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“E aprendi que se depende sempre 

De tanta, muita, diferente gente 

Toda pessoa sempre é as marcas das 

lições diárias de outras tantas pessoas. 

É tão bonito quando a gente entende 

Que a gente é tanta gente 

Onde quer que a gente vá. 

É tão bonito quando a gente sente 

Que nunca está sozinho 

Por mais que pense estar...” 

(Caminhos do coração – Gonzaguinha.) 

 

Na educação, a mais elevada marca 

do sucesso não é ter imitadores, mas 

inspirar outros a irem além. 

 

Seymour Papert 
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CAPÍTULO 1 

  

INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa sobre nosso público alvo começou não só 

pela visualização da dificuldade que um portador de cegueira 

ou portador de baixa visão enfrenta mas também por dados 

estatísticos e legislações vigentes. Com isso, vimos que 

segundo dados do IBGE de 2010, no Brasil, mais de 6,5 

milhões de pessoas se reconhecem com alguma deficiência 

visual. Desse total 528.624 pessoas são incapazes de 

enxergar e 6.056.654 possuem baixa visão. Assim, observa-

se um grande número de pessoas, as quais, não são 

contempladas pelo avanço da ciência, tão pouco pela 

aplicação da Lei (10.098, 19 de dezembro de 2000). Ao 

observar o uso de bebedouros públicos por portadores de 

deficiência visual percebemos o quanto difícil é a tarefa de 

tomar um simples copo de água sem que isso cause 

constrangimento ou danos a sua saúde, uma vez que é 

comum utilizar-se do dedo como indicador de que o copo já 

se encontra cheio e que se deve desligar a torneira. 

Com o avanço dos trabalhos de estudo e pesquisa 

vimos que deveríamos aplicar tudo aquilo que estávamos 

aprendendo em algo que pudesse ser aplicado na vida prática 

das pessoas. Desta forma surge o Projeto Aqu@cess – 

Acoplador para bebedouros de galão- Acessibilidade para 

pessoas portadoras de deficiência visual. A partir da 

observação das dificuldades que os deficientes visuais 
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enfrentam ao usarem os bebedouros públicos, foi visto a 

necessidade de criar um projeto usando a robótica Lego 

Mindstorms NXT 2.0 como acoplador em bebedouros de 

galão. Objetivou-se para tanto impedir que o portador de 

deficiência visual coloque o dedo dentro do copo como 

indicador de que o mesmo se encontra cheio e assim impeça 

a contaminação da água que ele irá consumir. O protótipo 

consiste em utilizar sensores de toque, de presença, e, servos 

motores que acionam a torneira para o enchimento 

automático do copo. Com isso, um sinal sonoro é emitido 

informando ao usuário que o copo pode ser retirado e a água 

consumida sem qualquer contaminação e/ou possível 

constrangimento. 

A existência da legislação, todavia, não garante uma 

materialização do direito à igualdade, cidadania e 

acessibilidade. Em nosso meio, os problemas sociais e 

econômicos ainda significam que muitas pessoas ficarão “à 

margem” da sociedade, e não terão seus direitos garantidos. 

Nas periferias das grandes cidades, os problemas de 

acessibilidade para portadores de deficiência se ampliam de 

modo assustador, devido a questões estruturais e culturais. A 

baixa renda, aliada aos problemas educacionais e de 

segurança, resulta em dificuldade dos moradores de se 

apropriarem do seu território e exigirem seus direitos 

(ALMEIDA & OLIVER, 2001). 

O Projeto Aqu@cess pretendeu promover uma maior 

inclusão, tendo por base a maior delas que é a saúde, já que 

o portador de cegueira não mais colocará o dedo 

contaminado em contato com a água que ele irá consumir. A 

água e seu uso racional são condições essenciais para a 



 

 

 - 17 -  

igualdade social e o uso da Robótica Lego faz desse estudo 

algo que pode ser replicado nas escolas do Brasil e 

principalmente em Pernambuco, visto que todas as escolas 

de tempo integral disponibilizam de tais Kits em seus 

laboratórios. 

Desta forma, foram elencadas ações metodológicas 

como: pesquisas sobre tecnologias assistivas, número de 

pessoas portadoras de deficiência visual no Brasil e em nossa 

localidade, o que resguarda a legislação vigente (10.098, de 

19 de dezembro de 2000); o desenvolvimento do protótipo 

com Kit Lego para ser fixado em bebedouros de galão em 

conjunto com o público alvo. Tal acoplador, com Kit Lego, 

para bebedouros públicos pode ser utilizado por toda e 

qualquer pessoa, especialmente pela pessoa portadora de 

deficiência visual, no qual, com um simples apertar de botão, 

os motores e a torneira são acionados ocorrendo o 

enchimento do copo até sua borda, ao passo que um sinal 

sonoro é emitido para que a pessoa saiba que o copo já se 

encontra cheio. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Geral 

 

 Utilizar a robótica para o desenvolvimento de 

tecnologias assistivas que proporcionem uma 

ampliação das habilidades funcionais de todas as 

pessoas, inclusive do portador de deficiência visual 

no que se refere ao uso de bebedouros de galão em 

estabelecimentos públicos. Ainda teve como 
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intenção utilizar a robótica Lego muito usada para o 

lúdico e desenvolvimento de habilidades técnicas, 

para a aprendizagem e contextualização de 

conhecimentos acadêmicos. 

 

1.1.2 Específicos 

 

 Aplicar testes junto à comunidade do tipo pesquisa-

ação, para o efetivo aperfeiçoamento do protótipo 

proporcionando inclusão tecnológica e social. 

 Averiguar a possível relação entre o uso da robótica 

educacional como meio interdisciplinar e 

multidisciplinar de aprendizagem e desenvolvimento 

de habilidades. 

 Pesquisar junto aos professores da Escola EREM 

Aires Gama quais são as variáveis com maior 

interferência significativa no processo de ensino 

aprendizagem. 

 Analisar como os estudantes veem os avanços 

tecnológicos e a inclusão social de idosos e pessoas 

portadoras de deficiência física ou cognitiva. 
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CAPÍTULO 2 
 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 A INCLUSÃO NA SOCIEDADE: UM PROBLEMA MEDIEVAL 

NUMA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

Do latim includere, inclusão significa fazer parte de, 

ou participar de. Assim, inclui-se algo ou alguém que sofreu 

o processo inverso – a exclusão. Mas quem define o 

parâmetro daquilo que deve fazer parte ou não? Como tal 

fator se estabelece nas relações sociais e por quê? 

A natural e constante indagação que necessita a alma 

humana busca por respostas e analisa nossas influências 

biológicas, sociais e históricas. Ao analisar biologicamente a 

constituição dos seres vivos observa-se que fomos feitos para 

sermos unos e múltiplos. Unos, por sermos constituídos das 

mesmas bases nitrogenadas (Adenina e Guanina, Citosina, 

Timina e Uracila) e que se combinam de forma a nunca gerar 

seres iguais, daí sermos múltiplos, diversos. 

Ainda de forma biológica e agora também histórico-

evolutiva, Darwin em seu livro “Origem das espécies” nos 

apresenta sua teoria sobre a seleção natural ou a 

sobrevivência do mais apto, onde somente os mais fortes, ou 

adaptáveis a condições adversas no seu habitat natural, 

sobreviveriam. O evolucionista define ainda: 

 

A natureza, se me permitem personificar com 

este nome a conservação natural ou a 
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persistência do mais apto, não se ocupa de modo 

algum das aparências, a não ser que a aparência 

tenha qualquer utilidade para os seres vivos. A 

natureza pode atuar sobre todos os órgãos 

interiores, sobre a menor diferença de 

organização, sobre todo o mecanismo vital. O 

homem tem apenas um fim: escolher para 

vantagem de si próprio; a natureza, ao contrário, 

escolhe para vantagem do próprio ser 

(DARWIN, 2003, p. 96-97). 

 

A natureza, desta forma, é quem define a 

exclusão/inclusão pela sua necessidade organizacional e 

mantenedora. Contudo, conceitos mais recentes 

apresentados como uma teoria da cooperação baseada em 

Maturana (1998), complementam a teoria Darwiniana, onde 

a “seleção natural” é vencida não pela competição 

individual, mas sim pela cooperação entre os indivíduos da 

mesma espécie ou mesmo entre espécies distintas que lutam 

de forma instintiva por alimento e reprodução como forma de 

autoconservação. O escrito de Franco (2001) apud Maturana, 

esclarece que: 

 

A condição social está fundada na 

cooperação, não na competição. A 

competição é constitutivamente antissocial, 

porque, como fenômeno, consiste na 

negação do outro. Não existe a “competição 

saudável”, porque a negação do outro 

implica a negação de si mesmo, ao pretender 

que se valida o que se nega. A competição é 

contrária à seriedade na ação, pois o que 

compete não vive no que faz, antes se aliena 

na negação do outro (MATURANA, 1985 a: 

83. p. 21). 
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Para Maturana (1998), o social só pode se estabelecer 

a partir da aceitação do outro como legítimo outro, sendo o 

amor (emoção de aceitação mútua) e a cooperação fatores 

fundantes da nossa concepção biológica. Tal fato pode ser 

exemplificado por um caso muito interessante da natureza 

que é a cooperação evolutiva, ou coevolução “quando duas 

populações interagem, ambas sofrendo uma mudança 

evolutiva” (Ricklefs, 1996). Temos o caso entre insetos e 

angiospermas (grupo vegetal que apresenta flor e fruto, 

sendo o mais recente e complexo dos vegetais). Tais grupos 

são os mais numerosos da natureza, de forma que atualmente 

existem registros de 250.000 espécies de angiospermas e 

25.000 espécies de insetos que interagem desde o período 

cretáceo, há cerca de 144 milhões de anos, numa relação de 

irradiação adaptativa e explosão evolutiva. Assim, o sucesso 

na preservação dessas espécies se deram pela cooperação e 

não pela competição. 

Do ponto de vista histórico social o domínio da 

técnica e a instrumentalização tornou- se possível com a 

descoberta do fogo e a criação da roda, sendo o primeiro 

usado como elemento de proteção contra frio e contra as feras 

selvagens e ainda para preparação de alimentos, já o 

segundo, um instrumento gerador de energia motriz 

proporcionando adaptação do meio ambiente e assim, 

criando uma relação de poder. 

Quem é detentor do instrumento e da técnica é 

detentor de poder e estabelece o que é pertinente, quem deve 

fazer parte do processo ou ser excluído dele. Como 

racionaliza Ewald (1993): 
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A norma está inscrita entre as “artes de 

julgar”, ela é um princípio de comparação. 

Sabemos que tem relação com o poder, mas 

sua relação não se dá pelo uso da força, e sim 

por meio de uma espécie de lógica que se 

poderia quase dizer que é invisível, 

insidiosa. (p.41) 

 

Assim, a sociedade dos “normais” detentores de 

poder, estabeleceu o homem ideal, aquele possuidor de 

atributos biológicos e econômicos, “selecionado pela 

natureza” – uma forma de tornar invisível o verdadeiro 

agente de exclusão. Afastando do convívio social os 

“anormais” e lhes negando direitos fundamentais como o de 

ser indiscriminadamente diferente por concepção biológica e 

evolutivamente por necessidade social. Portanto, a 

sociabilidade faz parte da natureza humana, segundo 

Aristóteles (Política, I, 1252ª e 1252b, 13-4): 

 

As primeiras uniões entre pessoas, oriundas 

de uma necessidade natural, são aquelas 

entre seres incapazes de existir um sem o 

outro, ou seja, a união da mulher e do 

homem para perpetuação da espécie (isto 

não é resultado de uma escolha, mas nas 

criaturas humanas, tal como nos animais e 

nas plantas, há um impulso natural no 

sentido de querer deixar depois de indivíduo 

um outro ser da mesma espécie. 

 

Para Freire (1996), o homem só começa a ser um ser 

social a partir do contato com outros homens e do seu 

pensamento de pertencimento, ou seja, do sentimento de 

aceitação por parte do outro, pois é aí que se configura a 

inclusão, conclui: 
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Como subjetividade curiosa, inteligente, 

interferidora na objetividade com que 

dialeticamente me relaciono, meu papel no 

mundo não é só o de quem constata o que 

ocorre mas também o de quem intervém 

como sujeito de ocorrências. Não sou apenas 

objeto da História mas seu sujeito 

igualmente. No mundo da História, da 

cultura, da política, constato não para me 

adaptar, mas para mudar. (FREIRE,1996. 

p.46) 

 

Partindo do que diz Morin (2001, p. 40) sobre a 

complexidade humana: “ser, ao mesmo tempo, totalmente 

biológico e totalmente cultural”. Percebe-se nas ideias de 

Aristóteles, Paulo Freire e Edgar Morin que viver em 

sociedade sendo aceito, de forma una e múltipla, biológica e 

sociocultural, é condição fundamental, é um direito 

inalienável para mulheres e homens de qualquer etnia, 

crença, condição social, intelectual e física. 

No entanto, nosso modelo de sociedade está ainda 

muito centrado na ideia de “polis”, cidades-estado e 

civilizações com papeis sociais muito bem definidos, como 

“castas”, onde a vida das pessoas é definida no momento do 

nascimento, fazendo uma ponte com nosso período recente 

de industrialização, somos cópias dos nossos pais, peças de 

uma fábrica de montagem. Assim, a nossa sociedade 

ocidental possui fortes influências desenvolvidas na Grécia 

Antiga (séc. XII a. C. ao séc. VII a. C.), considerada o berço 

da civilização. O período de que se tem notícia anterior ao 

séc. XII a. C. é o da civilização micênico-cretense, na Grécia, 

com sua estrutura fundada em uma “monarquia divina em 

que a classe sacerdotal tinha grande influência e o poder 
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político era hereditário” (MARCONDES, 2002, p. 21). Era 

uma aristocracia militar baseada em uma economia agrária. 

E onde os papeis sociais eram definidos e hierarquizados de 

forma que somente os cidadãos tinham direito ao voto e de 

eleger magistrados, como generais e juízes e que tivessem 

uma fonte de renda, que era na maioria das vezes, uma porção 

de terra cultivada e herdada hereditariamente. 

Os metecos eram comerciantes estrangeiros que 

pagavam impostos, mas não tinham o direito a participar das 

decisões, assim como as mulheres e os escravos. Nesse 

período, o pensamento mítico era a forma que o povo adotava 

para explicar aspectos essenciais da realidade, como a 

criação do mundo, a natureza, as origens do povo e seus 

valores básicos. O elemento central do pensamento mítico é 

o apelo ao sobrenatural e ao mistério. “São os deuses, os 

espíritos, o destino que governam a natureza, o homem, a 

própria sociedade” (MARCONDES, 2002, p. 20), e o 

conhecimento é revelado por esses deuses e por intermédio 

deles. 

Contudo, percebe-se que os homens da Grécia Antiga 

não tendo explicações para os fenômenos de qualquer ordem 

atribuíam aos Deuses as suas origens. Logo, a deficiência era 

vista como fenômeno espiritual caracterizada pela atribuição 

de uma origem metafísica à deficiência e uma manifestação 

de desejos ou castigos divinos. A pessoa com deficiência, 

nesta matriz, precisa ser mantida e cuidada, contribuindo 

para o surgimento de sentimentos de caridade e compaixão 

em relação a essas pessoas (Amiralian, 1986; Pessoti, 1984; 

Bianchetti, 1998; Aranha, 1995 & Mantoan, 2004). 

A sociedade ideal na Grécia estava centrada em 
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concepções monárquicas e mitológicas. Somente por volta 

de 900 a 750 a.C., com a invasão das tribos Dórias, oriundas 

da Ásia Central, inicia-se uma nova ordem econômica com 

atividades comerciais e mercantis. Esse contexto de fusão de 

culturas abre espaço para o pensamento filosófico de Platão 

e Aristóteles. Ambos fundaram ideias de razão, de ciência e 

de princípios gerais, mas que apresentavam fortes 

concepções de exclusão que conforme Platão, em seu livro 

“A República” diz: 

 

Pegarão então nos filhos dos homens 

superiores, e levá-los-ão num lugar para a 

aprisco, para junto de, mas que moram a 

parte num bairro da cidade; os dos homens 

inferiores e qualquer dos outros que sejam 

disformes, escondê-los-ão num lugar 

interdito e oculto, como convém. [...] Se, 

realmente, queremos que a raça dos 

guardiões se mantenha pura. (A 

REPÚBLICA:460a) 

 

De forma bastante clara, observa-se a exclusão, o tom 

elitista, a concepção de mundo e sociedade que encara a 

negação o outro como algo natural e adequado assim como 

era feito com os leprosos, os que possuíssem alguma 

deformidade física seriam colocados à margem da sociedade, 

pois os mesmos não serviam para os padrões de homem 

“bom e belo”, perfeito, forte e suficientemente bem treinado 

para a guerra, tão importante na defesa dos interesses da 

sociedade que a “Ágora” defendia. “Todas as coisas se 

definem por suas funções...” (Aristóteles, 1988, p. 14-15). 

Outras influências vividas pelo ocidente e que 

constituíram assim, uma identidade social foram: a Reforma 
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e o Protestantismo que libertam o homem das instituições 

religiosas; o Humanismo Renascentista que cria o 

antropocentrismo (o homem como centro do universo); as 

revoluções científicas que proporcionam aos sujeitos uma 

identidade investigativa capaz de decifrar os fenômenos da 

natureza; o Iluminismo, onde os sujeitos assumem uma 

identidade racional, pensante. 

No entanto, na história da humanidade desde as 

práticas excludentes mais sutis até aquelas de extrema 

estupidez como a Santa Inquisição, o Apartheid e o 

Holocausto foi se perpetuando a ideia de inclusão/exclusão 

como algo criado pelo próprio indivíduo e portanto, ele é a 

causa e a consequência de todo processo excludente. Skliar 

(2001) nos apresenta a afirmação de uma sociedade 

excludente, onde segundo ele “a ideologia da atribuição das 

responsabilidades de exclusão/inclusão é dada ao próprio 

indivíduo, é ele quem possui naturalmente o caráter do 

excluído/incluído e quem deve resolver em que local da 

fronteira deseja viver”. (p.15,16) 

Contudo, tal ideologia é contrária a concepção 

biológica social apresentada por Maturana (1985) onde, 

somos mais fortes, mais humanos, à medida que fazemos 

parte, que estamos em contato com o outro produzindo 

cultura (capacidade única do ser humano), conforme 

(Vigotsky, 1994) “O homem é um ser fundamentalmente 

social, pois nem consigo mesmo consegue se relacionar 

diretamente. É pela mediação do outro, do signo, das 

interações sociais que o homem se constitui como sujeito, 

desenvolve-se e produz cultura”. 

Mesmo com tal premissa, mulheres e homens 
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constroem suas identidades através de culturas que são 

inferiorizadas, tais como a cultura indígena, negra, infanto-

juvenil, rural, de classes trabalhadoras e todas as culturas 

negadas; se deparam com a exclusão pelo simples fato de 

pertencer a determinadas culturas e sendo desta forma parte 

de um todo que, nesse caso, se fragmenta pelo 

multiculturalismo e pela globalização. 

 

2.1.1 A Cultura de uma Sociedade 

 

Em uma visão ortodoxa, a cultura de uma sociedade 

deve ser homogênea, universal e única. Nesse sentido, não 

há o que se questionar, nem perceber conflitos excludentes 

ou como coloca Gramsci (1995) “hegemonia e contra 

hegemonia”. Para ele a hegemonia caracteriza-se pelo 

domínio de uma classe social sobre outra, onde a força e o 

consenso são elementos norteadores. O primeiro se dá pelas 

instituições públicas, jurídicas e militares e a segunda pela 

cultura erudita de valores morais e regras de comportamento. 

Em um domínio do corpo e da mente. 

No entanto, nossa sociedade atual moderna e pós-

moderna enfrenta mudanças estruturais e os indivíduos uma 

“crise de identidade”, estão sendo “descentradas”, ou seja, 

fragmentadas. Segundo o crítico cultural Koberna Mercer, “a 

identidade somente se torna uma questão quando está em 

crise, quando algo se põe como fixo, coerente e estável é 

deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza” 

(Mercer, 1990, p.43). 

Hall (2005) em seu livro A Identidade Cultural Na 

Pós-Modernidade traça um perfil histórico das concepções a 
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cerca de três identidades: a do sujeito do iluminismo, do 

sujeito sociológico e do sujeito pós-moderno. Para ele a 

concepção de sujeito iluminista era centrada em um ser 

“unificado, dotado das capacidades de razão, de 

consciência”. O sujeito sociológico do mundo moderno 

possui uma “interação” entre o “mundo pessoal e o mundo 

público”. Já a identidade do sujeito pós-moderno, não é 

biológica e sim histórica. E completa é “formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas 

quais somos representados ou interpelados nos sistemas 

culturais que nos rodeiam” (Hall, 1987). 

O que se questiona no momento é a ideia de 

pertencimento, de identidade, de subjetividade e quem sabe 

de multiculturalidade. Somos múltiplos. Tudo isso é 

reforçado pela globalização que segundo Stuart Hall (2005): 

A globalização refere-se àqueles processos, atuantes numa 

escala global, que atravessam fronteiras nacionais, 

integrando e conectando 

Precisamos estar alerta sobre o processo sutil e 

alienador que é a exclusão natural e que o indivíduo por si 

só promove, segundo Gentilli (1995): 

 

A naturalização do infortúnio vivido por 

muitos nunca é produto de causas naturais. 

Trata-se de uma construção histórica, 

ideológica, discursiva, moral. Uma 

construção que tende a imbricar-se na visão 

cotidiana, tornando os acontecimentos 

passíveis de uma invisibilidade artificial, 

ainda que, não por isso, menos poderosa. 

Ninguém vê nada, ninguém tem a ver com 

nada, ninguém sabe nada. E quando as 

coisas se veem, quando se tornam 
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indesculpáveis, quando todos sabem tudo, a 

visão cotidiana, torna-os alienados: 

“problemas deles”, “se merecem”, “algo 

eles fizeram” (GENTILLI. 1995, p. 35). 

 

Contudo, como o ser humano não pode estabelecer 

toda sua existência na negativa da realidade que o incomoda 

e quando esta realidade se faz marcante, torna- se 

praticamente, inevitável a tomada de posturas que venham a 

dirimir os fatores de inquietação. É da natureza humana 

buscar adaptar- se, mesmo que as duras penas, mesmo que a 

muito custo. 

Ao longo da busca por adaptar-se aos outros e ao 

espaço que vive o indivíduo passou a ter ciência que as 

necessidades físicas e biológicas são tão importantes quanto 

às acomodações psicológicas, mais do que estar em meio ao 

grupo é sentir- se inserido, fazer parte. 

Nesse passo, sentimentos que qualificam as 

convivências tornam- se latentes e exigidos para estabelecer- 

se uma convivência satisfatória: confiança, lealdade e 

respeito. Este último, sobretudo, posto que os dois primeiros 

se exigem a quem se corresponde algum tipo de afeto, já este 

último, de todos os semelhantes, como código mínimo de 

coexistência. 

A nossa racionalidade nos permitiu ponderar em cada 

momento histórico pelo reestabelecimento do respeito 

quando da ocorrência de disputas, batalhas e guerras perdia- 

se a deferência. Dentre tantos fatos marcantes, o que mais 

fortemente produziu reflexos neste sentido para a 

configuração a sociedade atual fora a Revolução Francesa 

que, pelo grito dos subjugados, fez ecoar os ideais de 
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liberdade, igualdade e fraternidade. 

No remanso das novas aspirações, as normas 

garantidoras da organização social também entraram na 

mesma convergência, a fim e garantir ao ser humano a 

dignidade a muito colocada em outro plano. Com a redação 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a tríplice 

utopia se materializou projetando as bases para a sustentação 

da Dignidade da Pessoa Humana. 

Com base na filosofia Kantiana o homem deve ser 

entendido como um fim em si mesmo, teoria que se reflete 

no nosso direito Constitucional. Na doutrina de Miguel 

Reale, na concepção do personalismo busca- se o equilíbrio 

entre individual e coletivo, busca- se compatibilizar o que é 

e interesse individual e coletivo, de modo que o que refletir 

em um afete o todo e vice-versa. 

