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RESUMO 

 
Com o intuito de apresentar uma integração da prática que envolve a robótica 
educacional como recurso para o ensino de Matemática junto às escolas do 
campo, esta pesquisa investiga relações entre a robótica educacional e o ensino 
de Matemática nas escolas camponesas. Considerando que o setor agrícola vem 
crescendo tecnologicamente e alterando as formas de trabalho, a escola 
camponesa, como local de ensino, tem como um dos principais objetivos integrar 
a realidade do estudante às práticas pedagógicas. Sendo assim, ao oportunizar a 
utilização da robótica educacional como recurso para o ensino, seus gestores, 
professores e estudantes poderão proporcionar um diferente ambiente de 
aprendizagem; um espaço de simulação, criação e programação, em que, ao 
aplicarem os conteúdos matemáticos em construções de protótipos, os estudantes 
podem relacioná-los às atividades agrícolas. Para tanto, esta investigação busca 
responder a seguinte pergunta: o que diz a literatura recente sobre o uso da 
robótica educacional no ensino de Matemática em escolas do campo? O trabalho 
apresenta uma metodologia de cunho qualitativo exploratório, a partir de: a) 
referencial teórico sobre os temas Educação do Campo, robótica educacional e 
ensino de Matemática, e b) estudos de dissertações e teses publicadas nos 
últimos dez anos que abordam o ensino de Matemática nas escolas do campo e a 
robótica educacional como recurso para o ensino de Matemática. Os resultados 
encontrados evidenciam possíveis relações entre a robótica educacional como 
recurso para o ensino de Matemática na educação camponesa. Verificamos, nos 
trabalhos analisados, que a partir da ação mediadora dos professores quando 
envolvem a contextualização com a cultura, o trabalho e os saberes formais e 
informais dos estudantes, objetivando uma formação integral, as práticas que 
contemplam os conteúdos envolvendo a robótica educacional podem intensificar o 
ensino de Matemática nas escolas do campo. Elaboramos como produto final 
desta pesquisa, um guia didático metodológico para a possível inserção da 
robótica como prática para o ensino de Matemática nas escolas campesinas para 
estudantes do Ensino Médio, na busca por auxiliar professores que desejem 
explorar estas possibilidades didáticas. 
 
Palavras-chaves: Robótica educacional. Escolas do campo. Ensino de 
Matemática. Tecnologias digitais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 
 
This study aims to investigate relationships between educational robotics and 
teaching of Mathematics in rural schools, in order to present an integration of the 
practice that involves educational robotics as a resource for Mathematics teaching 
in schools in the brazilian countryside. Taking into consideration that the 
countryside has been growing technologically, which has changed the way its 
residents work, the School as a place of teaching has as one of its main objectives 
integrating students’ reality into pedagogical practices. Therefore, by making use of 
educational robotics as a resource for teaching, the School will be able to provide a 
different learning environment: a space for simulation, creation, and programming, 
in which students can relate mathematical contents to agricultural activities when 
applying these contents to prototype construction. Thus, this study is concerned 
with answering the following question: what does recent literature say about School 
practices carried out with the use of educational robotics, within Mathematics 
teaching in Rural Schools? The research presents an exploratory qualitative 
methodology, based on the theoretical framework about these three themes: rural 
education, educational robotics and Mathematics teaching, and based on the 
exploration of dissertations and theses published in the last ten years that address: 
a) teaching of Mathematics in rural schools; and b) educational robotics as a 
resource for teaching of Mathematics. Based on that, we present a categorization 
of the analyzed studies. The results that were found show possible relations 
between educational robotics and rural education. In the studies that were 
analyzed, we verified that practices that contemplate contents involving 
educational robotics can intensify the teaching of mathematics in rural schools, 
through teachers’ mediating actions when they involve contextualization with 
culture, work, and students’ formal and informal knowledge, aiming at an integral 
formation. As the final product of this research, we developed a methodological 
didactic guide for the possible insertion of robotics as a practice for teaching of 
Mathematics in rural schools for high school students, in an attempt to help 
teachers who wish to explore these possibilities.  
 
Keywords: Educational robotics. Rural schools. Mathematics teaching. Digital 
technologies. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 TRAJETÓRIA E ALGUMAS EXPERIÊNCIAS QUE DIRECIONARAM AO 

ESTUDO 
 

O homem, na sua caminhada evolutiva, 

sempre desenvolveu novas tecnologias que lhe 

possibilitaram desenvolver-se social e 

cientificamente. A evolução humana passou por 

etapas hoje conhecidas e estruturadas. Da vida 

individual para a coletiva, da pesca e caça de 

sobrevivência para a agricultura, da sociedade 

agrícola para a industrial e assim 

sucessivamente, foram sendo desenvolvidas 

novas tecnologias que permitiram atingir novos 

patamares de desenvolvimento, sustentados 

pelos anteriores. As novas tecnologias 

incorporadas têm a capacidade de modificar a 

forma de interagir dos indivíduos com o meio 

ambiente, com seu grupo social e, inclusive, 

consigo mesmos (KALINKE, 2014, p. 60). 

 

Ao criar e incorporar novas tecnologias, o ser humano evolui e realiza 

muitas mudanças, sejam elas: pessoais, profissionais ou coletivas. Essas 

evoluções podem se apresentar em contexto universal, abrangendo novos 

saberes, novos trabalhos, novos recursos para a transmissão de conhecimentos, 

enfim, nas diferentes formas de viver em sociedade. Nesse sentido, o campo 

também abrange novas formas de produção, de cultivo e de colheita, incorporando 

diferentes processos de trabalho, de conhecimento e de uso de tecnologias.  Além 

de ser:  
lugar de vida, onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar com 
dignidade de quem tem o seu lugar, a sua identidade cultural. O campo 
não é só lugar de produção agropecuária e industrial, do latifúndio e da 
grilagem de terras. 
Por isso tudo, o campo é lugar de vida, e, sobretudo, de educação 
(FERNANDES, 2004, p. 137). 

 

Destacamos, neste sentido, a importância da vida e da Educação do 

Campo e no Campo, às quais estão associadas as práticas agrícolas, e, por isso, 
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se faz necessário que as ações realizadas no campo estejam interligadas à 

educação e ao meio escolar.  

Mediante as transformações e evoluções tecnológicas que vivenciei no 

campo, apresento esta pesquisa. Nasci na região rural; sou moradora do campo e 

educadora em escolas campesinas. Minha família, há tempos, sobrevive da 

agricultura. Tive a oportunidade de conhecer algumas maneiras de trabalho, as 

quais estão se diferindo, nos dias de hoje, devido aos avanços tecnológicos 

ocorridos em nosso meio de vida.  

Como tenho grande zelo e amor pelo campo e pelos estudantes 

campesinos, comecei a buscar possibilidades para proporcionar diferentes 

práticas escolares de acordo com os avanços tecnológicos, considerando que, 

muitas vezes, eles não têm a oportunidade de acompanhar tais avanços, a não 

ser por meio da escola.  

A partir da vida em áreas não urbanas, trabalhando na produção de 

alimentos e na lavoura, pude perceber que o conhecimento do agricultor precisou 

também ser modificado. Lembro que, quando criança, via meu pai participando de 

cursos sobre mecânica e elétrica de máquinas agrícolas. Ele relatava que sentia a 

necessidade de aprender, de obter conhecimento sobre as mudanças que 

ocorriam nas máquinas, pois o trabalho no campo não poderia parar e o tempo 

destinado aos possíveis imprevistos modificaria a produtividade da lavoura.  

Recordo que, durante os primeiros anos de escola, meu interesse pela 

Matemática aumentava cada dia mais. Considero esse entusiasmo também 

devido à influência de meus familiares, em função do trabalho na lavoura. Em 

nosso contexto, era a disciplina que eu considerava ter a maior utilização fora da 

escola. Inclusive, nas apostilas de estudo do meu pai, eu observava muita 

Matemática, o que, para mim, apresentava-se como uma necessidade de 

aprendizado para o trabalho.  

Nessa época, estive presente em muitos momentos nos quais meu pai: 

fazia os cálculos para compra de produtos e venda das sementes produzidas; 

operava financiamentos e pagamentos junto aos bancos; analisava a 

produtividade das safras e buscava conhecimentos para a operação dos 

instrumentos de trabalho utilizados por ele e a família. 
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Em momento algum pensava em ser professora. O que mais me chamava 

a atenção eram os cálculos sobre a produção e manutenção da lavoura e as 

negociações com empresas e bancos que meus familiares realizavam. Talvez por 

isso, no Ensino Médio, direcionei meus estudos para a área da Administração, 

seja pela curiosidade ou pela oferta de empregos na cidade de Palmeira-PR, na 

qual nasci e resido até os dias de hoje.  

Antes mesmo de concluir o Ensino Médio, já estava trabalhando em uma 

empresa privada e, devido às necessidades financeiras, não pude ingressar na 

faculdade no ano seguinte, pois precisava ajudar no sustento da família. Para não 

parar com os estudos, iniciei o curso pós-médio em Técnico em Administração, 

oferecido no mesmo Colégio em que concluí o Ensino Médio, Colégio Estadual 

Dom Alberto Gonçalves. Este curso, com duração de 18 meses, direcionou-me a 

aprofundar meus conhecimentos administrativos. 

Em 2008, comecei a graduação de Tecnólogo em Processos Gerenciais, 

oferecida em polo de atendimento presencial em minha cidade pelo Centro 

Universitário UNINTER. Sentia familiaridade com o curso, porém, sentia-me 

incompleta. Algo não estava totalmente encaixado em minha vida profissional, 

pois, apesar de ampliar meus conhecimentos sobre a Administração de Empresas, 

a Matemática continuava sendo minha paixão.  

Antes mesmo de concluir a minha primeira graduação, em um curso de 

nível tecnológico, a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) iniciou as 

ofertas de cursos de licenciaturas na modalidade à distância, em parceria com o 

sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), um programa do Governo Federal. 

Esses cursos ocorriam por meio de parcerias com as prefeituras municipais, 

instituições públicas de Ensino Superior e o governo federal. Inicialmente, essas 

parcerias aconteceram em onze municípios entre os estados do Paraná e Santa 

Catarina. Uma das primeiras cidades a integrar-se ao sistema foi Palmeira, que 

ofertou, no ano de 2009, os cursos de licenciatura em Matemática e licenciatura 

em Educação Física. 

Essa disponibilidade de oferta de curso veio ao encontro da minha paixão, 

a Matemática, das minhas necessidades de trabalho e dos novos objetivos 

profissionais que almejava. Inscrevi-me para o vestibular e concorri a uma das 25 
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vagas ofertadas para candidatos com Ensino Médio completo, pois as outras 25 

vagas destinavam-se a professores que já possuíam uma licenciatura. 

Foi uma mudança de direção um tanto rápida, porém maravilhosa. Ao ser 

aprovada no vestibular, minha vida profissional caminharia para objetivos 

diferentes, todavia desafiadores e motivantes. Com imenso anseio e curiosidade, 

iniciei meus estudos no segundo semestre do ano 2009.  

No fim do ano de 2010, estava concluindo a graduação de Tecnólogo em 

Processos Gerenciais e já cursava o terceiro semestre de Licenciatura em 

Matemática, estando cada vez mais motivada a lecionar. Já não me via fechada 

em uma sala de escritório, mas sim, imersa em uma sala de aula, na qual, todos 

os dias, um novo desafio poderia ser superado, desafios estes que promoveriam 

mudanças na minha vida e na dos estudantes, pela oportunidade de troca de 

conhecimentos. Enfim, seria capaz, de alguma forma, de tentar fazer a diferença 

em suas vidas como professora de Matemática.  

No oitavo e último semestre da licenciatura, fui chamada para trabalhar 

como professora. Neste momento, deixei meu emprego e sonhos antigos com a 

Administração e resolvi trabalhar com os estudantes de colégios estaduais do 

campo, no município de Palmeira. As primeiras aulas foram difíceis: os medos, as 

incertezas, a responsabilidade em guiar aquelas crianças e adolescentes de forma 

a contribuir para as suas vidas me causavam preocupações. Seguidamente, me 

perguntava: como eu poderia fazer a diferença em suas vidas? Como fazê-los se 

interessarem pela disciplina? Foram esses desafios que me levaram a elaborar e 

aplicar aulas integrando os conteúdos programados para o ensino e a realidade na 

qual eles viviam.  

Como iniciei lecionando na Educação do Campo, procurei envolver 

contextos que aproximassem os conteúdos trabalhados em sala de aula com as 

situações do cotidiano. No entanto, a cada atividade, percebia que as dificuldades 

matemáticas se apresentavam fortemente, e, repetidamente, perguntava-me: em 

que parte eu poderia melhorar? Assim, efetuei a matrícula na especialização em 

Alfabetização Matemática, com o intuito de verificar maneiras diferentes das que 

aprendi na graduação, e, no mesmo momento, iniciei a segunda especialização 

em Educação do Campo, com o objetivo de relacioná-las.  
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Com as pós-graduações em Alfabetização Matemática e em Educação do 

Campo, procurei ampliar meus conhecimentos de modo a contribuir para o ensino 

de Matemática para os estudantes de minha região. Retomei as memórias que 

tive como estudante na educação básica e as trocas de conhecimentos que fiz, 

especialmente, com meu pai, quando eu relacionava a Matemática com o trabalho 

em espaços de produção agropecuária, e, incluí em minha prática docente a 

aplicação de atividades contextualizadas que considerassem os saberes informais 

do contexto agrícola.  

Durante meus estudos nas especializações e em minha prática docente, 

observei que muitas ações precisavam ser tomadas a fim de obter melhores 

condições de ensino nas escolas do campo, pois nem sempre as crianças e 

adolescentes usufruem das mesmas oportunidades dos que residem nas cidades, 

como por exemplo, a oportunidade de realizar atividades de pesquisa, trabalhos 

em equipe ou em projetos de contraturno escolar, pois, na maior parte dos casos, 

eles precisam ficar o dia todo na escola, aguardando o horário de término das 

aulas e o roteiro do ônibus escolar para voltarem para casa. Muitos estudantes 

ficam de uma hora a uma hora e meia nos ônibus escolares durante o percurso 

até suas casas.  

Uma característica que se apresenta, também, nas casas das famílias dos 

estudantes campesinos é que a maioria não tem computadores (ARROYO; 

CALDART; MOLINA, 2018). Eles utilizam aparelhos smartphones para pesquisa, 

leitura e interação com os professores. Dessa forma, acessam a internet, na 

maioria dos casos, pelos dados móveis, e nem sempre conseguem realizar as 

pesquisas ou assistir aos vídeos, devido ao baixo sinal da rede de informática. 

Ao analisar as dificuldades dos estudantes, passei a preocupar-me com 

outros aspectos, como os direitos humanos no coletivo escolar e os direitos 

estabelecidos para uma educação de qualidade. Assim, ingressei na terceira 

especialização: em Educação em Direitos Humanos. Meu intuito neste curso foi 

aprimorar meus conhecimentos com um olhar da Educação e do Direito. 

Desenvolvi, como resultado de pesquisa para o trabalho de conclusão de curso, 

um estudo sobre o transporte escolar no município de São João do Triunfo - PR, 

no qual leciono até os dias de hoje. 
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As três especializações me fizeram crescer e gerar mais inquietações 

sobre os estudantes do campo. Decidi continuar pesquisando diferentes relações 

e possibilidades que podem envolver os estudantes campesinos, entretanto, de 

uma maneira que pode ser considerada um pouco mais ousada, buscando 

relacionar o uso de tecnologias digitais em práticas escolares que envolvam o 

ensino de Matemática nas escolas do campo, e claro, as práticas agrícolas.  

Para atingir esses objetivos, pessoais e profissionais, no ano de 2018, 

decidi estender minha busca por mais conhecimentos a serem utilizados em 

escolas do campo como forma de aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. 

Realizei a inscrição para o processo de seleção ao curso de mestrado, no 

Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica 

(PPGFCET) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), com o 

intuito de pesquisar como podem ser integrados e relacionados os conhecimentos 

matemáticos escolares com a Educação do Campo. 

Ao ingressar no PPGFCET, comecei também a participar do Grupo de 

Pesquisas sobre Tecnologias na Educação Matemática (GPTEM), dirigido pelo 

professor Marco Aurélio Kalinke. No GPTEM, tive a oportunidade de aprofundar e 

ampliar meus conhecimentos sobre estudos das tecnologias voltadas para o 

ensino de Matemática. Delimitei minha pesquisa para a robótica educacional, para 

a qual fui influenciada pelas colegas Érica Oliveira Santos e Neumar Regiane 

Machado Albertoni, também pesquisadoras da temática do uso da robótica na 

educação, nesse mesmo programa e grupo de pesquisa. 

Ao inteirar-me sobre os equipamentos robóticos que envolvem o ensino de 

Matemática e o avanço das pesquisas nessa área, resolvi relacioná-los ao meu 

interesse de estudo da Educação do Campo. Dessa forma, procuro direcionar 

minha atenção e resultados de pesquisa às escolas campesinas, especialmente 

ao Colégio Estadual do Campo Vila Palmira (CEVILA) no qual leciono desde o ano 

2014.  

Além do afeto e familiaridade que sinto pela educação, quero contribuir 

para que a realidade campesina seja estudada; que os estudos possam ser 

apresentados cientificamente e, assim, contribuir para que a Educação 

Matemática possa se fazer cada vez mais presente na escola e na realidade do 
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Campo, de tal modo que os saberes nestes espaços possam avançar 

qualitativamente. 

Em conformidade com o proposto, o fato de ser oriunda do meio rural e 

pela experiência como educadora de áreas não urbanas, busco apresentar 

caminhos e soluções para poder instigar a busca e o aprimoramento do ensino de 

Matemática nas escolas do campo fazendo uso das tecnologias digitais, visto que, 

para uma pesquisa de cunho qualitativo, “o pesquisador é o principal instrumento 

da investigação” (ALVES-MAZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004, p. 160). 

Como um meio de relacionar esses temas, esta pesquisa tem como 

proposta um estudo das possibilidades de inserção da robótica educacional em 

escolas do campo para o ensino de Matemática. A partir da leitura do referencial 

teórico e de estudos já publicados, busco investigar uma relação entre a robótica 

educacional, escolas do campo e ensino de Matemática. Como produto 

educacional do estudo, apresento um guia didático metodológico para possível 

inserção da robótica educacional nas escolas do campo, o qual está de acordo 

com os estudos destacados. Esse produto poderá ser aplicado, especialmente, 

nos colégios de Ensino Médio, para ampliar e aprimorar os conhecimentos e as 

práticas tecnológicas junto aos estudantes campesinos.  

 

1.2 AS EVOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E SUAS RELAÇÕES COM O ENSINO 

NAS ESCOLAS CAMPESINAS 

 

Muitas ações são desenvolvidas por professores, pedagogos e direção 

nas escolas para potencializar o ensino de modo que seja compatível com a 

realidade dos estudantes, considerando aspectos sociais, morais, culturais, 

profissionais, tecnológicos, enfim, que esteja de acordo com as ações vivenciadas 

por eles no seu no dia a dia.  

Ao considerar este ponto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

(BRASIL, 2017) orienta o uso de recursos tecnológicos digitais, de forma que 

sejam utilizados em sala de aula com o objetivo de envolver o estudante com os 

conteúdos escolares, a partir de sua realidade social. Com isso, a inserção de 

diferentes práticas escolares pode propiciar o desenvolvimento de variadas 



20 
 

  

estratégias pedagógicas que evidenciem o uso de diversos recursos que 

atualizem o processo de ensino.  

Dessa forma, apresento uma investigação sobre a integração das escolas 

do campo com o uso da robótica educacional no ensino de Matemática. 

Considerando o campo como um local de diferentes culturas e características, e, 

com a intenção de ampliar os conhecimentos dos estudantes, o uso das 

tecnologias digitais são estudados como um recurso para ampliar o conhecimento 

sobre os conceitos matemáticos e as práticas dos estudantes, de maneira que o 

ensino lhes possibilite explorar as atividades agrícolas realizadas pela família, por 

meio de situações problemas e com diferentes estratégias de resolução.  

Especificamente no caso do CEVILA, local onde, atualmente, exerço 

docência, os estudantes oriundos da região, em sua grande maioria, são filhos de 

agricultores e fazem parte do processo produtivo local, ajudando seus pais 

enquanto obtêm conhecimentos sobre o que e como funcionam desde o preparo 

da terra, da plantação, do crescimento e manutenção da lavoura até a colheita. O 

CEVILA fica localizado no município de São João do Triunfo, no interior do estado 

do Paraná, e é pertencente à Associação dos Municípios dos Campos Gerais1 

(AMCG).  

Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES) (PARANÁ, 2020) e com dados coletados pelo Instituto de Terras, 

Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG) (PARANÁ, 2020), do ano 2019, o 

município de São João do Triunfo possui 718,914 km² de área territorial. Tanto o 

IPARDES quanto o site da Prefeitura Municipal2 informam que a principal fonte 

econômica do município é a agricultura, envolvendo, principalmente, a produção 

de soja, tabaco e milho.   

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL, 2020), 

em sua série revisada sobre a atividade econômica dos municípios do Brasil, 

indica que São João do Triunfo, no ano 2017, estava na 10ª posição, em nível 
                                            
1 AMCG: é uma representação municipal e microrregional, sendo constituída sob a forma de 

sociedade civil sem fins lucrativos. É composta por 19 municípios da Região dos Campos Gerais: 
Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, Imbaú, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí 
do Sul, Porto Amazonas, Ponta Grossa, Reserva, São João do Triunfo, Sengés, Telêmaco Borba, 
Tibagi e Ventania. A AMCG tem como principal objetivo a integração regional, econômica e 
administrativa, buscando o fortalecimento dos municípios, defendendo os seus interesses, 
visando o desenvolvimento econômico e social. Disponível em: <https://www.amcg.com.br/quem-
somos>. Acesso em: 04 mai. 2020. 

2 Disponível em: <http://www.sjtriunfo.pr.gov.br/>. Acesso em: 20 jun.2020. 

https://www.amcg.com.br/quem-somos
https://www.amcg.com.br/quem-somos
http://www.sjtriunfo.pr.gov.br/


21 
 

  

estadual, e 105ª posição, em nível nacional, referente ao produto interno bruto 

(PIB), e que, no período de 2010 a 2017, o município cresceu em torno de 

246,86%. 

O crescimento da produção agrícola pode muito se valer da evolução e 

adoção de tecnologias (LAMAS, 2017). Esse processo de integração de 

tecnologias à agricultura se refere a um movimento nomeado como quarta 

revolução no campo, o da Agricultura Digital ou Agricultura 4.0 (HIRAOKA; 

JACOPINI, 2018).   

Refletindo sobre os avanços tecnológicos, percebemos que as tecnologias 

modificam a cultura (LÉVY, 2011), ou seja, transformam o comportamento do ser 

humano, e a evolução ocasionada por estas modificações age como uma forma 

de alavancar interesses, impulsionando-os às invenções que são utilizadas 

atualmente. Com isso, as compreensões e as criações dos seres humanos 

promovem alterações nas culturas, modificando ações e práticas pessoais, 

profissionais e educativas, pois realizam uma reconstituição de ações, 

construindo-se e reconstruindo-se mediante um pensamento transpessoal e 

contínuo (ibid.). 

As transformações e inovações realizadas pelos seres humanos 

acarretam diferentes desafios e objetivos, ao superarem a oralidade arcaica; 

quando o responsável pelo saber não é mais a comunidade, as pessoas com suas 

memórias. No mundo virtual, as comunidades compreendem e constroem seus 

objetos e as conhecem como coletivos inteligentes (LÉVY, 2010). Dessa maneira, 

nos dias de hoje, os seres humanos podem pensar coletivamente, devido à 

evolução tecnológica que envolve o mundo virtual. 

As tecnologias evoluem de modo a modificar os hábitos da sociedade, 

impactando também nas comunidades campesinas. No ciberespaço, consomem-

se informações, divertimentos, relações, enfim, de tudo o que se pode 

encomendar online (LÉVY, 2001). 

As tecnologias digitais fazem parte da vida cotidiana pela facilidade que 

oportuniza de se fazer uma compra, um contato social, de alguém ler sem precisar 

ir até uma banca de revistas, de ficar sabendo das notícias de todo o planeta, ou 

mesmo de ampliar os conhecimentos sem sair de casa. Todas essas e outras 

atividades podem ser realizadas com apenas um clique (NASCIMENTO, 2009).  
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Ao pensarmos nestes aspectos, percebemos uma alteração da vida 

coletiva. Muitas pessoas estão conectadas, recebendo informações e 

compartilhando saberes rapidamente em locais chamados por Lévy (2001) de 

cidades virtuais.  

O entusiasmo de criar e modificar as ações realizadas pelos seres 

humanos impulsionou uma diferente cultura: a cultura digital ou cibercultura, na 

qual as pessoas estão interligadas a todo instante e utilizam as tecnologias digitais 

habitualmente, modificando seus pensamentos e realizando diversas tarefas ao 

mesmo tempo.  

Os sujeitos pertencentes à nova cultura estão imersos na era digital; 

aprendem de forma diferenciada; buscam novos meios de comunicação e 

processam as informações de acordo com as tecnologias que estão associadas às 

realidades em que vivem. Estes saberes compõem o que Prensky (2012) chama 

de sabedoria digital.  

A alteração do comportamento, acompanhada e promovida pelas 

mudanças culturais, assim como pelos avanços tecnológicos e as necessidades 

de sobrevivência do ser humano, alteram conforme as demandas da sociedade. 

Um fator que contribuiu e continua contribuindo de muitas formas para as 

melhorias nos processos educacionais, econômicos, sociais e profissionais é o 

conjunto das tecnologias digitais.  

Com isso, promover algo que esteja ao encontro do uso das tecnologias 

digitais pode vir a influenciar os saberes dos estudantes no ambiente escolar, visto 

que eles estão imersos no uso de ferramentas digitais (id., 2001). Estes 

estudantes aprendem de forma diferenciada, não somente com conteúdos 

abstratos, mas também fazendo uso de artefatos, protótipos, enfim, de objetos 

físicos. As tecnologias digitais por eles utilizadas podem representar e processar 

qualquer tipo de informação (KENSKI, 2008), provocando outros pensamentos e 

conexões entre o saber escolar e o saber do dia a dia.  

A escola é um ambiente para proporcionar aprendizagens de 

conhecimentos que possibilitem a formação integral do estudante. Em vista disso, 

é neste âmbito que a oportunidade de integrar práticas cotidianas com o que é 

ensinado pode ser realizada. Mas, como isso pode ser feito de forma a relacionar 

a cultura digital e o ensino de Matemática? Quanto aos saberes diários, como a 
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escola pode promover a aprendizagem dos conteúdos matemáticos relacionando 

a realidade dos estudantes e as tecnologias digitais?  

Por essas e outras perguntas, esta pesquisa traz considerações no 

sentido de aproximar os saberes formais e informais na Educação do Campo, 

estabelecendo uma integração das tecnologias digitais, em particular, a robótica 

como recurso educacional, no ensino da Matemática. 

A cultura digital pode integrar os saberes formais e informais. Portanto, em 

áreas não urbanas, assim como nas urbanas, verificamos algumas modificações. 

Percebemos, atualmente, que muitas profissões, urbanas ou rurais, sofreram 

alterações e as necessidades, assim como o aumento da demanda da sociedade, 

impulsionaram as evoluções tecnológicas e, consequentemente, as modificações 

do trabalho.  

