 1 (em branco), indicado para
os iniciantes, o nível 2 (em laranja), incorporando conteúdos mais específicos e o
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nível 3 (em azul), para os mais experientes, com conteúdos mais complexos, como o
desenvolvimento de um software.
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CAPÍTULO 7 - Aplicação do Método MakerProb
Como demonstrado no capítulo 5 (percurso metodológico), foram necessárias
3 versões para se chegar ao Método MakerProb baseado na ABP e na
Aprendizagem Significativa. Na Versão 1, os experimentos foram realizados em
eventos, chegando a um modelo simplificado do método. A segunda versão foi
aplicada em uma escola pública do ensino fundamental I, com as etapas do método
definidas baseadas na ABP e na terceira versão, foi agregado um modelo de plano
de aula baseado na Aprendizagem Significativa. A seguir são relatadas as
aplicações de cada versão.
Foram utilizados os produtos de robótica educacional do Mini Maker lab. A
empresa nasceu em paralelo à proposta de mestrado, criando produtos de robótica
educacional a partir da impressão 3D, utilizando recursos de tecnologias abertas e
de baixa complexidade. Para auxiliar na aplicação do método foram utilizados o
MML Box e o MML Craft.
O MML Box (figura 22) é uma caixa onde podem ser realizadas diversas
experiências de robótica, combinando programação e eletrônica. É composta por um
Microcontrolador Arduino e diversos componentes eletrônicos: LEDs, Resistores,
Sensor Luminosidade, Sensor Temperatura, Potenciômetro, Buzzer e Botão.

Figura 22 - MML Box
Fonte: Mini Maker Lab.
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O MML Craft (figura 23) é formado por hastes de diversos tamanhos e pinos
que se conectam formando estruturas diversas, como uma roda gigante, carro,
maquetes, postes, semáforos. Também pode contemplar módulos eletrônicos que se
ligam ao BOX (podendo ser programado), dando movimento à criação.

Figura 23 - MML Craft
Fonte: Mini Maker Lab.

Aplicação da Versão 1 do Método MakerProb
A aplicação da primeira versão do método MakerProb foi realizada em
eventos à um público diverso, em que crianças, jovens e adultos de diversas áreas
puderam ter contato com a proposta. O método consistiu em duas etapas: desafiar e
resolver. A dinâmica se consistia em demonstrar o uso de uma impressora 3D ao
vivo, ver os resultados impressos e realizar experimentos de robótica utilizando kits
de robótica do Mini Maker Lab. A seguir segue o relato das experiências realizadas
nos eventos: Campus Party 2017, SNCT UNEB e SECTI-BA.

(a) Campus Party 2017
A primeira aplicação do método foi durante o evento da Campus Party em
2017. O projeto foi aceito no programa Campus Future que visa expor projetos
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desenvolvidos em ambientes acadêmicos universitários, de cursos técnicos e de
nível médio (Campus Party, 2018). A participação ocorreu no dia 12/08/2017 (figura
24). Foi feita uma mostra de impressões 3D, demonstrado o funcionamento de uma
impressora 3D e realizadas dinâmicas com atividades de robótica. Não foi possível
mensurar a quantidade de pessoas que

experienciaram a dinâmica, mais foi

possível observar a interação e a motivação.

Figura 24 - Participação na Campus Party 2017
Fonte: o autor.

A dinâmica se consistia em resolver o desafio de simular o funcionamento de
um semáforo. Os participantes, na maioria entre 8 a 15 anos, seguiam em três
passos, os esquemas (figura 25) apresentados em um computador. A experiência
avançava com a montagem do circuito eletrônico através do BOX do Mini Maker
Lab, que foi previamente programado para a atividade. Os participantes fizeram as
ligações dos componentes eletrônicos e das portas lógicas do artefato. Apesar da
maioria não ter conhecimento sobre eletrônica e programação, conseguiram realizar
o experimento. Foi notado que os sujeitos estavam motivados durante a aplicação
do experimento.
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Figura 25 - Esquema - Passo 1 do semáforo.
Fonte: o autor.