A dignidade como direito subjetivo elaborado no 

decorrer da história, tornou- se reiterada nas legislações 

democráticas, e apresenta- se na Constituição Federal 

Brasileira como uma conquista da razão, tornando direito 

indisponível expresso no art. 1º inc. III e se amplia no art. 5º 

com os Direitos e Garantias Fundamentais. 

A dignidade posta está relacionada ao elemento 

básico a vida humana, assim também entendida no título 

constitucional anteriormente citado. Pela análise do 

Constitucionalista Dirley da Cunha (2011, p.675): 

 

O direito à vida é o direito legítimo e 

defender a própria existência e de existir 

com dignidade, a salvo de qualquer violação, 

tortura ou tratamento desumano ou 

degradante. Envolve o direito à preservação 

dos atributos físico- psíquicos (elementos 
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materiais) e espirituais-morais (elementos 

imateriais) da pessoa humana, sendo, por 

isso mesmo, o mais fundamental e todos 

direitos, condição sine qua non para o 

exercício dos demais. 

 

Com quanto, diante de uma sociedade que tem como 

marca a desigualdade, em diversos âmbitos, colocar á 

margem as minorias é fator imoral: 

 

(...) que alguém se torne machista, racista, 

classista, sei lá o quê, mas se assuma como 

transgressor da natureza humana. Não me 

venha com justificativas genéticas, 

sociológicas ou históricas ou filosóficas para 

explicar a superioridade da branquitude 

sobre negritude, dos homens sobre as 

mulheres, dos patrões sobre os empregados. 

Qualquer discriminação é imoral e lutar 

contra ela é um dever por mais que se 

reconheça a força dos condicionamentos a 

enfrentar. A boniteza de ser gente se acha, 

entre outras coisas, nessa possibilidade e 

nesse dever de brigar (FREIRE, 1996. p. 

35). 

 

A exclusão se instala no nosso convívio, nas nossas 

atitudes e no nosso subconsciente, sem que a percebamos e 

o que é pior praticando-a. Estabelecemos o padrão de 

mulheres e homens que todos devem perseguir para serem 

aceitos, incluídos. Quem não atinge esse padrão ocupa um 

lugar na sociedade das minorias, onde o mínimo já é o 

bastante. Tudo isso, ainda reforçado por ideologias que em 

algumas vezes mascara a realidade e em outros momentos é 

deturpada com sua “boa intenção de liberdade” tão 

preconizada pela “democracia”, pelo capitalismo e pelo 
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neoliberal. 

Nesse sentido, conceituando e situando nosso estado 

em sua dimensão política e econômica excludente, temos o 

conceito de liberdade distorcido, entendido como liberdade 

de mercado apenas. Ser mais é ter mais. Os gestores públicos 

usam o poder que lhes é conferido não em benefício do povo 

e sim em benefício próprio. 

 

2.1.2 A Democracia e o Capital neste panorama social 

 

Democracia deve ser um sistema em que as pessoas 

de um país possam participar da vida política. Esta 

participação pode ocorrer através de eleições, plebiscitos e 

referendos. Dentro de uma democracia, as pessoas possuem 

liberdade de expressão e manifestações de suas opiniões. 

Pelo menos em tese, pois ainda muita coisa é mascarada. 

Aqueles que conseguem perceber além das máscaras do 

discurso neoliberal hegemônico sonham: 

 

Um desses sonhos para que lutar, sonho 

possível, mas cuja concretização demanda 

coerência, valor, tenacidade, senso de 

justiça, força para brigar, de todas e de todos 

os que a ele se entreguem, é o sonho por um 

mundo menos feio, em que as desigualdades 

diminuam, em que as discriminações de 

raça, de sexo, de classe sejam sinais de 

vergonha e não de afirmação orgulhosa ou 

de lamentação puramente cavilosa. No 

fundo, é um sonho sem cuja realização a 

democracia de que tanto falamos, sobretudo 

hoje, é uma farsa (FREIRE, 2001, p. 25). 
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A democracia, nesse sentido, assume um caráter 

formal em que só é válida para àqueles detentores de capital, 

dos meios de produção, para os que ditam a moda, o padrão 

físico, o consumo (material ou intelectual), a opção 

heterossexual, a religião, enfim, tudo aquilo estabelecido de 

forma unilateral como “padrão”, “norma” e “normal”. Onde 

as eleições são periódicas, livres e todos “hoje” podem votar 

de forma “consciente”, pois se tem uma educação 

“libertadora”. Contudo, percebe-se que existem 

marginalizados, pessoas que não são “dignos” dos mesmos 

direitos. Não são seres humanos? Como realizar o 

enfrentamento as hegemonias? Aos processos de exclusão? 

Como bem coloca Freire, não devemos “... sequer pensar em 

transformar o mundo sem sonho, sem utopia, sem 

projeto(...). Os sonhos são projetos pelos quais se luta” 

(Freire, 2000b, p. 53-54). 

 

É inegável que historicamente ‘democracia’ 

teve dois significados prevalecentes, ao 

menos na origem, conforme se ponha em 

maior evidência o conjunto das regras cuja 

observância é necessária para que o poder 

político seja efetivamente distribuído entre a 

maior parte dos cidadãos, as assim 

chamadas regras do jogo, ou o ideal em que 

um governo democrático deveria se inspirar, 

que é o da igualdade. À base dessa distinção 

costuma-se distinguir a democracia formal 

da substancial, ou, através de uma outra 

conhecida formulação, a democracia como 

governo do povo da democracia como 

governo para o povo (BOBBIO,1994, p. 37-

38). 
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É a partir dessa concepção que se inicia uma 

democracia teórica e prática. Através da luta armada de 

conhecimento, de direitos. Toda revolução se inicia por parte 

daqueles que se veem encurralados, privados de liberdade. 

Assim, os excluídos dos seus direitos é quem de fato sofrem 

as consequências dessa democracia teórica. É ilusão ou 

conformismo esperar que as mudanças ocorram de cima para 

baixo. Aliás, o conformismo é o que prega quando se quer 

manter as pessoas onde elas estão, e ainda condicioná-las a 

situação de incapazes. Cria-se uma identidade neutra, 

passiva diante da vida, o que é perverso. 

 

As chamadas minorias, por exemplo, 

precisam reconhecer que, no fundo, elas são 

a maioria. O caminho para assumir-se como 

maioria está em trabalhar as semelhanças 

entre si e não só as diferenças e assim, criar 

a unidade na diversidade, fora da qual não 

vejo como aperfeiçoar-se e até como 

construir-se uma democracia substantiva, 

radical (Freire, 1994, p. 154). 

 

É a partir dessa concepção que se inicia uma 

democracia teórica e prática. Através da luta armada de 

conhecimento, de direitos. Toda revolução se inicia por parte 

daqueles que se veem encurralados, privados de liberdade. 

Assim, os excluídos dos seus direitos é quem de fato sofrem 

as consequências dessa democracia teórica. É ilusão ou 

conformismo esperar que as mudanças ocorram de cima para 

baixo. Aliás, o conformismo é o que prega quando se quer 

manter as pessoas onde elas estão, e ainda condicioná-las a 

situação de incapazes. Cria-se uma identidade neutra, 
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passiva diante da vida, o que é perverso. 

Já o Capitalismo, segundo Marx (1988), se 

configurou plenamente a partir do século XVIII (apesar da 

sua origem ser anterior), quando ocorre a Revolução 

Industrial. Tendo seu início na Inglaterra, dali se propagou 

para outros países. Seu objetivo era o capital, pelo qual a 

burguesia - a classe social dominante - concentra o poder. 

Diante desse objetivo, esse sistema econômico não vê 

nenhum impedimento político, moral ou ético para 

expropriar o trabalhador de todos os seus atributos humanos. 

Marx afirma que no processo de produção 

capitalista, o homem se aliena, tornando-se mera peça de 

engrenagem produtiva. Ele não é mais dono dos seus 

instrumentos de trabalho, o ritmo de produção não é imposto 

por ele e tampouco domina o processo produtivo, ou seja, a 

divisão do trabalho. A principal consequência desse processo 

é que o trabalhador não se reconhece no produto que fez, e 

assim perde a sua identidade enquanto sujeito, e, acaba por 

ser fruto da exclusão por não conseguir romper com as 

condições econômicas e sociais a ele impostas. Contudo, 

exclui-se o homem para incluir a máquina. 

O neoliberalismo, por sua vez, é uma ideologia que 

promove a iniciativa livre do mercado ampliando o poder das 

multinacionais, a educação é mercantilizada e usa o 

meritocracismo para estimular a competição entre nações, 

mercados e pessoas: “ela assume, no mais das vezes, a forma 

de uma crítica agressiva a intervenção do Estado na 

economia. O discurso neoliberal procurava mostrar a 

superioridade do mercado frente à ação estatal” (BOITO JR, 

1999, p.45). 
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Assim, observa-se, com o capitalismo e o 

neoliberalismo um estímulo ainda maior a competição, a 

técnica, a busca desenfreada pelo poder. Com isso, os que 

não estão aptos para o mercado, para o uso de tecnologias 

que alimentem todo esse sistema extremamente “racional” 

são descartados, ora por questões étnicas, de padrões físicos, 

de cor, sexo e opções sexuais, ora por questões intelectuais, 

ideológicas e tecnológicas. 

Nessa ótica racional, segundo Santos (1998), o 

mundo tornou-se “técnico, científico e informacional” e as 

identidades sociais sofrem aglutinações e a 

exclusão/inclusão ganha ares de coisa ultrapassada em um 

mundo moderno e pós-moderno. 
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CAPÍTULO 3 
 

A IGUALDADE DESIGUAL 

 

 

3.1 A Inclusão na desconstrução da identidade 

 

Hall (1987), em seu livro “A identidade cultural da 

pós-modernidade” aponta para uma identidade mais 

subjetiva e menos linear do ser e descreve alguns pensadores 

como Freud no campo da psicanálise afirma que “nossa 

identidade, nossa sexualidade e as estruturas de nossos 

desejos são formados com base em processos psíquicos e 

simbólicos do inconsciente Isso, projeta um sujeito que não 

tem nada a ver com a lógica fixa e unificada de Renê 

Descartes – “O penso, logo existo”. 

Na área da linguística, Ferdinand de Saussure coloca 

que “a língua é um sistema social e não um sistema 

individual” e completa “Nós não somos, em nenhum sentido, 

os ‘autores’ das afirmações que fazemos ou dos significados 

que expressamos na língua”. Caracteriza nossa condição de 

sujeitos indiscutivelmente sociais, constituintes do todo 

humano e a inclusão/exclusão se configura pelo uso da 

linguagem. 

Na sociologia, o filósofo e historiador francês 

Michael Foucault trata das relações de poder e da tentativa 

das instituições sociais (quarteis, escolas, prisões, hospitais, 

clínicas) exercerem função de aparelhos de repressão desses 

sujeitos “um ser humano que possa ser tratado como um 
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corpo dócil” (Dreytus e Rabinow, 1982, p.135). Tais 

instituições tentam o isolamento, a individualização dos 

sujeitos na tentativa de tirar-lhes a identidade una e 

autônoma do ser humano relegando-o a viver à margem de 

si mesmo. 

Na arte, temos a comercialização do artista que é um 

produto de sua identidade comercial, um veículo de difusão 

de roupas, corte de cabelo, como anda, como se porta, o que 

come, com quem se relaciona e como se relaciona, os lugares 

que frequenta. Depois disso, tudo aquilo que envolve esse 

artista que seja passível de ser produzido e comercializado é 

transformado em produto de consumo em larga escala. Ele 

assume uma identidade-vitrine que serve de “modelo” para 

aquelas pessoas descentradas de si e centradas no consumo 

como forma de felicidade, de inclusão/exclusão de si mesmo 

e a aceitação/inclusão nos “templos do consumo” com 

sorrisos abertos para a conta bancária que se movimenta e 

pouco interessa o que se pensa, o que se é, desde que se tenha 

uma identidade que visa o consumo. 

Segundo Stuart Hall (1987), além dos fatos elencados 

acima que foram formadores de identidades temos o 

feminismo dos anos 60 como o grande marco da modernidade 

“tardia”, questionou-se a diferença sexual e o 

posicionamento inferior da mulher diante da sociedade. Os 

movimentos “estudantis, contraculturais e antibelicistas, as 

lutas pelos direitos civis, os movimentos revolucionários do 

“terceiro mundo”, os movimentos pela paz e tudo aquilo que 

está associado com “1968”: 
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Cada movimento apelava para a identidade 

social de seus sustentadores. Assim, o 

feminismo apelava às mulheres, a política 

sexual aos gays e lésbicas, as lutas raciais 

aos negros, o movimento antibelicista aos 

pacifistas, e assim, por diante. Isso constitui 

o nascimento histórico do que veio a ser 

conhecido como a política de identidade- 

uma identidade para cada movimento (Hall, 

1968, p. 45). 

 

Desta forma, o sujeito de identidade cartesiana, 

estável, “dócil”, foi fragmentado, segundo Hall (1987, p.46) 

“resultando nas identidades abertas, contraditórias, 

inacabadas, fragmentadas, do sujeito pós-moderno”. Com 

isso, a exclusão/inclusão toma um carácter de luta, de ideal, 

de direitos, onde todos podem ter ser espaço, podem ser 

ouvidos e respeitados dentro da condição una e múltipla do 

ser. A inclusão não é vista agora como uma situação que 

massifica e tira a identidade singular, mas sim o “diferente” 

o excluído não é tão diferente assim, tão pouco se encontra 

só, isolado na sua busca. 

Daí surgem movimentos contrários e coerentes a 

nossa constituição biológica e preservação social, 

Declarações, Convenções, Planos, Organizações e 

Legislações Federais, Estaduais e Municipais que tentam 

vencer o “Golias” com muita esperança e força de lei. Na 

busca de garantia dos direitos básicos a ONU promulga em 

1981, por meio da resolução 45/91, o Ano Internacional da 

Pessoa Portadora de Deficiência, onde surge o embrião da 

sociedade inclusiva que visa reconhecer e garantir o direito 

de cidadania a pessoa portadora de deficiência. 

E, em 20 de dezembro de 1993, também estabelece 
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“Normas de equiparação de Oportunidades para Pessoas com 

Deficiência”, que entre outras coisas prevê “que as pessoas 

com deficiência devem receber o apoio de que necessitam 

dentro das estruturas comuns de educação, saúde, emprego e 

serviços sociais”. É o reconhecimento da exclusão como 

processo de construção social, e como pode ser construído 

pode ser desfeito. A diversidade una e múltipla do ser 

humano começa a ser respeitada. 

Nessa perspectiva o Banco Mundial, realizou em 23 

de setembro de 1997, em Hong- Kong, uma reunião 

intitulada “O repto da inclusão” e começava afirmando que 

a principal tragédia do mundo é a exclusão. E apontou 

indicadores contrários a essa tragédia, que segundo eles 

deve-se entre outras coisas “a eliminação dos limites 

institucionais e o fortalecimento dos incentivos para 

aumentar o acesso dos indivíduos e dos grupos às 

oportunidades e vantagens do desenvolvimento”. (Panorama 

da luta contra a exclusão social, p.31) 

Em junho de 2000, na cidade de Genebra, a ONU 

numa Sessão Especial discutiu a inter-relação entre 

desenvolvimento econômico e social, os efeitos da 

globalização e a necessidade de regulamentação global, o 

papel do trabalho, a saúde, a educação e a erradicação da 

pobreza e da exclusão, e entre estas, da discriminação da 

mulher, das comunidades indígenas, foram os temas mais 

importantes. 

A OIT (Organização Internacional do Trabalho), 

fundada em 1919, constitui um patrimônio normativo 

internacional sobre o mundo do trabalho e através de 

convenções, recomendações lançou os quatro objetivos 
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estratégicos em um texto intitulado Panorama na Luta contra 

a exclusão social (2003, p.33) a seguir: 

 

1 Promover e realizar os princípios e direitos 

fundamentais do trabalho; 

2) Aumentar as possibilidades para que homens 

e mulheres possam ter rendimentos e um 

emprego decente; 

3) Alargar os benefícios e a eficácia da proteção 

social; 

4) Reforçar o tripartidarismo e o diálogo social. 

 

É interessante destacar que tais objetivos são 

coerentes com a Declaração da Filadélfia, de 1944, na qual a 

conferência Internacional do Trabalho declarava: 

 

O trabalho não é mercadoria, a liberdade de 

expressão e associação é uma condição 

indispensável ao progresso contínuo, a pobreza, 

onde quer que exista, constitui um perigo para a 

prosperidade de todos os seres humanos, 

independente de etnia, crença ou sexo, têm o 

direito de perseguir o seu progresso material e o 

desenvolvimento espiritual com liberdade e 

dignidade, com segurança econômica e 

igualdade de oportunidades.” (Panorama da luta 

contra a exclusão social, 2003, p. 33) 

 

Nesse sentido, a exclusão se caracteriza como algo 

cumulativo e pluridimensional que afasta e inferioriza, com 

rompimentos sucessivos entre pessoas, grupos, comunidades 

e territórios de classes dominantes com suas macroestruturas 

de poder. Por outro lado, a inclusão se apresenta em diversos 

setores da sociedade como: 
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um processo de ações afirmativas, no sentido de 

inserir, no contexto social mais amplo, todos 

aqueles grupos ou populações marginalizadas 

historicamente ou em consequência das radicais 

mudanças políticas, econômicas ou 

tecnológicas (WERNECK, 2000, p.15). 

 

Além de radicais, as mudanças são bruscas, rápidas, 

não oferecendo tempo para reflexão ou digestão. O que causa 

estranheza, dificuldades de ação-refleção-acão. Contudo, os 

conceitos gerais a respeito da inclusão/exclusão podem ser 

bastante relativos do ponto de vista, histórico e também 

territorial, como por exemplo, no período feudal a posse ou 

não da Terra definia (e ainda define) quem tem direitos e 

quem não tem, quem faz parte e quem não faz. Com o 

advento da Revolução Industrial o corpo-máquina se tornou 

moeda de troca e ter um emprego lhe salvaria do total 

aniquilamento como pessoa. Hoje em grandes metrópoles o 

desemprego continua sendo a chave que desencadeia um 

processo excludente, enquanto que em comunidades 

indígenas ou rurais a propriedade da terra (desde que seja 

produtiva) também se configura na engrenagem de toda uma 

situação de negação dos direitos básicos. 

 

A exclusão econômico-espacial, as zonas não 

reabilitadas, os subúrbios degradados, as áreas 

urbanas envolventes, a zonas de antiga 

industrialização, as regiões e os países rurais e 

isolados vão ficando na periferia e abandonados 

à sorte, constituindo, assim, as áreas de uma 

exclusão econômica-espacial (Panorama da luta 

contra exclusão social, 2003. p. 19). 
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No mundo do trabalho, assim como na religião existe 

o conceito de exclusão como forma de castigo, de punição. 

Estas pessoas passam a ser relegadas ou terem a sua 

existência pouco valorizada e muitas vezes se tornam 

invisíveis. De acordo com o livro “Genesis” da Bíblia; Adão 

e Eva foram expulsos do Jardim do Éden por descumprirem 

a norma comendo o fruto proibido. Eva, a figura feminina, 

foi a culpada. Assim, ao longo da história a mulher assume 

papeis de submissão, de invisibilidade. As tarefas de 

cuidados, de subsistência e o trabalho doméstico não são 

vistos como trabalho. Ela passa a assumir funções 

equivalentes às exercidas pelo homem, porém a remuneração 

é menor, pelo simples fato de ser mulher. 

Do ponto de vista biológico- social (SASSAKI, 1997) 

diz que esse novo olhar sobre a inclusão/exclusão “Repousa 

em princípios até então considerados incomuns, tais como: a 

aceitação das diferenças individuais, a valorização de cada 

pessoa, a convivência dentro da diversidade humana, a 

aprendizagem através da cooperação” (SASSAKI, 1997, p. 

42). Por definição, o decreto nº 3.956 de 08 de outubro de 2001 

em seu artigo 1º conceitua, “Deficiência significa uma restrição 

física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória 

que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades 

essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente 

econômico e social”.  

E aí se torna imperativo lançar mão dos dispositivos 

e lei, os já citados e outros, para buscar a garantia que a carta 

magna dá a cada um e a todos e ser tratado com igualdade, 

em contrapartida aos padrões de distinção cultural, 

econômica e social que são postos. 



 

 

 - 44 -  

3.2 Inclusão e diversidade na legislação (da educação) 

 

Nossa constituição de 1988, seguindo as diretrizes 

internacionais e as manifestações populares contra a 

ditadura, estabelece em seu artigo 5º que “Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. E cria a lei 

7.853, de 1989, que dispõe sobre a pessoa portadora de 

deficiência e como o apoio a essas pessoas deve acontecer. 

Em 1999, através do Decreto nº. 3.298, de 24 de 

outubro de 1989, dispõem sobre a Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. E mais 

recentemente por meio do Decreto nº 6.571, de 17 de 

setembro de 2008, especifica em seu primeiro inciso o 

atendimento educacional especializado como sendo “o 

conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 

pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de 

forma complementar ou suplementar à formação dos alunos 

no ensino regular. 

Dentre tais obrigações “Os sistemas de ensino devem 

matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-

se para o atendimento aos educandos com necessidades 

educacionais especiais, assegurando as condições 

necessárias para uma educação de qualidade para todos” 

(MEC/SEESP, 2001). 

O Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 

10.172/2001, destaca que “o grande avanço que a década da 

educação deveria produzir seria a construção de uma escola 

inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”. 

Tais leis são políticas públicas, onde o estado exerce o seu 

papel de agente fundamental na constituição dos interesses 
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do povo. Uma vez que, segundo Azevedo (2003, p. 38) 

“política pública é tudo o que um governo faz e deixa de 

fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas 

omissões”. 

Assim, política pública seja ela bem aplicada ou não 

traz consequências para o povo. No entanto, a sociedade civil 

organizada não deve ser passiva, pois a mesma também faz 

política. De acordo com Foucault (1979) todas as pessoas 

fazem política, inclusive consigo mesmas! Haja vista que a 

medida que decidem diante de situações do cotidiano as 

mesmas implementam políticas. 

Então, quando os sujeitos fazem uso da política que 

lhes é inerente, eles podem e devem pressionar o estado a 

criar e implementar políticas públicas que favoreçam a todos 

e em especial aqueles que mais precisam – 

excluídos/marginalizados – muitas vezes até pelas próprias 

ações do governo quando as grandes multinacionais, os 

bancos, as instituições religiosas , enfim os grupos 

hegemônicos lançam mão dos seus tentáculos no congresso 

nacional e votam por interesses próprios em detrimento da 

sociedade. 

Nesse sentido, a justiça social não acontece, as 

exclusões permanecem e as identidades são sufocadas, em 

um sentido contrário ao que Azevedo (2003) classifica como 

política pública redistributiva, distributiva e regulatória. A 

primeira política tem como função a redistribuição de renda, 

equipamentos ou serviços (bolsa-família, bolsa de estudos, 

isenções em taxas públicas, dentre outros). A segunda se 

ocupa das ações cotidianas de cuidados patrimoniais físicos, 

ambientais ou de limpeza de parques, praças, creches e por 
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último as políticas públicas regulatórias que cuidam das 

diretrizes que norteiam as duas políticas anteriores e dá 

embasamento para o legislativo atuar. 

Se as políticas públicas tratam das ações ou omissões 

do governo para um atendimento de demandas sociais as 

políticas públicas educacionais devem atender ao bem maior 

de uma nação que é sua educação, por meio da qual se produz 

justiça social e promoção da cultura, ciência e tecnologia. 

Contudo, não se faz educação somente com bens imateriais. 

A educação precisa de investimentos, as escolas precisam de 

infraestrutura, os alunos precisam de materiais escolares e 

livros adequados. Os professores necessitam de valorização 

profissional por meio de formações continuadas 

remuneradas e salários dignos de sua jornada e relevância 

social. 

 

“aparelho ideológico do estado” (AIE). 

Localizada no ponto de intersecção da 

infraestrutura dos aparelhos repressivos e 

ideológicos do Estado, a escola preenche a 

função básica de reprodução das relações 

materiais e sociais de produção. Ela 

assegura que se reproduza à força de 

trabalho, qualificações e o savoir faire – 

saber fazer – necessários para o mundo do 

trabalho, e faz com que ao mesmo tempo os 

indivíduos se sujeitem à estrutura de classe. 