A evolução na agricultura apresenta-se, principalmente, nos instrumentos 

de trabalho. Antes, os animais, juntamente com o arado de tração animal, as 

ferramentas (enxada, capinadeira, foice, entre outras) e a força braçal eram 

utilizadas para o preparo da terra, para a produção e a colheita. Hoje, estes 

recursos cada vez mais dão espaço às grandes máquinas guiadas por comandos 

GPS3, sensores, painéis de alto desempenho, bem como a diferentes tipos de 

defensivos agrícolas4. Esta nova era de trabalho e produção nas lavouras, como 

citamos anteriormente, vem sendo chamada de Era da Agricultura Digital ou 

Agricultura 4.0 (BRASIL, 2019). 

O foco desta pesquisa não se prende em demonstrar as etapas e as 

evoluções que orientam a sociedade ou a agricultura, mas atenta-se ao avanço 
                                            
3 Global Positioning System, em português “Sistema de Posicionamento Global”. Tecnologia para 

uso de navegação em satélite por um dispositivo móvel. Na agricultura, este equipamento pode 
ser acoplado às máquinas agrícolas (tratores, colheitadeiras, plantadeiras, etc.) para um melhor 
planejamento do plantio, com o mapeamento do espaço e da produção, e direcionamento das 
máquinas, entre outras facilidades. 

4 São produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, utilizados nos setores de 
produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, pastagens, proteção de 
florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e 
industriais. Visam a alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação 
danosa de seres vivos considerados nocivos. Disponível em: 
<http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/agrotoxicos>. 
Acesso em: 21 fev. 2020. Porém, algumas pesquisas apontam que os defensivos podem ser 
prejudiciais à saúde. Por exemplo, o estudo de Dutra e Ferreira (2017), que apresenta como 
conclusão da pesquisa uma taxa maior de malformação congênita, em municípios do Paraná com 
alta exposição aos defensivos agrícolas. Também, o Instituto Nacional do Câncer (INCA), ao 
publicar sobre a Vigilância do Câncer relacionado ao trabalho e ao ambiente, reconhece que a 
exposição dos agrotóxicos pode estar associada ao desenvolvimento do câncer (DUTRA; 
FERREIRA, 2017). 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/agrotoxicos
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das tecnologias que influenciam e reorganizam o pensamento humano 

(TIKHOMIROV, 1981). Isso porque as famílias que sobrevivem da produção 

agrícola precisam de conhecimento sobre a utilização das tecnologias, as quais 

podem ser iniciadas e estimuladas com seus filhos em período escolar.  

Considerando a importância de articular os conhecimentos escolares à 

realidade e ao avanço cultural, a BNCC estabelece habilidades a serem 

desenvolvidas durante o Ensino Fundamental que integram as ideias 

fundamentais da Matemática, os significados culturais e os saberes cotidianos, 

sendo:  

 
Imprescindível levar em conta as experiências e os conhecimentos 
matemáticos já vivenciados pelos alunos, criando situações nas quais 
possam fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e 
qualitativos da realidade, estabelecendo inter-relações entre eles e 
desenvolvendo ideias mais complexas (BRASIL, 2017, p. 298). 
 
 

Pois,   
A cultura digital tem promovido mudanças sociais significativas nas 
sociedades contemporâneas. Em decorrência do avanço e da 
multiplicação das tecnologias de informação e comunicação e do 
crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de computadores, 
telefones celulares, tablets e afins, os estudantes estão dinamicamente 
inseridos nessa cultura, não somente como consumidores. Os jovens têm 
se engajado cada vez mais como protagonistas da cultura digital, 
envolvendo-se diretamente em novas formas de interação multimidiática 
e multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de modo cada 
vez mais ágil (ibid., p. 61). 
 

Nessa perspectiva e de acordo com a BNCC, a escola precisa promover a 

integração entre as tecnologias digitais, os saberes escolares e domésticos. Em 

meio a esse contexto, cabe aos professores aproveitarem o interesse dos 

estudantes para propor novas pedagogias com o uso de novas tecnologias, 

estando em concordância com as múltiplas realidades sociais dos estudantes, 

buscando práticas que sejam possíveis de interação com tais realidades (KENSKI, 

2007, 2010).  

No entanto, a partir da preocupação em aprimorar e proporcionar o 

conhecimento tecnológico nas escolas do campo, a nossa inquietação inicial parte 

de apresentar possibilidades de interação entre o ensino de Matemática e o 

contexto da cultura digital, de forma que esse ensino, tendo como recurso as 
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tecnologias digitais, especificamente a prática com a robótica educacional, seja 

capaz de interagir com os saberes diários dos estudantes campesinos.  

Nesse seguimento, para que o ensino escolar seja capaz de contribuir 

para o conhecimento matemático, faz-se necessário conhecer melhor a 

Matemática inerente às atividades da vida diária da cultura dos estudantes, e 

assim relacioná-las com a realidade para obter ligações às atividades escolares 

quando envolvem o conhecimento matemático (CARRAHER; CARRAHER; 

SCHLIEMANN, 1990).    

Desse modo, nosso interesse está em pesquisar possibilidades de 

integração entre a robótica educacional e a Educação do Campo, para que o 

ensino de Matemática conduzido em ambiente escolar possa contribuir para a 

formação integral do estudante. Consideramos que o estudante campesino 

apresenta características específicas, e que o ensino nas escolas do campo 

consegue contribuir com o trabalho na agricultura, sendo assim um ensino 

formativo. 

A agricultura tem apresentado grandes avanços tecnológicos que estão 

inseridos no dia a dia dos estudantes, muitos destes têm apenas a oportunidade 

de conhecê-los e aprendê-los na escola. Assim, direcionamos esta pesquisa com 

o intuito de investigar possibilidades de uso da robótica educacional como recurso 

para as escolas do campo, de modo que integrem o Ensino de Matemática nas 

atividades relacionadas à agricultura. 

 

1.3 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Ao considerarmos a cultura digital e o ensino de Matemática, há muito a 

refletir sobre as escolas do campo, para que a partir de uma ação consciente e 

transformadora da prática educacional, os educadores se tornem capazes de 

potencializar o saber escolar, que utilizem as experiências do cotidiano na 

construção do conhecimento de acordo com as práticas das famílias campesinas 

(GHERDIN, 2012).   

Os estudantes, muitas vezes, chegam à escola portando o saber familiar 

pertinente às suas práticas e costumes. No caso das comunidades rurais, desde 

pequenos, eles aprendem com suas famílias quais são os hábitos, atividades a 
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serem desenvolvidas, quais são as plantas que a família cultiva tradicionalmente. 

Esses seus valores morais, sociais e educativos, se unidos aos conhecimentos 

escolares, podem proporcionar uma formação integral. Conforme afirma Papert 

(2008, p. 123) “uma família proporciona, no cotidiano, muitas oportunidades para 

apropriação da matemática como uma dimensão carinhosa e aconchegante da 

vida familiar”. 

O saber familiar da região de produção agropecuária, modificado pelo uso 

das tecnologias agrícolas, pouco se apresenta na escola, principalmente na 

disciplina de Matemática. Uma alternativa para mudar essa situação é 

proporcionar práticas escolares que empreguem as ações realizadas no dia a dia 

dos estudantes relacionando-as com os conteúdos matemáticos e ações 

envolvendo as tecnologias no contexto rural.  

Ao considerar que as tecnologias não estão somente no uso de celulares, 

notebooks, etc., mas sim presentes a partir das necessidades de criações e 

sobrevivência historicamente realizadas pelos seres humanos, assim como a partir 

das necessidades de desenvolvimento, o uso das tecnologias na área rural vem 

crescendo constantemente e está cada vez mais se tornando instrumento de 

trabalho, sendo assim está relacionada diretamente ao saber fazer diário, 

existente na vida dos estudantes e sendo de grande valia para ser integrada as 

ações didáticas. 

É neste sentido que o avanço tecnológico das últimas décadas garantiu 

novas possibilidades de utilização da tecnologia (KENSKI, 2008) e na educação 

isso pode favorecer a aprendizagem matemática, buscando possíveis 

contribuições para novos conhecimentos (KALINKE; BALBINO, 2016). 

A partir disso, destacamos a seguinte questão: o que diz a literatura 

recente sobre o uso da robótica educacional no Ensino de Matemática em escolas 

do campo? 

Para responder a essa interrogação, esta pesquisa investiga 

possibilidades de integração entre a robótica educacional e a Educação do 

Campo, a fim de contribuir para o ensino de Matemática. Ele relaciona as práticas 

escolares à construção de protótipos robotizados, enfatizando a criação, a 

reflexão, a simulação e a criação de hipóteses, com o uso da robótica educacional 

na Educação do Campo e considerando as práticas agrícolas para o ensino de 
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Matemática.  
 
1.4 OBJETIVO 

 

Esta pesquisa possui como principal objetivo: investigar as possíveis 

relações entre a robótica educacional e as escolas do campo e sua aplicação para 

o ensino de Matemática. A partir disso, visa a oportunizar a ampliação de estudos 

aos professores e pesquisadores sobre práticas com dispositivos robóticos na 

Educação do Campo, e propor sequências de atividades didáticas nas quais os 

estudantes construam conhecimentos sobre as tecnologias digitais na escola, de 

forma que este saber contribua para a realidade campesina. Assim, como 

resultado da pesquisa, foi elaborada uma proposta de atividades, no formato de 

um guia didático metodológico, para inserção da robótica educacional como 

recurso para o ensino de Matemática nas escolas do campo, para os estudantes 

do Ensino Médio, o que compõe o produto final do mestrado profissional em 

Educação Matemática do PPGFCET.  

O produto tem como objetivo descrever propostas de práticas que 

envolvam a realidade dos estudantes do CEVILA, principalmente enfatizando a 

produção de tabaco, cultura principal das famílias das comunidades atendidas 

pela escola. Dentre as práticas, são apresentas possibilidades de construções, 

criações, programações e simulações de protótipos que enfatizam o 

funcionamento de uma estufa de secagem de tabaco, envolvendo conteúdos 

curriculares para as turmas do Ensino Médio.  

Além de explorar diferentes recursos para o ensino, esta pesquisa 

pretende aproximar cada vez mais as práticas escolares dos saberes campesinos, 

bem como discutir formas pelas quais estudantes sejam capazes de compreender 

que as atividades realizadas no dia a dia podem estar relacionadas a conteúdos 

matemáticos. 

Para tanto, neste primeiro capítulo, estão expostos os interesses da 

pesquisa partindo do histórico de vida da pesquisadora, assim como os caminhos 

que direcionaram o estudo a partir da experiência com a escola do campo e os 

estudos sobre a possibilidade de inserção da robótica educacional para o ensino 
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de Matemática nesta realidade. Descrevemos também o objetivo e o problema da 

pesquisa.  

No segundo capítulo, descrevemos a metodologia, que é de cunho 

qualitativo exploratório, os caminhos específicos percorridos, a fundamentação 

teórica, o levantamento, análise e categorização dos dados, para exploração dos 

temas: robótica educacional, Educação do Campo e ensino de Matemática.  

O terceiro capítulo é destinado à fundamentação teórica sobre a Educação 

do Campo a partir das perspectivas dos autores: Gelsa Knijnik (2006a, 2006b, 

2007, 2019); Miguel Gonzáles Arroyo (1999, 2011, 2013b, 2018); Mônica 

Castagna Molina (2004, 2009, 2011, 2018); e Roseli Salete Caldart (2002, 2011, 

2012, 2018). Eles destacam as escolas situadas nas zonas rurais como espaços 

diferenciados de conhecimentos, que além de envolverem saberes formais e 

informais, precisam estar integrados à realidade dos estudantes, promovendo 

também, ensino voltado às práticas cotidianas e evoluções tecnológicas que são 

especificamente direcionadas à agricultura. Ainda, na primeira seção deste 

capítulo, apresentamos alguns estudos que salientam as tecnologias digitais na 

agricultura. 

O quarto capítulo destaca as ideias centrais dos autores: Pierre Lévy 

(1997, 2001, 2010, 2011) e Oleg Tikhomirov (1981, 1999) sobre a presença e uso 

das tecnologias na sociedade, bem como a reorganização do pensamento de 

acordo com os avanços tecnológicos ocorridos com o passar dos anos, que 

promovem mudanças culturais. Em vista disso, abordamos como as tecnologias 

estiveram, e continuam fortemente presentes, na vida humana e nas 

necessidades de sobrevivência, assim como a evolução ocasionada e o impacto 

gerado na sociedade nos dias de hoje.  

Ainda sobre fundamentação teórica, na primeira seção do quarto capítulo, 

evidenciamos alguns estudos sobre a robótica educacional e o Construcionismo 

de Seymour Papert (1980, 1985), que dispõe seus estudos e análises sobre o uso 

de computadores, programação e construção de protótipos como recurso para o 

ensino de Matemática. 

Já o quinto capítulo traz discussões sobre o ensino de Matemática, na 

perspectiva de Ubiratan D’Ambrósio (1993, 1997), utilizando como recurso as 
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tecnologias digitais, de acordo com os estudos de Marcelo de Carvalho Borba, 

Ricardo Scucuglia da Silva e George Gadanidis (2018).  

Após ter sido apresentada a fundamentação teórica sobre os temas de 

estudo, robótica educacional, escolas do campo e ensino de Matemática, 

direcionamos o sexto capítulo para explicar como foram realizados os dois 

levantamentos propostos: 

a) O ensino de Matemática nas escolas do campo; 

b) Robótica educacional como recurso para o ensino de Matemática. 

Com os levantamentos realizados, as categorizações foram criadas a 

partir dos principais aspectos encontrados nos estudos analisados, e estão 

expostas no sétimo capítulo.  

Posteriormente, no oitavo capítulo, é demonstrada a relação entre os três 

temas envolvidos neste estudo, também, as possibilidades de inserção da prática 

envolvendo a robótica educacional nas escolas do campo para o ensino de 

Matemática. 

Por fim, no nono capítulo, estão evidenciadas as considerações finais 

sobre o ensino de Matemática utilizando como recurso a robótica educacional nas 

escolas campesinas e, no décimo, finalmente, as referências bibliográficas. 

O resultado encontrado, ou seja, as possibilidades da inserção da robótica 

na Educação do Campo são evidenciadas no produto educacional, que é 

composto por um guia didático metodológico de orientação para inserção da 

robótica educacional para o ensino de Matemática nas escolas do campo. O 

produto traz propostas de atividades pautadas nas relações encontradas nas 

análises dos trabalhos, considerando a realidade dos estudantes, o ensino de 

Matemática e práticas com a robótica educacional. 
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2 MÉTODO INVESTIGATIVO 
... os educadores matemáticos, de outro, 

realizam seus estudos utilizando métodos 

interpretativos e analíticos das ciências sociais 

e humanas, tendo como perspectiva o 

desenvolvimento de conhecimentos e práticas 

pedagógicas que contribuam para uma 

formação mais integral, humana e crítica do 

aluno e do professor (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2012, p. 4). 

 

Consoante à citação inicial deste capítulo, esta pesquisa, realizada por 

uma educadora matemática, visa a contribuir para a construção do saber de 

estudantes e de professores, por investigar, qualitativamente, relações entre 

práticas de ensino de Matemática e a robótica educacional em escolas 

camponesas. 

Para demonstrar todos os caminhos realizados para a construção deste 

estudo, dividimos em seções cada uma das etapas, desde o porquê da escolha da 

pesquisa qualitativa exploratória até as possíveis relações encontradas nas 

análises realizadas. 

Na próxima seção, explicitamos a pesquisa de abordagem metodológica 

qualitativa. Com ela buscamos investigar quais as relações reveladas em estudos 

que envolveram robótica educacional e escolas do Campo em práticas de ensino 

de Matemática.  

Para que a pesquisa seja mais bem compreendida, na seção 2.2 deste 

capítulo, destacamos um esquema de cada etapa percorrida para trilhar o 

caminho do estudo. Já na seção 2.3, apresentamos quais são as bases de dados 

utilizadas para realização dos levantamentos dos trabalhos publicados e, na seção 

2.4, como foram trilhados os caminhos para a realização das buscas nas 

plataformas CAPES e BDTD de estudos que envolvessem os temas de 

investigação, robótica educacional e escolas do campo, ambos direcionados para 

o ensino de Matemática. Na seção 2.5, por sua vez, explicamos como ocorreu o 

processo de categorização dos aspectos principais dos trabalhos analisados, na 

seção 2.6, os procedimentos efetivados nas análises dos dados coletados.  
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Por fim, na seção 2.7, estão descritos os procedimentos realizados para 

as relações encontradas durante as análises do processo de categorização. 

  

2.1 PESQUISA QUALITATIVA EXPLORATÓRIA 

 

Com o propósito de entender e interpretar dados, a pesquisa qualitativa é 

indicada como adequada para pesquisa em educação (D’AMBRÓSIO; 

D’AMBRÓSIO, 2006), congruente ao fato de se preocupar com informações 

voltadas aos coletivos humanos, com o aprofundamento da compreensão de uma 

organização, de uma instituição ou de uma trajetória (GOLDENBERG, 2000). 

Nas palavras do autor, a pesquisa qualitativa permite processar dados que 

estejam de acordo com a natureza, as ações, a cultura, enfim, a realidade social. 

Assim, destacamos a importância deste estudo na busca por compreensões de 

como as escolas campesinas podem potencializar essa objetivação, ampliando o 

conhecimento matemático com utilização da robótica promovido na escola em prol 

das práticas tecnológicas agrícolas. É importante salientar que o objetivo não é 

ensinar aos estudantes a manusear precisamente os equipamentos agrícolas, 

mas sim, aproximar os conhecimentos formais dos informais da Matemática e 

intensificar a formação integral dos estudantes desse ambiente social.  

Diante disso, a preocupação está em como envolver determinada vivência 

prática dos estudantes, relacionando-a às atividades escolares. Para tanto, 

partimos de publicações de estudos já realizados sobre tecnologias digitais, tendo 

a robótica educacional como recurso para o ensino de Matemática na Educação 

do Campo.  

As tecnologias digitais para o ensino de Matemática são estudadas por 

muitos pesquisadores, inclusive no GPTEM. Desse grupo, destacam-se alguns 

estudos com resultados já publicados, envolvendo lousa digital e objetos de 

aprendizagem. Com esse trabalho, incorpora-se um novo tema: a robótica 

educacional. Esta, e outras duas pesquisas, irão compor a fundamentação teórica 

para incitação de estudos futuros. 

Para melhor aprofundamento dos conceitos sobre tecnologias digitais, 

robótica educacional, a Educação do Campo e o ensino de Matemática, realizou-
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se, primeiramente, um estudo da literatura, pautado em obras e produções que 

compõem o capítulo 3 sobre a fundamentação teórica deste estudo. 

Com as leituras dos referenciais teóricos, buscou-se verificar como os 

autores apresentam os objetos de conhecimento, a fim de se obter uma possível 

relação entre a robótica educacional e a Educação do Campo. Ao realizar uma 

primeira busca envolvendo a robótica, a Educação do Campo ou escolas do 

campo e o ensino de Matemática, não foram encontrados trabalhos com a junção 

dos três temas de forma contextualizada. Em função disso, decidiu-se realizar dois 

levantamentos de estudos, sendo: a) ensino de Matemática nas escolas do 

campo; b) a robótica educacional como recurso para o ensino de Matemática. 

Entretanto, com os dois levantamentos realizados, o intuito foi o de 

investigar possíveis relações no decorrer das análises entre os três temas de 

pesquisa, a partir de estudos que investigassem práticas envolvendo 

conhecimentos formais e informais dos estudantes. 

Neste cenário, a pesquisa emprega a abordagem qualitativa tal como 

compreendida por Minayo (2008). O autor descreve a importância da objetivação, 

pois, no decorrer da investigação científica, faz-se necessário reconhecer a 

complexidade do objeto; analisar criticamente as teorias, bem como, usar técnicas 

de coleta de dados adequadas e explorar o material de forma específica e 

contextualizada, preocupando-se com a abrangência dos objetos estudados.  

Devido a isso, a pesquisa apresenta uma análise que possibilita relações 

entre os três objetos de estudo: a robótica educacional, a Educação do Campo e o 

ensino de Matemática.  

Ao considerar a pesquisa qualitativa Bicudo (2004, p. 104) relata que “o 

qualitativo engloba a ideia do subjetivo, passível de expor sensações e opiniões 

[...] também engloba noções a respeito de percepções de diferenças e 

semelhanças de aspectos comparáveis de experiências”. Desse modo, diferentes 

experiências, ao serem relacionadas, podem influenciar diferentes opiniões e 

ações, bem como intencionar a criação de novas práticas que podem ser capazes 

de estimular o ensino dos conteúdos matemáticos. Esta análise se faz 

conveniente ao fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos, mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente (GIL, 

2008). 
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Outro fato considerado foi que a abordagem adotada se caracteriza 

também pelo contato direto do pesquisador e a realidade investigada (KALINKE, 

2014). Neste sentido, o estudo da Educação do Campo corrobora com a atuação 

da pesquisadora, visto ser educadora na escola do campo, e, vai ao encontro dos 

interesses da pesquisa: fortalecer os conhecimentos matemáticos com o uso de 

dispositivos robóticos, explorando as possibilidades de relações entre os objetos 

de estudo que possam contribuir para o ensino de Matemática.  

O contato direto do pesquisador pode influenciar positivamente na 

exploração dos diferentes fenômenos, neste caso, a robótica educacional e as 

escolas campesinas. Partimos do pressuposto de que o estudo exploratório tem 

por objetivos: proporcionar uma visão geral, de tipo aproximativo acerca de 

determinado fato (GIL, 2008); de explorar métodos e técnicas e auxiliar, no 

decorrer da pesquisa, a apresentar fenômenos poucos analisados ou que dispõe 

ideias ou hipóteses diferentes das estabelecidas. 

A maioria das pesquisas exploratórias parte de análises bibliográficas que 

se constituem a partir de um estudo sobre os materiais já produzidos sobre o 

objeto de pesquisa (ibid.). Para que as análises de livros e publicações sejam de 

grande importância e utilidade, cabe ao pesquisador realizar um estudo minucioso, 

explorando as informações possíveis em diversas fontes.  

Este tipo de pesquisa é realizado, especialmente, quando o tema 

escolhido é pouco explorado e torna-se difícil formular sobre ele hipóteses 

precisas e operacionalizáveis, como no caso da utilização da robótica educacional 

como recurso para o ensino de Matemática em escolas do campo. Portanto, não 

se fez necessário testar ou confirmar hipóteses, mas sim realizar uma revisão da 

literatura e buscar uma visão mais esclarecida do problema em estudo (ibid.). 

A exploração das produções fornece suporte à integração dos temas 

deste trabalho, pois os processos estabelecidos por meio da análise são mais 

valiosos que os resultados. Sendo assim, o que é relevante, a partir desta 

perspectiva, são as possibilidades para o ensino de Matemática e como elas 

podem proporcionar a utilização da robótica educacional na educação campesina, 

para que estes direcionem a uma proposta de integração das práticas analisadas 

neste estudo.  
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2.2 CAMINHO PERCORRIDO 

 

Com a intenção de fundamentar em estudos amplos e de profunda 

teorização, delimitamos esta investigação em dois levantamentos de dissertações 

e teses, seguidos das respectivas análises. Após isso, classificamos, 

selecionamos, analisamos e categorizamos cada levantamento a partir dos 

aspectos principais revelados nas publicações estudadas a que chamamos de 

estudos adiante.  

Com as categorizações realizadas, estabelecemos, um comparativo do 

referencial teórico, com o intuito de investigar relações entre cada um dos temas 

(robótica educacional, escolas do campo e ensino de Matemática), bem como os 

tópicos principais individuais e a intersecção entre os três temas. Por fim, 

demonstramos os resultados das análises dos dados, a relação entre os temas, e, 

em forma de produto educacional, uma proposta de inserção da prática nas 

escolas campesinas. 

O caminho percorrido durante toda a pesquisa está de acordo com o 

seguinte esquema apresentado na Figura 1:  
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Figura 1 – Caminho realizado na pesquisa 

 
FONTE: A autora (2020). 

 

O esquema representa as etapas transcorridas na realização da pesquisa. 

Conforme descrito anteriormente, a primeira etapa refere-se à leitura e 

aprofundamento sobre o referencial teórico, com o propósito de verificar o que os 

autores descrevem sobre os objetos de conhecimento. 

Após o conhecimento sobre os autores; seus estudos e documentos sobre 

a robótica educacional; o ensino de Matemática com o uso de tecnologias digitais 

e a Educação do Campo, a pesquisa avançou para a etapa dos levantamentos de 

estudos já publicados na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD) 5, e na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) 6.  

 

                                            
5 Disponível em:<http://bdtd.ibict.br/vufind/>. Acesso em: 10 jan. 2020.  
6 Disponível em: <http://www.periodicos.capes.gov.br/>. Acesso em: 10 jan. 2020. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
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2.3 LÓCUS DA PESQUISA 

 

Estando de acordo com as definições dos autores sobre a metodologia 

utilizada, buscamos explorar os objetos de estudo, inicialmente, com a revisão 

bibliográfica dos temas de estudo, robótica educacional, escolas do campo e 

ensino de Matemática. Apresentamos o levantamento de trabalhos de 

dissertações e teses publicadas nos últimos dez anos nas plataformas BDTD e 

CAPES com o intuito de evidenciar práticas envolvendo conteúdos matemáticos 

em estudos que envolvam a robótica educacional na educação campesina, a partir 

da relação entre a realidade do estudante e o meio escolar.  

A escolha pelo período de dez anos para a busca das produções se deve 

ao fato de identificarmos que, com um período menor a esse, não abrangeríamos 

um número considerável de trabalhos para análise. Os trabalhos com a robótica 

na educação são mais atuais, porém, ainda não se apresentam de forma vasta. 

Os estudos que envolvem a Educação no Campo no ensino de Matemática são 

em maior número, contudo, muitos deles não envolvem a realidade do campo 

como ponto relevante e que considere as práticas agrícolas envolvendo 

tecnologias para as aplicações das atividades. 

 

2.4 LEVANTAMENTODOS DOS ESTUDOS PUBLICADOS NA BDTD E NA 

CAPES 

 

O levantamento de estudos é um procedimento de pesquisa que fornece 

uma visão estática, momentânea e se mostra útil quando se deseja obter uma 

visão geral de uma situação (FIORENTINI; LORENZATO, 2012). Neste sentido, 

buscamos o levantamento para termos a percepção de como a robótica 

educacional e a Educação do Campo estão contidas nos trabalhos, dissertações e 

teses, que evidenciem o ensino de Matemática em práticas escolares.  

Para a realização das buscas, foram utilizados descritores e operadores 

booleanos para relacionar as expressões. Os operadores booleanos, chamados 

também de operadores lógicos, se caracterizam como uma boa alternativa para 

formular a expressão de busca, em agrupamentos de descritores relativos a um 

mesmo aspecto, que podem ser considerados sinônimos, concatenando-os com o 
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conectivo OU (OR em inglês), e com os demais por meio de conectivos E (AND 

em inglês) (FALBO, 2012) 7. 

Em primeiro momento, foi realizado o levantamento de estudos sobre as 

escolas do campo e o ensino de Matemática, cujo processo, qual está detalhado 

no capítulo 4. Como buscamos relacionar a robótica educacional e a Educação do 

Campo, o próximo levantamento foi dos estudos que foram publicadas nos últimos 

dez anos sobre a robótica educacional sendo esta utilizada como recurso para o 

ensino de Matemática. Para este levantamento, objetivamos investigar o que os 

estudos destacavam como prática pedagógica para o ensino de Matemática, 

utilizando a robótica educacional como recurso, e como estes estudos 

contextualizavam a prática com o cotidiano agrícola dos estudantes. 

Com as buscas realizadas, optamos por organizar os dados em planilhas 

do Excel, sendo uma para cada levantamento, contendo as principais informações 

dos trabalhos, tais como, qual o banco de teses e dissertações (CAPES ou 

BDTD), título do estudo, autor, ano de publicação, curso (Mestrado Acadêmico, 

Mestrado Profissional e Doutorado), instituição, resumo, palavras-chaves, objetivo 

a ser atingido, metodologia e resultados. 