(b) SNCT UNEB e SECTI-BA
Durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), ocorrida entre
as datas de 24/10/2018 à 28/10/2018, foram realizadas dinâmicas, em dois locais
diferentes, utilizando os mesmos recursos apresentados na Campus Party: UNEB
Cabula e Shopping Salvador.
No campus I da UNEB, no bairro do cabula do município de Salvador, a
proposta foi ofertada aos alunos universitários e ensino médio (figura 26) que
puderam conhecer uma impressora 3D e realizar atividades de robótica. A dinâmica
foi a mesma utilizada na Campus Party, em que os sujeitos recebiam um desafio e
através de esquemas conseguiam montar um circuito eletrônico e simular algo do
nosso cotidiano. Foram realizados os experimentos para simular um semáforo, um
poste de iluminação pública e uma campainha.
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Figura 26 - Participação na SNCT - UNEB
Fonte: o autor.

No Shopping Salvador, localizado no bairro Caminho da Árvores do município
de Salvador, foi montado um stand pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Inovação do Estado da Bahia (SECTI-BA), em que foi apresentado o projeto à um
público variado. Assim como no evento da Campus Party os participantes
interagiram com impressão 3D e realizaram um experimento de robótica em poucos
minutos (figura 27). O desafio consistia em simular o funcionamento de um
semáforo.

Figura 27 - Participação na SNCT - SECTI
Fonte: o autor.
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Aplicação da Versão 2 do Método MakerProb
A segunda versão do método MakerProb utilizando robótica e impressão 3D,
é um aprimoramento da primeira versão e segue as etapas baseadas na ABP e
Aprendizagem Significativa (desafiar, conhecer, entender, caminhar e solucionar) e
foi ofertada a Escola Municipal Dom Avelar Brandão Vilela, localizada no bairro Vila
Praiana do Município de Lauro de Freitas. A escola atende alunos da educação
infantil e o ensino fundamental I.
O público alvo foram alunos do 5º ano letivo. A aplicação do método se deu
em 4 encontros durante os meses de novembro e dezembro de 2017. No primeiro
encontro foi realizado um questionário para conhecer o perfil dos sujeitos e
apresentada a proposta utilizando a robótica e a impressão 3D. O resultado do
questionário e a análise dos dados se encontra no capítulo 8.
As atividades apresentadas na tabela 2 foram ofertadas e permitiram que os
participantes interagissem com artefatos robóticos e com a tecnologia de impressão
3D. Os alunos foram distribuídos em 5 grupos, formando as ilhas de aprendizagem,
possibilitando a colaboração e a comunicação entre os integrantes. Foram
preparados slides com os conteúdos para auxiliar na condução das atividades e
utilizados os produtos de robótica educacional do Mini Maker Lab e uma impressora
3D da marca Stella.

Eixo

Atividades
Apresentação da impressora 3D

Impressão 3D

Demonstração de objetos impressos em 3D
Impressão de robô na sala de aula
Montagem do robô impresso

Robótica

Simular uma sirene de ambulância
Simular um semáforo de trânsito
Tabela 2 - Eixo x Atividade (Versão 2 Método MakerProb)
Fonte: o autor
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No segundo encontro os alunos puderam conhecer a impressão 3D, ver
objetos impressos e observar a impressora 3D imprimindo peças de um robô. A
dinâmica termina com a montagem do robô (figura 28). Apesar da atividade ser
muito simples, foi observado que a construção do conhecimento baseada na ABP
percorreu as etapas do método proposto, enfatizando as fases: conhecer e entender.

Figura 28 - Robôs montados.
Fonte: o autor.

No terceiro encontro, os alunos receberam o desafio de simular uma sirene de
ambulância. A partir do diálogo entre todos, foram expostos o conhecimento sobre o
problema: O que é? Para que serve? Onde é utilizado? Como funciona? Em seguida
foi abordada a lógica de funcionamento, em que perceberam que deveria existir um
botão para fazer soar a sirene e piscar a luz. Foram apresentados os componentes
necessários (botão, LED e emissor sonoro) e o funcionamento de cada um através
do MML Box. Por fim as equipes montaram o circuito e solucionaram o desafio
(figura 29).