(ALTHUSSER, apud. FREITAG,1986, p. 

33). 

 

Certamente nossas escolas tentam atender a 

demanda de mercado, porém, o grande problema está quando 

se produz apenas “mais um tijolo no muro” se molda 

identidades, pessoas, desconsiderando sua condição de seres 
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múltiplos. Desta forma, em relação aos sujeitos constituintes 

do espaço escolar, alunos, professores e profissionais da 

educação quando se percebem com maior maturidade 

intelectual e política podem se questionar a cerca de se está 

inserido no ensino regular é está incluso no processo 

educacional? Para (PLAISANCE,2001) o aluno integrado é 

aquele que tem participação, sem perder sua capacidade e 

nem ser neutralizado, já o aluno inserido está aceito em tal 

grupo social, mas não implica obrigatoriamente a integração 

do mesmo. 

 

Estar na escola apenas, não garante acesso 

ao conhecimento. Quando estamos diante da 

diversidade (e da adversidade) na escola (e 

é o que cotidianamente ocorre), há 

necessidade de buscar diferentes soluções 

para que o aluno realmente aprenda o 

conhecimento sistematizado (KASSAR, 

2006). 

 

Diante do exposto, temos fatores externos à escola 

como: o pouco compromisso político com a educação, cursos 

de formação de professores com baixa qualificação 

profissional, falta de recursos pedagógicos gerais e 

específicos, falta de equipe especializada para o apoio 

complementar à escolarização, dentre outros fatores. Tudo 

isso, aumenta o abismo entre o que se quer e o que se deseja, 

além de causar aos profissionais da educação um sentimento 

de impotência diante de tantos desafios. E muitas vezes o 

discurso fatalista surge “É assim mesmo”. Esse conformismo 

não pode se instalar, não entre professores, pois os mesmo 

assim como coloca Freire (1996, p.46) “o mundo não é. O 
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mundo está sendo”. 

Para os professores os desafios são ainda maiores, 

pois com o advento da internet as informações chegam mais 

rápido, o conhecimento se agiganta e os alunos por serem 

“nativos digitais” estão à frente no uso das tecnologias 

midiáticas. O professor aí passou a ser excluído de um 

processo em que apenas ele e o livro impresso eram os 

grandes mediadores. Agora o computador e a internet 

redimensionam as relações sociais e a exclusão tem uma 

outra vertente. 

 

O saber dá poder e com a introdução das 

novas tecnologias, e, em especial, da 

informática, assiste-se a outro tipo de 

exclusão deste mundo que dá uma imagem 

vertical de inclusão aos que tem computador 

e se ligam à internet, embora a exclusão 

cultural avance (domínio de idiomas, pautas 

culturais e de consumo, etc.) (Panorama da 

exclusão social, 2003, p. 19). 

 

Em meados do século XVII surge na Europa uma 

cultura que influência grande parte das nações por meio de 

estilos e formas de comunicação a qual se denominava 

“modernidade”. Na segunda metade do século XIX, 

apareceram as primeiras máquinas fotográficas, a 

comunicação por telégrafo, os tipos mais antigos do atual 

telefone. A criação de lojas de departamento, com produtos 

expostos de maneira a despertar os desejos, estímulo a 

circulação de mercadorias das prateleiras para as mãos dos 

consumidores vorazes. 

Segundo Ilharco (2003) em Filosofia da Informação, 
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“Por intermédio da tecnologia, redes de capital, de trabalho, 

de informação e de mercados conectaram funções, pessoas e 

locais valiosos ao redor do mundo”. Ao mesmo tempo em 

que desconectaram as populações e territórios desprovidos 

de valor e interesse para a dinâmica do capitalismo global. 

Como consequência disso, assistimos à exclusão social e 

desintegração econômica de segmentos de sociedades, de 

áreas urbanas, de regiões e de países inteiros. 

Em escala econômica, através do grande capital tudo 

parece ser aglutinado numa mesma rede global sob o padrão 

de uma lógica contábil que transforma praticamente tudo em 

objeto de compra e venda. Têm-se aí redes globais como a 

do capital financeiro, aplicando-se em bolsas de valores 24 

horas por dia, nos quatro cantos do mundo. Ao mesmo tempo, 

contudo, esta rede também è excludente, criando massas 

enormes de grupos fora da esfera do trabalho formal, 

alimentando uma geografia dos espaços, como 

denominamos, a exemplo de nossas favelas e periferias 

metropolitanas. 

Mas dentro desses espaços criam-se outras formas, 

alternativas, de organização do espaço geográfico, dos 

territórios, das identidades, dos usos da informação e da 

tecnologia. Indo de encontro a toda aquela ideologia do 

conformismo sutilmente implantada pelas velhas identidades 

que insistem em manter tudo como está. Em alguns casos 

fazendo uso também da força de coação para manter seus 

interesses, status quo de senhores da ordem que promovem 

conflitos, grandes guerras. Aliás, são as guerras, a luta pelo 

poder que promovem o desenvolvimento da tecnologia e o 

poder da informação. 
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A modernidade contemporânea mais avançada 

baseia-se em atividades e comunicações geradas e geridas 

por tecnologias de informação que fazem a interação entre 

os seres humanos, onde um é emissor e outro receptor. No 

entanto, isso não é mais uma relação unilateral. Segundo 

Giddens (1991) em seu livro “As consequências da 

modernidade” existem mecanismos de desencaixe que são 

“deslocamentos das relações sociais de contexto locais de 

interação e sua reestruturação através de extensões 

indefinidas de tempo-espaço (p. 24). 

Tais “deslocamentos” são ocasionados segundo 

Gidens por “fichas simbólicas” e “sistemas peritos”. O 

primeiro ele define como o dinheiro propriamente dito e que 

é “(...) essencial à natureza da posse e alienabilidade da 

propriedade na atividade econômica moderna”. (p. 29). O 

segundo são “sistemas de excelência técnica ou competência 

profissional que organizam grandes áreas dos ambientes 

material e social em que vivemos hoje” (p. 30). 

Gidens traz uma observação acerca dos 

“desencaixes” na sociedade modernidade bastante 

interessante do ponto de vista capitalista “Nem o poder nem 

a linguagem estão ao nível do dinheiro ou outros 

mecanismos de desencaixe. O poder e o uso da linguagem 

são intrínsecos da ação social de modo muito geral, e não de 

formas sociais específicas (p. 26). O dinheiro aqui se refere 

aos mercados capitalistas, incluindo os mercados monetários 

e o “dinheiro propriamente dito” que ele denomina de “fichas 

simbólicas”. 

Quanto ao “sistema peritos” Giddens coloca que “A 

maioria das pessoas leigas consulta “profissionais” – 
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advogados, arquitetos, médicos, etc.; - apenas de modo 

periódico ou irregular (p. 30). Isso se deve porque existe a 

confiança que segundo Putnam (2006, p.180) “(...) a 

confiança promove a cooperação. Quanto mais elevado o 

nível de confiança numa comunidade, maior a probabilidade 

de haver cooperação. E a própria cooperação gera 

confiança”. 

Nesse sentido Oliveira et al., (2009, p. 45) também 

descreve a mesma ideia sobre o conceito de confiança, onde 

“(...)confiança pode ser entendida como um mecanismo que 

inibe o oportunismo motivando pessoas a cooperarem umas 

com as outras se abstendo de mecanismos explícitos de 

salvaguarda”. 

Assim, tanto as “fichas símbólicas” quanto “os 

sistemas peritos” necessitam de confiança por parte da 

sociedade moderna, no entanto, confiar envolve riscos. Desta 

forma faz-se necessário o uso de “filtros da atividade social” 

ou “filtros sociais” que segundo Vargas (1996, p 229): 

 

Os órgãos que formam os filtros sociais 

tanto são os de orientação, gerenciamento e 

política científica e tecnológica, como os de 

defesas ambientais, da imprensa e da 

literatura e, finalmente, a própria opinião 

pública. Por mais violentos que pareçam os 

ataques desses órgãos, ditos defensores do 

ambiente e do humano, o que se tem 

verificado é que as opiniões, formadas 

através deles, tendem a ser incorporadas ao 

próprio sistema tecnológico. É notório, por 

exemplo, que os ambientalistas denunciam a 

poluição produzida pelas fábricas, mas é a 

própria tecnologia que é, afinal, convocada 

para resolver tais problemas. Por isso 
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insiste- se, mais uma vez, em afirmar que os 

filtros sociais não são externos ao sistema 

tecnológico nas sociedades modernas. Eles 

incluem-se nesse sistema. 

 

Tais filtros causam insegurança nos indivíduos, pois 

temos que confiar em peritos que muitas vezes nem 

conhecemos, os valores não são mais os mesmos, não temos 

controle sobre quase nada (vivemos o acaso), enfim, tais 

contrariedades causam um retorno para dentro de nós e uma 

profunda transformação nas relações sociais que são muitas 

vezes objetais, “coisificadas”, virtualizadas. Para Bauman 

(2003) as relações tornam-se fragilizadas devido ao fato que 

“nada é feito para durar”. 

As relações, inclusive para Bauman (2009, p. 21) 

apontam para o reconhecimento do outro na medida em que 

ocorrem suas aquisições mercadológicas: 

 

(...) ter e apresentar em público coisas que 

portam a marca e /ou logo certos e foram 

obtidas na loja certa é basicamente uma 

questão de adquirir e manter a posição social 

que eles detêm ou a que aspiram. A posição 

social nada significa a menos que tenha sido 

socialmente reconhecida – ou seja, a menos 

que a pessoa em questão seja aprovada pelo 

tipo certo de “sociedade” (cada categoria de 

posição social tem seus próprios códigos 

jurídicos e seus próprios juízes) como um 

membro digno e legítimo como “um de 

nós”. 

 

Deixamos de ser múltiplos. As facilidades na 

comunicação devido às mídias, a globalização, o uso de 

ferramentas tecnológicas hoje extremamente acessíveis, os 
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“desencaixes”, em vez de favorecerem o aumento do 

estreitamento dos relacionamentos sejam eles pessoais ou 

sociais, acabam por distanciar, por entreter e o que é pior nos 

deixam “ativistas” no mundo virtual, porém indiferentes a 

cenas de preconceitos de qualquer natureza. E assim, as 

grandes mazelas destruidoras da nossa condição humana de 

sermos uno, de sentirmos a dor do outro, a fome, a guerra, a 

falta de liberdade. 

As consequências da modernidade nos deslocaram 

para dentro de nós mesmos, na ilusão de estarmos mais 

seguros. Mas como acontecerá a mediação com o outro, com 

o mundo, condição essencial para o desenvolvimento 

humano? Através do uso ou consumo de ferramentas 

tecnológicas? Ou de uma redefinição/ aceitação nas relações 

com o “eu” e com o “outro” em que a inclusão/exclusão seja 

coisa do passado. 
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CAPÍTULO 4 
 

AS TECNOLOGIAS E AS MUDANÇAS NO PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

 

4.1 A realidade nas escolas 

 

É comum ouvir pelos corredores das escolas e em 

salas de professores a seguinte afirmação: “os alunos de hoje 

não são mais como os de antigamente”. Ora, de fato! As 

pessoas mudam, não são programáveis ou estáticas. O que se 

percebe com clareza é a falta de reflexão sobre essas 

afirmativas. Se os alunos não são mais os mesmos, então por 

que razão as aulas planejadas hoje visam os alunos do século 

passado? Temos medo do novo, ficamos inseguros, não 

dispomos de instrumentos intelectuais e humanos para isso, 

não percebemos as mudanças a nossa volta. 

Criar, evoluir, ser aceito, transformar o meio e o 

mundo são desejos humanos inerentes a sua existência e que 

o condiciona mais remota existência de luta pela 

sobrevivência (uma questão de necessidade, instinto) 

passando pela busca da verdade (ciência) até a luta pelo 

poder (tecnologia). Sendo este último desejo criador dos 

contrastes, de paradoxos: justiça/ injustiça, respeito/ 

desrespeito, tolerância/ intolerância, inclusão/ exclusão, 

amor/ ódio. O que nos condiciona, viver tais contrastes ou ter 

uma vida morna, anestesiada, indiferente a si e aos outros. 

Acredito que Sartre (2005, p. 87) esteja com a razão, “deixar 
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de agir é deixar de ser”. 

No entanto, o como agir e com que ferramentas agir 

nos move na busca pela verdade, pela constituição da nossa 

condição humana. “O que” e “o como” fazem surgir a ciência 

e a tecnologia. Não dá para passar a vida atribuindo aos 

Deuses aquilo que não conseguimos explicar ou que nos 

cause medo. Assim surge a tecnologia. 

As tecnologias, ao longo da história, foram e são 

ferramentas imprescindíveis para o processo evolutivo do 

Homem. Sendo um dos pilotis da nossa existência, insere-se 

também como um impulsionador de melhores dias para a 

Humanidade, sobretudo quando suas descobertas e funções 

são acionadas para estabelecerem qualidade de vida aliadas, 

é claro, à sustentabilidade. Existem vários entendimentos 

sobre o termo tecnologia, por isso, fazem-se necessárias 

algumas considerações em relação à história do homem e do 

avanço tecnológico, já que ambas estão intimamente ligadas 

e apresentam inúmeras ramificações. 

A palavra tecnologia provém de uma junção do termo 

tecno, do grego techné, que é saber fazer, e logia, do grego 

logus, razão. Portanto, tecnologia significa a razão do saber 

fazer, e é baseado nesta citação de Rodrigues (2001), que me 

reporto aos primórdios do surgimento do homem e da 

tecnologia com a cena do filme “2001: Uma Odisseia no 

Espaço”, onde, de forma poético-visual, o hominídeo 

encontra um osso gigante e começa a desferir golpes contra 

os restos esqueléticos de um grande herbívoro. Aquele osso 

nunca mais seria apenas um osso. Seria um poderoso 

instrumento de caça e de defesa. Brilhantemente o autor do 

filme projeta uma cena onde o osso é lançado ao espaço e 
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transforma-se em uma espaçonave. Milhões de anos se 

passam e o homem modifica o meio, através do intelecto e 

instrumento, técnica e pensamento que fazem do hominídeo 

o Homo Sapiens capaz de transformar, produzir e criar 

utilizando técnicas, fazendo uso da razão, inventando e 

reinventando seus mundos- interior e exterior. 

Partindo de tais concepções, além é claro da grande 

descoberta do fogo e de seu uso para proteção e domínio dos 

grupos sociais, percebo que a tecnologia e as ferramentas não 

podem ser dissociadas do homem, uma vez que ambas se 

auto completam envolvendo saberes, conhecimentos, 

habilidades e competências sem mesmo fazer uso do 

conhecimento científico organizado. Prova disso é o 

processo evolutivo daquele hominídeo que – em suas ações 

instintivas e racionais – desenvolveu técnicas, repassando 

suas experiências por linguagens corporais, orais e escritas 

para novos grupos que as assimilavam e aperfeiçoavam. 

É importante ressaltar que, quando usamos o termo 

tecnologia, imaginamos logo algo muito recente ligado a 

equipamentos sofisticados. Porém, a tecnologia não consiste 

somente nisso, precisamos lembrar que a tecnologia (o saber 

fazer) teve início com o primeiro hominídeo quando o mesmo 

utilizou um osso para transformar o meio, as condições de 

vida do seu grupo. Como bem escreveu Veraszto, (2004) “O 

homem, ao descobrir que poderia modificar o osso, 

estabelecendo um novo uso para o mesmo, dava o passo 

inicial para a conquista do átomo e do espaço”. 

Entretanto, com o avanço tecnológico, o uso das 

ferramentas necessárias “ao saber fazer” deixou seu carácter 

democrático para ser “tecnocrático”, visto que as camadas 
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mais pobres da sociedade não têm o acesso inclusive às 

tecnologias necessárias à sobrevivência, o que é bastante 

contraditório com o início da nossa história. Assim 

refletindo: 

 

A visão de Galileu de que a natureza 

permanece surda e inexorável aos nossos 

desejos (p. 270), teria levado a que se 

passasse a [...] rejeitar através do 

pensamento científico todas as 

considerações baseadas em conceitos 

valorativos, tais como perfeição, harmonia, 

significado e desejo, e finalmente à 

desvalorização última do ser, o divórcio do 

mundo dos valores do mundo dos fatos 

(DAGNINO, 2007). 

 

É importante citar um divisor de águas na história do 

desenvolvimento de uma sociedade tecnicamente avançada 

que desenvolveu modos de “saber fazer”, mas que se 

esqueceu de elaborar “o saber conviver” proposto pelo 

relatório para a Unesco da Comissão Internacional de 

Educação para o século XXI, Educação: um tesouro a 

descobrir como referencial para a educação e que trouxe a 

tona o viver de forma sustentável sem autodestruição, com 

visão de futuro. 

Dentre as discussões apresentadas no relatório, 

ressalta-se aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

ser e aprender a viver juntos. Porém, na contramão da 

prosperidade social, a luta cega por poder e a intolerância 

financiou a mais cruel forma de autodestruição e ecoou pelo 

mundo em diversas manifestações artísticas, sugeridas ou 

diretas, como na música “A Canção do Senhor da Guerra”, 
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do Legião Urbana (1992), que diz: “Uma guerra sempre 

avança a tecnologia. /Mesmo sendo guerra santa, quente, 

morna ou fria./ Prá que exportar comida? Se as armas dão 

mais lucro/ Na exportação”. 

Isto posto, minha reflexão permite indagar se as 

nossas crianças sentadas nos bancos escolares do Brasil e do 

mundo estão sendo programadas para repetir nossos erros ou 

estão buscando ideias para novos rumos com uma sociedade 

menos irracional? Assim nosso poeta Mário Quintana 

também nos põe a refletir quando alude que o que me 

impressiona, à vista de um macaco, não é que ele tenha sido 

nosso passado e sim o pressentimento de que venha a ser 

nosso futuro. 

Estaríamos voltando à irracionalidade? Estamos nos 

aproximando virtualmente de pessoas às quais não 

conhecemos e nos distanciando de pessoas às quais nascemos 

com elas? O homem está buscando descobrir os segredos do 

universo e esquecendo-se de conhecer a si mesmo? Não 

podemos esquecer que a tecnologia nos libertou para um 

mundo de criação e nunca de destruição, os instrumentos que 

criamos (roda, automóveis, telefones, internet, espaçonaves, 

computador) são meios e não o fim, isso quer dizer que, 

segundo Caminha “eles são somente solucionadores de 

problemas; é óbvio que sozinho eles não fazem nada, e só 

podem ser úteis, com a sua ajuda, então se tira a conclusão 

de quem é que está realmente no controle”. 

Para Santos (2006), não apenas a história da 

humanidade ultrapassou a simples dimensão técnica e 

ingressou no mundo técnico-científico-informacional, 

definido como “um meio geográfico onde o território inclui 
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obrigatoriamente ciência, tecnologia e informação”. Assim, 

em um mundo da informação nosso conhecimento é mediado 

pela tecnologia que auxilia a difusão rápida das informações 

em tempo real. Tudo isso gera um turbilhão de estímulos em 

nossas crianças e jovens modificando as relações sociais 

desde sua essencial comunicação até a sua forma de 

aprender. Elas que que são nativas digitais mostram a nós – 

imigrantes digitais – que a relação de poder professor-aluno 

está sendo desmontada quando fazemos uso das novas 

formas de “saber fazer” para quebrar as velhas concepções 

de domínio. É aí que se estabelece a real evolução 

tecnológica e humana, onde o criador conduz a criação. 

Em princípio ninguém está preparado para mudanças 

de paradigmas, porém, a dificuldade inicial, se vista como 

oportunidade, pode trazer saltos qualitativos.  Nós 

professores estamos percebendo enfim que o uso de 

ferramentas tecnológicas trazem, dentre outras vantagens, a 

possibilidade de inserção em ambientes virtuais de 

aprendizagem,  construir roteiros cognitivos com nossos 

alunos a partir da escolha, recorte, organização e edição de 

informações coletadas na internet que podem ser tidas como 

um livro expandido, diversificado e enriquecido; as nossas 

produções e dos nossos alunos podem ser publicadas na web, 

ficando disponíveis, gratuitamente, para o acesso em 

qualquer parte do mundo; enfim é uma ferramenta 

democrática e que proporciona desafios significativos para a 

nossa evolução pedagógica, visto que, só podemos ensinar, 

até onde conseguimos aprender. E se temos tantas 

dificuldades em ensinar, entre outras coisas, é porque 

aprendemos pouco até agora. Se admitíssemos nossa 
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ignorância quase total sobre tudo, tanto docentes quanto 

alunos, estaríamos mais abertos para o novo, para aprender. 

Mas ao pensar que sabemos muito limitamos nosso foco, 

repetimos fórmulas, avançamos devagar. Sabemos muito, 

mas, não sabemos o principal. Temos conhecimentos 

pontuais, mas nos falta um referencial maior, o que dá 

sentido ao nosso viver. Por que e para que aprendemos? 

Quando só temos objetivos utilitaristas, como conseguir um 

diploma, um emprego, ganhar dinheiro, isso concentra 

nossos esforços, mais estreita nosso raio de visão, de 

percepção. Ensinar não é só falar, mas comunicar-se com 

credibilidade. É falar de algo que conhecemos intelectual e 

vivencialmente, e que pela interação autêntica, contribua 

para que os outros e nós mesmos avancemos do grau de 

compreensão do que existe. 

Ensinaremos melhor se mantivermos uma atitude 

inquieta, humilde e confiante com a vida, com os outros e 

conosco, tentando sempre aprender, comunicar e praticar até 

onde nos for possível em cada momento. Isso nós dará 

credibilidade. Se inspirarmos credibilidade poderemos 

ensinar de forma mais fácil e abrangente. A credibilidade 

depende de mantermos uma atitude honesta e autêntica de 

investigação, e comunicação, algo não muito fácil numa 

sociedade ansiosa por novidades e onde há formas de 

comunicação dominadas pelo marketing, mas do que pela 

autenticidade. Só pessoas livres – ou em processo de 

libertação – podem educar para a liberdade, podem educar 

livremente. Necessitamos de muitas pessoas livres na 

educação que modifiquem estruturas arcaicas, autoritárias do 

ensino. 
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4.2 Desafios e competências de incluir ao ensinar frente a questão 

da Identidade do Sujeito 

 

O uso adequado das TICS (Tecnologias da Educação) 

por parte de professores e estudantes em sala de aula 

dependerá mais uma vez de como conduziremos todo o 

processo de utilização, caso contrário teremos apenas 

manuseio de ferramentas que nos reportaram ao 

“tecnicismo”, ao uso repetitivo de formas de fazer algo, e 

aulas continuarão a não estimular a construção do 

conhecimento , assim como são as mídias de comunicação 

que fazem dos usuários adolescentes verdadeiros viciados – 

escravos de si mesmo, hipnotizados pela busca  de passar do 

nível 4, para o nível 5. Contudo, os softwares instalados nos 

computadores trazem um conhecimento amplo e profundo 

que se bem explorados com função de e-book (leitor de livro 

digital) aliado à tecnologia 3D teremos mais uma ferramenta 

de entretenimento cultural-tecnológico-social bastante 

motivadora e libertadora que não será instrumento de 

reprodução e técnica somente e que nos ajudarão a excluir de 

nós mesmos e dos nossos alunos o tédio e alienação tão 

prejudiciais a saúde mental, física e social dos estudantes. 

Diante disto, vale destacar o que coloca Leão (2011.p.9): 

 

Neste contexto, gostaria de ressaltar que 

mais importante que os recursos que 

tenhamos a nossa disposição, é que devemos 

estar capacitados para utilizá-los, qualquer 

um deles, da forma mais adequada possível. 

Uma aula planejada com uso do livro ou do 

quadro pode ser tão boa quanto aquela aula 

com uso de um computador. Em minha 
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opinião, a estratégia de uso de um recurso 

didático é muito mais importante que o 

próprio recurso. 

 

Faz-se necessário notar que não se trata de 

instrumentalizar os estudantes, virtualizar as aulas, enchê-los 

de informações. Tudo isso, sem o devido planejamento 

podem causar ansiedade, gerar desinteresse, 

superficialidade, e, voltarmos à estaca zero. As informações 

estão aí sendo propagadas das mais variadas formas, e com 

muita velocidade. O que cabe a escola é a transformação 

dessa informação em conhecimento. Assim Leão (2011, p.5) 

esclarece: 

 

Vivemos hoje numa sociedade que 

disponibiliza uma quantidade enorme de 

informação, através de diversos meios. 