 

2.5 PROCESSO DE CATEGORIZAÇÃO DOS ESTUDOS 
 
Em cada um dos levantamentos, foram realizadas leituras dos estudos, os 

quais foram analisados de acordo com os principais aspectos encontrados, 

formando assim as categorias de análise. As informações contidas nos 

referenciais teóricos, são de grande importância no estudo, pois ao relacioná-las, 

verificamos informações que podem possibilitar o envolvimento de práticas 

escolares sobre os temas: robótica educacional, a Educação do Campo e o ensino 

de Matemática, de acordo com as análises das dissertações e teses, 

proporcionando, assim, ações pedagógicas sobre o uso de tecnologias digitais, 

construção de dispositivos robóticos de acordo com a realidade e desenvolvimento 

do conhecimento sobre conteúdos matemáticos.  

                                            
7 O autor descreve que o foco para um levantamento é a definição dos termos relacionados a 

pesquisa, procurando assim identificar nas pesquisas mediante o uso dos conectivos lógicos (OU 
ou E), para que dessa forma seja possível encontrar relações entre os descritores de busca, 
revelando pesquisas que envolvam os descritores (FALBO, 2012).   
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A categorização, segundo Fiorentini e Lorenzato (2012, p. 134), “significa 

um processo de classificação ou de organização de informações em categorias, 

isto é, em classes ou conjuntos que contenham elementos ou características 

comuns”. Nesse sentido, ao analisar cada uma das dissertações e teses 

selecionadas, foi necessário classificá-las e organizá-las de modo que 

transmitissem as informações relevantes e pudessem ser atribuídas a conjuntos, 

conforme suas características principais e que estivessem de acordo com o 

referencial teórico. 

As categorias podem ser obtidas de três maneiras: definidas a priori, 

emergentes ou mistas. As categorias a priori são aquelas definidas antes de 

realizar as buscas, já as emergentes são construídas a partir de um processo 

interpretativo e as mistas revelam-se quando o pesquisador evidencia as 

categorias por meio da literatura e de análises interpretativas em registros de 

campo, ou em trabalhos já publicados (ibid.).  

Neste estudo, fazemos uso das categorias mistas, visto que a partir do 

conhecimento da pesquisadora sobre o referencial teórico e das análises das 

dissertações e teses, envolvendo os levantamentos realizados, apresentamos os 

principais aspectos revelados, ou seja, a categorização das análises dos estudos. 

Na Figura 2, é possível ver como esse processo foi realizado. 

 

Figura 2 – Processo de categorização mista 

 
FONTE: Adaptado de FIORENTINI E LORENZATO (2012). 

 

Referencial 
teórico

Levantamento

Categorias
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Para cada um dos levantamentos dos estudos, descrevemos uma 

categorização, porque, ao realizar uma busca envolvendo os três temas (robótica 

educacional, Educação do Campo e ensino de Matemática), não encontramos 

trabalhos com todos estes três elementos relacionados nas bases de dados 

estudadas. Dessa forma, buscamos encontrar possíveis relações entre eles a 

partir dos temas principais desta pesquisa e da categorização decorrente de cada 

um dos levantamentos. 

 

 

2.6 PROCEDIMENTO PARA AS ANÁLISES DOS DADOS 

 

As análises das categorias podem ser verticais ou transversais. No 

processo de análise vertical, as categorias são analisadas separadamente, e, 

somente após classificar todas elas, são realizados os confrontos; na análise 

transversal, todas as categorias são analisadas simultaneamente (ibid.). 

Nessa continuidade, a análise realizada nesta investigação é do tipo 

vertical, na qual as categorias, em primeiro momento, foram analisadas 

separadamente. A Figura 3 apresenta o primeiro momento da análise vertical: 

 
Figura 3 – Análise vertical das categorias – primeiro momento 

 
FONTE: A autora (2020). 
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A Figura 3 destaca cada uma das categorias de forma isolada conforme o 

critério de análise vertical. Esse processo de análise visa a investigar quais são as 

principais informações encontradas em cada um dos levantamentos, ou seja, 

quais categorias foram reveladas de acordo com as análises realizadas. 

Em segundo momento, após todas as categorias estarem classificadas e 

organizadas, realizamos uma comparação entre elas, com o intuito de “produzir 

resultados e conclusões consistentes e relacionadas à questão de investigação” 

(ibid., p. 136). A Figura 4 retrata o esquema realizado. 

 
Figura 4 – Análise vertical das categorias – segundo momento 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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estudo pode apresentar uma classificação que difere de outro. Com isso, julgamos 

LEVANTAMENTO 
1

categoria a

categoria b

categoria c

categoria d LEVANTAMENTO 
2

categoria a

categoria b

categoria c

categoria d



41 
 

  

válido definir todas as categorias em primeiro momento para depois realizarmos 

um cotejamento entre elas e verificarmos quais convergências encontraríamos nos 

estudos selecionados, que é o objetivo deste estudo: encontrar relações entre os 

temas de estudo, robótica educacional, escolas do campo e ensino de 

Matemática.  

 

2.7 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA UTILIZADA PARA APRESENTAR AS 

RELAÇÕES 
 

Após a definição das categorias, salientamos as relações entre elas, com 

ênfase nas possibilidades de integração. As relações estão evidenciadas por meio 

de um diagrama de Venn, como na Figura 5, com o intuito de destacar as relações 

que estão contidas nos aspectos principais e nas categorias, partindo das 

intersecções entre: robótica educacional e Educação do Campo; Educação do 

Campo e ensino de Matemática; ensino de Matemática e robótica educacional. 

Por fim, a intersecção entre os três temas. 

 
Figura 5 – Relações entre os temas de estudo 

 
FONTE: A autora (2020). 
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A intersecção entre os três conjuntos expostos no diagrama (Figura 5) 

apresenta quais as possíveis relações a serem consideradas quando utilizada a 

prática com a robótica educacional como recurso para o ensino de Matemática 

nas escolas do campo. As relações encontradas também são consideradas no 

produto educacional, composto por um guia didático-metodológico. 

Este produto educacional é uma proposta de atividades direcionada para 

professores de Matemática que lecionam em escolas do campo, como 

possibilidade de iniciação de uso da robótica educacional como recurso na prática 

de ensino de Matemática com estudantes camponeses do Ensino Médio. 
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3 A ESCOLA DO CAMPO COMO LOCAL DIFERENCIADO DE ENSINO 
 

A utilização das novas tecnologias 

afeta todos os campos educacionais. Elas 

encaminham as instituições para a adoção de 

uma “cultura informática educacional” que exige 

uma reestruturação sensível não apenas das 

teorias educacionais, mas da própria percepção 

e ação educativa. O desenvolvimento de uma 

cultura informática é essencial na 

reestruturação da gestão da educação, na 

reformulação dos programas pedagógicos, na 

flexibilização das estruturas de ensino, na 

interdisciplinaridade dos conteúdos, no 

relacionamento dessas instituições com outras 

esferas sociais e com a comunidade de forma 

geral (KENSKI, 2003, p. 86). 

 

Ao corroborar com a citação acima, os apontamentos descritos neste 

capítulo se referem aos povos localizados em espaços rurais e à construção da 

Educação do Campo, possibilitando uma melhor compreensão histórica de como 

se desenvolveu a cultura do e no campo, bem como suas evoluções tecnológicas, 

e as necessidades de transformações tanto culturais quanto profissionais nesse 

ambiente. Entretanto, esta pesquisa não caminha na perspectiva de salientar os 

movimentos sociais, lutas sociais e políticas realizadas, mas sim em apresentar 

relações entre as escolas do campo e as práticas agrícolas, especialmente, com 

possível inserção da robótica educacional para os estudantes deste meio. 

Ao pensar no campo, lembramos da terra, do trabalho, do alimento, da 

harmonia, enfim, da natureza. Assim, “o campo é espaço de vida, de produção de 

relações sociais; de produção de história, cultura e conhecimento” (MOLINA, et al., 

2009, p. 18). 

Os moradores das zonas rurais sobrevivem, basicamente, de atividades 

relacionadas ao cultivo de plantas e criação de animais, conhecidas como 

agricultura e agropecuária. Nas atividades cotidianas, as relações com a natureza 

interferem no trabalho, assim como no conhecimento, muitas vezes repassado de 
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geração em geração, para possibilitar melhores qualidades produtivas, tal como 

valorizar o espaço e a cultura estabelecida. 

Historicamente, o conjunto de experiências nos proporciona ser o que 

somos. Desse modo, o ser humano não produz somente o alimento com a ação 

do trabalho, mas sim a produção dele próprio, da sua cultura, comunidade e 

família. 

 
Lembrem daquela frase de Dom Tomás Balduíno: “Terra é mais do que 
terra”. Lembram? Uma frase bonita: A terra é mais do que terra. A 
produção é mais do que produção. Por quê? Porque ela produz a gente. 
A cultura da roça, do milho, é mais do que cultura. É cultivo do ser 
humano. É o processo em que ele se constitui sujeito cultural. Por isso, 
vocês não separam produção de educação, não separam produção de 
Escola (ARROYO; FERNANDES, 1999, p. 21). 

 

O meio rural compõe a comunidade de forma acolhedora construindo sua 

história e valorizando cada avanço. A cada safra, as esperanças se renovam, as 

famílias buscam por melhores expectativas e, assim, lutam para obter sucesso na 

produção. 

As produções agrícolas como descritas por Arroyo e Fernandes (1999) 

não estão distantes da educação, ao contrário, podem possibilitar avanços para o 

conhecimento, pois o processo produtivo se utiliza de métodos que podem 

estimular o desenvolvimento cognitivo, social e cultural. A cultura das áreas não 

urbanas se vincula ao direito estabelecido pela comunidade, bem como às 

necessidades humanas, sociais e educativas. 

Para que possamos esclarecer melhor a cultura campesina, é preciso 

conceituar a palavra cultura. Neste caso a entendemos como indicado a seguir. 

 
É toda criação humana resultante das relações entre os seres humanos e 
deles com a natureza que leva ao estabelecimento de modos de vida. 
Trata-se da criação e da recriação que emergem daquelas relações em 
que os humanos, ao transformarem o mundo, simultaneamente 
transformam a si próprios. 
Essas transformações se dão na ordem material, quando a criação e a 
recriação como ato humano tomam materiais da natureza, dando a eles 
formas que não possuíam até então (CALDART et al., 2012, p. 180). 

 

Desse modo, entendemos por cultura a ação, a criação, a busca por 

informações, comunicações e materiais, que são estabelecidas e ocorrem com e 

pelos seres humanos de acordo com os objetivos da comunidade. A cultura do 
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campo se relaciona com as necessidades e diversidades que os moradores, com 

as comunidades e a natureza, estabelecem em seu modo de ser e de agir. 

Essas relações se direcionam ao cultivo do campo, ao cuidar, ao zelar e 

estabelecer particularidades com o meio de vivência. 

A respeito dos termos: no e do campo, Caldart (2002, p. 18) especifica 

que o termo “no” se refere ao povo que “tem direito a ser educado no lugar onde 

vive; e “do” que o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e 

com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas 

e sociais”. Assim, a Educação no e do Campo precisa estar relacionada ao local, à 

cultura, ao trabalho, às necessidades campesinas, respeitando-as e valorizando-

as conforme sua história e práticas cotidianas.   

Nesse sentido, a palavra agricultura em seu significado de cuidar, criar e 

cultivar o campo apresenta uma forte relação de homem e natureza, considerando 

as experiências e cooperação com o conhecimento que as famílias e a 

comunidade percorrem (CALDART, 2012). 

Ao relacionar as famílias e a agricultura, voltamo-nos a uma valorização 

para este meio, integrando a vivência do campesino e da sua produção. Esse é 

um dos aspectos que mais possibilitam a sobrevivência no campo e potencializam 

a cooperação entre campo e cidade, sendo que “um (rural ou urbano; Campo ou 

cidade) não sobrevive sem o outro” (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2018, p. 32). 

Souza (2016) denota duas abordagens para diferenciar o campo do meio 

rural, sendo a primeira a dicotomia rural x urbano e a segunda continuum, ou seja, 

um integração entre ambos. Primeiramente, destacamos as diferenças 

estabelecidas entre os dois espaços, rural e urbano, em estado de oposição, na 

segunda apresentamos a aproximação entre os dois, sendo realidades que 

precisam uma da outra.  

Ao considerar o continuum, evidenciamos a produção de alimento 

realizada pela agricultura familiar, responsável por, aproximadamente, 33% da 

produção do meio rural brasileiro, além de promover o desenvolvimento rural 

sustentável (BOJANIC, 2017). Nesse ponto de vista, compreendemos que a 

produção com origem na agricultura familiar, tem grande importância em nosso 

país, e que a educação nesse meio precisa ser pensada com uma pedagogia 
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diferente, pois é um local que “prepara o trabalhador camponês para ser sujeito na 

construção do projeto de vida” (SOUZA, 2016, p. 33). 

A agricultura familiar nos permite analisar como os conhecimentos do 

campo ocorrem e perpassam por gerações contribuindo para a educação. Ao 

considerar esta realidade, podemos estabelecer uma relação entre escola e 

comunidade, logo “é fundamental a consideração da riqueza de conhecimentos 

que essa população traz de suas experiências cotidianas” (RAMOS; MOREIRA; 

SANTOS, 2004, p. 9). 

O início da educação para os campesinos se deu por meio de diferentes 

maneiras de educar, partindo do camponês como sujeito de desenvolvimento que 

encontra possibilidades de buscar novas formas de obtenção do conhecimento, 

sem perder sua identidade, e tendo o campo como espaço de vida, trabalho e 

cultura (MOLINA; FREITAS, 2011).  

Dessa forma, cabe à escola ampliar as possibilidades de integração do 

currículo com o cotidiano, promovendo a valorização do trabalho campesino 

juntamente as práticas escolares. As instituições campesinas de acordo com as 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (BRASIL, 

2012), precisam propiciar a identidade de modo que: 

 
A identidade da Escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e 
saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza 
futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos 
movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções 
exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país 
(BRASIL, 2012, p. 33). 

 

Em decorrência disso, o campo está vinculado ao trabalho, à produção e à 

cultura. A escola precisa associá-los ao ambiente educativo e discutir a realidade 

dos estudantes, proporcionando conhecimento, crescimento, construção e 

valorização das práticas e das relações mediadas pelas ações campesinas. 

Neste sentido, as escolas do campo têm como um de seus princípios mais 

relevantes a valorização da identidade escolar, por meio de projetos pedagógicos, 

tendo em vista o trabalho com os conteúdos, contemplando diferentes 

metodologias, buscando adequá-los às reais necessidades dos estudantes; 

articulando experiências e estudos direcionados para o desenvolvimento social, 
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econômico e sustentável, em consonância com o mundo do trabalho agrícola ( id., 

2010). 

 As escolas campesinas são locais situados em áreas rurais ou urbanas, 

desde que atendam predominantemente às populações do campo. Algumas 

escolas são denominadas de Centro Familiar Rural, Escola Comunitária, Escola 

Rural, Escola Ribeirinha, dependendo da localização e das culturas que envolvem 

a comunidade onde estão localizadas. A população pertencente às comunidades é 

composta por:  
 
Agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os 
ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os 
trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos 
da floresta, os caboclos e outros que produzam suas condições materiais 
de existência a partir do trabalho no meio rural (BRASIL, 2010, Art. 1º). 

  

 Nessa perspectiva, as instituições que atendem estudantes camponeses 

possuem muitas possibilidades de integração entre os saberes campesinos e 

escolares, principalmente no que tange ao ensino de Matemática, pois as 

atividades agrícolas muitas vezes são recheadas de conceitos e saberes 

matemáticos dessa área de conhecimento (CAMPOS, 2011). Os saberes do 

campo não estão distantes da educação, ao contrário, podem possibilitar avanços 

na busca pelo conhecimento envolvendo métodos diferenciados para a produção 

agrícola e, também, o crescimento cultural (ARROYO; FERNANDES, 1999). 

No estado do Paraná a Instrução Conjunta n° 001/2010, da Secretaria 

Estadual da Educação (SEED) (PARANÁ, 2010), Superintendência da Educação 

(SUED) e Superintendência de Desenvolvimento Educacional (SUDE), estabelece 

a implementação da Educação Básica do Campo e o processo de definição da 

identidade das escolas do campo. O Decreto Federal nº 7.352, de 4 de novembro 

de 2012 (BRASIL, 2012), apresenta os princípios da Educação do Campo: 

 
I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, 
ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e 
etnia; 
II - incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos 
para as do Campo, estimulando o desenvolvimento das unidades 
Escolares como espaços públicos de investigação e articulação de 
experiências e estudos direcionados para o desenvolvimento social, 
economicamente justo e ambientalmente sustentável, em articulação com 
o mundo do trabalho; 
III - desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da 
educação para o atendimento da especificidade das Escolas do campo, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.352-2010?OpenDocument
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considerando-se as condições concretas da produção e reprodução 
social da vida no campo; 
IV - valorização da identidade da Escola do campo por meio de projetos 
pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às 
reais necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilidade na 
organização Escolar, incluindo adequação do calendário Escolar às fases 
do ciclo agrícola e às condições climáticas; e 
V - controle social da qualidade da educação Escolar, mediante a efetiva 
participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo 
(BRASIL, 2012, p. 82). 

 

Dessa forma, para que as estratégias pedagógicas utilizadas nas escolas 

do campo obtenham resultado, faz-se necessário o desenvolvimento de práticas 

educativas que contextualizem e que transformem, juntamente com a construção 

do conhecimento, as questões relevantes à intervenção social na realidade 

(ARROYO; CALDART; MOLINA, 2018). Envolvendo diferentes práticas, tornando 

importante atribuir conjuntos de transformações e ações que sejam relacionadas 

ao cotidiano do estudante, oferecendo oportunidades de conhecimento científico, 

tecnológico e social. Isso também faz parte dos principais destaques da BNCC 

(BRASIL, 2017, p. 466) de: 

 
viabilizar o acesso dos estudantes às bases científicas e tecnológicas dos 
processos de produção do mundo contemporâneo, relacionando teoria e 
prática – ou o conhecimento teórico à resolução de problemas da 
realidade social, cultural ou natural; [...] proporcionar uma cultura 
favorável ao desenvolvimento de atitudes, capacidades e valores que 
promovam o empreendedorismo (criatividade, inovação, organização, 
planejamento, responsabilidade, liderança, colaboração, visão de futuro, 
assunção de riscos, resiliência e curiosidade científica, entre outros), 
entendido como competência essencial ao desenvolvimento pessoal, à 
cidadania ativa, à inclusão social e à empregabilidade.  

  

Essas e outras indicações destacadas pela BNCC têm por finalidade 

aprimorar o desenvolvimento do estudante como pessoa humana promovendo sua 

formação integral. 

Exclusivamente para a área da Matemática, o documento descreve que os 

estudantes precisam “construir uma visão mais integrada da Matemática, da 

Matemática com outras áreas do conhecimento e da aplicação da Matemática à 

realidade” (BRASIL, 2017, p. 471). 

Tanto a BNCC (ibid.) quanto as Diretrizes Curriculares para a Educação 

do Campo (BRASIL, 2012) estabelecem apontamentos que direcionam os 

professores e a escola ao desenvolvimento de competências e habilidades de 
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acordo com a realidade, bem como ao uso das tecnologias. No caso das escolas 

do campo, associar as ações didático-pedagógicas com a realidade e oportunizar 

um maior envolvimento das práticas agrícolas, é a intenção deste estudo, ao 

envolver a robótica educacional, especificamente para o ensino de Matemática. 

As tecnologias estão presentes no campo e estão crescendo 

constantemente. Essas modificações acarretam mudanças no dia a dia dos 

estudantes, visto que passam a conhecer outras formas de trabalho e, 

consequentemente, levam esses conhecimentos para a escola. Da mesma forma, 

a escola precisa mudar acolhendo os estudantes de acordo com a realidade que 

estão imersos. Sendo assim:  

 
A sala de aula deve ter uma dinâmica coerente com as ações que 
desenvolvemos no dia-a-dia, cada vez mais mediadas pelas Tecnologias 
Digitais de informação e comunicação (TDIC). Essas tecnologias já fazem 
parte da nossa vida e já transformaram a maneira como lidamos, por 
exemplo, com o comércio, os serviços, a produção de bens, o 
entretenimento e a interação social (VALENTE; FREIRE; ARANTES, 
2018, p. 19). 

 

Tanto o ambiente escolar quanto os professores, enfrentam desafios 

tecnológicos no ensino na era digital. Muitas mudanças estão acontecendo e a 

escola precisa estar integrada a essas modificações. Dessa forma,  

 
Precisamos reinventar a Escola: uma Escola que alie o saber ao prazer, 
que faça uma conexão entre a tecnologia e a educação, que possibilite a 
transversalidade, a diversidade, para que entre em consonância com os 
avanços sociais e o novo momento no mundo - momento de mudanças e 
de transformações (BARRETO, 2009, p. 35). 

 

Em tempo de cibercultura, as atividades escolares estão se transformando 

e isso vem se apresentando como renovações pedagógicas, que estabelecem 

ligações entre o currículo, a cultura e os avanços sociais e tecnológicos.  

A evolução na agricultura vem compreendendo aspectos diferenciados, 

destacando principalmente os instrumentos de trabalho agrícola, pois,  

 
uma atividade que não exigia praticamente nenhuma preparação formal, 
como o trabalho no campo, está se transformando no e-agriculture. 
Sensores estão sendo implantados em animais, plantas, e máquinas, 
para coletar continuamente informações que são combinadas com dados 
climáticos e de produção pecuária e agrícola, para produzir informação 
relevante para o produtor rural que, por sua vez, deve estar preparado 
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para saber interpretar, dar significado a essas informações e tomar 
decisões (VALENTE; FREIRE; ARANTES, 2018, p. 18). 

 

O que antes se fazia com uma enxada, hoje utiliza máquinas de alta 

tecnologia, em tempos de Agricultura Digital, conforme descrito por Bolfe (2019, 

p.1):  
 
A chamada agricultura digital eleva as interações entre os elos das 
cadeias produtivas. Ajuda a resolver uma equação complexa, em que é 
preciso produzir mais alimentos, fibras e energia com menos solo, água e 
insumos. Essa agricultura 4.0 pode ser entendida como interdisciplinar e 
transversal, não limitada a regiões, cultivos ou classe social. São 
incontáveis as aplicações de tecnologias de informação e comunicação, 
que englobam a internet das coisas, robótica, automação, análise de 
base de dados, sensores de campo, satélites, microssatélites e drones. 
Essa evolução vem tornando cada vez mais frequentes no vocabulário 
dos produtores rurais termos como agricultura de precisão, 
georreferenciamento, mapas de produtividade, índices de vegetação, 
aplicação a taxa variável, monitoramento espacial, aplicativos móveis e 
máquinas e implementos conectados. 

 

Porém, isso vem refletindo nos conhecimentos necessários aos 

agricultores para uso das novas tecnologias, e, consequentemente, para tomadas 

de decisões e aplicações nas práticas agrícolas. Desse modo, a partir das 

inovações tecnológicas no meio agrícola, percebe-se a necessidade de 

conhecimento tecnológico dos estudantes campesinos, uma vez que serão futuros 

agricultores e que poderão utilizar as tecnologias digitais, para ampliar o 

compartilhamento de saberes e acompanhar as modificações.  

Em vista disso, as práticas pedagógicas utilizadas nas escolas do campo 

demandam uma absorção das novas formas de trabalho, que busquem promover 

a construção do conhecimento e a formação integral do estudante e que “pode ser 

utilizada como estímulo à aprendizagem tecnológica, que passa a agregar novos 

significados” (CÉSAR, 2013, p. 51). 

Nessa perspectiva, Arroyo, Caldart e Molina (2018) destacam algumas 

transformações que a realidade vem projetando para as escolas do campo 

(Quadro 1). Elas são caracterizadas pelos autores como necessárias para que 

seja possível desenvolver atividades integradas ao contexto do campo. 

 

Distribuição de 
responsabilidades 

Transformações na realidade campesina direcionada às escolas 
Quadro 1 – Transformações que a realidade projeta às escolas do campo 
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Papel da escola - Compromisso ético/moral com todos os envolvidos nas práticas 
educativas; 
- Compromisso com a intervenção social e desenvolvimento de projetos e 
atividades relacionadas com a formação de trabalho no campo; 
- Compromisso com a cultura do povo do Campo: educação dos valores, 
educação pela memória histórica e educação para a autonomia cultural; 

Gestão da escola - Ampliação do acesso às escolas para a comunidade escolar; 
- Escola como espaço da comunidade; 
- Maior participação dos estudantes na gestão do cotidiano escolar; 
- Criação de coletivos pedagógicos; 

Pedagogia escolar - Incorporar as lições populares ao modo de ensinar e aprender; 
- Relacionar as experiências externas; 
- Levantar informações e ações que respondam a seguinte questão: 
Quais são os principais aprendizados a serem construídos pelos 
estudantes que precisam ser oportunizados na escola? 

Currículo escolar - Organização do processo educativo na escola; 
- Aprender a aprender, tendo a escola como fonte de informações, 
atualizadas e diversificadas; 
- Relação com o trabalho na terra; 
- Vínculo entre educação e cultura; 
- Escolha de Valores; 

Educadores - Articulação entre educadores para formação de coletivos pedagógicos; 
- Qualificação; 
- Programas sistemáticos de formação; 

FONTE: Adaptado de ARROYO, CALDART E MOLINA (2018). 

  

As transformações descritas apresentam compromissos que precisam ser 

assumidos pela escola, pelos professores e pela comunidade, proporcionando 

diferentes metodologias de ensino e a evolução do aprendizado dos estudantes. 

Dessa forma, urge considerar o campo como uma realidade com contexto próprio 

e com avanços tecnológicos, para envolver os estudantes em práticas que 

contribuam para a cultura, o trabalho e o ensino, fazendo uso das tecnologias 

digitais e possibilitando o seu desenvolvimento cognitivo, social e cultural de modo 

a promover uma formação integral. 

O compromisso que a escola e os professores assumem ao possibilitarem 

transformações no meio educativo é justificável, pois como descrevem Kolling, 

Cerio-Li e Caldart (2002): 
 
A Educação do Campo, não podemos esquecer, é muito maior que a 
Escola. Ela se realiza também na Escola, porém, por ter como 
preocupação central a formação em sua plenitude dos seres humanos, 
ela envolve a vida como um todo (p. 30). 
 

Alguns autores apresentam estudos que apontam o uso da Matemática na 

realidade campesina, dentre eles destacamos Knijnik e Wanderer (2006a, 2006b, 

2007) que descrevem como os educadores do campo consideram a realidade dos 
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estudantes nas aulas de Matemática que utilizam materiais concretos. Eles 

descrevem a relação entre a teoria da Epistemologia Genética, o Construtivismo e 

as práticas pedagógicas pontuando que os materiais concretos auxiliam na 

construção do conhecimento Matemático.  

Destacamos, também, o Programa de Pesquisa em Etnomatemática de 

D’Ambrósio (2002), que tem como objetivo abordar os conteúdos importantes para 

os estudantes, tanto no ambiente familiar quanto no escolar, levando em 

consideração os procedimentos e capacidades matemáticas que ocorrem cultural 

e socialmente.  

Os exemplos considerados por Knijnik e Wanderer (2006a, 2006b, 2007) e 

por D’Ambrósio (2002) nos levam a perceber a importância de relacionar os 

ambientes, familiar e escolar, em práticas pedagógicas. Neste sentido, como 

salientamos anteriormente, o ambiente familiar ou até mesmo o escolar, tem se 

alterado, devido à utilização das tecnologias. A partir desta perspectiva, Knijnik, et 

al., (2019) afirmam que os professores precisam agregar o uso das tecnologias 

informáticas durante as práticas escolares e que o estudante precisa ter a 

oportunidade de usufruir das diferentes formas educativas, relacionando-as com o 

saber matemático e o momento que estão vivenciando. 