Figura 29 - Desafio sirene ambulância.
Fonte: o autor.
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No último encontro, mais uma vez o método foi testado através do desafio de simular
um semáforo. Assim como no encontro anterior, foram utilizados os boxes do Mini
Maker Lab. O início se deu através da exposição do conhecimento prévio dos alunos
acerca do problema. Em seguida, com uma análise mais profunda listaram os
elementos do semáforo e a lógica do seu funcionamento. Após a intervenção para
explicar o funcionamento dos componentes eletrônicos, os sujeitos solucionaram o
desafio (figura 30).

Figura 30 - Desafio semáforo.
Fonte: o autor.

Apesar das dinâmicas na escola ocorrerem sem muitos problemas e notado a
motivação dos alunos para solucionar os desafios, seria necessário melhorar o
método mais uma vez, enfatizando a interdisciplinaridade e a aderência com a
proposta da Aprendizagem Significativa.
Aplicação da Versão 3 do Método MakerProb
A versão 3 do método MakerProb foi aplicado aos alunos do ensino
fundamental I da Escola Municipal Escolab Coutos. A escola fica localizada no bairro
de Coutos, no subúrbio ferroviário do município de Salvador. Ela atende alunos do
ensino fundamental I e tem convênio com o Google, que permite a utilização dos
softwares educacionais, administrativos e de armazenamento. Não é uma escola
regular e recebe alunos no turno oposto da escola de origem, oferecendo uma
educação diferenciada baseada na experimentação. A sua proposta educacional é
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dividida em cinco eixos: Jogos de Linguagem, Jogos de Raciocínio Lógico, Cultura
Global, Experimentação Científica, Experimentação Artística e Prática Esportiva. A
proposta deste trabalho se encaixou no eixo da Experimentação Científica.
Dois fatores favoreceram a aplicação do método, a primeira é o fato da escola
ser baseada em experimentação, em que os alunos são expostos à jogos, desafios,
expressão corporal e artística, onde, muitas vezes tem que colocar “a mão na
massa”, desenvolvendo principalmente a criatividade e o raciocínio lógico. O
segundo fator é a escola possuir uma impressora 3D (figura 31), fundamental para
aplicação do método.

Figura 31 - Impressora 3D da Escolab Coutos.
Fonte: o autor.

O método MakerProb foi aplicado à 29 alunos. Previamente, com auxílio da
professora da escola, foi realizada a entrevista, colhendo os dados dos alunos para
análise posterior do perfil da turma (capítulo 8) .
Na versão 3 do método MakerProb foi anexado o plano de aula baseado na
ABP e na Aprendizagem Significativa, demonstrado na figura 32. O esquema, segue
o

princípio

da

Diferenciação

Progressiva,

iniciando-se

com

os conceitos

superordenados (cotidiano: onde encontramos, o que é e o formato do poste de
iluminação), em seguida os conceitos intermediários (eletrônica, história, desenho,
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ciências, lógica) e por fim, os conceitos mais específicos (eletrônica, geografia,
ciências, programação, fabricação digital, engenharia e automação) . Foi ofertado
aos alunos o Nível 1 do plano de aula, adicionando os itens: Fabricação Digital,
Engenharia e Automação. O desafio foi a construção de um poste de iluminação, em
que os alunos foram submetidos às etapas do método.

Figura 32 - Plano de Aula - Poste de Iluminação.
Fonte: o autor.

Para aplicação do método, conforme figura 33, foram seguidas as etapas:
Desafiar, Conhecer, Entender, Caminhar e Solucionar. O relato das etapas são
descritas à seguir.

Figura 33 - Etapas do Método MakerProb.
Fonte: o autor

Primeira Etapa: Desafiar
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A aula se inicia com o lançamento do desafio de criar um poste de iluminação.
Os alunos foram dispostos em 6 grupos com 4 a 5 participantes, formando as ilhas
de aprendizagem, permitindo a colaboração entre eles (figura 34).

Figura 34 - Ilha de Aprendizagem
Fonte: o autor.