Entretanto, informação não é conhecimento. 

A construção do conhecimento necessita 

que as pessoas que obtenham a informação, 

internalizem-na, interaja com outras pessoas 

que partilham do mesmo interesse. 

Construção do conhecimento é um processo 

mais amplo e complexo que a simples 

obtenção de informação. Nesse contexto, 

acredito que vivemos hoje efetivamente a 

chamada “sociedade da informação”. 

 

Está exatamente aí, o grande desafio da educação na 

“sociedade da informação”. Sabemos que a escola é uma 

instituição que por volta de cinco mil anos se baseia no 

falar/ditar do mestre. A abstração das ideias, “o mundo 

inteligível” de Platão configura nossa maneira de entender a 

educação, o ensino. Contudo, não se trata de abandonar a 
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abstração, tão pouco as aulas expositivas. A linguagem é de 

fundamental importância nas relações humanas, aliás sem a 

linguagem não poderíamos estar aqui hoje, não teríamos 

evoluído. Entretanto, a linguagem não se faz apenas pelo uso 

da língua, da fala. O corpo, os gestos, as roupas, as 

ferramentas, as ações na maioria das vezes são muito mais 

reveladoras e educativas. 

Segundo Perrenoud (2000, p.15-16) é por meio da 

competência que o saber fazer torna-se em saber aplicar. 

“Com a mobilização pessoal de um conjunto de recursos 

cognitivos (saberes, capacidades, informações) para 

enfrentar com pertinência e eficácia situações de vida”. Em 

(Cysneiros, 2004), a competência se estabelece em três 

premissas, sendo a primeira colocar em ação o conhecimento 

agindo colaborativamente em um grupo de pessoas. A 

segunda acontece por meio de situações concretas do 

cotidiano escolar em que o aprendiz possa realiza-los fora da 

escola, é um processo de descoberta e por isso exige tempo. 

A terceira se baseia no contexto entre a informação 

acadêmica e o conhecimento prático como é o caso das 

unidades de medidas e suas constantes confusões teóricas 

entre comprimento, volume e área. 

Por meio de ferramentas muito comuns nos dias 

atuais como: televisão, computador, projetores, vídeo, 

máquina fotográfica, celulares, tablets, redes sociais, 

aplicativos e softwares conhecidos como TIC (Tecnologias 

de informação e comunicação) podemos perceber que a fala, 

o quadro negro, e o “mundo inteligível” ganham reforços. 

Vários são os objetos educacionais (OE) disponíveis na rede 

mundial de computadores. Cabe ao professor fazer uso das 
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ferramentas que estiverem mais acessíveis ao estudante. 

 

A teoria das inteligências múltiplas, por 

outro lado, pluraliza o conceito tradicional. 

Uma inteligência implica na capacidade de 

resolver problemas ou elaborar produtos que 

são importantes num determinado ambiente 

ou comunidade cultural. A capacidade de 

resolver problemas permite à pessoa abordar 

uma situação em que um objetivo deve ser 

atingido e localizar a rota adequada para 

esse objetivo. A criação de um produto 

cultural é crucial nessa função, na medida 

em que captura e transmite o conhecimento 

ou expressa as opiniões ou os sentimentos da 

pessoa. Os problemas a serem resolvidos 

variam desde teorias científicas até 

composições musicais para campanhas 

políticas de sucesso. (GARDNER.1995, 

p.21) 

 

Os estímulos gerados pelo uso de tantas ferramentas 

simultaneamente, aliado a velocidade da comunicação e da 

informação gerou processos cognitivos diferentes das 

gerações anteriores. Tais processos foram descritos por 

Gardner (1995) em seu livro “Inteligência 

Múltiplas” que aborda pelo menos sete tipos de 

distintos de inteligência as quais ele denomina de musical, 

corporal-cinéstesica, lógico-matemática, linguística, 

espacial, interpessoal e intrapessoal. A seguir, as 

características de cada uma para Gardner: 

 

 Musical: está relacionada a capacidade de 

compor, interpretar e apreciar música; aliada 

a sensibilidade à melodia, à harmonia e ao 

timbre; 
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 Corporal-cinéstesica: habilidades corporais, 

dança, esportes, coordenação motora fina 

bem desenvolvida que permite a montagem 

e desmontagem de objetos, uso de 

ferramentas e máquinas; 

 Lógico matemática: capacidade para 

discernir padrões lógicos ou numéricos, 

abstrações de ideias e regras a partir de um 

exemplo, negociação de atividades da vida 

diária, como compras, vendas, jogos de 

estratégias; 

 Linguística: sensibilidade para o significado 

das palavras (competência semântica, 

sintática, fonológica e pragmática), escrita, 

oratória e literatura em geral; 

 Espacial: habilidade para perceber formas 

ou objetos com precisão, capacidade para 

lidar com imagens mentais e de transformar 

essas imagens. Envolvem trabalhos de arte 

visual, arquitetura, equipamentos, motores, 

navegação, mapas, pinturas, ciências físicas, 

facilidade para jogos de xadrez e qualquer 

atividade que necessite de memória visual e 

imaginação; 

 Interpessoal: habilidade para se relacionar 

com outras pessoas fazendo amizades, 

transmitindo valores. Realiza com facilidade 

distinções entre indivíduos no que se refere 

aos humores, temperamentos e agir com 

cada um de forma adequada. Envolve ainda 

habilidades de ensinar, liderar, administrar, 

negociar, vender, aconselhar, tratar de 

doenças mentais ou emocionais; 

 Intrapessoal: habilidade para o 

autoconhecimento, ou seja, entender 

desejos, objetivos, ansiedades, forças e 

problemas. Envolve as atividades de avaliar 

seus próprios talentos e deficiências 

administrando bem sua vida pessoal. 
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Está em estudo a oitava inteligência, a naturalista, 

que Gardner associa à capacidade de perceber objetos da 

natureza e ainda uma nona inteligência, existencial. Assim, 

o autor destaca que desde a infância, algumas dessas 

inteligências são mais estimuladas e desenvolvidas do que 

outras. 

Esse conhecimento por parte dos profissionais da 

educação poderia contribuir para uma didática mais diversa 

que contemple a aprendizagem dos educandos com maior 

eficiência, bem como considerar que se um estudante não 

apresenta um bom desempenho em algumas áreas do 

conhecimento não significa que exista dificuldades em 

aprendizagem ou que o estudante deva ser reprovado por não 

ser “bom” em tudo. 

Em um mundo globalizado e informacional vemos 

cada vez mais a multiplicidade de identidades, inteligências 

e estilos de aprendizagem se configurando na vida real e na 

vida virtual. Segundo Mattar (2010, p.12) os estilos de 

aprendizagem do novo milênio são alimentados pelo 

surgimento de novas tecnologias e define: 

 

As representações da identidade são também 

importantes nesse processo. Novas 

tecnologias tendem a mudar nossos estilos 

de vida. A frequência da imersão 

mediatizada estaria criando novos estilos de 

aprendizagem. Membros do mesmo grupo 

físico tendem a ter muitas comunidades 

pessoais diferentes como sua fonte principal 

de sociabilidade, suporte, informação, senso 

de pertencimento e identidade social. Essas 

comunidades distribuídas, criadas pela 

imersão mediatizadas, por sua vez, seriam 
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longínquas, vagamente delimitadas, pouco 

coesas e fragmentárias. A imersão 

mediatizada criaria comunidades de 

aprendizagem distribuídas, que se 

distinguem das comunidades de 

aprendizagem localizadas, confinadas em 

ambientes de sala de aula e centradas no 

professor e em materiais de arquivo. As 

novas comunidades de aprendizagem 

distribuídas desenvolvem a educação ao 

longo da vida dos alunos, orquestrando as 

contribuições de muitas fontes de 

conhecimento embutidas no mundo real, 

fora da escola, e alimentando os estilos de 

aprendizagem do novo milênio. 

 

Tais estilos são apresentados em cinco pontos 

distintos e descreve como a geração do milênio anterior e a 

geração do novo milênio se comportam diante da informação 

midiatizada. Segundo Mattar apud Dede (2010, p.13); 

 

TABELA 01 – ESTILOS DE APRENDIZAGEM – NOVO 

MILÊNIO E MILÊNIO ANTERIOR 

Estilos de aprendizagem do 

novo milênio 

Estilos de 

aprendizagem do milênio 

anterior 

Fluência em múltiplas mídias, 

valoriza cada uma em função 

dos tipos de comunicação, 

atividades, experiências e 

expressões que ela 

estimula. 

Centra-se no trabalho com uma 

mídia única, mais adequada ao 

estilo e às preferências do 

indivíduo. 
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Aprendizado baseado em 

experiências de pesquisa, 

peneira e síntese coletiva, em 

vez da localização e absorção 

de informações em alguma 

fonte individual melhor; 

prefere aprendizado comunal 

em experiências 

diversificadas, tácitas e 

situadas; valoriza o 

conhecimento distribuído por 

uma 

comunidade e em um 

contexto, assim como o 

conhecimento de um 

indivíduo. 

Integração individual de 

fontes de informação explicítas e 

divergentes. 

Aprendizado ativo baseado na 

experiência (real e simulada) 

que inclui oportunidades 

frequentes para reflexão (por 

exemplo, infundindo 

experiências na simulação 

Virtual University, em um 

curso sobre liderança em 

universidade); valoriza 

estruturas de referência 

bicêntrica (em que é possível 

enxergar os objetos por dentro 

e por fora) e imersivas que 

infundam orientação e 

reflexão no aprendizado pelo 

fazer. 

 

Experiências de aprendizagem 

que separam ação e experiência 

em fases distintas. 
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Expressão por meio de teias 

não lineares e associativas de 

representações em vez de 

histórias lineares (por 

exemplo, criar uma simulação 

e uma página Web para 

expressar a compreensão em 

vez de escrever um artigo); usa 

representações envolvendo 

simulações ricamente 

associadas e situadas. 

Usa multimídia ramificada, mas 

altamente hierárquica. 

Codesign de experiências de 

aprendizado Personalizadas 

para necessidades e 

preferências individuais. 

Enfatiza a seleção de 

uma variante precustomizada de 

uma gama de serviços oferecidos. 

Fonte: MATTAR (2010, p.13) 

 

Percebe-se que os estilos de aprendizagem do novo 

milênio não se dão pela linearidade, pelo método cartesiano, 

pelos conceitos fechados da mecânica clássica. Nesse novo 

milênio Einstein e Niels Bohr com suas respectivas teorias 

da relatividade e da mecânica quântica nos mostram os dois 

lados de uma mesma verdade. “A luz pode ser partícula e 

onda” o que define tal comportamento é o meio. Essa 

flexibilidade nega o determinismo, a exclusão. A educação, 

a ciência e a tecnologia não se enquadram dentro de leis, 

métodos e técnicas unilaterais. Nesse novo milênio estamos 

na transição para a sabedoria, duvidamos, quebramos 

paradigmas. 

É fato que o novo se reinventa a partir velho. As 

novas tecnologias existem porque se estruturaram em função 
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de novas demandas, no entanto não devem ser abandonadas, 

pois são plataformas. O quadro negro, o caderno continuam 

sendo importantes ferramentas, mas que agora são 

colaborativas para a integração com outras ferramentas. O 

significado permanece os instrumentos variam ou se 

complementam. Nossos estudantes do novo milênio usam a 

bolinha de papel assim como os torpedos com o mesmo 

intuito. 

O cérebro dos nossos alunos é bombardeado de 

estímulos e suas mentes são hipertextos, pois são “nativos 

digitais”, nasceram nesse turbilhão de informações, 

enquanto que a geração pré-internet são “imigrantes 

digitais”. Essas denominações foram desenvolvidas por 

Marc Prensky em um artigo publicado em 2001. Prensky 

(2010, p.10) faz um paralelo entre essas duas gerações e a 

relação com a escola e o currículo. 

 

Nossos alunos mudaram radicalmente e são 

hoje falantes nativos da linguagem e são hoje 

falantes nativos da linguagem digital dos 

computadores, videogames e internet; já os 

imigrantes digitais têm “sotaque” quando usam 

essa linguagem (como, por exemplo, ao ler o 

manual de um game), o que estaria alimentando 

uma grande descontinuidade entre essas 

gerações. Nossos professores, imigrantes 

digitais, falam uma linguagem desatualizada 

(aquela da pré-digital) e estão lutando para 

ensinar uma população que fala uma linguagem 

inteiramente nova. O currículo tradicional 

inclui leitura, escrita, aritmética e raciocínio 

lógico, dentre outros conteúdos, enquanto o 

currículo do futuro deveria incluir também 

software, hardware, robótica, nanotecnologia e 

genoma, assim como ética, política, sociologia, 
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linguagens e outras questões que os 

acompanham – mas quantos imigrantes digitais 

estão preparados para ensiná-los? 

 

Os jovens de hoje, “nativos digitais”, estão em um 

sistema de ensino que não foi projetado para eles e segundo 

Mattar em virtude disso a escola tem ensinado habilidades 

do passado e trabalhado um currículo fragmentado. A 

interdisciplinaridade, a flexibilidade, a policognição, são 

conceitos de competências necessárias nos currículos 

escolares da nova geração. 

A grande questão apontada é como atrelar os 

conhecimentos do currículo tradicional dos imigrantes 

digitais ao currículo da geração dos nativos digitais? Como 

romper com o medo, insegurança, resistência e despreparo 

dos profissionais em educação que não abrem mão de 

permanecerem no fixismo? Que profissionais os cursos de 

licenciatura estão formando? Será que as universidades não 

estão formandos professores mais angustiados por não 

saberem que caminho tomar, já que encontrar meios para 

incluir reflexão em meio a tanta informação e senso crítico 

em meio a uma mídia perversa do consumismo é uma tarefa 

complexa. 

 

A situação é paradoxal, pois nunca se dispôs de 

tanta tecnologia de informação como hoje. 

Bancos de dados, redes, portais, sites, 

conferências on-line, educação à distância, 

grupos de discussão, conexões de banda larga, 

geoprocessamento, sensoreamento remoto, 

generalização do acesso à telefonia, – tudo 

indica uma autêntica explosão de capacidades 

técnicas de levantamento, organização e 
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distribuição da informação. Também nunca 

estivemos tão confusos. (DOWBOR, 2010, 

p.03) 

 

Para Prensky (2010.p, 20) “dar voz à geração dos 

nativos digitais seria uma das opções. Conhecê-los, valorizar 

suas opiniões”. Caso contrário, nossas escolas ou nossos 

ambientes virtuais de aprendizagem estarão repletos de 

alunos com suas mentes em outros lugares. Como 

consequência disso ele apresenta uma das maiores 

reclamações dos professores hoje “os alunos não querem 

nada”. Sim, pois a escola tradicional com seus currículos 

fragmentados estão se tornando cada vez mais “moribundas 

e irrelevantes”. E ainda apresenta que por meio da escuta aos 

nossos jovens poderemos integrar a pedagogia à tecnologia. 

Outro ponto tão importante quanto à interação 

professor-aluno é o compartilhamento do conhecimento 

entre os alunos. Segundo Mattar apud Dede (2010), “um 

construtivismo social e um aprendizado situado e guiado 

devem ser utilizados como formas principais de pedagogia, 

com games e simulações em formas de caso 

complementando a apresentação e assimilação da instrução. 

Vale salientar que uma das características principais 

da nova geração parte da importância que eles dão ao visual. 

Segundo Mattar (2010, p.15): 

 

Televisão, cinema, vídeo e computadores; 

fotografia, design gráfico, design digital e 

design de games. Observamos na sociedade 

moderna o retorno da importância dos olhos, 

utilizados agora não mais para a simples leitura 

do verbal. Games reúnem os aspectos visual, 

sonoro e verbal da linguagem. Cabe notar que os 
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games respeitam também diferentes estilos de 

aprendizagem: há diversão e aprendizado para 

os novatos, para os mais experientes, para os 

profissionais e assim por diante. 

 

Oblinger (2005) em um Ebook (livro eletrônico) 

intitulado “Educating the net generation”, apresenta outras 

características em relação a forma como a “geração da net” 

(nascidos após os anos de 1980) aprende. Segundo a autora 

a “geração net” são: 

 

 Alfabetizados digitalmente: podem possuir uma 

alfabetização em textos escritos inferior as 

gerações anteriores, porém possuem habilidades 

em ler simultaneamente textos, imagens e sons. 

Por essa razão utilizam bem mais a internet do 

que a biblioteca; 

 Conectados: sempre conectados devido aos 

dispositivos móveis ligados a rede mundial de 

computadores; 

 Imediatos: velozes, navegam, jogam e batem 

papo nas redes sociais ao mesmo tempo. São 

multitarefas. 

 Experienciais: gostam da descoberta, de 

aprender fazendo em conjunto com outros 

colegas. Assim, a aprendizagem é mais 

significativa e mais criativa; 

 Sociais: estão sempre em grupos que lhes 

reforcem suas características de personalidade e 

favoreçam a interação, o sentimento de 

pertencimento; 

 Times: acreditam mais nos colegas nos “grupos 

sociais” para realizar suas escolhas e definir o 

que merece atenção; 

 Estrutura: gostam da concretude, de ver as 

coisas acontecerem. Por isso, preferem a síntese 

a incerteza; 

 Envolvimento e experiência: se uma aula não é 

interativa, se não instiga a formulação de ideias, 
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eles resolvem não prestar atenção, o que 

dificulta a reflexão; 

 Visuais e sinestésicos: a visão é a porta de 

entrada de tudo, falar ou pensar sobre algo é 

secundário; 

 Coisas que tem importância: o social e o 

ambiental são a tônica dessa geração que 

interage na vida real e na virtual. 

 

Diante dessa realidade, o ensino nas escolas não deve 

lutar contra o comportamento dos estudantes, negar sua 

identidade, proibir o uso das novas tecnologias em sala de 

aula, tão pouco radicalizar e abandonar as antigas. Construir 

estratégias metodológicas usando as ferramentas que os 

estudantes já usam para outras atividades de entretenimento 

e comunicação é algo que ajuda a quebrar a barreira que 

separa hoje o professor do aluno, pois fazendo parte do 

mundo do outro se estabelece vínculos capazes de construir 

um conhecimento mútuo, além é claro de não haver espaço 

para discriminações ou exclusões. “O cúmulo da cegueira é 

atingido quando as antigas técnicas são declaradas culturais 

e impregnadas de valores, enquanto que as novas são 

denunciadas como bárbaras e contrárias à vida.” Levy (1993, 

p.9). 

 

Alguém que condena a informática não pensaria 

nunca em criticar a impressão e menos ainda a 

escrita. Isto porque a impressão e a escrita (que 

são técnicas!) o constituem em demasia para 

que ele pense em apontá-las como estrangeiras. 

Não percebe que sua maneira de pensar, de 

comunicar-se com seus semelhantes, e mesmo 

de acreditar em Deus são condicionadas por 

processos materiais. Levy (1993,p.8). 
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A tecnologia deve ser sempre nossa aliada, pois nos 

“constituem” como seres criadores e criativos que somos. A 

mediação com o mundo como coloca Vigotsky é promotora 

de cultura e se essa mediação está sendo ampliada pelas 

ferramentas tecnológicas por que não usá-las a nosso favor e 

da melhor maneira possível. A seguir temos uma síntese das 

principais ferramentas e suas funções disponíveis na internet 

para base de dados e informações no processo de ensinar e 

aprender e que foram catalogadas no livro “Tecnologias que 

educam” de Carvalho e Ivanoff (2010): 

 

 Bases de e-mails: são recursos que armazenam 

mensagens eletrônicas (e-mails) e possuem um 

servidor gratuito ou pago para gerenciamento de 

contas que os usuários utilizam para 

correspondências. Temos bases de e-mails 

muito conhecidas como Gmail: disponível em 

www.gmail.com; Hotmail: disponível em 

www.hotmail.com; e Yahoo! Mail: disponível 

em www.yahoo.com.br.  Nessas bases existe um 

limite de armazenamento que varia de servidor 

para servidor. Ao realizar o cadastro que é de 

livre escolha do usuário, o servidor 

disponibiliza a gravação de endereços de e-

mails, a criação de pastas para armazenamento 

de informações que podem ser fotos, 

documentos, livros em pdf, planilhas, gráficos, 

aulas em slides no powerpoint, entre outros; 

 Bases de busca na internet: são utilizados para 

buscar informações de qualquer tipo seja ela em 

texto, imagens, vídeos, noticias, livros. Os 

servidores mais comuns são Google, yahoo!, 

MSN, e bing. Quanto mais específico for na 

digitação das palavras de busca mais refinado 

serão os resultados. Orienta-se usar aspas nas 

palavras principais e filtrar informações de 

acordo com o ano de publicação. Caso as buscas 

http://www.gmail.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.yahoo.com.br/
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sejam informações científicas de credibilidade 

deve-se realizar a busca por meio do Google 

Acadêmico; 

 Base de busca no computador: existem 

softwares que podem auxiliar na busca de 

arquivos pessoais, documentos, e-mails e 

realizar uma indexação para elaboração de 

aulas, por exemplo. É possível baixar 

gratuitamente o software do Google Desktop, 

disponível em www.desktop.google,com.br; 

 Bases de imagens e mapas: aulas preparadas 

como o uso de imagens e mapas torna-se bem 

mais rica. Através do Flickr e Picasa é possível 

dentre outras coisas editar, organizar e 

compartilhar fotos pessoais e públicas. Os 

mapas podem ser vistos de forma bem real, pois 

o Google Maps além de fornecer imagens pode-

se montar rotas em que a geografia, a 

matemática, a biologia e as ciências sociais 

podem naturalmente se interconectar. O Google 

Earth é de uma realidade ímpar, pois permite 

realizar visitas com um zoom bem próximo e 

enxergar desde o local mais belo da Terra como 

a mais longínqua estrela. 

 Bases de vídeos: são recursos muito utilizados 

nas redes sociais por transmitir mensagens de 

forma rápida e objetiva, além de trabalhar o 

visual assim como os mapas e as imagens. O 

repositório mais utilizado é o You Tube 

(disponível em www.youtube.com, lá ao 

realizar o cadastro da conta, o usuário pode 

tanto visualizar, compartilhar e comentar vídeos 

postados por outras pessoas quanto postar seus 

próprios vídeos. Pode ser uma importante 

ferramenta pois, provoca debates e discussões 

sobre vários temas e visões diferentes. 

 Recursos para armazenagem de arquivos na 

internet: Alguns arquivos não são passiveis de 

serem enviados via e-mail por serem muitos 

extensos e por questões do destinatário não 

possuir espaço suficiente em sua caixa de 

http://www.youtube.com/
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entrada. Assim os provedores delitam o 

tamanho das mensagens enviadas e recebidas. 

Para o armazenamento de arquivos dessa 

natureza é necessário apenas uma conta de e- 

mail gratuita em portais como UOL, IG e Terra.  

Alguns servidores criados para este fim são: 

Manda Mais: disponível em 

www.mandamais.com.br, Megaupload: 

disponível em www.megaupload.com, 

Rapidshare: disponível em 

<www.rapidshare.com>. A desvantagem é que 

o usuário só poderá acessar os arquivos se 

existir sinal de internet disponível. 

 Dicionários e tradutores virtuais: é bastante 

comum usarmos a internet como fonte de 

pesquisa nos mais variados assuntos, inclusive 

na escrita, pronuncia e no emprego da norma 

culta. A maioria dos dicionários são gratuitos 

como o Vocabulário Ortográfico da Língua 

Portuguesa (Volp) disponibilizado pela 

Academia Brasileira de Letras (disponível em 

www.academia.org.br. O Houaiss e Michaelis 

podem exigir, às vezes, cadastros em servidores 

pagos como o IG e  UOL, por exemplo. Os 

tradutores de línguas estrangeiras mais usados 

são o Google Tradutor e o Freetranslation, os 

quais fazem traduções aproximadas e não 

literais dos textos, mas que ajudam na 

compreensão do texto em primeira instância. 