Ao possibilitar transformações das práticas pedagógicas na Educação do 

Campo e relacionando-as com o dia a dia do estudante, entendemos o espaço 

rural como objeto de trabalho. Desse modo, considerando que as atividades 

agrícolas vêm apresentando rápidas evoluções tecnológicas, elas se configuram 

como alternativas para a inserção das tecnologias atuais e digitais nas práticas 

escolares. 

O professor, nesse meio, precisa assumir diferentes posições no contexto 

escolar, a ponto de considerar e aplicar novas pedagogias (KENSKI, 2003), que 

se relacionem com as escolas do campo e com as evoluções tecnológicas 

agrícolas. Dessa maneira, a escola realiza uma modificação no ensino e promove 

a construção do conhecimento, ou, como descrito por Lévy (1997), a construção 

de novas estruturas cognitivas. 

Considerando que os estudantes de áreas não urbanas estão imersos nas 

atividades agrícolas e que tanto no agronegócio quanto na agricultura familiar as 

tecnologias estão cada vez mais presentes, a escola como “instituição que 
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complementa a educação do indivíduo e o orienta ou forma para uma vida social e 

política ativa, consciente e social” (SANTOS, 2009, p. 23) precisa propiciar um 

maior envolvimento entre os saberes formais e informais.  

No agronegócio o uso das tecnologias aparece de forma mais expressiva 

e em maior quantidade devido à concentração latifundiária. Os pequenos 

produtores fazem parte da agricultura familiar, identificados em 84% das 

propriedades rurais brasileiras8.  

Os estudantes do campo estão imersos nas práticas com novas 

tecnologias, vivem em um novo espaço virtual, o ciberespaço, e 

consequentemente são participantes da mudança cultural estabelecida por esta 

dimensão cultural, a cibercultura. 

Dessa forma, ao possibilitar que as práticas escolares se relacionem com 

a vivência do estudante, faz-se necessário repensarmos o uso das tecnologias 

nas escolas do campo. Com vista a isso, Richit, Mocrosky e Kalinke (2015) 

compreendem que os processos sociais e educativos podem sofrer alterações, 

pois: 

 
[...] compreendemos que a presença e a importância da tecnologia para o 
desenvolvimento das sociedades, perpassa, inevitavelmente, a ampliação 
das formas de produzir conhecimento. Entretanto, as novidades por ela 
geradas desencadeiam mudanças de comportamento nas pessoas e na 
relação entre os sujeitos sociais (RICHIT; MOCROSKY; KALINKE, 2015, 
p. 122). 

 

A vista disso, na próxima seção retratamos alguns trabalhos relacionados 

às tecnologias digitais e à agricultura, que estão vinculados ao meio rural, 

evidenciando o trabalho do Campo como local de vastas inovações tecnológicas, 

assim como a necessidade de conhecimento por parte dos campesinos para 

utilização das tecnologias em constante transformação.  

 

3.1 TECNOLOGIAS DIGITAIS AGRÍCOLAS 
  

                                            
8 Agricultura Familiar: 70% da sua comida é produzida assim. Revista Exame. nov. 2018. 

Disponível em:<https://exame.abril.com.br/negocios/dino/agricultura-familiar-70-da-sua-comida-e-
produzida-assim/>. Acesso em: 16 nov. 2019. 

https://exame.abril.com.br/negocios/dino/agricultura-familiar-70-da-sua-comida-e-produzida-assim/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/agricultura-familiar-70-da-sua-comida-e-produzida-assim/
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A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 9 é uma 

entidade voltada à inovação e geração de conhecimento e tecnologia para a 

agropecuária. Tem se dedicado, principalmente no seu site, a divulgar 

publicações, notícias agrícolas e artigos sobre conhecimento e tecnologia, 

voltados à produção dos espaços rurais campo (BRASIL, 2020). Entre eles, 

podemos destacar os trabalhos a seguir. 

No artigo de Lamas (2017), é ressaltada a importância do conhecimento 

dos agricultores para uso das tecnologias, considerando que elas são aliadas do 

homem na produção agrícola e fundamentais para o aumento da produção e 

produtividade. Comas (2019) publicou uma notícia sobre os Impactos da Era 

Digital no Campo, descrevendo uma palestra sobre Agricultura 4.0: O futuro da 

agricultura com os drones10, Internet of Things – Iot (sigla em inglês que significa 

internet das coisas) e inteligência artificial”.  

Nesse texto, a autora explica que a Agricultura 4.0, se refere à Agricultura 

Digital, na qual as fazendas passam a contar com máquinas e equipamentos 

agrícolas com dados integrados e com funcionamento via internet, operando a 

partir de sistemas de base para tomadas de decisões. Ela destaca também o 

avanço no envolvimento do homem e as mudanças que estão ocorrendo na 

sociedade de acordo com as tecnologias de informação e comunicação, a 

biotecnologia, a nanotecnologia, as ciências cognitivas, entre outros. 

O artigo Agro 4.0 – Rumo à Agricultura Digital de Massruhá e Leite (2017) 

registra a importância dos avanços tecnológicos agrícolas como fonte de 

superação dos desafios mundiais, tais como: energia, água, alimentos, ambiente e 

pobreza, destacando que o uso das tecnologias digitais de informação e 

comunicação na agricultura é um dos caminhos para superar estes desafios. Para 

isso, descreve 10 aplicativos desenvolvidos na EMBRAPA e suas funcionalidades 

para fortalecimento do Agro 4.0 no campo.  

O trabalho de Santos, Alencar e Maximo (2018) intitulado Agricultura 

Digital: softwares e serviços web disponibilizados pela Embrapa para o 

agronegócio brasileiro, investiga os dados inseridos no sistema de Gestão dos 

Ativos Tecnológicos da EMBRAPA (Gestec). Os autores realçam o aumento da 
                                            
9   Disponível em: <https://www.embrapa.br/>. Acesso em: 15 nov. 2019. 
10 Também chamado de acrônimo para veículo aéreo ou veículo aéreo remotamente pilotado, a 

palavra drone tem origem inglesa e significa zangão. Disponível em: 
<https://canaltech.com.br/produtos/o-que-e-drone/>. Acesso em: 24 set. 2020. 

https://www.embrapa.br/
https://canaltech.com.br/produtos/o-que-e-drone/
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população mundial, destacando as informações das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (Food and Agriculture Organization - FAO) que poderá 

atingir 9,6 bilhões em 2050. Para tal, destaca que a produção de alimentos precisa 

aumentar em aproximadamente 70%, para que seja possível abastecer toda a 

população mundial.  

O trabalho investigou o período de 2010 a 2018 e encontrou 88 softwares 

e 89 serviços web que abordam conjuntos de informações destinadas à melhoria 

da agricultura familiar; às diretrizes do código florestal brasileiro; mudanças 

climáticas; produção animal e vegetal e zoneamento agrícola (SANTOS; 

ALENCAR; MAXIMO, 2018). Os autores apontam as recomendações da FAO para 

que seja o atingimento do ritmo necessário de crescimento, por meio da 

“agricultura de precisão, automação e robótica agrícola, técnicas de bigdata, IoT, 

softwares, serviços web e sites [...]” (ibid., p. 83). No mesmo sentido, Bassoi et al. 

(2019, p. 19) destacam que: 
 
O processo de produção deve integrar conhecimentos agronômicos, 
grandes bases de dados agrícolas (Big Data), tecnologias inovadoras de 
sensores, satélites, veículos aéreos não tripulados, máquinas e robôs 
autônomos, softwares e plataformas em nuvens. 
 

Para isso ser possível, o autor pontua conceitos sobre a agricultura de 

precisão e a agricultura digital. Bossoi et al. (2019, p. 21) definem a agricultura de 

precisão como “o uso de práticas agrícolas com base nas tecnologias de 

informação e ferramentas da mecanização e automação, considerando a 

variabilidade do espaço e do tempo sobre a produtividade das culturas”, sendo 

que a “agricultura de precisão” considera a variabilidade no campo, a “agricultura 

digital” vai além, estabelecendo ações de gerenciamento em dados armazenados, 

incorporando as tecnologias da informação e comunicação em máquinas e 

equipamentos agrícolas. 

Em relação à incorporação das tecnologias em espaços de produção 

agropecuária, a agricultura digital com os equipamentos computacionais introduz 

um novo nível de tecnologia ao incluir a robótica, sensoriamento remoto, 

geoprocessamento, tomadas de decisões, processos estatísticos e a Iot11 que 

                                            
11 Termo utilizado para caracterizar o uso de dispositivos que se comunicam entre si, sem a 

intervenção humana envolvendo a tecnologia de sensores e nanotecnologia, surgiu em 1999 
pelo pesquisador Kevin Asthon do MIT. No meio rural os dispositivos são empregados nos 
equipamentos agrícolas possibilitando que conversem entre si, gerenciando o uso de energia e 
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permite que objetos sejam controlados remotamente por meio de uma rede (ibid). 

Com isso, surgem as fazendas inteligentes nas quais os produtores utilizam um 

novo suporte tecnológico, associado à localização móvel e monitoramento de 

objetos em tempo real. 

Por fim, os autores destacam que, para que ocorra uma maior contribuição 

da agricultura de precisão e da agricultura digital às práticas agrícolas, é 

“necessário que as máquinas e equipamentos tornem-se mais adequadas aos 

produtores, e que haja capacitação para que os técnicos, produtores e 

prestadores de serviços adotem as novas tecnologias disponíveis” (ibid, p.31). 

Os destaques dos artigos localizados no site da EMBRAPA (BRASIL, 

2020) indicam que as inovações no campo são consoantes aos drones, a Iot, 

veículos autônomos, robôs inteligentes, aplicativos, tecnologias espaciais, 

sensores, sistemas, também ferramentas de bioinformática e biotecnologia 

computacional. Percebemos que o setor agrícola continua buscando avançar 

tecnologicamente com o intuito de suprir as necessidades alimentícias mundiais. 

É neste sentindo que a EMBRAPA vem apresentando soluções 

envolvendo a robótica com câmeras espectrais acopladas a equipamentos 

agrícolas para identificar plantas e frutos (laranja, uva, maçã) no campo. Os 

softwares que reconstroem as imagens capturadas pelos equipamentos robóticos 

estimam peso, volume, medida e indicam projeções de produtividade e safra. 

Outros projetos também realizaram análises de solo e com a utilização de 

sistemas robóticos para melhorias nos processos de ordenha na pecuária leiteira 

(ibid.). 

A robótica na agricultura é evidenciada como uma alternativa e uma 

tendência no setor, desde o processo produtivo até a pós-colheita, visto que ela 

pode oferecer novas soluções em agricultura de precisão, fazendo uso dos 

veículos autônomos nos processos relacionados com a semeadura, a colheita e o 

controle de plantas daninhas, além de aplicações de fertilizantes e pesticidas, 

visando a melhorar a produtividade e a eficiência no setor (LEITE et al., 2014).  

Édson Bolfe, pesquisador em Geoprocessamento e Sensoriamento 

Remoto da EMBRAPA, destaca que “o processo de transformação digital nas 

                                                                                                                                     
de insumos, possibilitando o processo de produção mais eficiente e econômico. Disponível em: 
<https://www.grupocultivar.com.br/noticias/iot-na-agricultura-sera-o-tema-do-sbiagro-2019>. 
Acesso em: 19 jan. 2021. 

https://www.grupocultivar.com.br/noticias/iot-na-agricultura-sera-o-tema-do-sbiagro-2019
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propriedades rurais não é mais uma opção, é um caminho imprescindível para 

tornar a agricultura brasileira mais competitiva e com maior agregação de valor” 

(BRASIL, 2020).  

Neste segmento, Leite et al. (2014) descrevem qualidades importantes 

para os veículos agrícolas autônomos agrupados em quatro categorias, que estão 

apresentadas no Quadro 2: 

Categoria Objetivo 
Orientação Maneira como o veículo navega no ambiente agrícola 
Detecção Extração das características biológicas do ambiente 

Ação Execução da tarefa para qual o veículo foi construído e programado 
Mapeamento Construção de um mapa do campo agrícola com as suas características 

mais relevantes 
FONTE: LEITE ET AL., (2014). 

 

Podemos perceber que os veículos autônomos passam a fazer parte de 

muitas propriedades rurais, não somente para fazer uso das tecnologias e 

acompanhar as transformações, mas sim, para que a produção no campo seja 

ampliada procurando uma maior qualidade.  

Alguns estudos expõem exemplos de equipamentos que foram criados e 

programados para o uso no setor agrícola. O Quadro 3 apresenta algumas dessas 

publicações, juntamente com o banco de teses ou dissertações em que estão 

disponibilizadas, seus autores, ano de publicação e nível stricto sensu 

correspondente.     

 

Nº Título Autor 
(ano) 

Nível  

1 Análise dos requisitos da qualidade em projetos 
de robôs agrícolas 

Junior 
(2010) 

Mestrado em 
Engenharia Mecânica 

2 Desenvolvimento de uma 
plataforma robótica modular e multifuncional para 

aquisição de dados em agricultura de precisão 

Tabile 
(2011) 

Doutorado em 
Engenharia Mecânica 

3 NAVIGO: Robô autônomo para navegação 
agrícola 

Silva 
(2013) 

Mestrado em 
Computação Aplicada 

4 Arquitetura supervisória aplicável na robótica 
agrícola móvel 

Torres 
(2014) 

Mestrado em 
Engenharia Mecânica 

5 Desenvolvimento de um Sistema de Controle em 
um Robô Móvel Agrícola em Escala Reduzida 

Borrero 
Guerreiro 

Doutorado em 
Engenharia Mecânica 

 

Quadro 2 – Categorias para qualidade dos veículos autônomos 

Quadro 3 – Estudos sobre robótica na agricultura entre os anos de 2010 a 2019 

no Brasil 
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para Deslocamento entre Fileiras de Plantio' (2016) 
6 ROBÔ IRRIGADOR MULTIFUNCIONAL DE 

BAIXO CUSTO PARA AGRICULTURA FAMILIAR 
(RIRRIG) 

Batista 
(2016) 

Mestrado em 
Engenharia Agrícola 

7 Alocação de tarefas para a coordenação 
de robôs heterogêneos aplicados a agricultura de 

precisão 

Fraccaroli 
(2017) 

Doutorado em Ciências 
de Computação e 

Matemática 
Computacional 

FONTE: A autora (2020). 
 

 

Os sete trabalhos expõem equipamentos robóticos construídos com a 

finalidade de auxílio às operações realizadas na agricultura. Pela leitura dos 

trabalhos é possível notar que os robôs apresentam objetivos e funcionalidades 

semelhantes quando experimentados e simulados pelos pesquisadores estando 

de acordo com as categorias de qualidade expostas no Quadro 3. Nos sete 

trabalhos os resultados indicam a relevância do uso de dispositivos robóticos em 

atividades agrícolas. 

Os estudos destacam também as necessidades de implementação das 

tecnologias digitais no campo, pois a partir da preocupação com o aumento da 

produção, o meio rural está sendo revolucionado e seus equipamentos, cada vez 

mais inovados. Porém, para inovar, existem muitos desafios a serem vencidos e 

estes vão desde a execução dos equipamentos robóticos até o seu uso na 

lavoura. Neste ponto, são considerados os custos para aquisição dos robôs e, 

também, o conhecimento sobre como utilizá-los. 

A necessidade de conhecimento é um dos pontos mais relevantes 

pontuados por pesquisadores da EMBRAPA, o que também é destacado nos 

estudos de Torres (2013), Batista (2016) e Fraccaroli (2017), ao enfatizarem que o 

uso dos equipamentos ainda é difícil para os agricultores, pois mesmo sendo 

considerados robôs que podem ser usados, eles não são simples. O operador 

precisa aprender e conhecer todo o funcionamento do robô para conseguir colocar 

em prática em sua lavoura, e muitas vezes, os agricultores não têm esse 

conhecimento. 

Tanto os artigos da EMBRAPA quanto as dissertações e teses destacadas 

no Quadro 3, registram como as tecnologias estão presentes e sendo discutidas 

no contexto agrícola. Todavia, ainda não estão disponíveis em todas as realidades 

campesinas, incluindo as escolas do campo. 
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Nesta perspectiva, a escola como instituição de formação integral dos 

estudantes e como potencializadora dos conhecimentos atualizados, científicos e 

tecnológicos, pode oportunizar experiências aos estudantes, motivando as 

inovações tecnológicas digitais, com possibilidades de inserção se saberes e 

práticas em seus ambientes familiares, conforme destacado pela BNCC sobre o:  
 
aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de 
diferentes conceitos matemáticos em contextos sociais e de trabalho, 
estruturando arranjos curriculares que permitam estudos em resolução de 
problemas e análises complexas, funcionais e não-lineares, análise de 
dados estatísticos e probabilidade, geometria e topologia, robótica, 
automação, inteligência artificial, programação, jogos digitais, sistemas 
dinâmicos, dentre outros, considerando o contexto local (BRASIL, 2017, 
p. 477). 
 

A partir disso, o estudo e prática com as tecnologias digitais nas escolas 

do campo pode aprimorar e aprofundar os conhecimentos científicos juntamente 

com os sociais, a ponto de realizar interações produtivas entre o ambiente 

individual, ou coletivo familiar, e o escolar.  

Conforme citado anteriormente, Lévy (1997, 2001, 2010, 2011) escreve 

que as tecnologias influenciam o desenvolvimento cultural, social e intelectual, 

bem como os relacionamentos entre as pessoas e o conhecimento de acordo com 

as evoluções ocorridas. Dessa forma, as evoluções que ocorrem nas práticas 

agrícolas também modificam as formas de trabalho e, consequentemente, de 

relações e de construção de conhecimentos.  

Outro desafio para o campo é a conectividade de dados, em virtude da 

estrutura de redes disponível para os agricultores. “A dificuldade para acessar a 

Internet ainda é um dos limitantes para o avanço dos aplicativos móveis no meio 

rural. Entretanto, os indicadores de uso vêm melhorando ao longo dos anos” 

(MASSRUHÁ; LEITE, 2016, p. 83).  

Alguns estudos apontam um elevado crescimento de proporção de 

domicílios e indivíduos situados nas regiões rurais, e que possuem acesso à 

internet, como demonstram os dados do Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC) sobre o Uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios e pelos indivíduos 

brasileiros.  

De acordo com as informações do CETIC entre os meses de setembro e 

novembro de 2009, o percentual de domicílios com internet para as regiões rurais 
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era de apenas 6%, contra 27% nas regiões urbanas. Já no ano de 2018, os 

domicílios com internet nas regiões rurais passaram para 44% contra 70% das 

regiões urbanas. Com o crescimento de 6% para 44% em um período de dez 

anos, podemos inferir que o Campo vem alterando suas formas de conexão e 

utilização das tecnologias digitais. 

As regiões rurais têm ampliado o acesso à internet conforme destacado 

pelos percentuais do CETIC, mesmo que em muitos lugares o acesso ainda seja 

precário ou inexistente. Esse, porém, é um dos desafios enfrentados pelos 

moradores do campo, pelo poder público e pelas empresas que fornecem o 

acesso à internet. Espera-se que a melhoria de acesso consiga proporcionar cada 

vez mais uma aproximação da população do de áreas não urbanas às diversas 

tecnologias digitais, reorganizando, assim, as atividades agrícolas.  

O terceiro e último desafio que pontuamos diz respeito ao produtor rural. É 

preciso que ele se prepare construa conhecimentos e atualizações de informações 

sobre as tecnologias digitais que se fazem necessárias para aumento de 

produtividade, diminuição de custos e consequentemente lucratividade. Se faz 

necessário oportunizar maneiras e condições específicas de formação, às quais 

buscamos contribuir com esta pesquisa. Essas condições incluem práticas 

pedagógicas com os estudantes em período escolar que envolvam, a robótica 

educacional e o ensino de Matemática de forma integrada.  

Nessa perspectiva, o comportamento dos moradores do campo passa por 

alterações mediante o trabalho e o estudo de como os meios de plantio podem ser 

mais lucrativos e de como as máquinas podem auxiliar para que esse objetivo seja 

alcançado. 

As máquinas precisam ser projetadas, montadas, distribuídas, 

programadas e gerenciadas para que funcionem de acordo com a demanda local. 

Dessa forma, os agricultores encontram-se em uma era em que precisam ampliar 

seus conhecimentos de forma ágil para que sejam participantes atuantes e 

integrados à Agricultura Digital e/ou Autônoma.   

Não é o objetivo desta pesquisa discorrer sobre a evolução agrícola e o 

modo como está sendo integrado no meio rural, no entanto destacamos que estes 

assuntos fazem parte da vida no campo e estabelecem suporte para o real 
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objetivo da investigação que é relacionar o ensino de Matemática com práticas 

que envolvem a robótica educacional e as escolas do campo, visto que: 
 

A força de trabalho humano não será capaz de gerenciar essa 
quantidade de dados e necessitará de algoritmos cada vez mais 
aprimorados por meio de técnicas de inteligência computacional e 
computação cognitiva para auxiliá-los no processo de análise 
(MASSRUHÁ; LEITE, 2016, p. 85). 

 

Considerando que os filhos dos agricultores estão imersos neste meio e 

são eles que irão compor o futuro profissional, evidenciamos a necessidade de a 

escola possibilitar o ensino de acordo com o acompanhamento dos avanços 

tecnológicos, pois:  

 
As mudanças socioculturais, mobilizadas pela presença das tecnologias 
no cotidiano das pessoas, estendem-se para a Escola e deflagram 
formas diferentes de pensar e conduzir a prática pedagógica e, 
sobretudo, modificam as relações interpessoais que se estabelecem 
nesse cenário, bem como as relações com o conhecimento (RICHIT; 
MOCROSKY; KALINKE, 2015, p. 120). 

 

Dessa forma, para que os estudantes consigam permanecer no campo, 

possam contribuir para as atividades agrícolas e, consequentemente, para a 

economia brasileira, se faz necessário que as escolas do campo estabeleçam 

práticas para se adequar à atual realidade. É importante a necessidade de 

oportunizar que os estudantes vivenciem tais experiências de modo que 

contribuam para o conhecimento e para o futuro pessoal e profissional agrícola. É 

neste sentido que a pesquisa aqui apresentada busca contribuir. 
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4 O USO DAS TECNOLOGIAS E AS CONTRIBUIÇÕES PARA A 
CONSTRUÇÃO DO SABER 

  

Em vez de tornar mais espessas as 

fortalezas do poder, refinemos a arquitetura do 

ciberespaço, o último labirinto. Sobre cada 

circuito integrado, sobre cada chip, vê-se e não 

se sabe ler a cifra secreta, o emblema 

complicado da inteligência coletiva, mensagem 

irênica dispersa a todos os ventos (LÉVY, 2011, 

p. 212). 

 

No intuito de proporcionar que as redes de comunicações atinjam 

diferentes caminhos e públicos, as inovações tecnológicas oportunizam o 

compartilhamento de conhecimentos que podem resultar em aprendizagens 

coletivas. A inteligência coletiva abrange uma nova forma de pensamento, de 

relacionamento e de conhecimento compondo os novos espaços de comunicação 

e integrando-os a um novo perfil de comunidades, a dos coletivos inteligentes. 

Com isso, neste capítulo descrevemos a fundamentação teórica sobre as 

tecnologias e a robótica educacional. 

Ao abordarmos a temática da tecnologia, vem ao pensamento notebooks, 

tablets, smartphones, enfim, aparelhos e equipamentos digitais criados nas 

últimas décadas. Mas tecnologia não se limita a equipamentos digitais ou 

eletrônicos. “A tecnologia seria algo comparável a um projétil (pedra, obus, 

míssil?) e a cultura ou a sociedade a um alvo vivo” (LÉVY, 2010, p. 21), ou seja, 

artefatos, comunicação, instrumentos, equipamentos, “produtos de uma sociedade 

e de uma cultura” (ibid., p. 22). 

O ser humano constrói tecnologias de acordo com suas necessidades de 

sobrevivência, relacionadas ao seu ambiente e sua cultura, associando suas 

construções aos pensamentos, equipamentos e atitudes. Em vista disso, Lévy 

atribui às tecnologias três entidades existentes: técnica, cultura e sociedade, que 

consistem em envolver as diferenças entre a dinâmica de representações, as 

pessoas e suas relações e os artefatos (LÉVY, 1997). 

Entendendo as tecnologias como algo que ocorre por meio das práticas 

culturais e sociais de uma comunidade, as ideias geradas pelos seres humanos 
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nesse meio direcionam a construções que auxiliam a realização de atividades e 

comunicações entre as pessoas ou entre pessoas e materiais. Como por exemplo, 

as lascas de pedras utilizadas pelos homens do período Paleolítico que os 

levaram ao período Neolítico com a utilização da pedra polida. Estes instrumentos 

surgem da carência e, consequentemente, do desenvolvimento de diferentes 

habilidades e capacidades de criação, um exemplo de tecnologia para o povo 

nômade da época (LÉVY, 2011).   

A técnica utilizada para essas ações, associada aos costumes, à cultura e 

às necessidades da sociedade, pode se refletir nas criações e nas invenções 

realizadas, que são idealizadas no seio das relações humanas, no pensamento de 

cada indivíduo, e também, no pensamento coletivo, definindo e redefinindo 

competências cognitivas.  

As tecnologias reorganizam as atividades intelectuais dos seres humanos 

(TIKHOMIROV, 1981) e agem sobre a ecologia cognitiva diretamente, 

transformando as ações da rede e ganhando novos sentidos, e, indiretamente com 

fortes relações nos processos cognitivos (LÉVY, 1997). 

A ecologia cognitiva segundo Lévy (ibid., p. 137), é “o estudo das 

dimensões técnicas e coletivas da cognição”, que ocorre no espaço que a 

informática avança. Nele algumas funções podem ser esquecidas para que novas 

habilidades sobrevenham.  Ocorre assim, uma transformação do saber, tal como a 

simulação como um novo meio informatizado de conhecimento que cresce, altera-

se e renasce nas redes de comunicação, relacionando o pensamento individual, 

as instituições sociais e as técnicas de comunicação, com interesse na 

subjetividade e objetividade.  

Desses aspectos teóricos, ressaltamos que as funções cognitivas derivam 

da cultura e da presença de diferentes técnicas. A essas são atribuídas diversas 

formas de conhecimento, promovendo as tecnologias intelectuais, que 

“reorganizam, de uma forma ou de outra, a visão de mundo de seus usuários e 

modificam seus reflexos mentais” (ibid., p. 34). 

Tikhomirov (1981) propõe a teoria da reorganização indicando que, 

mediante a resolução de problemas, o pensamento relacionado à tecnologia 

promove uma reorganização, modificando e realizando uma junção entre o 

pensamento humano e a ação do computador. Nesse meio, pelo uso do 
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computador, as atividades intelectuais humanas são modificadas; a comunicação 

é alterada para a comunicação com uso dos computadores a partir das novas 

linguagens que estão sendo criadas (ibid.).  

Lévy (2011) destaca que existem outras variações de tecnologias além 

dos equipamentos ou dos computadores, as chamadas tecnologias da 

inteligência, as quais se baseiam no imaterial, não existindo como uma máquina, 

mas sim como linguagem, que levam a aprender mais, ampliando as formas de 

produção e propagação da informação; revolucionando as maneiras de pensar e 

de compreender, possibilitando que a interação e a comunicação ocorram em 

tempo real (KENSKI, 2003). 