Segunda etapa: Conhecer
Partindo do o conhecimento prévio dos alunos acerca do poste de iluminação,
as discussões começaram sobre onde encontramos o objeto, o que ele é e qual
formato possui. As argumentações, na maioria das vezes, estavam correlacionadas
com o cotidiano dos alunos, mostrando clareza sobre o objetivo de se utilizar o poste
de iluminação, os locais que necessitam tê-lo e porque ele tem a forma que tem
(figura 35).
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Figura 35 - Slide - Onde encontramos o poste de iluminação?
Fonte: o autor.

Foi-se então introduzindo novos conceitos, trazendo a história do poste de
iluminação e como era seu funcionamento na época do seu surgimento, levando-os
a todo momento à buscarem refletir, comparando o atual com o antigo.
Terceira etapa: Entender
Na terceira etapa foi levantada questões aos alunos sobre o funcionamento
de um poste de iluminação pública. Como o lâmpada do poste acende? Quem
acende a lâmpada? Como a lâmpada apaga? Quem apaga a lâmpada? Com isso,
foi construído a lógica de funcionamento do poste de iluminação pública, figura 36.

Figura 36 - Lógica de Funcionamento - Poste de Iluminação
Fonte: o autor.
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Uma nova questão foi levantada: Como medir a luminosidade? Assim como
proposto por Alsubel, foram introduzidos conceitos intermediários, que se tornaram
os organizadores prévios que auxiliaram os alunos a solucionar o desafio. Foram
apresentados os componentes eletrônicos necessários para construção do poste,
dentre eles, o sensor de luminosidade, que consegue medir a intensidade de luz do
ambiente.
Para melhor contextualizar o funcionamento do poste, após o conhecimento
do sensor de luminosidade, foi abordado o assunto de ciencias “dia e noite”, onde
eles puderam entender a rotação da terra e o porquê do dia com sol e noite sem sol.

Quarta etapa: Caminhar
Foi disponibilizado papel e lápis para que os alunos desenhassem o poste de
iluminação (figura 37), observando as formas e a proporção do desenho. Em
seguida, através de uma régua, foram tiradas as medidas.

Figura 37 - Desenhos de Postes de Iluminação
Fonte: o autor.

Foram utilizados os produtos de robótica educacional do Mini Maker lab para
realização desse desafio: MML Box e MML Craft. Através do MML Box, foram
realizados experimentos com os componentes utilizados para solucionar o desafio,
como acender um LED simplesmente (figura 38) e em seguida acender o mesmo
LED através do sensor de luminosidade.
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Figura 38 - Acender um LED com o MML Box
Fonte: o autor.

Quinta etapa: Solucionar
Em seguida foi disponibilizadas algumas peças do MML Craft para que eles
construíssem o poste e fizessem a ligação eletrônica com o MML Box. Neste
momento houve uma intervenção para explicar como as peças são conectadas, mas
após uma breve explicação, os alunos conseguiram criar alguns modelos. Após a
construção dos modelos, os alunos escolheram um que julgaram melhor. Contaram
quantas peças de cada tipo do MML Craft necessitavam e imprimiram em uma
impressora 3D (figura 39).

Figura 39 - Peças Impressas na Impressora 3D
Fonte: o autor.

Após a impressão, eles montaram o modelo escolhido pela turma e
conectaram a parte eletrônica no MML Box para que funcionasse similarmente ao
poste de iluminação pública (figura 40).
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Figura 40 - Postes de Iluminação construídos com peças de MML Craft.
Fonte: o autor.
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CAPÍTULO 8 - Análise de Dados
Para a criação do método MakerProb, foi necessária a investigação dos
trabalhos correlatos, no portal de periódicos da CAPES. A tabela 3, demonstra a
quantidade de trabalhos de acordo com as palavras chaves utilizadas na pesquisa.