 Bibliotecas Virtuais: a partir da expansão 

comercial da internet, em 1995, investiu- se 

bastante em virtualização pelo fato da baixa 

manutenção, baixo risco de extinção das 

informações e fácil difusão das informações. As 

bibliotecas virtuais são de três tipos: bibliotecas 

de interesse público, científico-acadêmicas e as 

universitárias. As de interesse público 

disponibilizam obras de vários seguimentos 

artístico, literário e científico, como por 

exemplo, a www.domíniopublico.gov.br, 

www.periodicos.capes.gov.br e 

http://www.mandamais.com.br/
http://www.megaupload.com/
http://www.rapidshare.com/
http://www.academia.org.br/
http://www.domíniopublico.gov.br/
http://www.domíniopublico.gov.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.scielo.org/
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www.scielo.org. As científico-acadêmico 

disponibilizam artigos científicos de pesquisas 

muito recentes feitas pela comunidade 

científica. Entre elas temos: 

<www.isiwebbofknowledge.com>, 

www.ebsco.com e www.emeraldinsight.com. 

As universitárias oferecem o acesso digital e on-

line dos livros universitários, profissionais e de 

informática de editoras universitárias e 

particulares como é o caso da Biblioteca Virtual 

Universitária disponível em : 

www.bvirtual.com.br. 

 

Essas bases de dados podem servir para o 

desenvolvimento de práticas educacionais mais interativas, 

onde não necessariamente se esteja em sala de aula ou os 

horários de professor e aluno sejam os mesmos. Tais fontes 

se configuram no século XXI aliadas da informação, porém 

faz-se necessária a construção do conhecimento com uma 

abordagem construtuvista individual, baseada na obra de 

Piaget e uma abordagem construtivista social, baseada em 

Vygotsky. Segundo Mattar (2010, p.46): 

 

Isso implicaria para o ensino e a aprendizagem, 

dentre outras coisas, ambientes interativos, 

encorajamento à exploração, construção de 

conceitos, problemas pouco estruturados e 

oportunidades para reflexão. No caso da 

avaliação, envolveria a autoavaliação, dentre 

outras estratégias. A abordagem construtivista 

social, (...) a descoberta de princípios é apoiada 

no ambiente social e desenvolve o conceito de 

zona de desenvolvimento proximal, justamente 

o espaço entre o que o aluno pode fazer sozinho 

e o que pode alcançar com a colaboração dos 

outros. Para o ensino e a aprendizagem, isso 

implica ambientes colaborativos, 

http://www.scielo.org/
http://www.isiwebbofknowledge.com/
http://www.ebsco.com/
http://www.ebsco.com/
http://www.emeraldinsight.com/
http://www.emeraldinsight.com/
http://www.bvirtual.com.br/
http://www.bvirtual.com.br/
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encorajamento à exploração e a descoberta 

compartilhadas, atividades colaborativas, 

problemas pouco estruturados, discussão e 

reflexão, bem como domínio compartilhado das 

tarefas. Do ponto de vista da avaliação, 

implicaria, por exemplo, avaliação por pares. 

 

Sobre isso, Freire (2000), afirma que ninguém ensina 

nada a ninguém, pois “ninguém liberta ninguém, ninguém se 

liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão”. A 

comunicação e a interação são primordiais para o 

desenvolvimento social para o ensino- aprendizagem, para a 

autonomia e para os “nativos digitais” então é fator fundante 

e constituinte de inclusão, descobertas e construção de 

identidades. Através do surgimento da internet tudo isso 

tomou proporções globais e para aprender sozinho pode-se 

ter a colaboração de qualquer pessoa de qualquer lugar do 

mundo e de qualquer cultura que esteja na rede. Isso deveria 

ser melhor aproveitado pelas escolas como meio de 

ampliação do horário de estudos, de uma maior interação 

professor-aluno, desenvolvimento do respeito as diferenças 

e mobilização social dentre outras coisas de cunho individual 

e social, além do local e do global. 

A internet, ferramenta que viabiliza o 

desenvolvimento de várias ferramentas de comunicação e 

interação teve seu surgimento em 1969, em plena Guerra 

Fria. As bases militares dos Estados Unidos precisavam de 

outro meio de comunicação que não fosse os convencionais, 

caso ocorresse a perda de comunicação as mensagens via 

internet seriam uma “carta na manga”. A Word Wide Web 

(rede de alcance mundial), conhecida como www, ou 

simplesmente Web, foi desenvolvida em 1991, mas sua 
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popularização no Brasil se deu a partir de 1995, com o 

lançamento da Internet comercial e as privatizações das 

empresas de telecomunicações segundo Carvalho e Ivanoff 

(2010, p.60). 

Os e-mails e as salas de bate-papo foram as 

ferramentas iniciais desenvolvidas por meio da internet, 

somente a partir de 1995 surgiram outras ferramentas que 

serão aqui descritas como formas de comunicação e 

interação descritas também no livro Tecnologias que 

educam, de Carvalho e Ivanoff (2010): 

 

 Correio eletrônico: o e-mail é uma forma de 

comunicação bem mais segura do que as salas 

de bate-papo. Através dele é possível enviar e 

receber links para arquivos de textos, 

apresentações, planilhas, dentre outros arquivos 

da Web. Para o gerenciamento dos e-mails 

destaca-se o Microsoft Outlook e o Eudora que 

disponibilizam além de mensagens, a criação de 

pastas, agendas com mensagens de alerta que 

podem ser individual ou compartilhada pelo 

grupo. Temos um ferramenta que pode ser usada 

por uma turma de estudantes como troca e 

armazenamento de material de estudos, bem 

como para marcar entrega de trabalhos, 

seminários, provas. Para que aja uma melhor 

comunicação entre as partes na troca de e-mails 

existem regras interessantes a serem seguidas, 

denominada netiqueta, disponível em 

www.abusar.org/rfc.html, 

<pt.wikipedia.org/wiki/Netiqueta>, 

<www.icmc.usp.br/manuals/BigDummy/netiq

ueta.htmal>; 

 Mensagens instantâneas: diferentemente dos e-

mails as mensagens dessa natureza acontecem 

em tempo real, caso o emissor e/ou receptor não 

esteja on-line no momento da conversa assim 

que se conectar as mensagens surgirão. Essas 

http://www.abusar.org/rfc.html
http://www.icmc.usp.br/manuals/BigDummy/netiqueta.htmal
http://www.icmc.usp.br/manuals/BigDummy/netiqueta.htmal
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mensagens tanto podem ser usadas de forma 

simples como podem ser usadas pelo meio 

acadêmico. Temos na Web disponível softwares 

usados para a comunicação instantânea como: 

Windows Live Messenger, Skype, Google Talk, 

Yahoo! Messenger, ICQ e o Whatsapp, sendo 

este último o software mais usado recentemente 

por sua praticidade, gratuidade e mobilidade, 

pois está  disponível para os celulares com 

sistema operacional Android e IOS . Nele a 

troca de textos, arquivos em pdf, áudio, vídeo e 

fotos está ao alcance da palma da mão. Já o 

Skype pode ser usado também para vídeo 

conferências por se tratar de uma ferramenta 

com vídeo e áudio em tempo real com 

gratuidade e com abrangência mundial o que 

contribui para a aprendizagem de uma nova 

língua desde sua escrita até a sua correta 

pronuncia. 

Os Chats: o Internet Relay Chat é um protocolo 

de comunicação que permite o seu computador 

ter acesso a um servidor em qualquer lugar do 

mundo e realizar conversas em salas de bate-

papo fornecidas por provedores como UOL, 

Globo e Terra. Isso favorece conhecer pessoas 

das mais diversas culturas e dos lugares mais 

longínquos do planeta. Assim como não existe 

qualquer proteção no que se refere a identidade 

dos usuários pode acontecer de algumas pessoas 

agirem de má fé se passando por outra ou 

assumindo uma identidade falsa. Mesmo assim 

com as devidas precauções os professores 

podem estimular os alunos a participarem de 

grupos de discussões como política, 

sustentabilidade, reeducação alimentar, dentre 

outras. 

 Grupos e comunidades virtuais: em algumas 

páginas na internet é possível criar 

gratuitamente grupos e comunidades virtuais 

com interesses em comum, como é o caso do 

Google Grupos, o Yahoo! Grupos e o Facebook. 



 

 

 - 82 -  

Os usuários são livres para criar seus grupos e 

convidar quem quer que seja, além do recurso 

de excluir quem apresentar comportamento 

irregular no grupo. Nas comunidades os 

recursos são muito variados e compartilhados. 

Quando algum membro executa alguma ação os 

outros membros são informados por meio de 

mensagens que ficam na própria comunidade 

e/ou são enviadas para o e-mail cadastrado. Essa 

ferramenta é bastante útil para a postagem de 

links de hipertextos, banco de dados produzidos 

pelos alunos; para o armazenamento de 

arquivos em word ou power point, criação de 

agendas para um grupo de estudos e pesquisas 

rápidas do tipo enquete. 

 Fóruns de discussão: é uma ferramenta muito 

utilizada pelos cursos à distância em que o tutor 

lança o material de estudo e em seguida levanta 

discussões a cerca do tema e todos os membros 

dão sua contribuição enriquecendo o debate. No 

site SBGC (Sociedade Brasileira de Gestão do 

Conhecimento) disponível em 

www.sbgc.org.br o usuário ao se cadastrar 

acessa informações dos fóruns ali postadas e 

recebe no e-mail as novas postagens dos 

membros como forma de se manter informado 

sobre as atualizações realizadas nos fóruns. No 

site www.webforum.com.br qualquer 

internauta pode criar seu próprio fórum de 

discussão e iniciar uma enriquecedora forma de 

captação de pontos de vista diferentes sobre um 

mesmo tema. Assim, os professores poderiam 

estender as discussões que não pudessem ser 

contempladas em sala de aula. 

 Redes de relacionamento: para Pierre Levy 

(1999, p.29) as ferramentas utilizadas para a 

comunicação entre pessoas estabeleciam uma 

relação “Um-Um” (telefone) e “Um-Todos” 

(televisão, rádio, jornal). A internet, por sua vez 

proporciona um estado comunicativo 

denominado por Pierre Lévy de “Todos-

http://www.sbgc.org.br/
http://www.sbgc.org.br/
http://www.webforum.com.br/


 

 

 - 83 -  

Todos”. Com isso, a internet e as redes sociais 

ocupam um grande espaço no dia-a-dia das 

pessoas e constitui o que Levy (2003) acredita 

ser um estado de “inteligência coletiva”, em que 

todos partilham seus conhecimentos e saberes. 

No Brasil, atualmente as redes sociais mais 

utilizadas são: Facebook, Watssaps , Twitter, 

Instagram,  Sonico, Orkut, MySpace, Windows 

live, LinkendIn, Hi5, Uolk, Gazzag, Passei 

Direto e Plaxo. O site ComScore.com divulgou 

uma pesquisa em que 85 por cento dos 

brasileiros acessaram sites de relacionamento 

em setembro de 2008. Assim, temos um 

excelente instrumento para o a informação, 

comunicação e para o ensino aprendizagem, 

pois a criação de comunidades com interesses 

em comum ou mesmo sem nenhum interesse 

favorece a troca de material pedagógico 

informativo que ao ser mediado pelo professor 

pode transforma-se em conhecimento, além de 

estender o tempo pedagógico para além da sala 

de aula e o conhecimento para além de um 

grupo restrito. 

 Blogs: são páginas da Web que estão 

disponíveis para quem quiser criar seu blog que 

funciona como um diário eletrônico. Lá posta-se 

desde textos, imagens, links, seguidos de 

comentários que podem ser postados pelo autor 

da página ou pelos seus visitantes. Os assuntos 

mais comuns dos blogueiros são: jornalismo, 

política, acadêmicos, humorísticos, 

entretenimento, moda, saúde e beleza. Material 

que inserido no ensino-aprendizagem enriquece 

o letramento dos estudantes e lhe concede 

dinamismo e significado. Um dos links para se 

criar um Blog está disponível em 

<www.blogger.com>. 

 

  

http://www.blogger.com/
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CAPÍTULO 5 
 

A ROBÓTICA COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO SOCIAL 

 

 

Hoje temos a robótica que é desenvolvida e aplicada 

em vários setores da sociedade, qual seja, na medicina, 

indústria bélica e alimentícia, linhas de montagem, casas 

inteligentes, exploração do espaço e de planetas, e toda essa 

aplicação em segmentos que movimentam grandes somas de 

dinheiro e muita sofisticação fazem com que pensemos que 

ela é algo muito complexo, inatingível. E assim, criamos 

mitos e paradigmas que nos impedem de tentar entendê-la e 

ainda mais nos impedem de fazermos parte do processo, 

sermos criadores dele, numa perspectiva de autonomia 

inclusora da subjetividade e do capital intelectual. 

As ferramentas elaboradas pelos homens foram e são 

instrumentos facilitadores de produção, poder e adaptação. 

Sistemas robotizados fazem parte de nossa sociedade já há 

bastante tempo. Temos elevadores que, com simples toque 

de um botão, nos levam ao andar desejado, param e abre-se 

a porta, tudo automaticamente, mediante prévia 

programação. Temos também a virtualização, seja ela de 

dinheiro com os cartões de crédito e sistemas de bankline ou 

mesmo nas relações sociais estabelecidas pelas redes sociais. 

O saque do dinheiro, o depósito e o pagamento de contas é 

efetuado sem a interação com humanos. O portão da garagem 

pode ser acionado de longe, ainda dentro do veículo que 

dispõem de computador de bordo, sensores, câmeras, 
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comandos de voz e transferência de dados feitas dos 

smartphones para o painel do veículo através de ondas curtas. 

Além do significativo avanço da nanotecnologia na 

fabricação de medicamentos, cosméticos, pigmentos para 

cerâmica e tecidos. 

Nesse sentido, em tempos de uma sociedade do 

conhecimento, não conhecer significa ficar à margem da 

nossa existência como no trecho do Karlgaard (1997) 

 

Os ativos intangíveis, evidentemente, sempre 

foram fatores decisivos na ascensão de 

civilizações, organizações e pessoas. Nossos 

ancestrais, os Cro-Magnons, viveram lado a 

lado com os Neanderthals durante, pelo menos, 

60 mil anos. De repente, há cerca de 30 mil 

anos, os Neanderthals desapareceram. Por que 

uma espécie sobreviveu e a outra pereceu? 

Ambas utilizavam ferramentas e linguagem, 

mas os Cro-Magnons tinham um calendário 

lunar. Logo relacionaram os dias que passavam 

com os hábitos migratórios do bisão, do alce e 

do veado-mateiro. Essa percepção foi 

cuidadosamente registrada por meio de pinturas 

nas paredes das cavernas e em conjuntos de 28 

entalhes nos chifres de renas. Quando teve fome 

de carne, o Cro- Magnon aprendeu que tudo o 

que deveria fazer era esperar em um trecho raso 

de um rio em determinados dias, com uma lança 

à mão. Enquanto isso, parece que os 

Neanderthals distribuíam seus homens e seus 

escassos recursos de maneira prudente, 

esperando encontros fortuitos. Eles distribuíam 

seus recursos inadequadamente. Eles 

pereceram. Os ativos intangíveis fizeram a 

diferença (p. 73). 
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O conhecimento, a construção de ferramentas, a 

socialização nos trouxeram até aqui. O capital intelectual não 

é importante somente agora, ele sempre foi. A inteligência 

humana que é algo intangível que se materializa através de 

ferramentas que auxiliam no saber fazer da tecnologia. A 

robótica, também como parte desses ativos intangíveis, 

reinventa a relação homem-máquina e traz consigo um 

arcabouço de habilidades e ideologias gigantescas e que 

apesar de ter se intensificado no século 20 com o advento da 

Revolução Industrial tem registros de germinação por volta 

do ano 270 a.C quando da criação do relógio de água pelo 

grego Ctesibius, o qual teve como seguidor Philo de 

Byzantium (200 a.C) o autor do livro “Colecção de 

Mecânica”. Obra em que descreve os trabalhos de Hero de 

Alexandria (85 a.C) inventor do motor a vapor. Mas como a 

cultura grega tinha uma preocupação com a estética foi algo 

bem elaborado, mas com pouca utilidade. (Pires, 2002) 

Na indústria, a precisão dos robôs aliada a execução 

de tarefas em pouco tempo é indispensável. Na medicina, 

vidas são salvas graças ao avanço tecnológico. Na 

meteorologia pode-se prever catástrofes e acionar as 

instituições de defesa civil em tempo hábil. Assim, de 

simples ferramentas chegamos a sofisticados robôs, como os 

de pesquisa submarina ou interplanetária, vê-se uma 

abrangência muito grande da tecnologia. Para Castells (1999, 

p. 43), a sociedade e a tecnologia são indissociáveis. "Na 

verdade, o dilema do determinismo tecnológico é, 

provavelmente, um problema infundado, dado que a 

tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser 

entendida ou representada sem suas ferramentas 
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tecnológicas". A grande questão se faz pelo uso de 

tecnologias muitas vezes destrutivas ao homem e a frieza nas 

relações que se estabelecem quando a tecnologia é colocada 

acima do seu criador ou é criada como forma de exclusão de 

outros iguais. 

Nas civilizações orientais temos registros do caráter 

de aplicação e utilidade de mecanismos desenvolvido pelos 

árabes e descrito no livro “A mecânica dos mecanismos 

engenhosos” de autoria de Badias-Zamam, Isma”Il bin ar-

Razzaz e Al-Jazari (1150 ? – 1220? Datas estimadas). Tal 

livro descreve vários mecanismos baseados em estudos 

gregos e de própria autoria como o lavatório de mãos 

acionado por alavancas e onde bonecos traziam sabão e 

toalha e em seguida recuavam. Sendo tudo desenvolvido 

para atender os sultões e califas em seus palácios. 

Na Europa, por volta do século XV durante a 

Renascimento as ciências modernas foram repensadas e o 

homem passou a ser o centro do universo. Deixa-se os 

conceitos da Idade Média em que tudo tinha uma explicação 

divina, monárquica ou eclesiástica e onde as ciências como 

filosofia, matemática, arquitetura, física, medicina, 

geografia, astronomia, farmácia, alquimia, enfim; deixam a 

clausura dos mosteiros católicos até então, únicos detentores 

do conhecimento para dar lugar ao homem, a natureza, ao 

Antropocentrismo. Pode- se entender, ou chegar a Deus 

através das suas obras (o homem e a natureza) e pelas leis 

que regem suas criaturas. Surge a Mecânica Clássica: 

 

O esforço de Galileu para reunir a cinemática e 

a filosofia natural resultou no que ele chamou de 

a nova ciência do movimento, que os 
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historiadores ainda veem como um passo 

decisivo para as teorias subsequentes. Da 

mesma maneira, a nova extremamente influente 

filosofia natural de René Descartes (1596-

1650), a filosofia mecânica, foi estabelecida a 

partir de suas tentativas de fundar a filosofia 

natural sobre as certezas do raciocino 

geométrico; e a nova filosofia natural de 

Newton baseou-se, como mostrava o título de 

seu livro, em princípios matemáticos". 

(HENRY, 1998, p. 16). 

 

Assim como Galileu, Leonardo da Vinci (1452-1519) 

enveredou pelos estudos das ciências ditas naturais e fez 

grandes feitos, pois tinha um vasto conhecimento e por essa 

razão foi chamado de “O homem dos sete instrumentos” que 

aprendera a observar a natureza e reinventá-la. 

 

Leonardo da Vinci foi certamente um homem da 

ciência, mas em sua época esse aspecto era 

desconhecido, exceto, talvez, por alguns 

íntimos. Para o mundo em geral, ele era um 

mecânico e um artista; sua ciência foi 

compreendida somente muito depois de sua 

morte. Certamente, foi uma opção sua, pois, 

apesar da falta de instrução formal, as invenções 

da imprensa e da gravura estavam disponíveis, 

e ele poderia tê-las usado para difundir seu 

trabalho. Mas ele estava satisfeito em 

contemplá-los e estudá-los em seu próprio 

benefício; ter o suficiente para as suas 

necessidades parece ter sido sua única ambição 

material (RONAN, 2001, p. 17). 

 

Em seus escritos Da Vinci ilustrava suas ideias e fazia 

anotações que explicavam o funcionamento de suas obras. 

Uma delas é o Codex Atlanticus guardado no Museu da 
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História da Ciência em Florênça, Itália. Nele está contido 

algumas páginas do que seria um robô, algo como um 

cavaleiro andante com armadura de ferro típica do século 

XV. Pires (2002) descreve maiores detalhes a cerca desse do 

robô. 

 

Teria sido projetado entre 1495 e 1497, mais ou 

menos na altura em que pintou A Última Ceia e 

elaborou a decoração da Sala dele Asse do 

Castelo da família Sforza em Itália (o ambiente 

retratado nos tetos e paredes da sala, uma 

floresta de árvores altas, com as cúpulas 

pintadas no teto e os troncos nas paredes, parece 

ser o ambiente adequado para um cavaleiro 

andante mecânico). Era, ao que se pensa, capaz 

de mover a cabeça e baços, levantar-se e sentar-

se, abrir e fechar o maxilar da armadura, emitir 

sons, etc. Teria pelo menos dois sistemas de 

juntas diferentes: pernas com três graus de 

liberdade (joelhos, tornozelos e anca) e braços 

com 4 graus de liberdade (ombro, cotovelo, 

pulso e mãos). A fonte de energia era hidráulica, 

recorrendo a canais que passariam por debaixo 

da sala. Mas ele poderia ter pensado em usar 

também molas e/ou contrapesos. Este projeto 

seria o corolário lógico dos seus estudos de 

anatomia e mecânica (p.06). 

 

Ao que parece a robótica tem seu início na tentativa 

de facilitar a vidas das pessoas recriando instrumentos onde 

ele próprio possa se ver, se espelhar e assim compreender a 

si mesmo. Sem dúvida, hoje em qualquer sociedade com 

grande números de indivíduos se faz necessária a interação 

homem x máquina e, cada vez mais, a população ativa e 

mesmo a inativa se percebem em suas atividades diárias com 

mecanismos que a levam, no mínimo, a pensar sobre a 
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evolução tecnológica em que estamos inseridos. Muitas das 

tecnologias que vemos hoje pareciam inatingíveis a bem 

pouco tempo atrás, era como um filme de ficção científica, 

hoje os robôs, por exemplo, são realidades fantásticas 

desenvolvidas pelo homem a serviço do homem. Máquinas 

programáveis segundo a vontade e conhecimento de seu 

criador. Adaptação e interação com o meio, situações 

vivenciadas até então por organismos vivos ao longo do 

tempo, são desenvolvidas por robôs, os quais possibilitam ao 

homem a tranquilidade de que poderão substituí-lo em 

tarefas consideradas perigosas ou inacessíveis a ele, ou até 

mesmo em rotinas que liberem a pessoa humana para 

atividades mais de lazer e convívio com a família, de criação 

e uso do intelecto. Muito embora saibamos que por mais 

desenvolvido que se pense um robô, sabe-se que este nunca 

superará o homem, pelo simples fato de que o próprio 

homem desconhece as suas potencialidades e seus limites 

intelectuais. Entretanto, os meios de produção, são 

beneficiados com esta nova tecnologia que se expande e se 

aprimora a cada dia. Para Castells (1999, p.45)  

 

Sem dúvida, a habilidade ou inabilidade de as 

sociedades dominarem a tecnologia e, em 

especial, aquelas tecnologias que são 

estrategicamente decisivas em cada período 

histórico, traça seu destino a ponto de podermos 

dizer que, embora não determine a evolução 

histórica e a transformação social. A tecnologia 

(ou sua falta) incorpora a capacidade de 

transformação das sociedades, bem como os 

usos que as sociedades, sempre em um processo 

conflituoso, decidem dar ao seu potencial 

tecnológico. 
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A robótica é considerada hoje a mola mestra de uma 

nova mutação dos meios de produção, isto devido a sua 

versatilidade, em oposição à automação fixa ou “hard”, 

atualmente dominante na indústria. Os robôs, graças ao seu 

sistema lógico ou informático, podem ser reprogramados e 

utilizados em uma grande variedade de tarefas. Mas, não é a 

reprogramação o fator mais importante na versatilidade 

desejada e sim a adaptação às variações no seu ambiente de 

trabalho, mediante um sistema adequado de percepção e 

tratamento de informação. (Ferreira, 1991, p.4). 