As tecnologias intelectuais por sua vez, podem ser separadas em três 

tempos construídos pela humanidade: a oralidade primária, a escrita e a 

informática, aos quais Lévy (2011) designou de três tempos de espírito. A 

oralidade é dividida conforme o tempo da escrita, da seguinte forma:  

 
A oralidade primária remete ao papel da palavra antes que uma 
sociedade tenha adotado a escrita, a oralidade secundária está 
relacionada a um estatuto da palavra que é complementar ao da escrita, 
tal como o conhecemos hoje. Na oralidade primária, a palavra tem como 
função básica a gestão da memória social, e não apenas a livre 
expressão das pessoas ou a comunicação prática cotidiana [...] O mundo 
da oralidade primária, por outro lado, situa-se antes de qualquer distinção 
escrito/falado (LÉVY, 1997, p. 77). 
 

 A separação da oralidade perpassa pelo tempo anterior à adoção do uso 

da escrita. Na oralidade primária, as memórias dos indivíduos compõem o saber; 

na oralidade secundária a palavra e a fala, como comunicação entre as pessoas, 

são as formas de transmissão de conhecimento e informações.  

O segundo tempo de espírito, a escrita, retratada pelo autor como tempo 

de tecnologias da comunicação, direciona-se à televisão e ao computador ainda 

timidamente. Surge no tempo em que os homens deixaram de ser nômades e 

passaram a ocupar um determinado espaço, em lugares que cultivavam 

plantações por intermédio das práticas com a agricultura (KENSKI, 2003).  

Lévy (1997) compara a escrita com a agricultura de modo que as linhas 

das páginas estariam relacionadas com a simetria das trilhas efetuadas pelo arado 

em determinado espaço. Descreve, também, que a espera da colheita dispõe de 

uma nova relação e, devido às questões de sobrevivência da comunidade, ela 
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depende da maturação e da produção das sementes, ou seja, do tempo. Sendo 

assim, representa a invenção da escrita de acordo com a agricultura de forma que: 

 
A escrita foi inventada diversas vezes e separadamente nas grandes 
civilizações agrícolas da Antiguidade. Reproduz, no domínio da 
comunicação, a relação com o tempo e o espaço que a agricultura havia 
introduzido na ordem da subsistência alimentar [..] pressupõe uma 
organização pensada do tempo delimitado, todo um sistema do atraso, 
uma especulação sobre as estações. Da mesma forma, a escrita, ao 
intercalar um intervalo de tempo entre a emissão e a recepção da 
mensagem, instaura a comunicação diferida, com todos os riscos de mal-
entendidos, de perdas e erros que isto implica. A escrita aposta no tempo 
(LÉVY, 1997, p. 87). 

 

Com a escrita, atribui-se um novo tipo de comunicação à humanidade. O 

conhecimento passa a ser transmitido de outra forma, possibilitando novos 

saberes e contextos sociais. A essa alteração e à ecologia cognitiva, o uso de 

signos, o pensamento lógico, racional ou crítico, corresponde a aprendizagem e 

alfabetização decorrente da escrita, que acarretam modificações nas formas de 

pensar e nas condições de vida dos indivíduos.   

Do mesmo modo como a escrita, a informática propiciou alterações 

culturais em diferentes aspectos, eles ocorrem de forma gradativa considerando 

que “relaciona-se com o último envoltório técnico, a última conexão possível, a 

camada de programa mais exterior” (ibid., p. 102). Com relação à evolução dos 

computadores, podemos perceber que, de acordo com as criações e invenções do 

ser humano, a máquina recebeu modificações, considerando que “o computador 

permite novas maneiras de transmitir o conhecimento” (KALINKE et al., 2015, p. 

163). 

A partir disso, atingimos novas formas de conhecimento e de tecnologias 

intelectuais, consequentemente, diferentes maneiras de assimilação dos saberes 

compatíveis à cultura informatizada. Portanto, o tempo da informática apresenta 

como a principal tendência a digitalização, que: 

 
Atinge todas as técnicas de comunicação e de processamento de 
informações. Ao progredir, a digitalização conecta no centro de um 
mesmo tecido eletrônico o cinema, a radiotelevisão, o jornalismo, a 
edição, a música, as telecomunicações e a informática (LÉVY, 1997, p. 
102). 
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No sentido de evolução constante, a digitalização transcorre pela 

programação, pela memória, pelos softwares, pelos e-mails, pelas redes sociais, 

entre outras formas virtuais, obedecendo uma esfera contínua e geral, estando 

mais acessível e possibilitando, em tempo real, a troca de informações e 

conhecimentos, assim: 

 
é como se os informatas revestissem incansavelmente os computadores 
de novas interfaces com seu meio ambiente físico e humano: sistemas 
inteligentes de gerenciamento de bancos de dados, módulos de 
compreensão de linguagem natural, dispositivos de reconhecimento de 
formas ou sistemas especialistas de autodiagnóstico... e interfaces de 
interfaces: telas, e sobre as telas, ícones, botões, menus, dispositivos 
aptos a conectarem-se cada vez melhor aos módulos cognitivos e 
sensoriais dos usuários a captar (LÉVY, 1997, p. 107).  

 

Neste sentido, o autor se refere aos humanos como usuários das 

máquinas computacionais, em ambiente físico ou virtual, sendo que, a partir de 

programas inteligentes, sejam conectadas e interconectadas informações a todo 

instante, promovendo um espaço virtual e gerando ligações cognitivas a ponto de 

surgir uma nova inteligência, chamada de inteligência coletiva.  

Borba e Villarreal (2005) expõem que o conhecimento é produzido e 

transmitido pelo coletivo que é formado pelos seres humanos com uso das 

tecnologias, concordando com Tikhomirov (1981), que aponta possibilidades de 

reorganização do pensamento humano mediante a utilização da máquina.  

A rede de computadores, formada pelo conjunto de máquinas eletrônicas 

capazes de realizar trocas de informações e compartilhamento de conhecimentos, 

caracteriza-se como um espaço não físico que é destinado à digitalização. Dessa 

forma, Lévy (2001) se refere à codificação digital como suporte de informação com 

utilização das imagens, textos, bits e sons interligados aos nossos sentidos e 

pensamentos. Já no aspecto interno, as redes de computadores: 

 
Suportam quantidades de tecnologias intelectuais que aumentam e 
modificam a maioria de nossas capacidades cognitivas: memória (banco 
de dados, hiperdocumentos), raciocínio (modelização digital, inteligência 
artificial), capacidade de representação mental (simulações gráficas 
interativas de fenômenos complexos) e percepção (síntese de imagens a 
partir de dados digitais, principalmente). O domínio dessas tecnologias 
intelectuais dá vantagem considerável aos grupos e ambientes humanos 
que fazem um uso adequado delas. Favorece, ainda, o desenvolvimento 
e a manutenção de processos de inteligência coletiva, pois, 
exteriorizando uma parte de nossas operações coletivas, as tecnologias 
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intelectuais de suporte digital as tornam, em grande maioria, públicas e 
partilháveis (LÉVY, 2001, p. 29). 

 

Para o autor, o uso dos computadores, das redes e da internet promovem 

tecnologias intelectuais, visto que, no universo dos saberes, a velocidade e as 

ferramentas computacionais podem fornecer aos seres humanos conhecimentos e 

competências presentes a constituir seres intelectuais e coletivos. Vivemos hoje 

em uma sociedade tecnológica e podemos observar isto no aumento da 

velocidade das informações, que estão provocando mudanças no ser, no pensar e 

no agir, permitindo-nos realizar uma releitura crítica do mundo (BARRETO, 2009).  

Logo, a informática e as técnicas de comunicação não visam à 

substituição dos seres humanos, mas sim à promoção de coletivos inteligentes, 

nos quais as potencialidades sociais e cognitivas irão compor o desenvolvimento e 

a ampliação uniforme, promovendo a inteligência coletiva (LÉVY, 2011). 

Sabemos que a utilização das tecnologias digitais não se apresenta como 

o único recurso para o ensino, mas sim uma possibilidade de integração com a 

realidade que os estudantes vivenciam, procurando estabelecer maneiras para 

que o ensino curricular possa acontecer utilizando as práticas inseridas junto à 

cibercultura, considerando que “a cibercultura modifica também a educação” 

(KALINKE et al., 2015, p. 164).  

Portanto, o trabalho com o uso de computadores e “(...) a crescente 

importância das linguagens "orientadas para objeto" em informática mostram que 

os computadores são, cada vez mais, considerados como instrumentos de 

simulação” (LÉVY, 1997, p. 122), podendo serem testados e verificados para 

possíveis correções, geração de hipóteses e novas conjecturas, além de 

oportunizar os estudantes manterem contato com as tecnologias digitais por meio 

do uso e prática com o equipamento.  

A simulação está entre os novos modos da cibercultura, definida como:  
 

[...] uma tecnologia intelectual que amplifica a imaginação individual 
(aumento de inteligência) e permite aos grupos que compartilhem, 
negociem e refinem modelos mentais comuns, qualquer que seja a 
complexidade deles (aumento da inteligência coletiva). Para aumentar e 
transformar determinadas capacidades cognitivas humanas (a memória, 
o cálculo, o raciocínio especialista), a informática exterioriza parcialmente 
essas faculdades em suportes digitais. Ora, uma vez que esses 
processos cognitivos tenham sido exteriorizados e reificados, tornam-se 
compartilháveis e assim reforçam os processos de inteligência coletiva... 
se as técnicas forem utilizadas com discernimento (LÉVY, 2010, p. 167). 
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As tecnologias intelectuais pensadas e trabalhadas com discernimento, 

como descreve o autor, podem promover articulações, criações e simulações, não 

substituindo o pensamento humano, mas possibilitando a ampliação e a 

transformação das capacidades cognitivas; promovendo um amplo 

compartilhamento de ideias e de conhecimento.  

Para Kalinke et al. (2015, p. 164), a simulação “é vista como alicerce 

central das novas possibilidades de produção de conhecimento, pois expande a 

imaginação, levando a uma ampliação do conhecimento individual e um aumento 

da inteligência coletiva com o uso do compartilhamento”. Nesse pressuposto, a 

simulação apresenta um diferente modo de conhecimento, oportunizando que o 

estudante seja sujeito ativo e que o professor apresente formas de direcionamento 

para a construção do saber.  

Esse ambiente, no qual o estudante se permite explorar, criar e colocar 

em prática seus conhecimentos formais e informais; onde o professor atua como 

mediador, oportuniza a troca de saberes e o compartilhamento de hipóteses a fim 

de estabelecerem um propósito, ampliando as possibilidades cognitivas. Sendo 

assim, a simulação e a interconexão valorizam o momento, a situação, as 

circunstâncias, a produção do conhecimento, o desenvolvimento cognitivo e a 

conexão entre as pessoas, relativizando o tempo e o espaço e possibilitando a 

geração e ampliação da inteligência coletiva (LÉVY, 1997). 

Nesse seguimento, construções, criações, simulações, programações, 

entre outras ações, podem contribuir para a construção do conhecimento e da 

inteligência coletiva, pontuando o uso dos computadores. Com isso, concordamos 

com Kalinke et al. (2015, p. 165) quando afirmam:  

 
Os coletivos pensantes podem ser formados, inclusive, por interfaces ou 
ambientes diferentes entre si. Nesta perspectiva, o conhecimento é 
produzido pela ação de atores humanos e não humanos e não somente 
por humanos. As tecnologias, entendidas como produtos humanos, estão 
impregnadas de humanidade e, de forma recíproca, os humanos estão 
impregnados de tecnologias. O conhecimento produzido é condicionado 
pelas tecnologias, em particular pelas tecnologias da inteligência, uma 
vez que uma ferramenta informática não é neutra, ela condiciona o 
conhecimento produzido. 
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Ao corroborar com os autores, descreveremos como a ação dos 

estudantes com os objetos ou com o meio pode fortalecer a construção das 

estruturas cognitivas, cuja teoria é chamada de Construcionismo.  

A partir das ideias do Construcionismo, de Papert, evidenciamos que o 

conhecimento matemático pode ser construído a partir da utilização do 

computador, da programação e da criação de micromundos, que incluem 

protótipos produzidos pelos estudantes, e que estejam ao encontro da realidade 

que vivenciam, principalmente no campo. Como não é objetivo da pesquisa 

discorrer um aprofundamento sobre os estudos e teorias de Papert, indicamos 

alguns trabalhos de base sobre o construtivismo, como: A Epistemologia Genética, 

Sabedoria e ilusões da filosofia e problemas da psicologia Genética de Piaget 

(1983); e A Equilibração das Estruturas Cognitivas. Problema central do 

desenvolvimento, Piaget (1976); pois a teoria construtivista de Piaget é base para 

o Construcionismo de Papert.  

Entretanto, a partir das ideias do Construcionismo, a prática com a 

máquina mediante a linguagem de programação em ambiente escolar pode ser 

um recurso para que a comunidade escolar construa novos modos de ensinar, 

permitindo a interação do estudante com seus pares e com os equipamentos, visto 

que “as mudanças profundas ocorrem quando realmente existe interação entre os 

atores educacionais e a máquina, sendo esta utilizada como estruturante do 

saber” (SILVA, 2009, p. 25). 

Historicamente, as práticas com robótica, programação e ensino iniciam 

com as primeiras experiências realizadas por Papert. Na década de 60, ele criou a 

linguagem de programação LOGO12, direcionada ao ambiente educacional e 

fundamentando-se na teoria Construtivista de Piaget, na linguagem de 

programação LISP13 e na Inteligência Artificial.  

Neste período, Papert começou a se preocupar com o aprendizado dos 

estudantes, concordando com Piaget (1976) sobre o pensamento infantil. A partir 

                                            
12 “Logo é uma linguagem de computação de "alto nível", ou seja, mais próxima da linguagem 

natural e afastada da linguagem da máquina. Sua construção tomou como base outra 
linguagem de programação - Lisp - de uso difundido em inteligência artificial” (MOURA; 
ACUNZO, 1985, p. 28) 

13 Desenvolvida no MIT por John McCarthy no final da década de 50 e início de 60. Caracterizada 
como uma linguagem funcional, que foi utilizada na computação simbólica e Inteligência 
Artificial, era organizada por estruturas hierárquicas de listas e foi a primeira com embasamento 
matemático. 
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disso, buscou por diferentes possibilidades de ações relacionadas ao aprendizado 

das crianças, de acordo com a teoria Construtivista, porém com utilização dos 

computadores e ampliando as formas de ensino. 

Nos anos de 1970 e 1973, o grupo de pesquisa do Massachusetts Institute 

of Technology (MIT), liderado por Papert, destacou o uso de dispositivos 

controlados por computador voltados para a educação. No ano de 1977, 

apresentou relatórios sobre os primeiros casos de aplicações de experiências em 

escolas públicas envolvendo ensino e linguagem LOGO.  

Já em 1980, Papert propôs a teoria do Construcionismo que tem por 

finalidade propiciar o desenvolvimento intelectual por meio das próprias 

construções da criança, com ações concretas resultando em um protótipo. 

Somente nos anos 90, as pesquisas nessa perspectiva começam a aflorar no 

Brasil.  

A robótica educacional teve seu início há aproximadamente 70 anos e, 

com o passar do tempo, vem apresentando diferentes possibilidades de inovações 

para o ensino de Matemática. O ambiente de aprendizagem criado pelo uso da 

robótica pode ser um micromundo, contendo as práticas rotineiras dos estudantes, 

associando as atividades realizadas na agricultura, integrando-as em sala de aula 

e associando os conhecimentos formais e informais trabalhados coletivamente. 

Alguns estudos destacam atividades com a robótica educacional em aulas 

de Matemática, tais como, as que estão no Quadro 4, que descrevem diferentes 

possibilidades de inserção na prática das escolas. 

Nº. Título dos trabalhos Autor (ano) Área 
1 Ambiente para Robótica Educacional com 

Superlogo 
Chella (2002) Engenharia Elétrica 

e de Computação 
2 A Robótica Educacional no Ensino 

Fundamental: perspectivas e prática 
Zilli (2004) Engenharia de 

Produção 
3 RoboEduc: Uma metodologia de Aprendizado 

com Robótica Educacional 
Silva (2009) Engenharia Elétrica 

4 Interpretação de Gráficos de Velocidade em um 
Ambiente Robótico 

Fortes (2007) Educação 
Matemática 

5 Exploração de Tópicos de Matemática em 
Modelos Robóticos em Utilização do Software 

SLOGO no Ensino Médio 

Furletti (2010) Ensino de Ciências e 
Matemática 

6 Robótica Educacional e Resolução de 
Problemas: uma abordagem microgenética da 

construção do conhecimento 

Cabral (2011) Educação 

7 Currículo, tecnologia e robótica na Educação Campos (2011) Educação 

Quadro 4 – Alguns estudos que destacam atividades com a robótica educacional 
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Básica 
8 Robótica na sala de aula de Matemática: os 

estudantes aprendem matemática? 
Martins (2012) Ensino de 

Matemática 
9 Robótica pedagógica livre: uma alternativa 

metodológica para a emancipação socio digital e 
a democratização do conhecimento 

César (2013) Difusão do 
Conhecimento 

10 Robótica Educativa: um recurso para o estudo 
de Geometria Plana no 9º ano do Ensino 

Fundamental 

Wildner (2015) Ensino de Ciências 
Exatas 

11 Robótica Educacional e o Ensino de 
Matemática: um experimento educacional em 

desenvolvimento do Ensino Fundamental 

Galvão (2018) Educação 

12 Pensamento Computacional e a formação de 
conceitos Matemáticos nos anos finais do 

Ensino Fundamental 

Silva (2018) Educação 
Matemática 

13 Hiperobjetos da Robótica Educacional como 
ferramentas para o desenvolvimento da 

abstração reflexionante e do pensamento 
computacional 

Castilho (2018) Informática na 
Educação 

FONTE: A autora (2020). 

 

Cada um dos autores aponta suas particularidades enriquecendo os 

estudos e as diferentes práticas com a robótica educacional nas escolas. Na 

maioria dos casos, é possível notar a preocupação dos autores quanto à 

promoção do ensino, que seja capaz de aprimorar o aprendizado dos estudantes a 

partir da inovação nas práticas pedagógicas que envolvem o uso da robótica 

educacional como recurso didático.  

A necessidade de inovar e repensar o ensino por meio do uso das 

tecnologias atuais e digitais, como recurso pedagógico é importante diante da 

atual realidade. Novos métodos de ensino da Matemática podem surgir com a 

construção e programação de protótipos, considerando que: 

 
Sempre há inovações, sempre há o que aprender. Ainda sentimos 
insegurança, mas aprendemos a ousar, a ir além, a “aprender fazendo” 
ou “aprender pelo erro”, como diziam nossos antigos e queridos teóricos 
educacionais. Curiosidade, ousadia, parceria, tentativas mil até acertar... 
e nos orgulhamos quando conseguimos alcançar nossos intentos com o 
auxílio das ferramentas tecnológicas. Pequenos desafios e vitórias 
cotidianas que nos habilitam a novas ousadias, novos saltos (KENSKI, 
2003, p. 72). 

 

Nessa intenção de inovar, ousar e de despertar a curiosidade, a inserção 

da robótica educacional compreende o aprender fazendo e o aprender com o erro. 

Por meio da simulação, o estudante pode construir e programar protótipos; 

testando suas hipóteses, e, com a mediação do professor articular os conteúdos 
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matemáticos com a prática cotidiana atual. Sendo assim, a robótica, para o 

ensino, caracteriza-se como recurso tecnológico importante e inovador (CAMPOS; 

LIBARDONI, 2020). 

Integrar a inovação tecnológica ao ensino de Matemática pode fazer com 

que o estudante se sinta familiarizado com o ambiente. Também permite que ele 

seja capaz de realizar suas criações e simulações de acordo com a realidade de 

sua vivência e de ponto de vista. Nesse ponto, esta pesquisa investiga uma 

possibilidade de inovação para as escolas campesinas, incluindo a prática com a 

robótica educacional que seja consoante às práticas agrícolas. 

 

4.1 A ROBÓTICA EDUCACIONAL COMO RECURSO PARA O ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

 

Ao envolver as práticas agrícolas às escolares, os estudantes poderão 

realizar atividades a partir da simulação, da construção e da manipulação de 

protótipos que poderão ser criados, desenvolvidos e programados por eles 

mesmos. Durante a prática, diferentes habilidades e competências podem ser 

aprimoradas. Nesse contexto, Barbosa (2011) acredita que a robótica educacional:  
 

envolve ou caracteriza-se como um ambiente de simulação real de 
aspectos da vida que proporciona aos envolvidos situações-problemas de 
diferentes magnitudes que devem ser superadas, com acerto, erros, até 
que se alcancem os objetivos desejados (p. 30). 

 

Na escola, além de estimular a aprendizagem sobre as tecnologias, as 

práticas pedagógicas se voltam aos conteúdos disciplinares para que estes 

estejam de acordo com a realidade dos estudantes, fazendo uso de situações 

problemas que proporcionem o desenvolvimento cognitivo do estudante. Desse 

modo, as práticas com a robótica educacional possibilitam uma construção da 

realidade mediante a simulação com utilização dos protótipos e a programação 

elaborada pelos estudantes, com possibilidade de resolução de problemas em 

micromundos criados coletivamente.  

Com a programação, é possível dar vida ao protótipo de acordo os 

recursos disponíveis, a criatividade, os objetivos traçados e as finalidades que a 

construção almeja. Logo, ao programarmos o dispositivo robótico ocorrem 
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reflexões para determinar ações em cadeia, o que requer a construção de 

diferentes habilidades cognitivas.  

 
A programação de computadores é uma atividade de resolução de 
problemas que requer o domínio de uma linguagem de programação, o 
conhecimento do conteúdo que está sendo tratado, e criatividade. 
Dominar uma linguagem de programação é fundamental para que o 
programador consiga expressar a solução de maneira que o computador 
possa processá-la. Também é necessário que o programador conheça os 
conceitos subjacentes ao problema para que possa solucioná-lo via 
programação. A criatividade é necessária e estimulada, uma vez que há 
sempre inúmeras maneiras de se resolver um problema por meio da 
programação, ou seja, não existem passos pré-definidos e diferentes 
soluções (programas) podem ser obtidas – essa característica torna a 
atividade de programação especialmente interessante para ser 
empregada em um ambiente de ensino-aprendizagem (MALTEMPI; 
VALENTE, 2000, p. 1). 

 

A programação antecipa a resolução de problemas que podem envolver 

conteúdos específicos e pré-estabelecidos, de modo a promover que a robótica 

educacional se estabeleça nas práticas curriculares.  

A robótica educacional é entendida como uma atividade interdisciplinar, 

pois pode relacionar mais de um conhecimento, como: “microeletrônica (peças 

eletrônicas do robô), engenharia mecânica (projeto de peças mecânicas do robô), 

física (movimento do robô), Matemática (operações quantitativas), inteligência 

artificial (operação com proposições) e outras ciências” (CÉSAR, 2013, p. 45). 

Neste estudo, preocupamo-nos com as possíveis relações entre a robótica 

educacional e as escolas do campo e sua aplicação para o ensino de Matemática. 

Com isso, a análise visa a expor: o que diz a literatura recente sobre o uso da 

robótica educacional dentro do ensino de Matemática em escolas do campo? De 

que forma podemos considerar uma prática escolar como sendo a prática da 

robótica educacional?  

Entendemos que a robótica educacional está voltada para a construção de 

objetos físicos em perspectivas prático-didático-pedagógicas, evidenciando por 

meio de diferentes atividades em um ambiente diversificado a autonomia, a 

criatividade, a cooperação e a colaboração entre grupos e em pares. Dessa forma, 

a programação a ser realizada junto aos protótipos podem se valer de ambientes 

criados pelos estudantes de acordo com a realidade de vivida, considerando as 

modificações e transformações da era digital e tecnológica.  



74 
 

  

Portanto, as práticas escolares com a robótica educacional relacionam 

conhecimentos informáticos, mecânicos, eletrônicos, matemáticos, físicos, etc., 

podendo ser caracterizadas como interdisciplinares, dependendo da estrutura do 

projeto e das relações e cooperações estabelecidas entre as equipes escolares.   

Quando indicamos que a robótica tem como objetivo possibilitar maneiras 

diferenciadas de ensino, baseamo-nos na teoria da reorganização proposta por 

Tikhomirov (1999) e apontamos para novas formas de relacionamentos entre 

estudantes e professores. Consideramos também os estudos de Kenski (2010) 

que apresentam discussões sobre novas formas e novas pedagogias para o 

ensino, com o uso das tecnologias digitais. 

O trabalho coletivo entre estudantes e professores pode direcionar a ricas 

discussões, que se estabelecem por meio da interação entre pares ou grupos em 

busca do alcance de um objetivo comum, o protótipo que está sendo construído 

com a mediação dos professores.  

Conforme destacado anteriormente as atividades do campo, cultivo, 

produção e colheita, estão se modificando cada vez mais, empregando o uso de 

tecnologias digitais e se firmando na Era da Agricultura da Autonomia, 

estabelecendo diferentes formar de trabalho, de tecnologias e equipamentos que 

fazem uso de dispositivos robóticos, conexões de redes de internet, acesso 

remoto e Iot (BOLFE, 2019).  

Nessa perspectiva, o professor passa a ensinar, nas escolas do campo, 

em um espaço desafiador, procurando desenvolver a criatividade, a autonomia, a 

criticidade, a autoestima do estudante; e possibilitando que ele seja participante 

ativo na construção de conhecimento (SANTOS, 2009). Que ele possa procurar 

fazer uso das tecnologias digitais que estão influenciando seu habitat. Com isso, 

eles participam das fortes transformações culturais que estão ocorrendo de modo 

que as ações pedagógicas estejam relacionadas ao cotidiano. 

Estes desafios podem ser articulados com a robótica no campo, cujas 

técnicas de inteligência computacional precisarão se fazer mais presentes. Os 

estudos de Lugli (2019) definem a autonomia como uma liberdade de pensamento 

e desenvolvimento da criatividade, como objetivos das práticas com a robótica 

educacional. Para o autor os objetivos da robótica educacional caracterizam o 

desenvolvimento da: 
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● Autonomia (capacidade de elaboração de projetos, participação em 

tomadas de decisões coletivas);  

● Capacidade de trabalho em grupo e empatia;  

● Projetos com base em diversas áreas (multidisciplinaridade);  

● Múltiplas soluções para um problema;  

● Competências da lógica, pensamento matemático, organização e 

planejamento; 

● Interdisciplinaridade, com integração de conceitos contextualizados. 

Quando consideramos a evolução tecnológica esses objetivos podem 

favorecer as práticas pedagógicas por oportunizarem aos estudantes um 

conhecimento diferenciado e contribuírem para o seu futuro pessoal e profissional. 

Estes objetivos também vão ao encontro da BNCC, ao preconizarem diferentes 

formas de ensino nas salas de aula em contextos disciplinares e interdisciplinares. 

Com isso: 

 
A relação entre a robótica e a sociedade e a cultura apresentam 
problemáticas de diversas ordens que se direcionam para a definição do 
programa tecnológico moderno e seu (des) alinhamento ao projeto de 
sociedade, seja o que se pretende transformar ou o que se busca 
construir (SANTOS, 2019, p. 18). 

 

A utilização da robótica educacional como recurso para o ensino de 

Matemática pode possibilitar que as escolas do campo considerem a realidade do 

estudante para que estes consigam atribuir significado aos conteúdos curriculares, 

promovendo o interesse pelo aprendizado (KNIJNIK ET AL., 2019).  

Além da preocupação com a inovação no meio educacional, esta pesquisa 

atenta-se ao fato de a prática de robótica educacional dispor de possibilidades 

para ser realizada, nas escolas do campo, qualificando o ensino de Matemática. 