Palavras Chaves

Quant. trabalhos

“robótica educacional”

63

“arduino” e “educação”

24

“impressão 3D” e “educação”

31

“impressão 3D” e “arduino”

1

“impressão 3D” e “arduino” e “educação”

0

Tabela 3 - Palavras chaves x quant. de trabalhos encontrados
Fonte: o autor

Através dos dados apresentados podemos dizer que existem trabalhos
publicados relacionados à robótica educacional que utilizaram tecnologias abertas
baseadas no Arduino, assim como a proposta deste trabalho. Mas não foi
encontrado nenhum que utilizou a impressora 3D aliada ao Arduino. Os dados
apresentam indícios que existem poucos trabalhos que utilizam tecnologias abertas
baseadas no Arduino em conjunto com a Impressão 3D aplicadas à educação.
Dentre os trabalhos publicados encontrados, foram destacados quatro. Dois
que utilizaram Artefatos de Tecnologias Fechadas (LEGO MINDSTORMS) e dois
que utilizaram Tecnologias Abertas (Arduino). Todos, em grau diferente, estimularam
o desenvolvimento da criatividade, colaboração e a capacidade de resolver
problemas, mas os destaques podem ser observados na tabela 4, na coluna
Aproximação ao trabalho proposto.
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Trabalho

Tecnologias
Abertas

Artefato

Aproximação ao trabalho
proposto

Melo(2009)

Não

LEGO MINDSTORMS

Resolução de Problemas

Maliuk (2009)

Não

LEGO MINDSTORMS

Trabalho em Equipe

Pinto (2011)

Sim

Arduino

Tecnologias Abertas;
Estimula desenvolvimento de
habilidades

Silva (2013)

Sim

Arduino

Tecnologias abertas;

Tabela 4 - Trabalhos correlatos
Fonte: o autor

Análise dos dados da Aplicação da Versão 1 do método MakerProb
A tabela 5, demonstra as atividades oferecidas durante a aplicação da
primeira versão do método e o tipo de público que a experienciou.

Local

Atividades

Público

Campus Party

●Mostra de Impressões 3D
●Impressão 3D ao vivo
●Simular Semáforo

●Crianças, Jovens e Adultos
●Maioria entre 8 a 15 anos

SNCT UNEB

●Mostra de Impressões 3D
●Impressão 3D ao vivo
●Simular Semáforo
●Simular Poste de
Iluminação Pública
●Simular uma campainha

●Alunos universitários
●Alunos do ensino médio

SNCT SECTI

●Mostra de Impressões 3D
●Impressão 3D ao vivo
●Simular Semáforo

●Crianças, Jovens e Adultos

Tabela 5 - Local, Atividades aplicadas e Público (versão 1 método MakerProb)
Fonte: o autor

Durante as três aplicações foi notado que a maioria dos sujeitos estavam
motivados a seguirem em frente e resolver o desafio apresentado e demonstraram
interesse em realizar mais atividades relacionadas à robótica. Foi observado que as
crianças com idade de 8 anos conseguiram cumprir os objetivos propostos,
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demonstrando a baixa complexidade na realização das atividades. A maioria dos
participantes tinham pouco ou nenhum conhecimento sobre impressão 3D e ficaram
bem interessados em compreender a nova tecnologia.
Como resultado das aplicações da versão 1 do método MakerProb, pode-se
trazer a experiência adquirida pelo pesquisador e a motivação e diversão que os
participantes tiveram em serem desafiados e em solucionar os problemas. Além do
interesse em conhecer as possibilidades da impressão 3D. Não se pode afirmar que
houve aprendizado significativo por parte dos sujeitos, mas a experiência adquirida
pelo pesquisador levou-o ao desenvolvimento da versão 2 do método.
Análise dos dados da Aplicação da Versão 2 do método MakerProb
A tabela 6, demonstra as atividades, o público e o local onde foi aplicada a segunda
versão do método MakerProb baseado na ABP e Aprendizagem Significativa.