A palavra robota significa, em tcheco, trabalho e foi 

usada Robot no sentido de que a máquina substitui o trabalho 

humano. A primeira vez que a palavra robô foi usada 

ocorreu, em 1921, numa peça de teatro que tinha como título 

R.U.R – Russum´s Universal Robots, na Tchecoslováquia, 

escrita por Karel Capek. Mas tarde, em 1941, Issac Asimov, 

escreve o livro "O Mentiroso" definindo a robótica e 

descrevendo suas 3 leis que serviram de inspiração para o 

filme " Eu Robô". Tais leis colocam que: 

1. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por 

inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. 

2. Um robô deve obedecer às ordens que lhe são 

dadas por seres humanos, exceto quando essas ordens 

entrarem em conflito com a primeira lei. 

3. Um robô deve proteger sua própria existência 

desde que tal proteção não entre em conflito com a Primeira 

ou Segunda Leis. 

Posteriormente, o Instituto de Robôs da América 

(Robot Instituto of América), oficializa e define: o robô é um 

equipamento multifuncional e reprogramável, projetado para 
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movimentar materiais, peças, ferramentas ou dispositivos 

especializados através de movimentos variados e 

programados, para a execução de uma infinidade de tarefas. 

Aqui, as palavras-chaves são multifuncionais e 

reprogramável. Diferentemente da automação convencional, 

os robôs são projetados para realizarem, dentro dos limites 

especificados, um número irrestrito de diferentes tarefas 

(Ullrich, 1987, p. 8). 

Para O JIRA (Japan Industrial Robot Association) 

robô pode ser classificado em três tipos: Os sequenciais, os 

de ciclo programáveis e os robôs inteligentes. Este último tem 

a seguinte definição: Robôs Inteligentes – são máquinas ou 

agrupamentos de máquinas capazes de se adaptar às 

modificações de ambiente mediante sistemas evoluídos de 

controle, percepção, comunicação e decisão. (Ferreira, 1991, 

p.12). Por meio de mecanismos como AI (Inteligência 

Artificial) os robôs podem perceber por meio de sensores a 

temperatura, pressão, impulsos elétricos, objetos, seres 

humanos; bem como repassar essas informações a seres 

humanos e corrigi-las baseado em parâmetros inseridos no 

software de programação. 

Para Ferreira (1991), em seu livro- Robótica Básica- 

ele faz distinção entre máquinas autônomas e robôs, sendo a 

primeira projetada para um único fim e só através de uma 

nova programação consegue executar algo diferente, 

enquanto que o robô é adaptável, polivalentes, versáteis e 

flexíveis. Sendo a adaptabilidade a capacidade de executar 

tarefas em meio às variações do ambiente, através de 

percepções, controles e decisões.  A polivalência está 

relacionada à capacidade de executar diferentes ações e 
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tarefas mediante ação mecânica articulada de seus membros. 

A versatilidade e flexibilidade englobam os dois conceitos 

anteriores. 

Dentre as aplicações da robótica temos a robótica 

industrial, de entretenimento e a que iremos destacar que é a 

Robótica Pedagógica ou Educacional. 

A robótica é a ciência dos sistemas que interagem 

com o mundo real com ou sem intervenção dos humanos. A 

Robótica torna-se uma interessante ferramenta de uso na 

educação, uma vez que seus projetos oportunizam situações 

de aprendizagem pela resolução de problemas 

interdisciplinares, que podem ser simples ou complexos. O 

ambiente de aprendizagem onde o professor ensina ao aluno 

a montagem, automação e controle de dispositivos 

mecânicos que podem ser controlados pelo computador é 

denominado Robótica Pedagógica ou Robótica Educacional 

(CESAR, 2005).  

Sobre o início da Robótica Educacional são poucos 

os registros, mas sabe-se que W. 

Ross Ashby, médico psiquiatra britânico, desenvolveu 

alguns trabalhos em Cibernética. Escreveu os livros: "Projeto 

para um Cérebro" (1952) e "Introdução a Cibernética" 

(1956), apontando que o cérebro humano trabalha por 

processos mecânicos e como tal pode, em parte, ser 

reproduzido em máquinas. Desenvolveu estudos sobre a 

inteligência e criou o método Homeostat afirmando que a 

inteligência não reside num único local do cérebro e sim em 

sua estrutura como um todo. 

Nesse mesmo seguimento e na mesma época que 

Ashby, Gray Walter um neurofisiologista estudava o 
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"sistema nervoso" de tartarugas denominadas de Elsie e 

Elmer associando a biologia à eletrônica com o objetivo de 

criar animais robóticos autônomos analisando os 

mecanismos de aprendizagem. Tais tartarugas foram 

programadas para executar duas ações que consistia em 

evitar obstáculos grandes e recuar quando colidissem em um, 

além de procurar uma fonte de luz. Suas percepções acerca 

da interação com o meio é algo surpreendente e complexo. 

Ideias que corroboram com o" behaviorismo que estabele 

que a aprendizagem é, em geral, incognoscível, isto é, que 

não podemos entender o que acontece dentro de uma pessoa 

(a teoria da "caixa-preta")" (Aparici 2012, p. 98) 

 

5.1 Campos conceituais 

 

Considerando a linha de trabalho da robótica Lego 

Educacional propostas por Papert e fundamentadas nos 

estudos de Piaget e Vigotsky tem-se como complemento a 

teoria de aprendizagem significativa de Ausubel(1980). Para 

Ausubel et al (1980), a aprendizagem significativa 

corresponde a aquisição de novos conceitos e/ou é um 

processo no qual uma nova informação se relaciona com 

aspectos importantes da estrutura do conhecimento do 

indivíduo. 

Para Coll (1994, p.148). 

 

O aluno aprende um conteúdo qualquer -um 

conceito, uma explicação de um fenômeno 

físico ou social, um procedimento para resolver 

determinado tipo de problemas, uma norma de 

comportamento, um valor a respeitar, etc - 

quando é capaz de atribuir-lhe um significado. 
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Segundo Jesus (1999), com base na teoria de 

Ausubel, os tipos de aprendizagem são assim representados: 

Figura 01: Fluxograma -representação dos tipos de 

aprendizagem. 

FONTE: JESUS, Marcos A. S. de. Jogos na educação matemática: 

análise de uma proposta para a 5ª Série do ensino fundamental. 1999. 

Dissertação de Mestrado em Psicologia da Educação Matemática. 

Universidade Campinas. Campinas 

 

No contexto de sala de aula existem as duas formas 

de aprendizagem por recepção e por descoberta se o 

professor não fizer uso apenas da educação bancário por 

transmissão e recepção. Em espaços não formais de 

aprendizagem pode existir uma diminuição da aprendizagem 

por recepção e uma maximização da aprendizagem por 

Tipos de 

 

por recepção 
por 

 

 mecânica  mecânica 
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descoberta. 

No entanto, através da experimentação e do uso da 

robótica Lego há um equilíbrio 

entre a aprendizagem por recepção e por descoberta, porém 

a aprendizagem significativa é preponderante em ambas as 

situações. Pois a aprendizagem mecânica ocorre se a tarefa 

consistir de associações puramente arbitrárias, quando falta 

ao aluno o conhecimento prévio necessário para tornar a 

tarefa potencialmente significativa. Existe uma carência de 

pontos de ancoragem e uma memorização desconectada das 

estruturas cognitivas existentes. (Ausubel et al, 1980). 
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CAPÍTULO 6 
 

METODOLOGIA 

 

 

Apresenta-se aqui um capítulo com o objetivo de 

descrever os passos utilizados no desenvolvimento da 

pesquisa, com fins de esclarecer cada etapa vivenciada. 

Neste sentido, ele se encontra subdividido da seguinte forma: 

estudo qualificado com base em Papert, panorama do 

município de Flores – PE, público-alvo da pesquisa, 

caracterização da escola, procedimentos para coleta e análise 

dos dados, componentes da estrutura, aperfeiçoamento e 

testes da estrutura, versão arduíno, estatística aplicada. Por 

fim, os resultados e discussão, os quais darão ênfase às 

observações e registros in loco que permeiam a pesquisa. 

 

6.1 Estudo qualitativo com base em Papert 

 

Temos também na vanguarda da Robótica 

Educacional o relevante Professor Sul Africano Saymour 

Papert, pesquisador na área de matemática na Cambrige 

University no período de 1954 a 1958, Posteriormente, 

integrante do Centro de Epistemologia Genética de Genebra 

de 1958 a 1963 e em 1964 torna-se membro do Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts (MIT). Também é um dos 

fundadores do MIT (Massachusetts Institute of Tecnology) 

Media Lab e integrante do projeto " um computador por 

criança" que prevê a disponibilização de um laptop por 

criança em idade escolar. O governo brasileiro fez adesão a 
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esse projeto em janeiro de 2007 no estado do Rio Grande do 

Sul e posteriormente vários outros estados também aderiram 

ao programa. Seus trabalhos estão sempre direcionados para 

o desenvolvimento de estruturas e programas que levassem 

os alunos ao desenvolvimento de atividades intelectuais 

construtivistas, haja vista sua concordância com a teoria de 

Piaget (1973) que apresentava o Construtivismo como sendo 

a forma ativa de aprendizagem em que as crianças poderiam 

construir suas próprias suposições e conhecimentos com 

base em suas experiências de vida. O construtivismo sugere 

que os estudantes criam conhecimento enquanto 

compreendem suas experiências (Driscoll,2000, p. 376). 

Papert foi visionário, pois nessa época já existia um 

movimento denominado Instrução Auxiliada por 

Computador - CAI (Computer Aided Instruction) que obteve 

início com o advento da computação, mas que não teve êxito 

devido a forma tradicional e pouco criativa de ensinar, pois 

os objetivos eram o de programar um computador através do 

uso do quadro-negro, livros didáticos ou folhas de 

exercícios. Ao perceber que os computadores poderiam ser 

ferramentas importantes e inovadoras no âmbito educacional 

aliado a uma metodologia diferenciada ele criou o 

Movimento de Tecnologia Educacional Progressista PEI 

(Progressive Educational Technology Movement) a partir de 

um de seus mais conhecidos trabalhos que é a tartaruga 

controlada em LOGO - linguagem de programação bastante 

acessível até para crianças. As primeiras tartarugas eram 

grandes e resistentes com capacidade de resistir ao peso de 

uma criança. 

Mais tarde as tartarugas se converteram em modelos 
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reduzidos com motores, sensores e sintetizadores de voz e o 

projeto LOGO torna-se LEGO / LOGO, também no MIT e 

se difunde pelo mundo. A LEGO, empresa Dinamarquesa 

alia o lúdico dos seus brinquedos de encaixe com a robótica 

e a linguagem e a filosofia de aprendizagem LOGO. Agora 

temos polias, engrenagens, leds, motores, sensores, 

memórias que podem se tornar o brinquedo que a criança 

quiser desenvolver fazendo uso da física, mecânica e de 

muita criatividade. Para facilitar ainda mais o contato das 

crianças com a robótica foram incorporadas novas 

linguagens de programação sendo a ROBOLAB mais atual. 

O usuário realiza a programação de forma intuitiva 

movimentando ícones através de uma linguagem gráfica 

representativa das funções que se deseja que o robô-

brinquedo execute. 

Para Papert (1980/1985. p. 17): 

 

(...) a frase “instrução ajudada pelo computador 

“(computer-´aidedinstriction) significa fazer 

com que o computador ensine a criança. Pode-

se dizer o computador está sendo para 

“programar” a criança. Na minha perspectica é 

a criança que deve programar o computador e, 

ao fazê-lo, ela adquire um sentimento de 

domínio sobre um dos mais modernos e 

poderosos equipamentos tecnológicos e 

estabelece um contato íntimo com algumas das 

idéias mais profundas da ciência, da matemática 

e da arte de construir modelos intelectuais. 

(p.17) 

 

Percebe-se que o computador, nesse processo, 

configurou uma nova roupagem aos artefatos tradicionais 

para a transmissão/replicação de conhecimento. Em outras 
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palavras, “o uso do computador como máquina de ensinar 

consiste na informatização dos métodos de ensino 

tradicionais” (Valente, 1993b, p.32). Assim, a robótica pode 

auxiliar práticas pedagógicas mais inovadoras e 

principalmente mais motivadoras ao processo ensino- 

aprendizagem? Quais seriam os benefícios do ensino da 

robótica como mecanismo de inclusão social? (...) tornei-me 

obcecado pela pergunta: Poderia o acesso a computadores 

permitir às crianças algo semelhante ao impulso intelectual 

que experimentei com o acesso aos computadores do MIT? 

(PAPERT, op. cit., p 158) 

Ainda Papert (1994, p.6), a escola está no contexto 

da sociedade e como tal, vive "ou deve viver" a mesma 

revolução tecnológica dos dias atuais. Tal revolução 

tecnológica que é responsável pela forte necessidade de 

aprender melhor oferece também os meios para adotar ações 

eficazes. As tecnologias de informação, desde a televisão até 

os computadores e todas as suas combinações, abrem 

oportunidades sem precedentes para a ação afim de melhorar 

a qualidade do ambiente de aprendizagem. 

Prado (1999,p.27) afirma que Piaget e seus 

colaboradores contribuíram efetivamente para a 

compreensão do desenvolvimento humano e que o 

construcionismo de Papert inspirou- se, em parte, na 

psicologia genética de Piaget, “no qual o desenvolvimento 

cognitivo é um processo de construção e reconstrução das 

estruturas mentais”. 

Deste modo, para Piaget (1972) a aprendizagem passa 

por assimilações e acomodações, advindas da relação do 

sujeito com o meio ao qual está situado. A assimilação está 
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ligada a ação do sujeito sobre o objeto numa incorporação de 

informações e experiências sobre as já existentes. A 

acomodação está relacionada a modificação desses conceitos 

existentes para a formação de novas estruturas cognitivas. 

Assim, o movimento de equilíbrio entre assimilação e 

acomodação é constante e se caracteriza como adaptação, 

algo fundamental para o sucesso cognitivo. "Toda 

inteligência é uma adaptação" (Piaget. 1982. p. 162) 

Nesse sentido, Jean Piaget desenvolveu uma ideia 

para o desenvolvimento intelectual de pessoas, enquanto 

Papert fez uso dessa mesma ideia sobre o prisma da robótica 

educacional fazendo uso do ambiente computacional e da 

inteligência artificial. Em tempos de enormes avalanches de 

informação, selecionar o que de fato é interessante a ser 

transformado em conhecimento é um desafio, em especial, 

para professores. Lançar-se a experimentação, ao novo que 

causa desequilíbrio, é romper paradigmas. Segundo Almeida 

(1999, p. 32): 

 

O sujeito inserido num certo contexto histórico, 

político, social, realiza reflexões sobre a sua 

ação, ou seja, o sujeito apropria-se de sua ação, 

analisa-a, retira elementos de seu interesse e a 

reconstrói em outro patamar. A ação material do 

sujeito e suas possíveis evocações propiciam 

abstrações empíricas, enquanto que as 

abstrações reflexivas resultam das 

coordenações das ações do sujeito. 

 

Enquanto para Piaget a ação sobre os objetos é 

promotora de desenvolvimento intelectual, para Vygostsky a 

interação social, a relação com outros indivíduos é que 
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proporciona o desenvolvimento intelectual que é, por sua vez 

mais amplo que a aprendizagem. Vygotsky contemporâneo 

de Piaget contribui também nesse sentido quanto aponta que 

existe "zona de Desenvolvimento Proximal" (ZDP) que 

segundo ele é a "distância entre o Nível de Desenvolvimento 

Real, que se costuma determinar através da solução 

independente de problemas, e o Nível de Desenvolvimento 

Potencial (NDP), determinado através da solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou companheiros 

mais capazes" (Vygotsky, 1984, p.97). No caso, seria a 

diferença, entre o desenvolvimento independente e o 

assistido. 

Papert ao considerar os estudos de Piaget e Vygotsky, 

considera que a interação com o mundo, com suas 

ferramentas e com os outros indivíduos através da linguagem 

são subsídios para o desenvolvimento intelectual. Maturana 

(2001) coloca de forma profunda que o progresso, a ciência 

ou a tecnologia não são valores em si mesmos e, sim, a nossa 

capacidade de sermos responsáveis por nossos desejos, o 

enfrentamento da nossa responsabilidade perante nossa 

condição humana e social. Para que aconteça esses desejos de 

forma responsável a escola, os professores deveram repensar 

constantemente sobre sua função pedagógica e social, a fim 

de inovar aulas e práticas possibilitando aos educandos novos 

horizontes. 

Nesse mesmo sentido Paulo Freire, critica a educação 

atual como uma "educação bancária", onde o professor 

deposita pequenos pacotes de informações diárias e espera 

que o aluno as guarde. Não havendo nenhuma construção ou 

motivação pela descoberta. Freire diz que o ato de "ensinar" 



 

 

 - 103 -  

não é "transferir conhecimentos, mas criar a possibilidade 

para sua produção ou sua construção" (Freire, 1996, p.27). 

Assim, o que se aprende tem um significado quando parte da 

experimentação, da ação sobre o objeto do conhecimento em 

meio aos pares. 

No entanto, "(...) a principal preocupação que se deve 

ter quando se introduz uma nova tecnologia em sala de aula 

é com relação a qualidade da aprendizagem resultante do uso 

dessa tecnologia" Quartiego, op.cit, p. 58). A robótica 

educacional traz consigo a possibilidade do novo, da 

descoberta e da construção gradual de conhecimentos e que 

se bem direcionada desenvolve a interação social em seu 

âmbito mais elevado que é a socialização por meio da 

inclusão social, numa preocupação de resolução de 

problemas não apenas conteudistas mas, também sociais. 

Para Papert (1994), o computador é máquina das 

crianças, com isso, sua proposta estimula o desenvolvimento 

intelectual por meio do uso do computador e da robótica 

como instrumentos que estimulam a criatividade tanto a 

nível individual quanto em equipes. Desta forma a 

linguagem de programação LOGO, criada por Papert no 

renomado MIT sofre modificações para se adequar aos 

brinquedos LEGO e assim unir a robótica ao lúdico. As 

ciências como física, matemática, mecânica, biologia, 

psicologia puderam ser agradáveis e o campo de 

contextualização do conhecimento ampliado. Hoje em mais 

de 50 países pelo mundo utiliza-se a robótica Lego 

Education. Tal proposta apresenta quatro fases: 

Contextualizar, Construir, Analisar e Continuar, que para a 

Lego (2008a) podem ser definidas como: 
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1 Contextualizar: a partir de uma situação-

problema do mundo real faz-se uma 

observação entre os conhecimentos prévios 

dos alunos com aqueles que serão necessários 

para o desenvolvimento da atividade prática. 

2 Construir: neste momento de montagem é 

realizado o manuseio das peças e de possíveis 

programações a serem elaboradas. Aqui a 

física, a matemática e o raciocínio- lógicos 

são essenciais, além do trabalho em equipe, 

pois faz-se necessário ouvir as tempestades de 

ideias e decidirem na teoria ou na prática qual 

o melhor caminho a seguir. Nesse momento o 

professor pode ser o grande organizador das 

ideias. 

3 Continuar: com algumas habilidades ora 

adquiridas é proposto um novo desafio que 

tenha como base o trabalho anterior em um 

nível mais elevado, com o intuito de 

promover o "aprender a aprender" com 

autonomia. 

4 Analisar: nesta fase temos a experimentação e 

a correção dos possíveis erros. Sendo o erro 

aqui muito positivo, pois ele aponta caminhos 

de uma aprendizagem realmente significativa. 

Após toda as correções o projeto pode ser 

validado por todos da equipe. 

 

A Lego Education (2009) propõe que os projetos 

sejam desenvolvidos com equipes de 4 componentes, onde 
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cada um assume uma função em forma de rodízio, para todos 

serem oportunizados nas experiências inerentes a cada 

função. As funções são elencadas da seguinte forma: 

 

1. Organizador é o responsável por organizar as 

peças contidas na caixa Lego. Sua função é 

coordenar a contagem das peças no início e no 

fim das etapas de cada projeto registrando o 

trabalho em relatórios, com informações do 

projeto. 

2. Construtor é o responsável pela montagem e 

pela organização de seus companheiros, para 

que eles participem da montagem. 

3. Programador é o que elabora o programa e 

automatiza o robô com auxílio do 

computador, programa Lego e bloco 

programável NXT da Lego. 

4. Apresentador/ Líder de equipe é o 

responsável pela coordenação e execução do 

projeto, sendo ele a ponte entre equipe- 

dúvidas- professor- equipe- soluções. 

Também apresenta o projeto pronto 

informando como funciona, para que serve e 

a opinião da equipe. 

 

Com isso, o trabalho em equipe é desenvolvido 

tomando como base a interação social de indivíduos que 

buscam resolver questões inerentes ao desenvolvimento da 

estrutura dos robôs e sua programação sendo que para isso o 

conhecimento em matemática, física e outras áreas do 
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conhecimento se faz necessárias, mas que além disso a 

resolução de conflitos pessoais se concretiza por uma causa 

maior que é encontrar soluções para pessoas que precisam de 

tecnologias assistivas. 

 

6.2 Panorama do município de Flores – PE 

 

A referido trabalho foi desenvolvido no município de 

Flores/PE, no Alto Sertão do Pajeú, região de clima 

semiárido com predominância de vegetação de caatinga e 

grande escassez de chuva. De acordo com o censo 

demográfico de 2010, o município de Flores possui uma 

população 22.169 habitantes, dos quais 60% residem na zona 

rural. Abaixo vê-se a localização geográfica do município de 

Flores no estado de Pernambuco e no Brasil. 

 

Figura 02 – Mapas de localização do município de Flores/PE 

FONTE: FLORES (PERNAMBUCO). WIKIPEDIA. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/ wiki/Flores_ (Pernambuco)>. Acesso em: 10 

nov. 2016. 

 

Economicamente suas famílias possuem baixa renda, 

sendo sua grande maioria filhos de agricultores, os demais 
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são filhos de comerciantes, artesãos, funcionários públicos e 

aposentados. Apresenta ainda um número de 14.034 

alfabetizados e 8.135 analfabetos (36,7%). Porém, vem 

apresentando uma evolução em face de avaliações externas 

como é demonstrado na Tabela 02. No que se refere ao Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco 

(IDEPE), em 2015 Pernambuco assumiu o ranking nacional 

com a nota 3.9, demonstrando que vem tendo um avanço 

positivo se comparado aos anos anteriores. 

 

TABELA 02 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE FLORES 

(PE). 

 

Ano 2005 2007 2009 2011 2013 2015  

Nota 3,2 3,5 3,8 4,4 4,8 5,4  

Fonte: INEP. (2016). 

 

Dos 17 municípios da região do Alto Pajeú, Flores 

tem o pior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) que é 

de 0,556. Outro fato é que dentre o índice de expectativa de 

vida(longevidade), renda e educação o pior índice está na 

educação. O acesso a educação de qualidade, bens culturais, 

tecnológicos e visão de futuro foram inexistentes ou 

ineficientes desde sua fundação em 11 /09/ 1858. 

 

6.2.1 Público alvo da pesquisa 

 

A escola em que o trabalho foi desenvolvido possui 

uma clientela de alunos na faixa etária de 15 à 18 anos, sendo 
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a maioria residente na zona rural de Flores - PE e tendo pouco 

acesso às tecnologias, em especial às assistivas. Com uma 

equipe de 07(sete) alunos do 2º e 3º anos do ensino médio 

participantes da pesquisa-ação, sendo (03) três meninas e 

04(quatro) meninos que apresentam bom desempenho 

escolar e social, desenvolvem trabalhos voluntários na escola 

e na comunidade, e que possuem bolsas de Iniciação à 

Pesquisa científica do Capes/Cnpq no projeto de extensão 

LABREP- Laboratório de Robótica Aplicada a Engenharia 

de Pesca da UAST-UFRPE Unidade Acadêmica de Serra 

Talhada. 

O corpo docente é composto de 10 (dez) professores, 

são 08 do sexo feminino e 02 (dois) do sexo masculino, 06 

(seis) se declaram brancos e 04 (quatro) pardos. Os mesmos 

possuem idades variadas. 03 (três) possuem idade até 24 

anos, 01(um) entre 30 e 39 anos, 03 (três) entre 40 e 49 anos, 

01 (um) entre 50 e 54 anos e 02 (dois) com mais de 55 anos. 