Em consequência, o próximo capítulo trato do ensino de Matemática e do uso de 

tecnologias digitais.  
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5 O ENSINO DE MATEMÁTICA E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS 
 

... o professor não é o sol que ilumina 

tudo. Sobre muitas coisas ele sabe bem menos 

que seus alunos. É importante abrir espaço 

para que o conhecimento dos alunos se 

manifeste. Como diz Guimarães Rosa: “Mestre 

é aquele que as vezes pára para aprender”. Daí 

a grande importância de se conhecer o aluno, 

exigindo que do professor uma característica de 

pesquisador (D’AMBRÓSIO, 2009, p. 85).  

 

A partir das palavras de D’Ambrósio, sabemos que os comportamentos e 

atitudes sucedidos com o passar dos tempos, incentivam a evolução dos 

conhecimentos e das ações, consequentemente, das tecnologias. Dessa forma, os 

saberes individuais e coletivos, e as inovações percorrem, ou até mesmo, exigem 

novas formas de ensinar e aprender Matemática (KALINKE; MOCROSKI, 2016). 

Dessa forma, o papel do professor passa a ser também o de pesquisador, pois, 

além de transmitir os conteúdos, precisa conhecer os estudantes a partir da 

realidade de vivência de cada um, o que inclui os conhecimentos sociais, culturais 

e tecnológicos que possuem. 

A partir deste pressuposto, podemos pensar em ensinar uma Matemática 

que esteja de acordo com a vivência, com as práticas e com a realidade cultural e 

social dos estudantes. Por mais que os conteúdos disciplinares sejam os mesmos, 

os saberes que vão ao encontro dos conteúdos alteram-se, estando de acordo 

com os conhecimentos informais e as necessidades das comunidades. A escola, 

ao considerá-los, está assumindo o estudante de forma mais completa, bem como 

sua cultura, seu trabalho e seus objetivos futuros. Nessa prática, que abrange os 

conhecimentos formais e informais, a Educação Matemática se apresenta como 

um meio que integra estes saberes e ainda possibilita relacionar o contexto social, 

pedagógico e tecnológico no processo de ensino e de aprendizagem. 

A Educação Matemática tenciona uma nova atitude didática, no sentido de 

estabelecer novos propósitos educacionais, sobrepondo o que está desgastado 

nos procedimentos do ensino, envolvendo competências e habilidades 

matemáticas, sejam elas construídas no cotidiano ou em ambiente escolar. As 
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práticas pedagógicas precisam estar aliadas às tecnologias digitais juntamente 

com os conteúdos a serem trabalhados. Tanto os professores, quanto os 

estudantes, precisam fazer uso desses e de outros recursos. “Muito mais que 

‘treinamento’, é necessário que os professores desenvolvam a habilidade de 

beneficiarem-se da presença dos computadores e de levarem esse benefício para 

seus alunos” (PAPERT, 2008, p. 79). 

Neste sentido, a escola precisa reconhecer os estudantes como pessoas 

que carregam características sociais, culturais, tecnológicas, entre outras, e, 

configurar a Matemática como uma disciplina que integre os saberes do cotidiano 

e os científicos da sociedade. Ou seja, relacionar as práticas pedagógicas com a 

Matemática não escolar vivida pelos estudantes nos atos de comprar, vender, 

plantar, colher, acessar, navegar, e, com a Matemática escolar que envolve: os 

conteúdos curriculares, a resolução de problemas, o compartilhamento de 

saberes, entre outras atividades (CARRAHER; CARRAHER; SCHLIEMANN, 

1990). 

Ao estabelecer relações e possibilidades de o ensino de Matemática se 

aproximar das práticas da realidade, nos preocupamos, mediante as teorias e as 

práticas sociais do campo, em articular e valorizar os saberes matemáticos 

durante as atividades escolares e contribuir para a formação social e profissional 

dos estudantes.  

Com a possibilidade e a pretensão de aproximar o ensino de Matemática 

da realidade dos estudantes, adentramos ao uso didático e pedagógico das 

tecnologias digitais. 

As inovações tecnológicas digitais permitem explorar e criar novos 

cenários alternativos para a educação, especialmente para os processos de 

ensino e de aprendizagem Matemática (BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2018).  

A partir desse entendimento e de estudos específicos, na Figura 6, 

apresentamos quatro fases evolutivas do uso das tecnologias na Educação 

Matemática. 
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Figura 6 – Evolução das tecnologias na Educação Matemática 

 
FONTE: Adaptado de BORBA, SILVA e GADANIDIS (2018). 

 

Podemos perceber que uma fase está relacionada a outra, ou seja, que o 

surgimento de uma fase nova não elimina a anterior, pelo contrário, elas vão se 

integrando, pois alguns aspectos da primeira fase permanecem na quarta fase. 

Apesar das diversas características positivas do uso de tecnologias 

móveis em sala de aula, destacamos que esse uso por si só não resolve todos os 

problemas. 

Estes artefatos podem ser bons auxiliares na mediação dos processos de 

ensino, mas há necessidade, sempre, de um bom planejamento do professor: com 

objetivos definidos, atendendo às necessidades de aprendizagem dos estudantes; 

integrado à realidade e que incorpore os conteúdos matemáticos fundamentais. 

Isso requer competências docentes específicas. 

Nesse pressuposto, expomos no Quadro 5, de acordo com Garcia et al. 

(2012), as competências necessárias para o trabalho docente com tecnologias 

digitais. Elas estão dispostas em quatro eixos: tecnológico, pedagógico, sujeito e 

exploratório. 

 

Tecnológico  Domínio da ferramenta e aplicativos para integrar as tecnologias no 
processo de ensino e de aprendizagem; 

• 1985;
• Software 
LOGO.

1ª Fase

• 1990;
• Computadores 
pessoais.

2ª Fase
• 1999;
• Surgimento da 
internet.

3ª Fase

• 2004;
• Surgimento da 
internet rápida.

4ª Fase

Quadro 5 – Competências para o trabalho docente com tecnologias digitais 
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 Saber fazer escolhas das tecnologias conforme a necessidade; 
 Domínio de ferramentas de criação e aplicações com o uso da internet. 

Pedagógico  Capacidade de criar materiais e produzir tarefas; 
 Adaptação a novos formatos e processos de ensino; 
 Produção de ambientes que potencializam a aprendizagem; 
 Compreensão intelectual do meio digital. 

Sujeito  Compreensão das diferenças interculturais dos estudantes; 
 Competência comunicacional, linguística, contextuais e interativas; 
 Levar em consideração o afeto nas relações entre professor, estudante 

e meio digital.  
Exploratório  Saber como compreender e conhecer os estilos de aprendizagem; 

 Formação para uso livre e criativo das mensagens; 
 Conhecer as tecnologias de comunicação em massa e explorá-las como 

recursos capazes de potencializar a relação ensino e de aprendizagem. 
FONTE: GARCIA, ET AL. (2012). 

 

Como podemos perceber, o trabalho com as tecnologias digitais não é 

considerado simples, pois seu uso pedagógico precisa estar relacionado ao 

desenvolvimento social, cultural e educacional dos estudantes, proporcionando a 

construção de novos conceitos e o seu desenvolvimento integral.  

Nesse ponto, relacionamos a utilização das tecnologias móveis, mais 

precisamente dos smartphones com a robótica educacional, visto que, são 

ferramentas que podem possibilitar a autonomia, a criação, a simulação e a 

construção do conhecimento a partir de um ambiente diferenciado de 

aprendizagem. Com a m-learning, ou seja, com o emprego das tecnologias móveis 

em sala de aula, o acesso se torna mais econômico e rápido, pois são recursos 

que estão nas mãos dos estudantes, não sendo necessária a utilização de 

laboratórios de informática dentro da escola. O uso de smartphones ou tablets em 

sala de aula, segundo Pina et al. (2016), tem como objetivo melhorar o acesso a 

informação em qualquer lugar ou tempo, além de colaborar com interação entre 

professores e estudantes.  

A prática com o uso de smartphones para inserção da robótica nas 

escolas públicas de ensino básico poderá reduzir custos para a compra de 

computadores e notebooks, visto que os estudantes muitas vezes, fazem uso de 

seus aparelhos, um meio mais econômico e com melhor mobilidade de interação 

com o protótipo a ser construído. 

Ao analisar o trabalho com a robótica educacional com uso de 

smartphones, Aroca (2012) destaca que o interesse inicial é procurar vislumbrar 

meios para que a prática pedagógica se torne mais acessível aos estudantes. Ele 

descreve dois principais problemas encontrados com a utilização da robótica em 
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sala de aula, o custo e a dificuldade de uso. Com isso, indica que o uso precisa 

ser fácil tanto para estudantes quanto para professores, já que muitos professores 

não possuem experiência com a robótica.  

Entretanto, o objetivo principal do trabalho de Aroca (2012) foi o de 

projetar e validar uma plataforma robótica aberta e gratuita, com recursos 

otimizados, permitindo construir um robô de baixíssimo custo, para ser usado por 

estudantes e profissionais da educação ou mesmo por pessoas leigas no assunto. 

O autor informa que o uso de smartphones é viável para o trabalho com a 

robótica, pois o aparelho é dotado de capacitados sistemas operacionais como, 

por exemplo, o sistema Android, possibilitando acesso à robótica na nuvem e 

recursos de hardware. Aroca (2012) argumenta que, como os smartphones 

possuem acesso à internet, é possível, com utilização dos serviços de dados 

móveis da operadora de telefonia ou via conexão wifi, enviar ou monitorar 

comandos mediante o conceito de robótica na nuvem, sendo possível que os 

robôs façam uso de World Wide Web (WWW) como fonte de busca de 

informações e de soluções para resolver diversos problemas. 

O termo robótica na nuvem ou Cloud Robotics, descrito por James Kuffner 

em 2010, consiste em utilizar tecnologias da internet para uso de computação e 

armazenamentos em nuvem para comunicação e processamento, permitindo que 

os robôs possuam menos recursos internos, diminuindo custos e facilitando a 

configuração (PEREIRA, 2018).  

Analisando o trabalho de Aroca (2012), percebemos uma importante 

contribuição para o desenvolvimento de dispositivos robóticos controlados 

remotamente via smartphones. Ele verificou que o uso de smartphones com 

sistema Android para controlar um robô se revela como uma alternativa de baixo 

custo e mais acessível que outros equipamentos como computadores e 

notebooks. Sendo assim, é um bom recurso para uso nas escolas públicas. 

Dessa forma, a utilização da m-learning com a robótica nas nuvens se 

torna algo considerável para a educação na atualidade. Avistamos possibilidades 

de suas aplicações na Educação Básica, fazendo uso dos smartphones dos 

professores e dos estudantes e do armazenamento e compartilhamento de dados 

na nuvem. Porém, para análise da junção destas características, m-learning e 

robótica nas nuvens, são necessários estudos em outra pesquisa a ser realizada. 
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O registro do trabalho de Aroca (2012) foi uma exemplificação de uso da 

robótica na educação com uso de smartphones. No próximo capítulo, estão 

apresentados outros estudos sobre a utilização da robótica educacional. Também, 

levantamentos dos estudos sobre as escolas do campo. Ambos os tópicos, estão 

direcionados para o ensino de Matemática, a ponto de verificarmos os principais 

aspectos aplicados nas atividades escolares. 
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6 COLETA DE DADOS: LEVANTAMENTO DOS ESTUDOS SOBRE OS 
TEMAS DE PESQUISA 

  
O futuro da Educação Matemática não 

depende de revisões de conteúdo, mas da 

dinamização da própria Matemática, procurando 

levar nossa prática à geração de conhecimento. 

Tampouco depende de uma metodologia 

"mágica". Depende essencialmente de o 

professor assumir sua nova posição, 

reconhecer que ele é um companheiro de seus 

estudantes na busca de conhecimento, e que a 

Matemática é parte integrante desse 

conhecimento. Um conhecimento que dia-a-dia 

se renova e se enriquece pela experiência 

vivida por todos os indivíduos deste planeta. 

(D’AMBRÓSIO, 1993, p. 14) 

 

Considerando a citação de D’Ambrósio, neste capítulo descrevemos os 

dados revelados pelas buscas de evidências a respeito das dinâmicas de ensino 

de Matemática envolvendo a robótica educacional nas e escolas do campo.  

Os levantamentos realizados envolveram estudos sobre: a) o ensino de 

Matemática nas escolas do campo e b) a robótica educacional como recurso para 

o ensino de Matemática.  

As buscas têm finalidade de investigar possíveis relações entre a robótica 

educacional e as escolas do campo e a aplicação para o ensino de Matemática. 

Na primeira seção, estão apresentados os trabalhos revelados de acordo 

com os critérios estabelecidos para verificar os estudos que abrangem o ensino de 

Matemática nas escolas do campo de forma que contextualize com a realidade 

dos estudantes. 

 

6.1 CRITÉRIOS E ESTUDOS EVIDENCIADOS ENVOLVENDO O ENSINO DE 

MATEMÁTICA NAS ESCOLAS DO CAMPO 

 

Para a realização da busca dos estudos sobre o ensino de Matemática 

nas escolas do campo, relativos ao período de 2010 a 2019 nas plataformas 
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BDTD e CAPES, foram usados os termos as “Educação do/no Campo”, “escolas 

do/no campo”, “ensino de Matemática”, “Matemática” e “Educação Matemática”. 

Também foram estabelecidos os seguintes critérios de seleção dos estudos que 

compuseram esta investigação: 

1º. Constar em cada título da publicação do estudo ao menos, um dos 

termos ou que se remetessem a desses termos estabelecidos. Como por exemplo: 

a palavra geometria, um conteúdo matemático, logo o trabalho poderia evidenciar 

a prática com a disciplina de Matemática; 

2º. Trabalhos publicados no período dos últimos 10 anos (2010-2019); 

3º. O nível de ensino focalizado deveria ser a Educação Básica, 

precisamente o segundo segmento do Ensino Fundamental ou o Ensino Médio; 

4º. O campo de investigação restrito aos estudantes campesinos, pois 

as análises dos estudos estão focadas nas ações pedagógicas estabelecidas em 

escolas do campo, quando envolvem a realidade; 

5º. A área de conhecimento evidenciada é sobre o ensino de 

Matemática, as práticas educativas da disciplina e reflexões sobre a cultura 

campesina no contexto brasileiro. 

Estabelecidos os critérios e classificados os estudos, após as leituras e as 

análises de cada um dos títulos, foram selecionadas nove trabalhos. Houve, 

então, a decisão de refinar a busca incluindo outros descritores que se fizeram 

presentes em alguns primeiros estudos analisados, “escola rural” ou “escolas 

rurais” ou “rural” ou “rurais”. 

No Quadro 6 estão contidas as expressões utilizadas, juntamente com 

seus códigos, para as buscas dos estudos que envolveram o ensino de 

Matemática nas escolas do campo .  

 

Código da 
expressão Expressões de busca 

E1ED "educação do campo" OR "educação no campo" AND ("Matemática" OR 
"Educação Matemática" OR "ensino de Matemática"); ou 

E2ES "escolas do campo" OR "escolas no campo" AND ("Matemática" OR "Educação 
Matemática" OR "ensino de Matemática"); ou 

E3ES "escola do campo" OR "escola no campo" AND ("Matemática" OR "Educação 
Matemática" OR "ensino de Matemática"); ou 

E4ES "escola rural" AND ("Matemática" OR "Educação Matemática" OR "ensino de 

Quadro 6 – Expressões utilizadas no levantamento dos estudos sobre Educação 
no Campo e o ensino de Matemática no periodo de 2010 a 2019 no 
contexto brasileiro. 
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Matemática"); ou 

E5ES "escolas rurais" AND ("Matemática" OR "Educação Matemática" OR "ensino de 
Matemática"); ou 

E6RU "rural" AND ("Matemática" OR "Educação Matemática" OR "ensino de 
Matemática"); ou 

E7RU "rurais" AND ("Matemática" OR "Educação Matemática" OR "ensino de 
Matemática"). 

FONTE: A autora (2020). 

 

A primeira coluna apresenta os códigos criados para abreviar cada uma 

das expressões empregadas nas buscas na BDTD e na CAPES. Tais códigos são 

utilizados, daqui em diante, em outras informações no registro desse 

levantamento.  

O primeiro caractere E que compõe o código da expressão refere-se à 

palavra expressão, os números de 1 ao 7 apresentam a ordenação da primeira à 

sétima expressão. As letras ED, no final da primeira expressão do quadro, é a 

abreviatura da palavra Educação; as letras ES, que estão nos códigos da segunda 

a quinta expressão do quadro referem-se à palavra escola, e as letras RU, 

apresentadas no final das duas últimas expressões, se referem às palavras rural 

ou rurais. 

A partir da definição das expressões e de sua codificação, aplicamos os 

critérios de seleção já indicados. Ao respeitar os critérios de inclusão, foram 

aplicados os critérios de exclusão. Assim, não foram consideradas neste estudo 

os trabalhos que: 

1º. Foram publicadas duplamente; 

2º. Não apontavam direcionamento para as expressões de buscas, ou 

então que constem, ao menos, um dos termos em seus títulos; 

3º. Não foram realizadas no segmento da Educação Básica; 

4º. Não eram relacionadas ao ensino de Matemática na realidade 

campesina; 

5º. Investigavam a formação de professores ou focadas na identificação 

das percepções ou visões dos professores, e dessa forma não investigavam os 

saberes dos estudantes com práticas educativas da área de Matemática. 

A Tabela 1 apresenta os estudos encontrados na CAPES de acordo com 

os 1º e 2º critérios de seleção (inclusão e exclusão), os quais se referem à 

presença de um dos descritores no título ou que remetem aos descritores, e cuja 

publicação seja pertencente ao período dos últimos 10 anos. Também estão 
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estabelecidos conforme os filtros particulares de cada uma das plataformas de 

buscas: o catálogo de teses e dissertações, da CAPES e a biblioteca digital BDTD. 

Cada uma das plataformas dispõe de um modo diferente de busca. Na da 

CAPES, é possível realizar a busca a partir das expressões e, depois, selecionar 

os filtros por período e, em seguida, de acordo com as áreas de pesquisa 

hierarquicamente organizadas: Grande área de conhecimento, Área de 

conhecimento e Área de concentração. Já a seleção por título, nessa plataforma 

foi realizada manualmente, pois ela não disponibiliza um recurso automático de 

seleção. Por isso, foi realizada a leitura e interpretação de título por título de 

acordo com as expressões de busca contidas no Quadro 6. 

Já na plataforma da BDTD a seleção ocorreu um pouco diferentemente, 

pois nesta, após a inserção da expressão de busca e delimitado o período, 

podemos restringir a busca por título de forma automática. Por este motivo as 

Tabelas 1 e 2 se diferem nas formas de apresentação dos estudos, isto é, devido 

ao modo de busca em cada uma das plataformas. A Tabela 1 apresenta o 

quantitativo de publicações relativas ao período de 2010 a 2019 encontradas no 

banco de dados da CAPES.  
 

Tabela 1 – Quantidade de estudos por código das expressões na plataforma da 
CAPES – 2010-2019. 

Código das 
expressões 

Geral Período (2010-2019) Filtros Título 

E1ED 1340 1187 107 26 
E2ES 447 412 46 7 
E3ES 353 319 49 9 
E4ES 324 188 22 7 
E5ES 321 223 17 7 
E6RU 39611 24498 107 18 
E7RU 15184 9488 42 11 

Total de estudos 85 
Duplicados 31 

Total de estudos selecionados 54 
FONTE: A autora (2020). 

 

Especialmente para as expressões “E6RU” e “E7RU” foi estabelecido um 

filtro adicional, pois com a busca pela Grande Área e pela Área de Conhecimento 

a plataforma se apresenta um total de 1486 trabalhos.  

Conforme uma análise prévia, muitos trabalhos não eram relacionados 

com o objetivo proposto na presente investigação, assim, para direcionar melhor 
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nossa pesquisa, um terceiro filtro foi aplicado, relativo à Área de Concentração dos 

estudos, e foram selecionados os que destacavam relação com: Educação Básica, 

Educação em Ciências e Matemática, Educação Matemática, Ensino, Ensino de 

Ciências e Matemática, Ensino de Matemática, Ensino na Educação Básica, 

Extensão Rural e Educação Matemática, dos quais 149 trabalhos puderam ser 

associados aos códigos “E6RU” e “E7RU”, isto é, diziam respeito à Educação 

Matemática ou ao ensino de Matemática no ambiente rural.  

A Tabela 2 apresenta o quantitativo dos estudos encontrados durante as 

buscas na plataforma da BDTD. 

 
Tabela 2 – Quantidade de estudos por código das expressões na plataforma da 

Biblioteca BDTD – 2010-2019. 
Código das expressões Geral Período (2010-2019) Título 

E1ED 62 59 14 
E2ES 37 37 3 
E3ES 37 37 3 
E4ES 12 10 0 
E5ES 14 10 2 
E6RU 506 384 5 
E7RU 202 141 3 

Total de estudos 30 
Duplicados 7 

Total de estudos selecionados 23 
FONTE: A autora (2020). 

 

Em ambas as Tabelas, são vastas as quantidades de trabalhos 

duplicados, 38 no total, que pertencem às mesmas expressões de buscas. Esse 

fato pode levar à compreensão de que é grande a quantidade de expressões 

estabelecidas, remetendo desse modo as buscas aos mesmos trabalhos. Porém, 

ao analisarmos os trabalhos que se revelaram em cada uma das expressões, 

decidimos manter a quantidade as 7 expressões, pois alguns estudos se 

desvelaram em apenas uma das expressões, o que pode possibilitar uma seleção 

mais abrangente, selecionando diferentes resultados.  

Ao iniciar a busca, 58450 produções, ao menos, constavam relacionadas 

com uma das expressões, tanto na plataforma da CAPES quanto na da BDTD. Ao 

prosseguir com a seleção com o 1º e o 2º critérios de inclusão/exclusão, que se 

referem à presença das expressões ou, ao menos, um dos termos no título ou, 

então, que se remetem a eles, totalizamos 115 estudos para análise. Ao 
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retirarmos os trabalhos duplicados em cada uma das bases de dados, sendo 31 

da CAPES e 7 da BDTD, aquele número caiu para 77 estudos.  

Os 77 estudos se referem às duas plataformas de buscas, logo foi 

necessário verificar se apresentavam duplicidades entre as bases de dados. Ao 

realizar esta análise percebemos que 10 trabalhos se constavam tanto na CAPES 

quanto na BDTD.  Desconsiderados estes resultados, chegamos à quantidade de 

67 trabalhos.  

No Gráfico 1 estão dispostas os 67 estudos de acordo com os códigos das 

expressões de busca.  Destacamos que um trabalho pode constar em mais de um 

código, tanto quanto em apenas um dos sete, evidenciando assim a necessidade 

de manter todas. 

 
GRÁFICO 1 – Distribuição de estudos das plataformas da CAPES e BDTD por 

código das expressões 

 
FONTE: A autora (2020). 

 
Pela análise do Gráfico, percebemos que o código E1ED foi a que mais 

revelou trabalhos, num total de 37. Podemos entender que o termo mais utilizado 

em estudos que envolvem as escolas do campo é a Educação do Campo. Isto 

pode ocorrer pelo fato de que a Educação do Campo está voltada para o conjunto 
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de trabalhadores e das trabalhadoras no campo, aos interesses e ao 

desenvolvimento econômico e sociocultural, respeitando as diferenças históricas e 

sociais da comunidade a partir do contexto educacional (ARROYO; CALDART; 

MOLINA, 2018).  

Os códigos E6RU e E3ES buscaram 23 e 22 estudos, respectivamente, 

confirmando que muitas publicações se referem ao local, ao contexto das escolas 

do campo, utilizando o termo “rural”, como por exemplo o estudo de Lima (2011) 

intitulada “O engajamento intelectual de alunos em aulas de matemática que 

instigam a relação entre o relacionamento matemático trazido do contexto rural e o 

mobilizado no contexto Escolar”. 

O código E2ES buscou 16 estudos e a E7RU 13. Os códigos que menos 

revelaram estudos foram E4ESRU e E5ESRU com 5 estudos cada um, fazendo-

nos perceber que o termo “escola rural” está sendo menos utilizado nas 

publicações de dissertações, corroborando com o que descrevem Arroyo, Caldart 

e Molina (2018) sobre a utilização da palavra “campo” e não “rural”. O termo 

“campo” faz sentido com o trabalho no campo, da cultura camponesa e do 

considerável avanço das tecnologias agrícolas. 

Dessa maneira, 67 trabalhos foram selecionados para leitura de resumos 

e de outras informações que se fizeram necessárias para aplicação de todos os 

critérios de inclusão e de exclusão.  

Após a aplicação dos critérios relativos ao foco na Educação Básica, 

precisamente nos níveis do Ensino Fundamental II ou Ensino Médio campesinos, 

29 trabalhos foram descartados, pois se referiam ao Ensino Fundamental I (3), aos 

cursos técnicos (1), à licenciatura (7) e à formação de professores (16). Foi 

encontrado, ainda, um trabalho com divulgação não autorizada e um que não foi 

possível analisar, pois não estava disponível para download. Foram selecionados, 

então, 38 trabalhos para a presente pesquisa. 

A aplicação do último critério para inclusão dos estudos à presente 

investigação levou à seleção de 21 trabalhos, os quais foram considerados neste 

levantamento que está direcionado a contribuir com as práticas escolares 

envolvendo o ensino de Matemática aos saberes do dia a dia dos estudantes 

campesinos. Após a seleção dos estudos, verificamos que 12 não apresentavam 
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foco na integração dos saberes de matemática dos estudantes; em 5 deles as 

atividades de ensino não se situavam ao contexto do campo. 

Os 21 estudos selecionados neste levantamento são de nível de 

Mestrado, das quais 7 são de Mestrado Acadêmico (MA) e 14 de Mestrado 

Profissional (MP). O Quadro 7 evidencia as principais informações de cada 

trabalho, obedecendo a ordem cronológica de publicação:  
 

Nº. Repositório Tipo de 
curso Título do trabalho Autor 

(ano) 

1 CAPES MP 
O Ensino de Função Polinomial do 1º Grau na 

Oitava Série do Ensino Fundamental: Um 
Trabalho com Situações do Cotidiano 

Seckler 
(2010) 

2 BDTD MA 

O engajamento intelectual de alunos em aulas de 
matemática que instigam a relação entre o 

relacionamento matemático trazido do contexto 
rural e o mobilizado no contexto Escolar 

Lima (2011) 

3 CAPES MA 

Ecologia de um Saber Matemático em um Centro 
Familiar de Formação por Alternância (CEFFA): O 
Método de Redução à Unidade nas Praxeologias 

da Escola CEPE 

Assunção 
(2012) 

4 BDTD MP 
Educação Matemática, Culturas rurais e 

Etnomatemática: possibilidades de uma prática 
pedagógica 

Strapasson 
(2012) 

5 CAPES MP 

Ensino e Aprendizagem de Matemática e 
Educação do Campo: O Caso da Escola 

Municipal Comunitária Rural “Padre Fulgêncio do 
Menino Jesus” 

Andreatta 
(2013) 

6 BDTD e 
CAPES MP Modelagem Matemática na Educação do Campo Feyh 

(2013) 

7 CAPES MP Ensino de Estatística na Escola do Campo: Uma 
Proposta para um 6º Ano do Ensino Fundamental 

Pereira 
(2013) 

8 CAPES MA Modelagem Matemática como Conteúdos 
Algébricos no 9º Ano 

Santos, C 
(2014) 

9 CAPES MP 
Potencialidades da Fotografia para o Ensino de 

Geometria e Proporção em uma Escola do 
Campo 

Frantz 
(2015) 

10 BDTD MP 
A (Des) Construção do Conhecimento na 

Educação do Campo: Diálogos entre os Saberes 
no Ensino de Matemática 

Alves 
(2016) 

11 CAPES MP Monitoria na Escola do Campo: Alunos Ajudando 
Alunos na Aprendizagem da Matemática 

Camara 
(2017) 

12 BDTD e 
CAPES MP Uma aplicação da modelagem matemática na 

educação do campo 
Dufeck 
(2017) 

13 CAPES MA 
Educação do Campo: Ressignificando saberes 

matemáticos de jovens agricultores em 
comunidades Amazônicas 

Leite (2017) 

14 CAPES MA 
Projeto de Modelagem Matemática e Teoremas 
em Ação: Uma Investigação sobre os Conceitos 

de Área e Perímetro 

Rosa 
(2017) 

15 CAPES MP Matemática para estudantes de educação básica, Anna 

Quadro 7 – Relação dos estudos selecionados para análise, por repositório, tipo 
de curso, autoria e ano de publicação 
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em Escolas no campo com renda familiar oriunda 
da produção de leite 

(2018) 

16 CAPES MP 
A Etnomatemática e o Ensino de Geometria na 
Escola do Campo em interação com tecnologias 

da informação e da comunicação 

Deoti 
(2018) 

17 CAPES MP Modelagem Matemática na Educação do Campo: 
Tecendo Novos Caminhos Leite (2018) 

18 BDTD e 
CAPES MA 

Educação do Campo e Modelagem Matemática: 
construção de estufa para a produção de 

orgânicos na zona rural de São Sebastião do Caí 

Flores 
(2019) 

19 CAPES MP 
Etnomatemática: O Saber-Fazer dos Cisterneiros 
do Semiárido Brasileiro e suas Contribuições para 
o Ensino-Aprendizagem da Matemática Escolar 

Freire 
(2019) 

20 CAPES MP Educação do Campo e Educação Matemática: 
uma articulação possível' Lima (2019) 

21 CAPES MA 
O Sonho De Ícaro: Ensino de Matemática 

Mediado por Tecnologia no Ensino Médio - 
Município de Manaus 

Melo (2019) 

FONTE: A autora (2020). 