Local

Atividades

Público

Escola
Municipal Dom
Avelar Brandão
Vilela

●Apresentação da
●Alunos do 5º Ano do ensino
impressora 3D
fundamental
●Demonstração de objetos
impressos em 3D
●Impressão de robô na sala
de aula
●Montagem do robô
impresso
●Simular uma sirene de
ambulância
●Simular um semáforo de
trânsito

Tabela 6 - Local, Atividades aplicadas e Público (versão 2 método MakerProb)
Fonte: o autor

Esta versão é um aprimoramento da primeira. Mais atividades foram ofertadas
e a aplicação foi dentro de uma sala de aula. O público alvo, demonstrado na tabela
7, é formado por 55% de meninos e 45% de meninas. Dentre eles, existem mais
alunos que gostam de matemática do que as demais matérias. E em caminho
inverso, existem mais alunos com dificuldade em matemática do que nas demais
disciplinas. Mais de 90% dos sujeitos tiveram contato com computador e utilizaram
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smartphone. Quase a metade possui computador em casa, mas a maioria nunca
programou e não teve contato com a robótica.

Quantidade de alunos
Total de Alunos

54

Meninas

24

Meninos

30
Matéria que mais gostam

Matemática

21

Ciências

15

Português

11

História/Geografia

8

Matéria que tem mais dificuldade
Matemática

22

Ciências

8

Português

9

História/Geografia

6

Questões relacionadas
Já usou computador?

49

Já usou smartphone?

51

Já programou?

2

Já participou de atividades de robótica?

4

Possui computador em casa?

23

Tabela 7 - Dados da entrevista dos alunos (versão 2 método MakerProb)
Fonte: o autor

Foi observado também que a maioria dos alunos não tinham conhecimento
sobre a impressão 3D e alguns viram algo relacionado em um programa de
televisão.
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Com a análise desses dados, se evidencia que a proposta do uso da robótica
e impressão 3D foi algo totalmente novo para a maioria dos participantes.
Apesar de todos terem um conhecimento prévio sobre o objeto em questão,
notou-se que, na sua maioria, era um conhecimento superficial, sem detalhes do seu
funcionamento.
O método necessitaria de mais um ajuste, levando em consideração a
interdisciplinaridade e a organização da aula de acordo com os conceitos da
Aprendizagem Significativa.
Análise dos dados da Aplicação da Versão 3 do método MakerProb
A tabela 8, demonstra as atividades, o público e o local onde foi aplicada a
terceira versão do método MakerProb baseado na ABP e Aprendizagem
Significativa.

Local

Atividades

Público

Escola
Municipal
Escolab Coutos

●Simular um poste de
iluminação pública

●Alunos do ensino fundamental I

Tabela 8 - Local, Atividades aplicadas e Público (versão 1 método MakerProb)
Fonte: o autor

Apesar de ter sido uma atividade apenas, o método foi totalmente aplicado,
com aspectos de interdisciplinaridade baseado na ABP e na Aprendizagem
Significativa. O perfil dos alunos, conforme os dados da tabela 9, se aproxima ao dos
alunos da escola municipal Dom Avelar Brandão Vilela, em que a matemática é a
disciplina preferida pela maioria e também a mais difícil para outros. Também se
aproxima em relação a robótica e impressão 3D, em que a maioria, quase absoluta,
nunca tiveram contato.

Quantidade de alunos
Total de Alunos

29

Meninas

10
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Meninos

19
Matéria que mais gostam

Matemática

13

Ciências

6

Português

4

História/Geografia

4

Matéria que tem mais dificuldade
Matemática

10

Ciências

6

Português

6

História/Geografia

4

Questões relacionadas
Já usou computador?

26

Já usou smartphone?

18

Já programou?

3

Já participou de atividades de robótica?

3

Possui computador em casa?

8

Tabela 9 - Dados da entrevista dos alunos (versão 2 método MakerProb)
Fonte: o autor

Os alunos passaram por todas as etapas do método ativamente e foram
protagonistas na construção conhecimento. Foi observado a motivação presente na
maioria dos alunos durante o caminho