No que tange a formação acadêmica, todos possuem 

curso de graduação em seus respectivos campos do 

conhecimento. Dois professores concluíram suas referidas 

graduações a menos de 02 (dois) anos, quatro deles 

concluíram num intervalo de 03 a 14 anos atrás, três deles 

concluíram essa graduação em torno de 15 a 20 anos atrás, 

dois deles concluíram há mais de 20 anos e um dos 

professores concluiu a graduação há mais de 30 anos. Quanto 

a natureza da instituição a qual cursou a graduação todos, 

com exceção de 01(um) – que cursou em Universidade 

Pública – cursaram em instituição privada e na modalidade 

presencial. 

 



 

 

 - 109 -  

Todos possuem cursos de especialização em seus 

respectivos campos de atuação e cinco professores lecionam 

na escola em questão há mais de 7 anos, um há mais de 20 

anos e os outros quatro lecionam a menos de 3 anos. Todos 

possuem mais de 5 anos de experiência no exercício do 

magistério. Todos participam de pelo menos de 3 formações 

continuadas por ano. A carga horária semanal é de pelo 

menos 40 horas, pois o regime de funcionamento da referida 

escola é semi-integral e com dedicação exclusiva. A média 

salarial é algo em torno de R$ 3.000,00 (Três mil reais). 

 

6.3 Caracterização da escola 

 

A Escola Estadual EREM Aires Gama é uma escola 

pública, que está sobre a jurisprudência da GRE –Gerência 

Regional de Ensino do Sertão do Alto Pajeú / Afogados da 

Ingazeira. Sua fundação se deu em 1948, porém sua 

publicação no diário oficial data de 01/04/1966 com nº 1101. 

Localizada no município de Flores à 400 Km de Recife, 

capital desse estado está situada à Rua Cleto Campelo, 51, 

centro. 

Hoje atende a uma clientela de 312 (trezentos e doze) 

alunos oriundos das zonas urbana e rural do município de 

Flores, sendo 224 (duzentos e vinte e quatro) alunos 

estudantes em regime semi-integral no Ensino Médio com 

idades entre 14 e 18 anos, nos turnos matutino e vespertino 

e noturno aos 88(oitenta e oito) alunos na modalidade 

EJAME (Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio) 

com distorção idade-série. 

 



 

 

 - 110 -  

A Escola de Referência em Ensino Médio Aires 

Gama, neste ano de 2017 completa 70 anos, sendo a primeira 

construída no município de Flores (PE). Sua área territorial 

é bastante ampla, com aproximadamente 5.600 m². Porém, a 

área construída é bem pequena como mostra a Figura 03. 

Compreende 01 (uma) Secretaria, 01 (uma) Biblioteca 

adaptada, 07 (sete) salas de aula, 01 (uma) Cozinha, 01 (um) 

Depósito para merenda, 01(um) Almoxarifado, 03 (três) 

Sanitários – masculinos, 03 (três) Sanitários – femininos, 

01(um) Sanitário – funcionários (unisex), 01(um) Sanitário 

para pessoas com necessidades especiais, 01 (um) 

Laboratório de informática. 

 

Figura 03: Fachada da Escola de Referência em Ensino 

Médio Aires Gama 

FONTE: Autoria própria (2014). 

 

A referida escola é reconhecida no município pela 

vanguarda em projetos e práticas de mobilização envolvendo 

a comunidade destacando-se a FECICA (Feira de ciências, 

cultura e Arte), projetos de robótica, grupos culturais, clubes 
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de estudo, aulas de campo e cursos técnico profissionalizante 

de introdução a informática e técnico em segurança do 

trabalho. 

Quanto aos recursos financeiros são oriundos do 

MEC/FNDE através da UEX (Unidade Executora) e do 

Conselho Escolar, pelo Governo do Estado de Pernambuco 

através da SEE (Secretaria de Educação), do Programa de 

Educação Integral e do PROEMI (Programa Ensino Médio 

Inovador) 

Quanto a equipe docente é composta por 10 

professores, os quais 2 (dois) estão cursando mestrado 

profissional e 1(um) possui o mestrado concluído. Os outros 

possuem especialização em suas respectivas áreas de 

atuação. A maioria dos funcionários residem no munícipio. 

A Escola de Referência em Ensino Médio Aires 

Gama, tem como filosofia oferecer uma educação de 

qualidade pautada nos princípios de uma democracia 

participativa, comunitária, cristã e ambiental, tornando-se 

um espaço cultural de socialização e desenvolvimento do 

educando, preparando-o para o exercício de sua plena 

cidadania, pautado nos pilares de Jackes Debois, aprender a 

aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender  a 

conhecer em consonância com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e leis que regem e determinam a educação em 

nosso país. 

Tem como visão de futuro ser reconhecida no Brasil, 

pela excelência na oferta de Educação e pelo compromisso 

com a responsabilidade social. Sua missão é formar 

educandos empreendedores capazes de utilizar suas 

competências e habilidades para superar os desafios da 
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contemporaneidade com responsabilidade social. Tem ainda 

como valores: 

I. Ética: sentimento que permeia os princípios que 

regem o comportamento individual e social de todo 

cidadão. 

II. Respeito: condição necessária que favorece o 

fortalecimento da inter-relação no ambiente escolar 

entre líderes e liderados. 

III. Responsabilidade: condição de responder atos 

praticados e de justificar as razões de suas ações. 

IV. Compromisso: compreensão das funções e 

atribuições no cumprimento das metas estabelecidas. 

V. Disciplina: condição fundamental para o 

desenvolvimento integral do ser humano. 

 O trabalho pedagógico da Escola Erem Aires Gama 

tem como base os PCNs e a fundamentação teórica de alguns 

pensadores, ao qual assume posturas: 

I. Questionadora: na medida em que apresenta as 

contradições básicas da vida com problemas que 

desafiam as pessoas nela envolvidas; 

II. Integradora: na medida em que possibilita as pessoas 

captarem o desafio e se relacionarem com todas as 

dimensões da vida; 

III. Crítica: na medida em que oportuniza a busca das 

causas dos problemas existenciais, sociais e políticos; 

IV. Impulsionadora da ação: na medida em que ao 

responderem os desafios, as pessoas sintam-se 

comprometidas no processo de transformação de sua 

realidade; 

V. Dialógica: na medida em que elas são chamadas a 
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conhecer, a elaborar o seu conhecimento, quando se 

encontram em autentica comunicação com outras 

pessoas; 

VI. Criativa: na medida em que oferece a elas a 

possibilidade de construir seu saber, partilhando suas 

experiências, inventando e reinventando seu mundo, 

criando sua cultura e forjando seu destino como seres 

históricos; 

VII. Permanente: na medida em que, considerando os 

alunos como seres inacabados, numa realidade 

igualmente inacabada, dá-lhes a chance de 

refazerem, na ação-refexão, constantemente, sua 

realidade existencial, tendo em vista sua plena 

libertação, em busca do saber. 

 

A avaliação, parte integrante do processo ensino-

aprendizagem, é, portanto contínua, cumulativa, e de 

fundamental importância no desempenho dos estudantes, 

mediante a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos, a fim de proporcionar aos seu estudantes: 

- Continuidade de aprendizagem na construção do seu 

conhecimento; 

- Condições de prosseguimento de seus estudos em 

níveis mais elevados; 

 - Contribuir para a integração definitiva do educando 

no usufruto da cidadania. 

 

6.4 Procedimentos para coleta e análise de dados 

 

Tal projeto foi desenvolvido através de uma 
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pesquisa-ação por alunos da Escola de Referência em Ensino 

Médio (Erem Aires Gama) da cidade de Flores - PE, em 

conjunto com 2(dois) portadores de deficiência visual e 

demais alunos da referida escola, bem como alunos e 

comunidade das escolas públicas e particulares das cidades 

circunvizinhas. 

Compreendendo tal dificuldade foi visto a 

necessidade de criar um mecanismo que venha a facilitar a 

vida dos deficientes visuais no acesso ao bebedouro público 

sem que o mesmo contamine a própria água e possa ter o 

direito a escolher entre água natural ou gelada. Tal estudo 

requereu uma pesquisa-ação, com respaldo embasado nos 

estudos de Papert, contudo construiu-se um protótipo que 

não constava na literatura robótica, logo o público alvo foi 

co-partícipe do projeto, o que aumentou a chance de criar 

condições satisfatórias de uso do bebedouro desde a sua 

localização e sinalização até o enchimento automático do 

copo. 

Os materiais que foram utilizados para o 

desenvolvimento do protótipo que foi acoplado ao 

bebedouro de galão foram o Kit Lego, material de encaixe 

com peças montáveis e desmontáveis e microcontrolador 

Mindstorms NXT 2.0 movido à bateria recarregável e 

programado pelo software Mindstorms 2.0. 
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Componentes da estrutura 

 

Inicialmente, foi preciso analisar os materiais que 

seriam utilizados na composição da estrutura. Para as 

primeiras versões do acoplador foram utilizados o Kit Lego 

e um microcontrolador Mindstorms NXT 2.0 movido à 

bateria recarregável. A programação foi feita utilizando o 

software Mindstorms 2.0. E os componentes estruturais 

conforme mostra a figura 04 que são os componentes da 

estrutura lego. 

 

Figura 04: Componentes do bloco Lego NXT 

Mindstorms 2.0. 

 
FONTE: LEGO MINDSTORMS. SLIDESHARE. Disponível em: < 

http://pt.slideshare.net/ALVARO190/trabajo-1-lego >. Acesso em: 10 

nov. 2016. 

 

Contudo, atentos às dificuldades que iríamos 

encontrar tanto nos custos quanto na funcionalidade do 

design dos protótipos, fizemos a opção de utilizar o Arduíno, 

http://pt.slideshare.net/ALVARO190/trabajo-1-lego
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que não só diminuiu os custos da fabricação do acoplador, 

como também facilitou a programação do mesmo e ainda 

garantiu uma maior eficiência do protótipo final. 

 

Figura 05: Materiais e protótipo. 

A                                            B 

FONTE: O autor (2011). 

a) Kit de materiais utilizados na montagem dos primeiros protótipos; 

b) Protótipo do Acoplador Aqu@cess montado para teste; 

 

Aperfeiçoamento e testes da estrutura 

 

O período posterior ao desenvolvimento do protótipo, 

se deu para a condução de testes para aperfeiçoamento do 

Acoplador Aqu@cess. Os mesmos foram realizados junto à 

comunidade escolar do EREM Aires Gama, nas feiras de 

ciência local, regional e nacional. Tais testes nos 

possibilitaram uma maior noção do que precisaríamos 

aperfeiçoar no experimento, especialmente no que diz 

respeito a características estruturais, como o manuseio 

adequado e a efetiva identificação do porta copos sem que o 

portador de deficiência visual derrubasse-os. 

Para tais testes, a estrutura do experimento (ver figura 

2) foi fixada com ventosas e fita de silicone. Nas torneiras, 
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como engrenagem principal, foi utilizado um acionador de 

plug (sensor de contato ou toque) (ver figura 1), bem como 

um sinal sonoro (sensor de presença) para que o portador de 

deficiência visual e qualquer outra pessoa possa utilizá-lo. 

 

Figura 06: Materiais e protótipo. 

               A                                B                             C 

FONTE: Autoria própria (2012) 

c) Testes realizados na UAST/UFRPE – Serra Talhada-PE; 

d) Testes e exposição realizados na V FECICA 2013- Flores-PE; 

e) Testes e exposição realizados na UFRPE/UAST com o (MO) e 

LABREP; 

 

Versão Arduíno 

 

O Arduíno utiliza linguagem de programação 

baseada em C (MCROBERTS, 2011). Apesar da semelhança 

com C, a linguagem possui particularidades. No entanto, é 

uma ótima opção para o ensino de programação o no curso 

de Engenharia de Pesca, uma vez que é visto a linguagem C 

neste curso. 
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Figura 07: Kit utilizado através da robótica arduíno 

FONTE: Google Imagens. 

f) Placa arduíno; 

g) Válvula solenoide 12v; 

h) Relê 12v; 

i) Fonte de computador 12v; 

j) Sensor de LDR; 

k) Protoboard; 

 

Considerando que a melhoria estrutural possibilitaria 

uma melhoria no protótipo como um todo, passamos a 

utilizar uma placa Arduíno UNO, e fizemos uma substituição 

completa dos componentes que antes eram Lego (sensores 

de presença, sensores de luz, fonte de energia, servo-

motores) para Arduíno. Com o acréscimo de novos 

componentes do Kit Arduíno UNO Rev 3 tais como novos 

sensores de presença e luminosidade, o acréscimo de relês, 

uma nova fonte de energia e duas válvulas solenóides, 

simplificamos o funcionamento final do acoplador, 

permitindo que ele funcionasse de forma mais autônoma 

precisa. 
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Figura 08: Nova versão do Aqu@cess aplicando Arduino. 

FONTE: Autoria Própria (2012). 

a) Robótica Arduíno do Aqu@cess; 

b) Exposição da nova versão Arduíno com os alunos desenvolvedores; 

 

Quanto à identificação espacial do bebedouro foi 

colocado guias em alto relevo no chão, cartaz bilíngue 

(português/braile) com o a informação “Bebedouro para 

portadores de deficiência visual”, na altura que um 

cadeirante pudesse visualizar. O indicativo de água gelada e 

natural foi escrito em braille e posicionado logo abaixo do 

botão acionador de água, ao qual é ativado apenas uma vez, 

se e somente se na bandeja de copos do bebedouro estiver 

presente o copo, evitando-se assim, o desperdício de água 

por meio de um falso acionamento. 

 

6.4.1 Estatística aplicada 

 

Os questionários utilizados nesta pesquisa 

apresentaram questões objetivas e abertas as quais foram 

tratadas no Excel e aplicadas tanto para alunos do 2º ano do 

ensino médio quanto para professores do quadro efetivo e 

contratado da escola. Os questionários foram aplicados de 
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forma aleatórias. Porém, as respostas selecionadas foram as 

que representavam uma linha de pensamento semelhante na 

maioria dos questionários e descreviam de forma mais 

detalhada a temática. 

Os alunos do 2º ano foram escolhidos por já terem 

um ano de experiência e envolvimento na robótica 

educacional na escola e assim, terem uma melhor visão 

acerca de seu desenvolvimento. 
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CAPÍTULO 7 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Durante muito tempo a história humana foi marcada 

por práticas excludentes, das quais pessoas com algum tipo 

de deficiência, seja ela física ou mental, foram excluídas e 

deixadas à margem. No entanto, nas últimas décadas esse 

contexto vem se modificando, já que emergiram novos 

conceitos que passaram a envolver a integração de pessoas 

de diferentes condições na sociedade, o mais importante 

deles foi a da inclusão que busca o respeito pelas diferenças 

e uma adaptação das mesmas ao contexto social. 

Tão nocivo quanto a exclusão do portador de alguma 

deficiência é a exclusão digital, onde o avanço da ciência não 

chega às pessoas de baixa renda lhes negando o direito à 

participação e os benefícios que a ciência e tecnologia trazem 

para a construção da cidadania e dignidade humana. Para 

Demo (2003), a “autonomia emancipatória” é negada 

quando não se pode” comandar seu próprio destino”, e 

explica: 

 

o cerne mais duro da pobreza é político. 

Exclusão social mais dramática não é só não 

dispor de bens essenciais. É sobretudo, não 

conseguir alçar-se à condição de sujeito 

capaz de comandar seu destino. Nega-se não 

só acesso material, mas principalmente a 

autonomia emancipatória (DEMO, 2003, p. 

36). 

 



 

 

 - 122 -  

Com esse trabalho alcançamos o objetivo traçado a 

princípio que foi utilizar a robótica Lego muito usada para o 

lúdico e desenvolvimento de habilidades técnicas, para a 

aprendizagem e contextualização de conhecimentos 

acadêmicos. Além de aplicá-la para o desenvolvimento de 

tecnologias assistivas que proporcionem uma ampliação das 

habilidades funcionais de todas as pessoas, inclusive do 

portador de deficiência visual no que se refere ao uso de 

bebedouros de galão em estabelecimentos públicos, e tendo 

como colaboradores as pessoas para as quais ele foi criado. 

O portador de deficiência visual que aqui o 

chamaremos de Sr. Jota, (40 anos) participou dos testes para 

verificar a eficácia do equipamento e é residente em Recife-

PE o qual foi adquirindo uma cegueira progressiva iniciada 

aos 5 anos e não foi incluído na educação formal devido não 

aceitar sua condição e achar que todos iriam rir dele, assim, 

não sabe ler o Braille tão pouco sabe dos direitos que lhe 

assiste. Ele relatou que o “único aparelho que facilita a vida 

dele é um celular que diz a hora pra ele” mostrou-nos com 

muita alegria o aparelho, inclusive bem simples, pois o poder 

aquisitivo da família é baixo. Sr. Jota viu nosso projeto como 

um grande “favor” para ele que conta apenas com o celular e 

um rádio como tecnologia usual. Tem como incentivadora 

uma sobrinha de 17 anos que viu o protótipo Aqu@cess e o 

levou até nós. A partir dos testes pudemos perceber que 

tínhamos que mudar o porta copos e colocar uma divisória na 

bandeja de copos para separar o local de água gelada e de 

água natural evitando que ele ligue o botão esquerdo e 

coloque o copo no lado direito o que não acionará o servo 

motor, portanto ele não tomará a água. 
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Os alunos que desenvolveram a ideia realizavam 

trabalhos voluntários na comunidade e na escola, porém 

apresentavam indisposição para a pesquisa e conteúdos 

ministrados em sala de aula o que ocasionava baixo 

rendimento escolar. No entanto, devido a sensibilidade social 

presente neles, sentiram-se desafiados a contribuir para a 

melhoria das condições de vida dos portadores de deficiência 

visual. Até então, a robótica era apenas entretenimento mas, 

com o surgimento de uma problemática tudo tornou-se mais 

significativo e durante quatro meses de persistência, 

desistência, incentivo de minha parte, fornecimento de 

materiais de testes pela escola e testes iniciais com os alunos 

da escola o protótipo ficou pronto. Com esse projeto a 

autoestima dos idealizadores, o rendimento escolar e a 

construção da cidadania se consolidaram oportunizando 

horizontes até então nunca almejados por eles e por muitos 

professores e alunos da escola e da região do Pajeú 

pernambucano. 

Obteve-se assim, testes satisfatórios por usuários 

portadores e não portadores de cegueira, além de premiação 

na categoria desenvolvimento tecnológico em feiras locais, 

regionais e nacional. 

Desta feita, pela relevância do projeto, conquistou-se 

a premiação na XIX Ciência Jovem em Olinda- PE no mês 

de Outubro de 2013.(ver figura 4) , Feira Nacional na 

modalidade Desenvolvimento Tecnológico com o 4º lugar o 

que nos credenciou para a FENECIT 2014 (Feira Nordestina 

de Ciência e Tecnologia ) em Recife-PE ; além de 

expressivas exposições junto ao MO(Museu de 

Oceanografia) da UFRPE/UAST em setembro de 2013, e na 
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Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Escola de 

Referência em Ensino Médio Aires Gama em Flores-PE na V 

FECICA (Feira de Ciências Cultura e Artes) (ver  figura 4 )  

 

Figura 07: Premiação do protótipo Aqu@cess na XIX 

Ciência Jovem em Olinda- PE/2013. 

 
FONTE: O autor (2013). 

 

Assim, alcançou-se um grande público de sertanejos, 

litorâneos, crianças, jovens idosos, portadores de condições 

físicas distintas, acadêmicos e leigos da nossa região, estado 

e do Brasil; os quais contribuíram para o aperfeiçoamento do 

protótipo e suas aplicações certamente despertaram uma 

autonomia social e intelectual em uma localidade que 

apresenta um grande número de excluídos nos mais diversos 

setores, mas que puderam perceber a ponta do iceberg 

quando se desenvolve potencialidades por meio da educação. 

 

Análise do questionário aplicado aos alunos 

 

Para se ter uma melhor visão a cerca desse trabalho 

foi realizada a aplicação de 30 questionários, sendo 15 na 
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turma “A” e 15 na turma “B” em forma de sorteio, aos alunos 

do 2º ano do Ensino Médio da Escola de Referência em 

Ensino Médio Aires Gama os quais apresentam idades entre 

16 e 17 anos de ambos os sexos e residindo 50% deles na 

Zona rural e 50% na zona urbana do município de Flores - 

PE. 

Em relação a questão econômica dos participantes 

57% possuem uma renda familiar de até 1 salário mínimo (R$ 

937,00) e 34% possuem renda de até 2 salários mínimos, os 

outros 9% restantes possuem renda de até 3(três) salários 

mínimos .Quanto a escolaridade dos pais ou 

responsáveis10% possuem até 5 anos de estudos 

(Fundamental anos iniciais),3% possuem até 9 anos de 

estudos (Fundamental anos finais) , 50% possuem até 11 

anos de estudo (Ensino Médio completo), 17% possuem em 

média 16 anos de estudos (graduação), 20% não 

frequentaram a escola (não alfabetizados). No campo 

inclusão digital do questionário tem-se os dados abaixo 

representados: 
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 Figura 08: Representação visual dos dados obtidos. 

FONTE: O autor (2017). 

 

Observou-se com os dados acima apresentados que a 

inserção dos PC (Computadores pessoais) nos lares o 

estabeleceu como sendo uma aquisição necessária, assim 

como a televisão o foi e é. Através do questionário, 67% dos 

alunos da referida escola possuem PC em seus lares, 17% o 

utiliza em casa de amigos, 14% na escola e 2% em lan house. 

De acordo com pesquisas do Comitê Gestor da 

internet no Brasil (GGI.br), existe uma proporção de 50% de 

lares no Brasil que possuem PC, mesma proporção registrada 

em 2014. O que mostra uma estabilização, talvez pelo 

avanço significativo das tecnologias em celulares. Segundo 

a pesquisa 99% dos domicílios da classe A tem PC em casa, 

a classe B 84%, classe C 47% e a D/E com 13%. 

Onde utiliza computador? 
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Mesmo a maioria maçica dos estudantes da Erem 

Aires Gama, estarem na Classe E, com renda até dois salários 

mínimos, 67% possuem PC em casa. O que configura hoje 

uma prioridade para essas famílias a utilização de 

computadores. 

A Figura 09, referente a questão de número X têm-se 

demonstrado os percentuais de acesso a internet pelos alunos 

pesquisados. 

 

Figura 09: Acesso a internet dos alunos pesquisados 

FONTE: O autor (2017). 

 

Segundo a pesquisa realizada através do questionário 

(anexo X), 84% dos alunos da referida escola possuem 

acesso à internet, enquanto que 16% não possuem. 

Observando que todos os alunos entrevistados possuem 

acesso à internet na escola. A pergunta em questão refere-se 

ao acesso em seus respectivos lares. O que nos remete que de 
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fato, após a escrita cuneiforme, a criação da imprensa, a 

revolução industrial, a chegada da luz elétrica nos lares; a 

Internet é a promotora de grandes mudanças sociais e 

econômicas no Brasil e no mundo. 

De acordo com a 11ª edição da pesquisa TIC em 

Domicílio 2015 feita pelo Comitê Gestor da Internet no 

Brasil (GGI.br), 58% dos brasileiros usam internet, o que 

representa 102 milhões de internautas. Nesta pesquisa é 

medida a posse, o uso, o acesso e os hábitos da população 

brasileira em relação às tecnologias de informação e 

comunicação. 

 

Figura 10: Familiaridade dos indivíduos com os 

softwares. 

FONTE: O autor (2017). 

 

Em relação aos dados apresentados nas figuras 

anteriores, vê-se que a grande maioria dos estudantes 

possuem largo acesso à computadores e internet. Situação 
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não observada no gráfico de pesquisa relativo ao uso do 

pacote oficce de aplicativos do Windows. Isso porque acesso 

não quer dizer domínio, pois a principal finalidade no uso 

dessas tecnologias é a comunicação e informação. Vê-se na 

coluna sobre o uso de aplicativos como excel (planilha de 

geração de tabelas e gráficos), onde os estudantes poderiam 

tratar as informações vistas em sala de aula ou mesmo em 

estudos de pesquisa de campo. Como não lhes é necessário, 

tão pouco solicitado por parte dos professores eles afirmam 

em sua maioria não possuir nenhum domínio sobre essa 

ferramenta. 