 

Com a seleção dos trabalhos, avançamos para sua análise mais 

detalhada, objetivando verificar como o ensino de Matemática foi abordado em 

escolas campesinas.  Inicialmente, detalhamos a junção dos aspectos principais 

dos estudos selecionados, procurando evidenciar as palavras-chave dos 

trabalhos. Na Figura 7, apresentamos uma nuvem de palavras-chave com os 

principais aspectos indicados nos estudos selecionados, com o intuito de 

evidenciar o foco que direcionaram cada um dos estudos.  

 
Figura 7 – Nuvem de palavras das palavras-chave dos estudos selecionadas que 

envolvem as escolas do campo para o ensino de Matemática  

 
FONTE: A autora (2020). 
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A partir dessa nuvem de palavras percebemos que os estudos 

selecionados evidenciavam os critérios estabelecidos, pois os termos 

prevalecentes conotavam aspectos históricos e culturais campesinos e do ensino 

de Matemática, representados pelos termos matemáticos, tais como: geometria, 

funções, estatística, entre outros.  

No Quadro 8 constam os conteúdos abordados em cada um dos estudos 

selecionados: 

 

Autor (ano) 
 Ano/série Conteúdos 

Seckler (2010) 9º ano Função 
Lima (2011) 6º, 7º e 8º ano Unidades de medidas 

Strapasson (2012) 8º ano 
Trigonometria 

Unidades de medidas 

Assunção (2012) 6º e 7º ano Geometria 

Pereira (2013) 6º ano 
Tratamento da Informação 

Estatística 

Feyh (2013) 1ª, 2ª e 3ª série 
Ensino Médio 

Função do 1° grau 

Equação da Reta 
Sistemas Lineares 

Relações Métricas no Triângulo Retângulo 

Coordenadas polares e retangulares 

Andreatta (2013) 7º ano 
Geometria 

Razão e proporção 

Santos, C (2014) 9º ano Equações algébricas 

Frantz (2015) 8º e 9º ano 
Geometria 

Proporção 

Alves (2016) 3ª série Ensino 
Médio 

Geometria 

Estatística 

Rosa (2017) 6º ao 9º ano 
Área 

Perímetro 

Leite (2017) 1ª, 2ª e 3ª série 
Ensino Médio 

Matrizes 

Geometria 

Dufeck (2017) 9º ano Geometria 

Camara (2017) 6º e 9º ano Quatro Operações Básicas 

Leite (2018) 1ª série Ensino 
Médio Geometria 

Quadro 8 – Relações cronológica de estudos por autores, conteúdo matemático e 
turmas nas análises sobre o ensino de Matemática nas escolas do 
Campo – 2010-2019 
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Deoti (2018) 6º ao 9º ano Geometria 

Anna (2018) 6º ao 9º ano 

Unidades de Medidas 

Unidades de Área 

Cálculo com Números Racionais 
Monômios 

Polinômios 

Melo (2019) 3ª série Ensino 
Médio Sistema cartesiano 

Lima (2019) 6º e 7º ano 

Unidades de medidas 

Sistema Monetário 

Razão e proporção 

Fração 

Freire (2019) 9º ano 

Tratamento da Informação 

Porcentagem 
Geometria 

Função 

Flores (2019) 8º e 9º ano Proporção 
FONTE: A autora (2020). 

 

O Quadro 8 registra maior número de estudos sobre o 9º ano do Ensino 

Fundamental II. Já o conteúdo mais presente foi o de Geometria, em 9 estudos 

dos 21 analisados. Em segundo lugar está o conteúdo de Unidades de Medidas, 

e, seguidamente, os conteúdos de Tratamento da Informação, Função, Estatística 

e Razão e Proporção.   

Na nuvem de palavras também podemos visualizar termos relativos a 

algumas abordagens teóricas e metodologias de ensino, tais como a 

Etnomatemática, a Modelagem Matemática e o uso das Tecnologias Digitais e não 

digitais. Descrevemos no Quadro 9, composto por todas os estudos selecionados 

e analisados, os respectivos temas investigados.  

 

Metodologia/recursos Autores 

Etnomatemática 

Lima (2011) 
 Strapasson (2012) 
 Assunção (2012) 
 Andreatta (2013) 

 Alves (2016) 
 Anna (2018) 

 Camara (2017) 
 Deoti (2018) 
Freire (2019) 
 Lima (2019) 

Quadro 9 – Temas dos estudos por autores e datas 



93 
 

  

Modelagem Matemática 

Feyh (2013) 
 Santos, C (2014) 

 Dufeck (2017) 
 Rosa (2017) 
 Leite (2018) 
Flores (2019) 

   

Tecnologia Digital e/ou 
Tecnologia Social 

Frantz (2015) 
 Deoti (2018) 
 Freire (2019) 
 Melo (2019) 

Pedagogia de Alternância 
Assunção (2012) 

 Alves (2016) 
 Leite (2017) 

Educação Libertadora Flores (2019) 
 Lima (2019) 

Educação Matemática Crítica Seckler (2010) 
 Lima (2019) 

Letramento Matemático Lima (2011) 
Educação Estatística Pereira (2013) 

Resolução de Problemas Seckler (2010) 
Teoria dos Campos 

Conceituais Rosa (2017) 

FONTE: A autora (2020). 

 

O Gráfico 2 destaca do menor ao maior número de estudos por temas 

abordados. Um mesmo trabalho pode aparecer em mais de um tema tendo em 

vista a especificidade da investigação (metodologia de ensino, recurso ou 

fundamento teórico). 
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GRÁFICO 2 – Distribuição quantitativa de estudos por tema 

 
FONTE: A autora (2020). 

 

Ao analisar o gráfico, podemos verificar que o tema mais presente nos 

estudos que relacionavam Educação Matemática, Educação do Campo e contexto 

de vida dos estudantes foi a Etnomatemática. 

Durante a leitura dos trabalhos, percebemos que alguns estudos que 

evidenciavam os mesmos temas, baseavam-se nas mesmas fundamentações 

teóricas, obedecendo a um mesmo sentido de análise das práticas com as 

atividades escolares durante as aplicações com os estudantes.  

Outro dado importante observado nos registros dos estudos foi a utilização 

de temas contextualizadores no decorrer de práticas de ensino realizadas com 

estudantes campesinos. Nessas práticas, a utilização de temas agrícolas 

específicos foi um meio de contextualizar a realidade vivida pelos estudantes 
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durante o ensino de Matemática. O Quadro 10 apresenta quais temas 

contextualizadores foram identificados em cada um dos estudos analisados: 

Autor (ano) Temas contextualizadores no ensino de Matemática na 
Educação do Campo 

Seckler (2010) Produção agrícola das famílias (Fumo, Milho e Feijão) 

Lima (2011) Projeto Plantações e elaboração de um livro 

Strapasson (2012) Jogos de Linguagem utilizados no Campo 

Assunção (2012) Redução à Unidade 

Pereira (2013) Educação Estatística na cultura de Fumo 

Feyh (2013) Vida das Abelhas 

Andreatta (2013) Formação em Alternância 
Santos, C (2014) Produto agrícola mais rentável da região 

Frantz (2015) Fotografias do Campo 

Alves (2016) Construção de uma Caixa d’água 

Rosa (2017) Pintura do Muro da Escola 

Leite (2017) Projeto de Vida 

Dufeck (2017) Preservação das nascentes de água 

Camara (2017) Monitoria para auxiliar nas atividades da região 

Leite (2018) Reciclagem do Lixo e Produção de Peixes 
Deoti (2018) A Matemática no Campo e na Escola 

Anna (2018) Produção e Venda de Leite 

Melo (2019) Ensino Mediado 

Lima (2019) As Famílias e as atividades Econômicas 

Freire (2019) Construção de uma Cisterna 

Flores (2019) Estufa para produção de alimentos orgânicos 
FONTE: A autora (2020). 

 

Todos os estudos analisados envolveram alguma estratégia para 

contextualizar os conteúdos de ensino nas escolas campesinas. Verificamos que 

19 dos 21 estudos abordaram temas diretamente ligados às atividades 

camponesas. Já os outros 2 estudos, de Rosa (2017) e de Melo (2019), fizeram 

uso de temas para contextualização, porém, não de acordo com as atividades 

campesinas dos estudantes. 

Ao destacarmos, a seguir, como cada um dos estudos abordou as práticas 

de ensino no que diz respeito às metodologias didáticas, aos fundamentos 

Quadro 10 – Temas contextualizadores dos estudos sobre o ensino de 
Matemática em escolas do campo 
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teóricos e/ou recursos tecnológicos utilizados, verificamos no Gráfico 2 que a 

Etnomatemática foi a abordagem teórico-prática mais utilizada, conforme 

levantamento dos registros dos autores deste estudo. Eles visaram a construir 

diálogos entre os saberes matemáticos e os saberes populares campesinos, bem 

como, a contribuir com o ensino escolar com as práticas realizadas nas 

comunidades da realidade dos estudantes. Nesta categoria metodológica, 

encontramos os estudos de Lima (2011), Strapasson (2012), Assunção (2012), 

Andreatta (2013), Alves (2016), Camara (2017), Anna (2018), Deoti (2018), Lima 

(2019) e Freire (2019). 

Os estudos apresentados até aqui destacaram a Etnomatemática como 

metodologia. Agora são expostos os estudos que apontam a Modelagem 

Matemática como metodologia de ensino, evidenciada nos trabalhos de Dufeck 

(2017), Feyh (2013), Flores (2019), Leite (2018), Rosa (2017) e Santos, C (2014). 

Todos estes estudos buscaram adaptar conteúdos de Matemática à realidade dos 

estudantes, e contribuir com conhecimentos relacionados aos saberes da cultura 

local, por meio de atividades realizadas a partir de temas que contextualizassem 

os conteúdos ao ambiente campesinos. 

Ao finalizarmos os estudos que envolvem a Modelagem Matemática, 

descrevemos aqui os estudos que utilizaram as Tecnologias Digitais e/ou 

Tecnologias Sociais utilizadas como recurso para o ensino de Matemática. 

Os estudos de Frantz (2015), Deoti (2018) e Melo (2019) apontaram para 

a mediação com uso de tecnologias no ensino de Matemática nas escolas do 

campo e o despertar do interesse pela prática em atividades que envolvem a 

disciplina de Matemática e os saberes do campo. Registraram a utilização de 

computadores, tablets, smartphones, entre outros recursos, destacando a 

utilização desses recursos tecnológicos digitais para o ensino de cálculo de área, 

análise de gráficos e formas geométricas explicitando a Matemática como 

conhecimento inserido nas práticas camponesas. 

Os trabalhos de Assunção (2012), Alves (2016) e Leite (2017) 

evidenciaram reflexões e aplicações sobre como os saberes matemáticos 

dialogam com os saberes dos agricultores. Ao se referir aos conhecimentos 

matemáticos escolares que auxiliam no desenvolvimento da comunidade, a 

Pedagogia de Alternância é discutida por eles. Ao defenderem o envolvimento da 
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realidade do estudante camponês e os conhecimentos escolares, ressaltam a 

necessidade de trocas de conhecimentos para que estes contribuam para a vida 

pessoal, acadêmica e profissional.  

A Educação Libertadora foi registrada nos estudos como mais um 

constructo teórico que tem como intuito relacionar a contribuição da formação do 

estudante camponês aos conhecimentos escolares. Ela foi detalhada nos 

trabalhos de Flores (2019) e de Lima (2019).  

Flores (2019) indica a necessidade de desenvolvimento da criticidade, da 

compreensão da sociedade onde os estudantes do Campo estão inseridos, e 

também, a potencialização da tomada de decisões. O autor exemplifica 

descrevendo a construção de uma estufa para plantação de verduras e temperos, 

e o consumo de alimentos produzidos pelos próprios estudantes. 

Lima (2019) analisa as atividades produzidas na comunidade de acordo 

com o cultivo da cana de açúcar e outras atividades camponesas da região. Ele 

analisa as relações familiares durante a atividade produtiva para a garantia do 

sustento escolar. A pesquisadora constatou que os filhos das famílias pouco 

aproximam a Matemática da escola do campo. 

A Educação Matemática Crítica se revelou nos trabalhos de Lima (2019) e 

Seckler (2010) tem como possibilidade o envolvimento dos estudantes em 

situações que se fazem necessárias as noções matemáticas, de modo que o 

desenvolvimento da criticidade e da compreensão da sociedade sejam 

relacionadas às tomadas de decisões.  

Lima (2011) analisou textos dos estudantes na perspectiva do letramento 

matemático mediante o engajamento intelectual e as relações entre o 

conhecimento matemático e o contexto rural. Estes aspectos científicos e sociais 

tiveram como objetivo a valorização do conhecimento do estudante em discussões 

em sala de aula, após a uma produção textual. Tanto nas discussões quanto nos 

textos, a pesquisadora pôde avistar os conhecimentos matemáticos que se 

referem ao contexto rural mobilizados no contexto escolar, verificando que os 

estudantes carregam saberes culturais e os articulam com as práticas escolares.  

A Educação Estatística é estudada por Pereira (2013) ao verificar se os 

temas trabalhados na escola têm significado no dia a dia de estudantes. Com 

base nos saberes da Estatística, destacou informações sobre a cultura agrícola 
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em destaque na região de estudantes, realizando um projeto sobre o perfil 

agropecuário e a produção de tabacos no Brasil. Este estudo analisou os impactos 

da cultura e possíveis soluções econômicas e produtivas por meio da 

agroecologia, bem como situações de perdas e lucros que influenciam nas 

questões financeiras das famílias. 

Seckler (2010) escreveu sobre a Resolução de Problemas e registrou 

como estudantes resolveram corretamente os cálculos quando ligados à própria 

cultura, mas apresentaram dificuldades quando os problemas envolviam funções e 

gráficos no sistema cartesiano. Ela destacou, também, a importância da revisão 

dos conteúdos matemáticos básicos antes da contextualização entre os saberes, 

pois dessa forma os estudantes desenvolvem maior autonomia nas resoluções.  

O último constructo teórico identificado nos estudos que compõem a 

pesquisa foi encontrado no estudo de Rosa (2017), que fez uso da Teoria dos 

Campos Conceituais com o objetivo de identificar como teoremas em ação falsos 

que se manifestaram nas respostas dos estudantes, em questões 

contextualizadas sobre as situações do cotidiano.  

Os trabalhos apresentados nesta seção foram classificados de acordo 

com critérios de seleção para busca de estudos que envolvessem o ensino de 

Matemática nas escolas do campo, publicados nas plataformas BDTD e CAPES. 

A seleção e descrição dos aspectos principais visaram a contribuir para atingir o 

objetivo deste estudo de investigar as possíveis relações entre a robótica 

educacional e as escolas do campo e sua aplicação para o ensino de Matemática. 

Na próxima seção, expomos os trabalhos sobre a robótica educacional 

utilizada como recurso para o ensino de Matemática. 

 

6.2 A ROBÓTICA EDUCACIONAL UTILIZADA COMO RECURSO PARA O 

ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

Nessa seção, expomos quais dos estudos analisados envolveram a 

robótica educacional e o ensino de Matemática. A partir disso, evidenciamos 

estudos que relatam práticas com a robótica educacional no ensino de 

Matemática, a partir de temas contextualizados e relações com o cotidiano dos 

estudantes. Para iniciar as buscas utilizamos os termos robótica educacional, 
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robótica na educação, robótica educativa, robótica pedagógica combinando com 

ensino de Matemática ou Matemática. 

A seleção dos termos foi estabelecida a partir de leituras sobre práticas 

com robótica na educação. Cada autor descreve a robótica de uma forma, 

utilizando termos diferentes, porém, com o mesmo intuito, o de estudar e realizar 

práticas com artefatos robotizados em sala de aula. 

No Quadro 11 contém as codificações para os termos selecionados. A 

primeira coluna se refere às abreviaturas das expressões utilizadas. O primeiro 

caractere do código, a letra E, equivale à palavra expressão; o segundo caractere 

(os números 1 ao 4) indica a ordem das expressões, e os últimos caracteres são 

as iniciais dos termos utilizados para a busca quando se referiam a palavra 

robótica. Foram utilizadas as letras RE para robótica educacional, RNE para 

robótica na educação, REDU para robótica educativa e RP para robótica 

pedagógica. 

 

Código da 
expressão Expressões 

E1RE “robótica educacional” AND ("Ensino de Matemática" OR "Matemática") 
E2RNE “robótica na educação” AND ("Ensino de Matemática" OR "Matemática") 

E3REDU “robótica educativa” AND ("Ensino de Matemática" OR "Matemática") 
E4RP “robótica pedagógica” AND ("Ensino de Matemática" OR "Matemática") 

FONTE: A autora (2020). 

 

Definidas e codificadas as expressões, o passo seguinte foi definir quais 

seriam os critérios de seleção para as buscas dos trabalhos, considerando que 

eles “devem especificar as principais características e/ou conteúdos que os 

estudos devem ter para serem incluídos ou excluídos” (FALBO, 2012, p. 5). Nesse 

sentido, os critérios de inclusão e exclusão foram estabelecidos conforme o 

objetivo deste levantamento que é o de investigar as possíveis relações entre a 

robótica educacional e as escolas do campo e sua aplicação para o ensino de 

Matemática. 

Assim, descrevemos os critérios de inclusão dos estudos que envolviam 

os códigos E1RE, E2RNE, E3RED e E4RP. Os estudos deveriam corresponder 

aos seguintes critérios: 

1º. Terem sido publicadas entre os anos de 2010 a 2019; 

Quadro 11 – Códigos das expressões sobre robótica educacional e ensino de 
Matemática. 
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2º. Em seus títulos, resumos ou palavras-chaves deveriam constar os 

termos estabelecidos em cada uma das expressões; 

3º. Referirem-se a práticas escolares com estudantes da Educação 

Básica, precisamente do Ensino Fundamental II ou do Ensino Médio; 

4º. Apresentassem práticas a partir de temas, modelos, situações que 

contemplassem a realidade dos estudantes objetivando sua formação integral. 

Depois de definidos os critérios de inclusão, estabelecemos os critérios de 

exclusão. Seriam descartados os estudos que: 

1º. Tivessem publicação em duplicidade; 

2º. Tivessem sido publicados em períodos diferentes ao estabelecido;  

3º. Não apresentassem relação com a robótica educacional no ensino 

de Matemática; 

4º. Não apresentassem práticas envolvendo os estudantes do ensino 

básico, precisamente do Ensino Fundamental II ou Ensino Médio. 

Com os critérios de inclusão e de exclusão estabelecidos, os próximos 

passos desta investigação compuseram as buscas para a seleção dos estudos. 

Como realizamos o levantamento em duas plataformas, BDTD e CAPES, 

expomos como foram realizadas as buscas em cada uma delas, pois cada 

plataforma apresenta uma característica diferente para a seleção.  

Para realizar as buscas na plataforma BDTD, primeiramente, foram 

inseridos no campo de busca as expressões, sendo uma de cada vez e realizando 

a busca geral. Em segundo momento, selecionamos o período de 2010 a 2019 e, 

por último, a busca por título.  

Após esta seleção, realizamos a seleção individual dos estudos, como 

está demonstrado nas colunas: “palavras-chaves e resumo” e “leitura”. Para 

melhor entendimento, a Tabela 3 registra como os estudos foram revelados a 

partir das etapas de buscas realizadas na BDTD.  

 

Tabela 3 – Quantidade de estudos na BDTD sobre a robótica educacional para o 
ensino de Matemática – 2010-2019 
Códigos das 
expressões 

Geral Período (2010-2019) Título 

E1RE 33 30 2 
E2RNE 3 2 0 

E3REDU 4 4 2 
E4RP 7 6 0 

Total de estudos 4 
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Duplicadas 0 
Total de estudos selecionados 4 

FONTE: A autora (2020). 
 

Na Tabela 3, observamos que o código E1RE foi a que mais retornou 

trabalhos. Essa informação pode nos fazer entender que o termo robótica 

educacional é um dos mais utilizados em publicações, dissertações e teses, que 

envolvem o ensino de Matemática, publicadas entre os anos de 2010 a 2019.  

Verificamos que diversos estudos se referiam à robótica no ensino de 

Matemática, porém eram poucos que revelaram como objetivo principal as prática 

didáticas, pois dos 47 estudos revelados em todas as expressões de busca, 

apenas 4 apresentam no título o termo relacionado às expressões, 

correspondente ao primeiro critério de seleção estabelecido para o levantamento 

proposto.  

Como realizamos as buscas em duas plataformas, na Tabela 4 estão 

descritos as quantidades de estudos revelados na CAPES a partir dos códigos das 

expressões criados. 

 
Tabela 4 – Quantidade de estudos na CAPES sobre a robótica educacional no 

ensino de Matemática – 2010-2019 
Código das 
expressões 

Geral Período (2010-2019) Filtros Título 

E1RE 156 132 43 39 
E2RNE 9 9 3 3 

E3REDU 16 13 7 5 
E4RP 23 16 5 5 

Total de estudos 52 
Duplicadas 0 

Total de estudos selecionados 52 
FONTE: A autora (2020). 

 

Na plataforma CAPES, foram utilizados filtros de seleção que auxiliaram a 

realizar buscas mais precisas e os critérios estabelecidos e que se referiam a 

trabalhos que envolvem as áreas de interesse desta investigação. Dessa forma, 

primeiramente, cada uma das expressões foi inserida no campo de busca no 

catálogo de dissertações e teses. Posteriormente, o período de publicações foi 

selecionado, de 2010 a 2019, e os filtros foram aplicados. Na grande Área de 

conhecimento, os filtros foram: Ciências Exatas e da Terra e Multidisciplinar, já 

para a Área de conhecimento os filtros selecionados foram: Matemática, ensino, 

ensino de Ciências e Matemática e Interdisciplinar. 
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Após a aplicação dos filtros, realizamos a leitura dos títulos e a seleção 

dos trabalhos, para verificar quais constavam as expressões no título, 

compreendendo assim ao primeiro critério de inclusão dos estudos. 

O Gráfico 3 traz os 56 estudos, sendo 52 encontrados na CAPES e 4 na 

BDTD, conforme cada um dos códigos das expressões que foram criados. 
 
GRÁFICO 3 – Robótica educacional como recurso para o ensino de Matemática – 

BDTD e CAPES – 2010-2019 

 
FONTE: A autora (2020). 

 

Podemos observar que o código que revelou mais publicações foi o E1RE, 

com 41 trabalhos. O segundo código que mais obteve trabalhos foi E3REDU 

contendo 7 a serem analisados, e o terceiro a E4RP com 5 estudos. Percebemos 

que cada autor utiliza um dos termos robótica educacional, robótica educativa ou 

robótica pedagógica, porém estes são considerados sinônimos no contexto 

brasileiro14. E por último o código E2RNE aparece com 3 trabalhos. 

Ao tabelar todos os estudos constatamos que 2 deles estavam presentes 

em ambas as plataformas de buscas. Desconsiderando-os, 54 estudos ficaram 

para dar continuidade na seleção e classificação. 

                                            
14 Disponível em: <https://www.nied.unicamp.br/projeto/robotica-pedagogica/>. Acesso em: 27 set. 

2020. 
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A partir das leituras dos resumos e das palavras-chaves verificamos que 

25 estudos não explicitaram as expressões de buscas respectivas e 1 estudo não 

foi possível analisar, pois não tinha divulgação autorizada.  

Dos 25 estudos desconsiderados, 7 se referiam à formação de 

professores, 4 eram voltados para o Ensino Fundamental I, 2 para o Ensino 

Superior, 1 para licenciados em Física, 3 não diziam respeito à disciplina de 

Matemática e 4 não estavam voltados para o Ensino Básico. Essa seleção 

correspondeu ao terceiro critério estabelecido nesta pesquisa sobre o 

envolvimento de práticas com estudantes do Ensino Fundamental II ou Ensino 

Médio. 

Ao desconsiderar estes 26 trabalhos, os outros 28 permaneceram para 

verificação conforme o último critério de seleção, o qual se refere à apresentação 

da prática com a robótica educacional a partir de temas, modelos ou situações que 

contemplem conteúdos Matemáticos e a realidade dos estudantes. 

Para aplicarmos o quarto critério, uma leitura mais profunda dos estudos 

foi realizada, a ponto de verificarmos qual foi o contexto ou a situação proposta 

para os estudantes a partir da prática com a robótica educacional envolvendo o 

ensino de Matemática em sala de aula. A leitura percorreu todo o trabalho para 

identificarmos os pontos principais da prática descrita pelos autores.  

A partir do estudo de cada um dos trabalhos selecionados, verificamos 

que 14 dos 28 estudos não consideraram algum tema ou situação do cotidiano 

que promovesse uma formação para além dos conteúdos curriculares quando 

realizavam práticas com os estudantes.  

Desse modo, 14 estudos foram selecionados para análise. A relação de 

todos os trabalhos está disposta no Quadro 12, obedecendo a ordem cronológica 

de publicação. 

 

Nº. Banco Curso Título Autor (ano) 

1 CAPES MA 
A dança dos robôs: Qual a Matemática que emerge 

durante uma atividade lúdica com robótica na 
educação? 