proposto pelo método MakerProb. Foi

estimulada a imaginação e a criatividade, através do olhar mais aprofundado do
problema proposto, por meio de questionamentos e reflexões que levaram os alunos
à criar soluções diversas para o mesmo desafio.
Em um olhar do pesquisador, os alunos divertiram-se realizando as atividades
e o conhecimento de cada um, sobre o problema exposto, foi ressignificado,
tornando-se mais aprimorado do que era antes da aplicação do método. Não
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podemos afirmar cientificamente que houve a Aprendizagem Significativa, mas pela
observação, pode-se ver indícios de que tenha havido.
A versão 3 do método MakerProb, foi um aprimoramento das versões
anteriores, mas não deveria ser a última. O método necessita ser aprimorado
constantemente, através da análise de cada aplicação realizada, observando a
interação entre os sujeitos com ele e os resultados apresentados.
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CAPÍTULO 9 – Conclusão e Trabalhos Futuros
A partir do que foi exposto se evidencia a necessidade de repensarmos a
educação. As habilidades necessárias para os alunos atuaram no futuro mercado de
trabalho devem ser estimuladas, e a escola pode ter um papel fundamental para
ajudar nesse processo.
Um olhar para as possibilidades que o Movimento Maker pode trazer em
benefício da educação não deveria ser ignorado, pois ele vem sofrendo adesão por
pessoas criativas de todos as áreas e de todos os locais do planeta, contribuindo
com propostas criativas e inovadoras em benefício de todos. Neste cenário, a
utilização de tecnologias abertas, estão sendo disseminadas pelos makers e uma
variedade de projetos, principalmente de robótica,

utilizando por exemplo, a

plataforma Arduino e a Impressão 3D pode ser baixada e modificada livremente e
gratuitamente.
Neste contexto, a Robótica Educacional, apoiada pela Cultura Maker, pode
oferecer elementos para auxiliar na criação de uma nova escola, centrada no aluno,
onde ele pode ser o protagonista no processo de aprendizagem através da
experimentação, instigando-o a encontrar soluções para desafios. Através dos
recursos de RE, os alunos podem aprender de forma lúdica, conceitos de
microeletrônica básica, programação e automação, dos quais podem ser utilizados
para simular fenômenos do cotidiano.
Aliado a isto, a adoção de um método que utiliza a ABP que potencialize a
Aprendizagem Significativa, pode ser um importante elemento para direcionar a
inovação na educação, preparando os estudantes para um futuro mercado de
trabalho que deverá exigir pessoas mais criativas, colaborativas e com capacidade
de resolver problemas.
Esta pesquisa levou à construção do método MakerProb baseado na ABP e
na Aprendizagem Significativa, no qual sofreu duas atualizações e foi aplicado em
dois eventos e em duas escolas públicas. O aspecto motivacional foi observado e na
visão do pesquisador, a maioria dos alunos divertiram-se realizando as atividades
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propostas. Na terceira versão do método, os participantes seguiram o percurso das
etapas do método (desafiar, conhecer, entender, caminhar e solucionar) utilizando a
RE e a Impressão 3D.
Para o pesquisador, houve indícios da Aprendizagem Significativa. Os alunos,
partindo do conhecimento prévio sobre um determinado problema, foram
incorporando novos conceitos através de um olhar mais profundo sobre o fenômeno,
entendendo o seu funcionamento lógico e construindo soluções através de caminhos
diferentes.
Apesar dos resultados alcançados utilizando o método MakerProb baseado
na ABP e Aprendizagem Significativa utilizando recursos de RE e Impressão 3D são
necessárias novas investigações sobre os resultados na aprendizagem que este
método possa proporcionar, criando novas versões, através de um estudo mais
profundo no processo de cognição e nas competências que possam ser adquiridas
pelos alunos. A pesquisa deve evoluir, buscando novos modelos de metodologias
ativas focadas no desenvolvimento de habilidades importantes para que os sujeitos
possam ser inseridos no mercado de trabalho futuro.
Assim sendo, a realização deste trabalho possibilitou que alunos e
professores conhecessem, uma forma diferente do tradicional de “fazer educação”,
com um olhar para o futuro, participando do movimento maker, colocando a “mão na
massa” através de recursos de tecnologias abertas de Robótica Educacional e
Impressão 3D. Para o pesquisador, a investigação em torno da RE continuará,
aprofundando o estudo do processo de construção do conhecimento dos alunos,
baseada na Aprendizagem Significativa e aperfeiçoando o método criado a partir da
Aprendizagem Baseada em Problemas.
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