Já na coluna de uso da internet a grande maioria 

afirma ter domínio sobre seu uso.Pois Segundo, estudiosos 

mais otimistas a internet facilitou a vida em geral. Tornou-se 

espaço para comunicação, política, economia e democracia, 

local para a realização do homem (tomando de empréstimo 

a clássica definição de esfera pública, de Jürgen Habermas, 

1984) e participação e interação cívica (Maia, 2002), onde 

também é possível ter diversão, lazer, ócio, contatos 

pessoais, profissionais, exercício de liberdade de expressão. 

Assim, no atual modelo social tem-se o que 

convencionou-se chamar de Era Digital, quem não se adequa 

a tais transformações sofre a exclusão digital que afasta 

trabalhadores de postos de trabalhos criando também 

excluídos digitais que são aqueles que não tem computador 

e/ou não sabem operá-lo. Mais atualmente, o conceito 

evoluiu para a exclusão da falta de acesso à rede, ou seja, um 

computador desconectado tem pouquíssima utilidade na era 

da informação (Silveira, 2007). 

Com isso, quando os estudantes foram questionados 
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sobre “como eles veem o uso ou acesso pelos idosos ou 

portadores de alguma necessidade especial às tecnologias de 

informação/comunicação hoje existentes? ”. As respostas de 

alguns deles foram as seguintes: 

 

TABELA 03 – RESPOSTAS FORNECIDAS PELOS 

ESTUDANTES. 

Estudante Comentário 

A “Vejo como que se eles estivessem 

presos à uma forma de comunicação 

mais ultrapassada, por conta de que 

muitas vezes, os mesmos acham que 

não são capazes de conseguir se 

incluir dentro desse meio de 

comunicação e informação atual, 

mas se outras pessoas as motivassem 

isso seria diferente.” 

B “Eu acho que essas tecnologias 

foram desenvolvidas para jovens, por 

isso a dificuldade de serem utilizadas 

por outras pessoas, para essas 

pessoas deviam ser desenvolvidas 

tecnologias próprias para elas.” 

C “Os idosos sofrem com essas 

mudanças porque estão voltadas 

mais para os jovens, as tecnologias 

até em um banco o idoso não tem 

muito conhecimento sobre as 



 

 

 - 131 -  

mudanças de tecnologia.” 

D “Os idosos preferem mais a 

tecnologia mais fácil. Um exemplo, é 

o celular, para eles um android é 

muito difícil, por esse motivo nota-se 

que eles tem mais facilidade com um 

celular simples.” 

 

Em todos os comentários os estudantes 

demonstraram uma boa percepção dos avanços tecnológicos 

bem como, o quanto ainda existe uma inadequação entre 

essas tecnologias e os idosos e portadores de necessidades 

especiais. 

O estudante A já percebe o quanto é veloz as 

mudanças tecnológicas, e que isso seria uma das causas para 

os idosos não acompanharem tal processo e que se houvesse 

motivação existiria a inclusão. Assim como, o estudante D 

também faz a mesma observação. O estudante B sugere que 

fossem desenvolvidas tecnologias adequadas aos idosos, 

devido o mercado produtor de novas ferramentas ou 

ferramentas melhoradas produzir para o “público jovem”. Os 

estudantes C e D citam exemplos como o uso do caixa 

eletrônico no banco e o uso de celulares com sistema 

operacional Android como sendo ferramentas difíceis de 

serem utilizadas ou compreendidas. Cria-se assim, o 

consumidor e o excluído. 

Diante dessa observação social e da Era digital, 
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podemos perceber que a tecnologia na era da internet chegou 

pra ficar e assim temos que buscar formas mais igualitárias 

de usá-las, com isso ao iniciar o trabalho com robótica 

educacional na escola Erem Aires Gama vimos o grande 

potencial que ela tem como uma ponte entre o estudante e a 

construção de conhecimento de forma significativa como 

coloca Ausubel . Além da estruturação de uma consciência 

coletiva através dos projetos, os quais sempre são 

desenvolvidos em equipe para o que Vigotsky coloca como 

perspectiva sociocultural e Piaget como construtivismo. 

Através de um problema social e uma ferramenta de 

aprendizagem e experimentação, resolvemos após um ano de 

estudos com uma linguagem de programação e objetos 

educacionais (pontes), aplicar nossos conhecimentos em 

algo útil a sociedade. Aquela sociedade dos duplamente 

excluídos, tanto por falta de tecnologias aplicadas as suas 

necessidades especiais, quanto por produtos para consumo 

de um público talvez seja a minoria e não rende tantos lucros 

assim. 

Ao desenvolver o protótipo lego @quacess para 

portadores de baixa ou nenhuma visão percebemos que a 

ideia poderia ser comercializada. Na versão Lego @quacess 

o estudante B ao ser perguntado se tínhamos um produto em 

condições de ser comercializado? Ele nos diz que sim, assim 

como todo público ao qual perguntamos: “pois esse tipo de 

aparelho ainda não existe no mercado e ele poderá ser 

utilizado também por pessoas sem problemas de visão”. Na 

versão Arduíno @quacess o mesmo estudante coloca que:” 

ele é mais barato que o de Lego e poderia ser facilmente 

utilizado em espaços públicos e privados.” Um outro 
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estudante E temos a seguinte consideração: 

 

“Com o arduíno as chances de problemas 

diminuem já que todos os equipamentos que 

rodeavam o bebedouro passaram a ser 

internos, facilitando e diminuindo gastos.” 

 

No questionário em anexo também foi perguntado se 

“você considera que o @quacess traz melhorias na qualidade 

de vida das pessoas que fazem uso dele? O estudante E faz o 

seguinte comentário: 

 

“Além de fácil acesso ele emite um som que 

pode indicar que o recipiente deve ser 

retirado após cheio evitando assim a 

contaminação da água.’ 

 

Como o protótipo foi largamente apresentado e 

testado na escola todos os estudantes e comunidade escolar 

acreditam na eficácia do @aquacess para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas portadoras de baixa ou 

nenhuma visão. 

Um outro ponto foi questionado aos estudantes sobre 

as novas ferramentas educacionais utilizadas pela escola. Foi 

feita a seguinte pergunta “Ao utilizar a robótica e informática 

como ferramentas educacionais, você acredita que isso 

motiva a busca pelo conhecimento e melhores condições de 

vida tornando-os protagonistas? ” 

O estudante E respondeu: 

 

“A robótica abre portas no seu 

conhecimento fazendo assim com que, você 

tenha capacidade de inovar, criar a partir de 
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fundamentos. ” 

 

Outra questão observada foi a seguinte: “Após a 

robótica ter sido utilizada como ferramenta educacional na 

escola, houve uma promoção da inclusão tecnológica e social 

na comunidade escolar? Comente:” 

O estudante F respondeu: 

 

“Foi bom aprender um pouco da robótica, e 

foi muito bom desfrutar da inclusão 

tecnológica, passei achar que eu e meus 

amigos podemos formar projetos que possa 

ajudar e facilitar a vida de algumas 

pessoas”. 

 

A grande maioria dos estudantes colocaram que 

houve promoção da inclusão tecnológica e social na 

comunidade escolar, porém 3 estudantes colocaram que para 

“poucos alunos e algumas pessoas que visitaram nossa 

escola a robótica é vista como algo lúdico apenas – só querem 

brincar com os robôs”. 

Quanto as habilidades que os estudantes puderam 

desenvolver ao utilizar a robótica como meio interdisciplinar 

e multidisciplinar de aprendizagem educacional foi 

analisado com critérios abaixo descritos no gráfico X. 
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Figura 10: Familiaridade dos indivíduos com os 

softwares. 

FONTE: O autor (2017). 

 

No documento “Saeb 2001: Novas Perspectivas” 

(2002), define-se competência, na perspectiva de Perrenoud, 

como sendo a “capacidade de agir eficazmente em um 

determinado tipo de situação, apoiando-se em 

conhecimentos, mas sem se limitar a eles”. Em dissertação 

de mestrado Neto (2014) define habilidades e competências 

na sociedade atual: 

 

Até bem pouco tempo atrás, o ensino era 

pautado na memorização de conteúdos e 

procedimentos para se resolver problemas. 

Era considerado um bom aluno aquele que 

conseguisse fixar o maior número de 
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conhecimentos, os quais geralmente eram 

cobrados em testes ou provas. Porém, há 

tanta informação disponível e diversificada, 

tantos veículos para se chegar a esse 

conhecimento, que não faz muito sentido em 

cobrar dos alunos a mera memorização dos 

mesmos. O que se requer do estudante, são 

basicamente duas coisas, a primeira é como 

encontrar, aprender e apreender a 

informação, neste caso nos referimos a 

habilidades; em segundo lugar é cobrado do 

aluno que saiba utilizar todas as ferramentas 

(habilidades) para que seja realizada alguma 

tarefa específica. Note que adquirir e 

desenvolver habilidades, novas ou já 

existentes, é condição parcial do processo, 

portanto saber juntar conhecimentos, 

técnicas, estratégias é o que realmente se 

espera de nossos alunos, ou seja, 

competências (saber fazer) (Neto, 2014, p. 

31). 

 

Desta forma, de acordo com as diretrizes curriculares 

nacionais, os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) dos 

diferentes níveis de ensino e uma série de outros documentos 

oficiais referentes à educação no Brasil têm colocado - em 

consonância com uma tendência mundial - a necessidade de  

convergir o ensino e aprendizagem no desenvolvimento de 

competências e habilidades por parte do aluno, em lugar de 

centrá-lo no conteúdo conceitual. Isso aponta para uma 

grande mudança por parte da escola, que sem dúvida tem que 

ser preparada para ela. 

 

Análise do questionário aplicado aos professores 

 

Ao analisar o perfil dos professores da Erem Aires 
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Gama em contraponto aos dados apresentados no 

educacenso 2015, sistema de coleta de dados do Censo 

Escolar do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anisio Teixeira) órgão vinculado ao MEC, 

pode-se perceber que não há divergências entre o perfil 

nacional e o local. 

Grande parte dos professores apresentam o seguinte 

perfil: 

 

“Esse perfil chama-se Moda, que é a medida 

estatística de posição que identifica o 

atributo com maior frequência na 

distribuição: é do sexo feminino, 

nacionalidade brasileira, raça/cor não 

declarada (entra as declaradas, 32,36% 

declararam-se de cor branca), 30 anos de 

idade, com nível superior – sendo graduado 

em pedagogia ou ciência da educação. ” 

 

Dos 10(dez) professores consultados nesta pesquisa, 

8 são do sexo feminino e apenas 2 do sexo masculino, 6(seis) 

se declaram brancos e 4(quatro) pardos. Quanto a idade, 3 

(três) possuem idade até 24 anos, 03 (três) entre 40 e 49 anos, 

02 (dois) com mais de 55 anos, 

01(um) entre 30 e 39 anos e 01 (um) entre 50 e 54 anos. 

Quanto a formação acadêmica, todos possuem curso 

de graduação em seus respectivos campos do conhecimento 

com um tempo de conclusão entre 15 a 20 anos, 03 (três) 

professores; entre 3 a 14 anos, 04 (quatro) professores; a 

menos de 02 anos, 02 (dois) professores e com mais de 20 

anos, 01(um) professor. Em relação a natureza da instituição 

a qual cursou a graduação todos, com exceção de 1(um) que 
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cursou em univerdade pública, cursaram em instituição 

privada e na modalidade presencial. 

Todos possuem cursos de especialização em seus 

respectivos campos de atuação e 05(cinco) professores 

lecionam na escola em questão há mais de 7 anos, 01(um) há 

mais de 20 anos e os outros 4 lecionam a menos de 3 anos. 

Todos possuem mais de 5 anos de experiência no exercício 

do magistério. Todos participam de pelo menos de 3 

formações continuadas por ano. A carga horária semanal é 

de pelo menos 40 horas semanais, pois o regime de 

funcionamento é semi-integral e com dedicação exclusiva. A 

média salarial é algo em torno de R$ 3.000,00 (Três mil 

reais). E todos atuam em pelo menos 6 (seis) turmas, com 

uma média de 35 alunos por turma e lecionam ao menos duas 

disciplinas. 

De acordo com os dados do Educacenso 2015 os 

professores do Ensino médio no Brasil atuam da seguinte 

forma: 

 

“Os professores são especialistas de 

disciplina: 74,4% ministram apenas uma 

disciplina e 18,7% ministram duas. Em 

relação ao número de turmas, verifica-se 

uma ampla distribuição: 50,2% atuam em 

uma a quatro turmas. 32,4% atuam em cinco 

a oito turmas e 17,4% atuam em mais de 

nove turmas. ” 

 

Com relação aos recursos materiais que estão 

disponíveis na escola e quais deles mais são utilizados pelos 

professores tem-se o gráfico abaixo apresentado: 
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Figura 11: Recursos disponíveis na escola. 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

Em 1996, o Ministério da Educação estabeleceu em 

seus Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) projetos 

voltados para a área de comunicação com o incremento de 

recursos didáticos como os acima citados no gráfico. 

Observa-se que já não há nenhuma resistência ao uso de 

computadores, celulares e internet por parte dos professores. 

Os recursos visuais tão relevantes para essa nova geração de 

memória visual já são largamente utilizados como os 

projetores de slides e DVDs. Nota-se também que o livro 

didático que a bem pouco tempo era o único recurso 

disponível para alunos e professores em meio a tantos 

outros recursos não perde sua importância no trabalho 

pedagógico. As revistas em quadrinho não são utilizadas por 

não serem disponibilizadas pela escola. 

Para Torres (2008), com a inovação tecnológica e a 

disponibilização de diferentes recursos, a sociedade tem se 

organizado de forma a possibilitar o desenvolvimento 

voltado para o capital global. As tecnologias de comunicação 
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e informação invadem o cotidiano por meio da mídia e, em 

decorrência disso, manifestam-se expressivas mudança nos 

valores, nos gostos e nas opiniões das pessoas. Essas 

questões contribuem para a uniformização de algumas 

características, as quais acabam se tornando padrões 

comportamentais. Essas influências vão direcionando a visão 

dos jovens sobre determinadas concepções de mundo, 

provocando um forte impacto também na vida dos 

professores. 

No que se refere a esses impactos e os desafios aos quais os 

professores enfrentam no efetivo processo de ensino-

aprendizagem foram feitas as seguintes afirmações abaixo 

descritas no gráfico:  

 

Figura 12: Possíveis problema que interferem na 

aprendizagem dos alunos segundo os professores 

 
FONTE: O autor (2017). 
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Para os professores aqui indagados, percebe-se que 

para eles as maiores variáveis observadas como pontos que 

interferem significativamente no processo de ensino – 

aprendizagem são os itens 13- desinteresse dos alunos e falta 

de esforço, item 10- falta de assistência e acompanhamento 

da família seguidos do item 6- sobrecarga de trabalho e 

atribuições destinadas aos professores. Em síntese, os fatores 

externos como família e a falta de percepção do aluno como 

sendo a educação fator primordial para a sua vida, situações 

essas ligadas ao meio cultural em que o aluno está inserido e 

a grande transferência de responsabilidades da família e da 

sociedade para os professores que além de terem sua função 

de instrução, passam a ter função de educar para os valores, 

administrando também os conflitos emocionais de si mesmos 

e dos estudantes. 

Ao analisar tais questões que dificultam o processo 

de ensino-aprendizagem, motivo que afasta tantas pessoas do 

conhecimento Piaget (1994) e Vygotsky (1994) ambos 

interacionistas, defendem que o problema de aprendizagem 

está muito ligado ao tipo de organização da personalidade do 

indivíduo, como também a educação familiar e a classe social 

a que pertence, sendo várias as causas dos desajustes 

emocionais: imaturidade emocional, desajuste da situação 

familiar, ou ainda por qualquer acontecimento dramático  

(DAVIS, 1994). 

Segundo Noronha (1977) apud Leite 1988: 

 

Ao tomar consciência das contradições e 

limitações de sua prática, o professor assume 

uma das três opções: distanciar- se da 

atividade, permanecer e atuar em função 



 

 

 - 142 -  

dessas próprias contradições ou acomodar-se 

à situação. Obviamente o segundo tipo de 

postura é o mais adequado visando à 

superação dos problemas enfrentados. 

 

Mesmo considerando os fatores familiares, sociais e 

emocionais dos estudantes, os professores sabem que é 

preciso conhecer o mundo do educando, inovar em suas 

aulas, usar estratégias diferenciadas e diversificadas, mesmo 

com o grande número de estudantes por sala e tantas outras 

demandas burocráticas e administrativas da escola. Quando 

perguntados “como aplica as tecnologias educacionais em 

sala de aula?”, o professor P1 responde que “procurando 

despertar nos educandos o interesse pela pesquisa científica 

vendo a necessidade de evoluir intelectualmente.” O 

professor P2 em relação a mesma pergunta diz: “Na 

resolução de atividades (celular), na projeção de imagem 

3D (celular), na projeção de filmes com contexto didático, 

na projeção de slides.” 

Nota-se que para alguns professores o uso da 

tecnologia refere-se apenas ao uso de ferramentas, o que tem 

sua importância. Para outros a tecnologia é uma ponte de 

fácil aceitação por parte do educando para se chegar a um 

objetivo mais amplo na construção do conhecimento. 

Segundo o documento aprendendo para o mundo do amanhã 

do PISA (Programa Internacional de Avalição de Alunos) 

2003: 

 

São os professores que administram grande 

parte da aprendizagem dos estudantes nas 

escolas. No entanto, a aprendizagem é 

favorecida quando os estudantes podem 
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administrá-la por si próprios. Além disso, ao 

deixar a escola, as pessoas precisam 

administrar a maior oarte de sua 

aprendizagem. Para fazê-lo precisam 

estabelecer metas, de perseverar, de 

monitorar seus progressos de aprendizagem, 

de ajustar suas estratégias de aprendizagem, 

quando necessário. E de superar 

dificuldades de aprendizagem. Estudantes 

que saem da escola com autonomia 

necessária para estabelecer suas próprias 

metas de aprendizagem, e com o sentimento 

de que podem atingir essas metas, estão bem 

mais equipados para aprender durante o 

decorrer da vida. (p.110) 

 

Por fim, quando perguntados “A robótica 

educacional é algo que para você deve ser trabalhado na 

educação básica? Por quê?” Todos os professores 

responderam que sim, deve ser trabalhado e com uma visão 

otimista acerca do seu uso. As justificativas do P3 foi: “Sim, 

o mundo hoje é da tecnologia! A tendência de educação para 

os dias de hoje é o aluno ser protagonista do seu saber e 

dominar os campos da tecnologia e a robótica é o melhor 

caminho para este fim.” Para o Professor P4 “com a robótica 

posso trabalhar vários conteúdos de matemática, física, 

biologia, química, etc. o social do indivíduo.” 

O professor percebe que a Revolução tecnológica e 

digital veio para ficar e os processos educacionais não devem 

ficar à margem. Para o professor P5 “ O uso da tecnologia é, 

sem sombra de dúvidas, fundamental para a formação do 

sujeito como proativo na construção de seu conhecimento, 

além da formação do indivíduo como um sujeito plenamente 

funcional numa sociedade que, cada dia mais, depende da 
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tecnologia. “Aqui o professor coloca a formação do 

indivíduo e sua proatividade tecnológica como fator de 

inclusão, no que se refere a sua funcionalidade, utilidade 

prática no meio social. 

Para Resende e Mesquita (2013) apud Borba e 

Penteado em artigo publicado na revista Educacão 

Matemática volume 15, a má qualificação profissional dos 

professores os faz permanecer em uma zona de conforto que 

não promove novas práticas: 

 

Dizem Borba e Penteado (2001) que o 

professor mal qualificado procura se situar 

numa zona de conforto em que quase tudo é 

conhecido, é previsível e é controlável, o 

que lhe permite desenvolver seu trabalho 

sem maiores problemas, ainda que sintam 

que desta forma podem prejudicar a 

aprendizagem dos alunos. No entanto, 

sentem-se seguros e não se arriscam em 

território desconhecido. Acabam por realizar 

sua prática numa zona confortável, isto é, 

conhecida, e nunca se arriscam por 

caminhos que levam a uma zona de risco, 

isto, é, incerteza, onde seria preciso avaliar 

as consequências de qualquer ação proposta 

(p.218). 

 

Com isso, as ações aqui demonstradas são um ato 

inquietação e manifestação de que os estudantes só precisam 

de oportunidades para desenvolverem suas habilidades e 

terem sua autonomia promovida com vistas a participação 

social e os professores por sua vez, acreditarem no poder de 

transformação que possuem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante os objetivos específicos definidos 

inicialmente, concluímos a partir dos resultados obtidos que 

eles responderam a pesquisa, alcançando, portanto, um 

desfecho satisfatório. 

Partindo do objetivo principal que buscava utilizar a 

robótica para o desenvolvimento de tecnologias assistivas 

que proporcionem uma ampliação das habilidades funcionais 

de todas as pessoas, inclusive do portador de deficiência 

visual no que se refere ao uso de bebedouros de galão em 

estabelecimentos públicos, e, ainda utilizar a robótica Lego 

muito usada para o lúdico e desenvolvimento de habilidades 

técnicas, para a aprendizagem e contextualização de 

conhecimentos acadêmicos. Podemos assim dizer que, ao 

construir o protótipo Lego Aqu@acess para portadores de 

deficiência visual, várias habilidades de cunho acadêmico e 

social foram desenvolvidas. 

Em relação a Aplicação de testes junto à comunidade 

do tipo pesquisa-ação, para o efetivo aperfeiçoamento do 

protótipo junto ao público-alvo proporcionando inclusão 

tecnológica e social, listado como primeiro objetivo 

especifico - obtivemos, além de muita aprendizagem, o 

reconhecimento do nosso trabalho junto a feiras locais e 

nacionais na categoria desenvolvimento tecnológico pela 

relevância do trabalho. 

Averiguar a possível relação entre o uso da robótica 

educacional como meio interdisciplinar e multidisciplinar de 

aprendizagem e desenvolvimento de habilidades, foi o nosso 

segundo objetivo, o qual os estudantes se auto avaliaram 
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apresentando em sua maioria um grau de excelência em 

habilidades como: tomada de decisão, resolução de 

problemas, segurança, zelo, motivação, integração com a 

equipe, robótica, informática e conteúdo interdisciplinar. 

Segundo Pereira (2015), a robótica educacional permite o 

desenvolvimento e a articulação entre o conhecimento 

cientifico e tecnológico em uma perspectiva interdisciplinar 

integrando o raciocínio e a lógica, e também, de conceitos 

curriculares de comunicação e expressão, matemática, física 

e ciências biológicas. 

Em relação ao terceiro objetivo desse trabalho que 

consistiu em pesquisar junto aos professores da Escola 

EREM Aires Gama quais são as variáveis com maior 

interferência significativa no processo de ensino 

aprendizagem dos estudantes? Os resultados apontam que os 

professores veem de forma equivalente “a falta de interesse 

e esforço dos alunos” e a “falta de assistência e 

acompanhamento da família”. E em segundo lugar atrelam a 

sobre carga de trabalho do professor.” Ocorrendo com isso o 

sempre jogo de empurra-empurra, onde há transferência de 

papeis e naturalmente não resolução dos problemas 

educacionais e sociais. 

As pesquisas de fato apontam para a reafirmação de 

que as causas dos problemas de aprendizagem estão 

relacionadas aos estudantes e a sua família. Em pesquisa 

publicada no livro “Psicologia e Educação: desafios teórico-

práticos (2000) viu-se que 92,5 % dos professores acreditam 

que o fracasso escolar esteja relacionado à problemas 

emocionais e neurológicos dos estudantes e quase a 

totalidade que o fracasso escolar acontece por problemas 
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biológicos ou de desnutrição. 7,5 % dos entrevistados 

acreditam que a causa do fracasso está no funcionamento da 

escola e 22,5% que o sistema educacional apresenta 

distorções. 

Em última instância tivemos o objetivo de analisar 

como os estudantes veem os avanços tecnológicos e a 

inclusão social de idosos e pessoas portadoras de deficiência 

física ou cognitiva. Os estudantes tiveram uma percepção 

ampla dos problemas relacionados a exclusão digital e como 

investimentos simples podem fazer a diferença na construção 

da autonomia dos cidadãos marginalizados pelo processo de 

avanço tecnológico  
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