Leitão (2010) 

2 CAPES MA 
Exploração de tópicos de Matemática em modelos 

robóticos com utilização do software Slogo no Ensino 
Médio 

Furletti 
(2010) 

3 CAPES MA Robótica Educacional: uma possibilidade de inclusão Silva (2010) 

Quadro 12– Relação de estudos  sobre a robótica educacional no ensino de 
Matemática validados para a investigação 
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sócio-digital em Escola Pública não-formal 

4 CAPES MA Educação e Robótica Educacional na Escola Pública: 
As artes do fazer 

Barbosa 
(2011) 

5 CAPES MA Robótica Educacional – Potencializando o ensino da 
Matemática 

Santos, F 
(2014) 

6 CAPES 
/ BDTD MP 

Atividades com robótica educacional para as aulas de 
matemática do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental: 
utilização da metodologia LEGO® Zoom Education 

Rodrigues 
(2015) 

7 CAPES MA Robótica Educativa: um recurso para o estudo de 
geometria plana no 9º ano do Ensino Fundamental 

Wildner 
(2015) 

8 CAPES MA Robótica Educacional e Raciocínio proporcional: uma 
discussão à luz da teoria da relação com o saber 

Oliveira 
(2015) 

9 CAPES MP Ensino das Relações Métricas do Triângulo Retângulo 
com Robótica Educacional 

Santos 
(2016) 

10 CAPES MP Campeonatos de Robótica na Escola: Constituição de 
um ambiente de aprendizagem 

Delfino 
(2017) 

11 CAPES MA Inserção da Robótica Educacional nas aulas de 
Matemática: desafios e possibilidades Maffi (2018) 

12 CAPES MP Uma aplicação da Robótica Educacional no estudo do 
número irracional π utilizando LEGO MINDSTORM EV3' 

Armão 
(2018) 

13 CAPES MP Assimilação de conceitos relacionados a triângulos e 
quadriláteros através da robótica educativa 

Ruedell 
(2019) 

14 BDTD MA Robótica educativa na construção do 
pensamento matemático 

Aragão 
(2019) 

FONTE: A autora (2020). 
 

Com a seleção realizada, buscamos saber as características principais 

que cada um dos estudos revelaram; quais níveis de ensino envolveram; quais os 

conteúdos matemáticos enfatizavam e os temas contextualizadores das práticas 

de ensino registradas. 

Sobre os termos que aparecem nas palavras-chaves dos estudos, uma 

nuvem de palavras está apresentada na Figura 8: 

 



105 
 

  

Figura 8 – Nuvem de palavras-chaves reveladas nos estudos que envolvem a 
robótica educacional para o ensino de Matemática publicadas na 
BDTD e na CAPES – 2010-2019 

 
FONTE: A autora (2020). 

 

Na nuvem de palavras, verificamos que as palavras-chaves descrevem de 

forma mais frequente os termos da criação de um micromundo a partir do trabalho 

coletivo, da ludicidade, da cultura e da educação como formação fazendo uso de 

sequências didáticas para realização das práticas. Também estão destacados na 

Figura 8 alguns conteúdos presentes nos estudos. 

Para um melhor conhecimento sobre os direcionamentos de cada um dos 

estudos, o Quadro 13 expõe os níveis de ensino por eles contemplados e, 

também, os conteúdos neles considerados. 

 

Autor (ano) Ano/série Conteúdo Matemático 
Leitão (2010) 9º ano Simetria 

Reflexão 

Quadro 13 – Relações cronológica de estudos por autores, conteúdo matemático 
e turmas presentes nos estudos sobre a robótica educacional no 
ensino de Matemática – 2010-2019 
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Ângulos 
Regras de três 

Medidas 
Furletti (2010) 2ª série do Ensino Médio Geometria (medidas, ângulos, figuras planas) 

Proporcionalidade 

Função do 1º grau e do 2º grau (construção de 
gráficos) 

Silva (2010) 9º ano e 1ª série do Ensino 
Médio 

Operações básicas 

Potenciação 

Ângulos 
Porcentagem 

Barbosa (2011) 9º ano Geometria (formas geométricas) 

Equações do 2º grau 

Santos, F 
(2014) 

7º ano Razão 
Escalas 

Teorema fundamental da proporcionalidade 

Ângulos 
Unidade de medida 

Rodrigues 
(2015) 

6º ano Números Racionais 

7º ano Razão e proporção 

8º ano Princípio fundamental da contagem 

Razão e proporção 

Conceito de probabilidade 

9º ano Grandezas físicas: tempo, distância e velocidade 

Wildner (2015) 9º ano Geometria plana 

Oliveira (2015) 8º ano Raciocínio proporcional 

Geometria plana 

Santos (2016) 9º ano Geometria: relações métricas 

Delfino (2017) 6º ao 9º ano Fração 

Área 

Rotação 

Ângulo 

Velocidade 
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Permutação 

Trigonometria 

Regra de três 

Estatística 

Maffi (2018) 8º ano Conceitos algébricos 

Armão (2018) 7º ano Números Racionais 

Circunferência 

Ruedell (2019) 7º e 8º ano Geometria Euclidiana Plana (triângulos e 
quadriláteros) 

Aragão (2019) 8º ano Circunferência 

Regras de três 

Velocidade 

Construção de gráficos de função Afim 

Razão e proporção 

FONTE: A autora (2020). 

 

Notamos que o estudo de Rodrigues (2015) foi o único que diferenciou os 

conteúdos por ano de escolarização. No entanto, 10 estudos trabalharam com 

apenas uma turma de estudantes e os outros 3 com duas turmas. Os conteúdos 

mais retratados nesses estudos foram: ângulos, regra de três, razão e proporção. 

E por segundo, estão os conteúdos de: geometria plana, números racionais e 

funções.  

Após a identificação das turmas e dos conteúdos abordados nos estudos, 

apresentamos o Quadro 14 contendo metodologias e teorias destacadas nas 

publicações sobre a robótica educacional no ensino de Matemática. 

Metodologias e teorias utilizadas 
nos estudos Autor (ano) 

Resolução de Problemas 

Furletti (2010) 
 Silva (2010) 

 Barbosa (2011) 
 Santos, F (2014) 
 Oliveira (2015) 
 Wildner (2015) 
 Santos (2016) 
 Armão (2018) 

Quadro 14 – Metodologias e teorias utilizadas nos estudos sobre a robótica 
educacional no ensino de Matemática, BDTD e CAPES – 2010-2019 
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 Maffi (2018) 
 Ruedell (2019) 

Construcionismo de Papert 

Leitão (2010) 
 Furletti (2010) 

 Santos, F (2014) 
 Rodrigues (2015) 

 Santos (2016) 
 Delfino (2017) 
 Armão (2018) 
 Ruedell (2019) 

Investigação Matemática 
Leitão (2010) 
 Silva (2010) 

 Barbosa (2011) 
 Aragão (2019) 

Teoria de Aprendizagem 
Significativa Ausebel 

Barbosa (2011) 
 Wildner (2015) 
 Aragão (2019) 

Jogos Leitão (2010) 
 Ruedell (2019) 

Modelagem Matemática Rodrigues (2015) 
 Delfino (2017) 

Construtivismo de Piaget Furletti (2010) 
Teoria da Relação com Saber Oliveira (2015) 
Teoria de Aprendizagem de 

Vigotsky Delfino (2017) 

Inclusão sócio-digital Silva (2010) 
Teoria sócio-cultural de Vigotsky Leitão (2010) 

FONTE: A autora (2020). 
 

Verificamos no Quadro 14 que a resolução de problemas foi a metodologia 

mais utilizada nos estudos analisados. A Teoria do Construcionismo, de Papert, 

apareceu em 8 estudos.  Para uma melhor observação das respectivas 

metodologias e teorias representamos o Gráfico 4: 
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GRÁFICO 4 – Metodologias e teorias reveladas nos estudos sobre a robótica 
educacional no ensino de matemática, BDTD e CAPES – 2010-2019 

 

FONTE: A autora (2020). 
 

Após a identificação dos conteúdos, metodologias e teorias revelados nos 

estudos selecionados, o Quadro 15 contém os temas contextualizadores em 

práticas de ensino de Matemática com a robótica educacional de cada um deles, 

apresentado em quais temas as práticas foram realizadas. 

 

Autor (ano) Temas ou contextos para a realização das práticas 
Leitão (2010) Dança dos robôs 
Furletti (2010) Roda Gigante 
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Quadro 15 –Temas contextualizadores apresentados em cada um dos estudos 
analisadas sobre a robótica educacional 



110 
 

  

Silva (2010) Inclusão sócio Digital 
Barbosa (2011) Educação e Tecnologia Digital 
Santos, F (2014) Usina de Fukhushima 
Rodrigues (2015) Fenômenos com situações do cotidiano 

Wildner (2015) Mundo digital e virtual 
Oliveira (2015) Inclusão sócio digital 
Santos (2016) Amazônia 
Delfino (2017) Planeta Terra e Agricultura Sustentável 
Maffi (2018) Educação e Tecnologia Digital 

Armão (2018) Educação e Tecnologia Digital 
Ruedell (2019) Educação e Tecnologia Digital 
Aragão (2019) Ensino e contexto social 

FONTE: A autora (2020). 

 

O tema que mais foi abordado nos estudos foi o de Educação e 

Tecnologia Digital, a fim de promover aos estudantes um aprimoramento no 

conhecimento sobre as tecnologias digitais utilizadas no cotidiano. Além do 

envolvimento motivacional, a utilização e inserção do contexto educacional e 

tecnológico digital pode ampliar o processo de ensino proporcionando um 

ambiente escolar que considere os conteúdos curriculares e as tecnologias atuais.  

Os estudos de Furletti (2010), Silva (2010), Barbosa (2011), Santos, F 

(2014), Oliveira (2015), Wildner (2015), Santos (2016), Armão (2018), Maffi (2018), 

Ruedell (2019) destacaram a resolução de problemas ao propor atividades para o 

ensino de Matemática com a robótica educacional. Os estudos apontam os 

estudantes como participantes das atividades, os quais ao resolverem os 

problemas propostos, constroem seus conhecimentos. Armão (2018) considera 

que, apesar de que nem todos os estudantes tenham atingido os resultados 

pretendidos de construção, programação dos protótipos e finalização das 

atividades, foi possível verificar que eles desenvolveram o raciocínio lógico e 

viveram novas experiências no trabalho em equipe. 

De acordo com a Teoria do Construcionismo, de Papert, os estudos de 

Leitão (2010), Furletti (2010), Santos, F (2014), Rodrigues (2015), Santos (2016), 

Delfino (2017), Armão (2018), Ruedell (2019) descreveram que, de acordo com as 

análises realizadas, os estudantes avaliaram a prática com a robótica educacional 

como motivadora na vida profissional, pois além dos conhecimentos 

proporcionados com o uso das tecnologias digitais, estimularam o trabalho em 

equipe, a colaboração, as tomadas de decisões e elaboração de diferentes 

projetos. Neste sentido, Delfino (2017) pondera que a automação e a 
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programação básica realizadas pelos estudantes oportunizaram e contribuíram 

para a constituição e desenvolvimento de ambientes de aprendizagem fazendo 

com que os estudantes se tornassem mais autônomos e autores das suas 

práticas. 

Os estudos de Leitão (2010), Silva (2010), Barbosa (2011) e Aragão 

(2019) apresentam a metodologia de Investigação Matemática para a aplicação 

das atividades com os estudantes. Leitão (2010) destaca em seu trabalho sobre a 

prática em sala de aula da robótica como atividade lúdica que o robô por si só é 

um elemento motivador para os estudantes. Para os demais autores, a 

metodologia proporcionou uma mudança de postura por parte dos professores 

bem como alterações em seus planejamentos. Ao deixarem de ser os 

protagonistas do conhecimento, os professores passaram a ser mediadores do 

ensino, proporcionando momentos de investigação e de criação de conceitos 

matemáticos no processo de aprendizagem dos estudantes. 

Barbosa (2011), Wildner (2015) e Aragão (2019) apontam como teoria 

norteadora de estudos a Teoria de Aprendizagem Significativa Ausubel, segundo a 

qual o estudante tem autonomia na criação de projetos; há a valorização e 

interação entre os saberes acadêmicos e práticos, para que tenham mais 

significado para a sociedade. Assim, Barbosa (2011) destaca que o trabalho com 

a robótica livre, ou seja, com a utilização de material de uso expandido nas 

escolas envolve um ambiente de aprendizagem em que o estudante assume a 

posição de autor e vê seus projetos como conquistas pessoais. 

Os jogos Matemáticos são evidenciados nos trabalhos de Leitão (2010) e 

Ruedell (2019). Para Leitão (2010, p.77) a prática com jogos pode possibilitar aos 

“alunos antes da realização de cada atividade buscaram no robô e nos cenários 

conceitos matemáticos previamente conhecidos que poderiam ajudá-los a resolver 

o desafio proposto”. A característica do desafio pontua a realização das atividades 

quando envolvem conhecimentos matemáticos pré-estabelecidos para solucionar 

os problemas durante a realização do jogo envolvendo a construção dos protótipos. 

Nesse ponto, Ruedell (2019) conclui a pertinência da inserção de tecnologias 

digitais como recurso didático, em relação à participação e ao comprometimento 

dos estudantes nas atividades escolares desafiadoras, sendo uma importante 

conexão entre professores e estudantes. Destaca também que o uso da robótica 
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educativa pode preparar os estudantes para o futuro ao considerar que a sociedade 

em geral está cada vez mais tecnológica, e muitas vezes, é um requisito básico 

para a inserção no mercado de trabalho.  

A Modelagem Matemática está presente nos estudos de Rodrigues (2015) e 

Delfino (2017). Rodrigues (2015), em todas as atividades propostas para os 

estudantes, procurou associar os conceitos matemáticos de números racionais com 

a robótica educacional, aplicando a metodologia de ensino da LEGO® Education 

que é: contextualizar, construir, analisar e continuar. Já Delfino (2017) descreve os 

campeonatos de robótica na escola durante os anos de 2013 a 2015, que 

objetivaram promover a constituição de um ambiente de aprendizagem 

colaborativo.  

O Construtivismo de Piaget foi evidenciado no estudo de Furletti (2010), 

que objetivou verificar as possibilidades da utilização de modelos robóticos 

construídos com materiais de baixo custo, controlados pelo software Slogo, e 

identificar suas contribuições para o processo de ensino e de aprendizagem de 

conceitos matemáticos. Nesse pressuposto, Furletti (2010) destaca que o 

envolvimento dos estudantes na construção do micromundo envolvendo a roda 

gigante evidenciou conceitos matemáticos tais como: de área, razão e proporção, 

entre outros.  

A Teoria da Relação com Saber utilizada para compreender o processo de 

apropriação de um determinado saber por estudantes oriundos de classes 

populares, é destacada na dissertação de Oliveira (2015). O autor descreve que as 

relações estabelecidas pelos estudantes com o mundo, com o outro e consigo 

mesmos são fundamentais para o processo de aprendizagem. Desse modo, os 

estudos apresentam possibilidades de a robótica educacional se constituir como um 

instrumento metodológico capaz de mobilizar o potencial de aprendizagem e de 

desenvolvimento do raciocínio proporcional. Nesse sentido, aponta que o uso da 

robótica educacional revela que os saberes informais com o seu uso proporcionam 

uma ampliação do sentir-se cidadão, uma vez que, ao realizar as práticas 

envolvendo recursos tecnológicos, os estudantes sentem-se cidadãos inseridos na 

sociedade, possibilitando, a inclusão sociodigital e o desenvolvimento do 

conhecimento matemático. 
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Delfino (2017) ao considerar a Teoria de Aprendizagem de Vigotsky, ao 

destacar a importância das relações sociais para o indivíduo e ao afirmar que um 

não pode existir sem o outro, e um produto educacional com uma proposta de 

viabilizar o diálogo com a Matemática apresentada em sala de aula e as missões da 

mesa de competição. A autora descreve que a robótica se configura como uma 

forte aliada ao processo de ensino e de aprendizagem da Matemática.  

Com isso, prescreve que é necessário que o professor possa evocar a 

Matemática presente nas diversas situações em que a construção e a simulação 

com programação com os robôs exigem, proporcionando práticas com a robótica 

que permitam aos estudantes sonharem com algo que é possível de ser alcançado, 

e que vislumbrem um futuro positivo. 

A Inclusão sociodigital é destacada por Silva (2010) que considera o 

estudante como participante ativo da transformação tecnológica social. Para tal, a 

robótica educacional se traduziria como uma fonte de inclusão, quando bem 

ministrada pelos docentes e pela equipe pedagógica, podendo proporcionar algum 

sentido na vida dos estudantes. Entretanto, as escolas precisam levar em 

consideração a diversidade dos estudantes para propor o uso da robótica 

educacional na escola como uma atividade provedora da inclusão sociodigital. 

Para finalizar o demonstrativo das teorias que embasaram os estudos, 

apresentamos o de Leitão (2010). O autor destaca a prática em sala de aula da 

robótica como atividade lúdica, pontuando que o robô por si só é um elemento 

motivador. Durante a atividade de seu estudo, os estudantes fizeram uso de uma 

Matemática oculta, ou seja, fizeram uso de conteúdos matemáticos que não 

estavam explícitos em percebê-los, quando construíram, e programaram robôs. 

Notamos, nesse modo, o uso da matematização, na qual os estudantes antes da 

realização de cada atividade, buscaram, no robô e nos cenários, conceitos e 

generalizações matemáticas, objetivando compreender os movimentos do robô; 

criando hipóteses, expressando ou registrando métodos para resolver o desafio 

proposto, cujo processo predomina a interação com o robô e com os objetos. 

Os estudos desta seção revelam características que envolvem a prática 

com a robótica educacional no ensino de Matemática, tal como suas metodologias, 

teorias e conteúdos que foram relacionados com as construções, programações e 

simulações realizadas pelos estudantes.  
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No próximo capítulo estão destacados os aspectos principais e as 

categorias investigadas de acordo com as análises realizadas nos levantamentos 

apresentados neste capítulo, considerando as práticas realizadas com os 

estudantes e a contribuição para o ensino de Matemática.  
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7 PROCESSO DE CATEGORIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS REALIZADOS 
 

...  vale lembrar mais uma vez que a escolha da 

forma de coleta de dados deve estar de acordo 

com a natureza do problema ou questão de 

investigação e dos objetivos da pesquisa. A 

natureza dos dados a serem coletados também 

interfere na escolha dos instrumentos de coleta 

(FIORENTINI; LORENZATO, 2012, p. 98).  

 

A partir do indicado na citação anterior, o processo de categorização 

explanado neste capítulo apresenta quais os aspectos principais dos 

levantamentos dos estudos sobre ensino de Matemática nas escolas do campo e 

robótica educacional como recurso para o ensino de Matemática.  

Para atingirmos o objetivo desta pesquisa, a primeira seção expõe os 

principais aspectos identificados e as categorias reveladas no levantamento sobre 

o ensino de Matemática nas escolas campesinas e, na segunda seção, os 

principais aspectos identificados e, também, as características principais e as 

categorias de acordo com as análises das 14 estudos sobre robótica educacional 

utilizada como recurso para o ensino de Matemática e das 21 envolvendo o 

contexto campesino. 

 

7.1 ENSINO DE MATEMÁTICA NAS ESCOLAS DO CAMPO 
 

No capítulo anterior, na seção 1, foi explicitado como foi realizado o 

levantamento dos estudos sobre o ensino de Matemática nas escolas do campo, 

bem como, quais foram as publicações classificadas, seus respectivos conteúdos, 

metodologias, teorias e os temas envolvidos durante a aplicação das atividades 

com os estudantes. Assim, antes de realizarmos a categorização dos estudos 

julgamos necessário apresentar quais foram os aspectos principais identificados 

em cada uma das analisadas, os quais estão evidenciados no Quadro 16:  

Aspectos Principais Autor (ano) 
Atividades realizadas nas Seckler (2010), Andreatta (2013) e Frantz (2015). 

Quadro 16 – Aspectos principais dos estudos sobre o ensino de Matemática nas 
escolas do campo 
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escolas campesinas para 
desenvolvimento da autonomia 

Práticas que promovem o 
trabalho coletivo 

Seckler (2010), Lima (2011), Feyh (2013), Alves (2016), 
Leite (2017), Leite (2018) e Freire (2019). 

Ensino de Matemática como 
aspecto de formação integral 

para o estudante 

Lima (2011), Assunção (2012), Pereira (2013), Feyh (2013), 
Andreatta (2013), Santos, F (2014), Leite (2017), Camara 

(2017), Leite (2018), Deoti (2018), Anna (2018), Melo 
(2019), Lima (2019), Freire (2019) e Flores (2019). 

Práticas realizadas nas escolas 
do campo que podem 

promover a transformação 
social 

Alves (2016), Leite (2017), Camara (2017) e Leite (2018). 

Atividades que envolvam os 
saberes formais e informais 

dos estudantes 

Strapasson (2012), Assunção (2012), Pereira (2013), Feyh 
(2013), Andreatta (2013), Santos, F (2014), Frantz (2015), 
Alves (2016), Leite (2017), Camara (2017), Leite (2018), 
Deoti (2018), Anna (2018), Freire (2019) e Flores (2019). 

Problematização em práticas 
nas escolas do campo 

Andreatta (2013), Santos, F (2014), Frantz (2015), Leite 
(2017), Dufeck (2017), Leite (2018), Lima (2019) e Flores 

(2019). 
Uso da matematização nas 
práticas realizadas com os 

estudantes 
Feyh (2013), Santos, F (2014) e Deoti (2018). 

Interação entre os estudantes 
Feyh (2013), Santos, F (2014), Alves (2016), Rosa (2017), 
Leite (2017), Dufeck (2017), Camara (2017), Leite (2018), 

Deoti (2018), Melo (2019) e Lima (2019). 
Fonte: A autora (2020). 

 

O Quadro 16 destaca os principais aspectos que foram identificados 

durante as análises dos estudos. Percebemos que eles corroboram com as 

características, temas contextualizadores e as metodologias e teorias 

apresentadas na seção 6.1 do capítulo anterior. Os aspectos principais 

corroboram com o referencial teórico e os caminhos considerados nos 14 estudos 

analisados. Portanto, julgamos que agora, após a relação do referencial e do 

levantamento, é possível realizar a categorização de acordo com os 

direcionamentos realizados pelos autores, pois detalhamos aspectos principais 

dos trabalhos conforme análise da pesquisadora.  

A categorização pode abranger um ou mais estudos, sendo que se 

relaciona com os objetivos, resultados ou considerações reveladas nos estudos e 

de acordo com objetivo proposto neste estudo. Optou-se, então, pela criação de 

categorias, para organização e melhor classificação dos trabalhos encontrados, 

também, para favorecer o agrupamento das mensagens de acordo com as 

semelhanças nas informações (MOTTA; KALINKE; MOCROSKY, 2018). 

Para a categorização, foi realizada uma leitura dos resumos, da 

introdução, da metodologia, do objetivo e das considerações finais ou conclusões 
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estabelecidas a partir das análises dos estudos, e quando estes não 

apresentavam de forma clara, a leitura avançou para os demais capítulos dos 

trabalhos, “seguindo critérios definidos pelo pesquisador, buscando atender ao 

objetivo do estudo” (MOTTA; BASSO; KALINKE, 2019, p. 211). 

O Quadro 17 destaca as categorias, como também a descrição e os 

respectivos trabalhos que se enquadram em cada uma delas. As categorias 

basearam-se nos aspectos principais identificados de acordo com o referencial 

teórico e os levantamentos dos estudos.  

 

Categorias Descrição Estudos 

Recurso 
Tecnológico 

Digital 

Estudos que se direcionaram a esta 
categoria apresentam o uso da 
tecnologia como recurso para 

possibilitar maior integração do 
estudante das escolas do campo aos 

conteúdos matemáticos 

Frantz (2015), Deoti (2018) e Melo 
(2019). 

Professor 

Estes trabalhos destacam como o 
envolvimento e o conhecimento dos 

professores junto a realidade 
campesina, possibilitam melhores 

resultados para a Educação do 
Campo 

Lima (2011), Strapasson (2012), 
Alves (2016) e Lima (2019). 

Formação 
Integral 

Os estudos que envolvem esta 
categoria têm como objetivo 

apresentar, como o ensino de 
Matemática nas escolas campesinas, 
pode contribuir para a formação do 

estudante junto às práticas 
camponesas 

Seckler (2010), Assunção (2012), 
Andreatta (2013), Feyh (2013), 

Alves (2016), Dufeck (2017), Leite 
(2017), Anna (2018), Leite (2018), 

Flores (2019) e Freire (2019). 

Saberes 

Esta categoria apresenta os autores 
que evidenciaram em seus estudos o 
envolvimento dos saberes, formais e 
informais, integrando-os nas escolas 

do campo 

Seckler (2010), Lima (2011), 
Strapasson (2012), Andreatta 
(2013), Feyh (2013), Pereira 

(2013), Santos, F (2014), 
Assunção (2012), Alves (2016), 

Rosa (2017), Camara (2017), Lima 
(2019), (Dufeck (2017), Leite 

(2017), Anna (2018), Deoti (2018), 
Leite (2018), Flores (2019) e Freire 

(2019). 
Fonte: A autora (2020). 

 

A menor quantidade de estudos (3) é referente a utilização de recursos 

tecnológicos junto às práticas no ensino de Matemática nas escolas do campo. 

Esse fato pode ocorrer devido à falta de equipamentos tecnológicos nas escolas e 

nas casas dos estudantes, ou também, pela falta de conhecimento ou formação 

Quadro 17 – Categorias compreendidas de acordo com as análises dos estudos 
sobre o ensino de Matemática nas escolas do campo 
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dos professores para trabalhar com estes recursos. Verifica-se, nos trabalhos 

selecionados que os estudantes do campo gostam e participam das aulas quando 

a prática ocorre com o uso das tecnologias digitais. 

A segunda categoria destaca a aproximação e ação dos professores junto 

à realidade campesina (11), chamada no Quadro 17 como: professor. Este é um 

tópico a ser fortemente considerado, pois muitos professores que trabalham em 

escolas do campo não estão preparados para atuar neste contexto, e poucos 

conhecem das práticas que envolvem a agricultura, não estando familiarizados 

aos saberes oriundos desta realidade.  

Por isso, é importante que eles busquem possibilidades de conhecimento, 

sejam elas em formações, em pesquisas, ou por meio de projetos utilizando 

diferentes metodologias de ensino e que possibilitem que os conhecimentos dos 

estudantes sejam considerados. Para que, assim, procurem investigar quais são 

os conceitos pré-estabelecidos destes estudantes, bem como quais são as 

práticas que são realizadas na comunidade. Dessa forma, o professor não precisa 

realizar em sala somente atividades ligadas ao campo, mas sim relacionar a 

Matemática escolar com a Matemática não escolar, determinando momentos 

favoráveis para envolvê-los (STRAPASSON, 2012).   

A terceira categoria direciona as práticas dos estudos sobre a contribuição 

do ensino escolar para a formação integral do estudante camponês (15) e que o 

ensino de Matemática nas escolas campesinas contribua para a formação integral 

do estudante. Nesta perspectiva, os trabalhos que se enquadram nesta categoria 

descrevem como o estudante aprende na escola evidenciando as práticas como 

contribuição pessoal e profissional. Com esta intenção, a dinâmica do cotidiano 

em espaços educativos formais pode considerar as características culturais e 

permitir a elaboração de novos conhecimentos a partir daqueles desenvolvidos 

nas relações sociais presentes na comunidade local (FEYH, 2013). 

A maioria dos estudos destacados nesta categorização, num total de 21, 

preocuparam-se com a integração dos saberes em atividades em sala de aula. As 

produções que compõem esta categoria objetivam relacionar os saberes informais 

aos formais, promovendo um melhor aprendizado e melhor integração dos 

conhecimentos. Com isso, procurar desenvolver o pensamento crítico e a 
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capacitação para a tomada de decisões, contribuindo, assim, para a autonomia 

dos estudantes (FLORES, 2019). 

As categorias apontaram para um direcionamento de práticas envolvendo 

o ensino de Matemática nas escolas do campo, a ponto de relacionar os recursos 

tecnológicos digitais, a ação e mediação dos professores, tal como a formação 

integral do estudante ao envolver os saberes pessoais e profissionais. Neste 

sentido, os estudos referentes à categoria professor apontam que a aproximação, 

o conhecimento e o envolvimento dos professores junto a realidade campesina 

podem possibilitar uma melhor integração dos saberes com utilização de 

diferentes metodologias, teorias ou recursos tecnológicos. Dessa forma, para que 

esta integração ocorra e possa valorizar o ensino e o conhecimento matemático, 

se faz necessário uma integração dos saberes culturais, agrícolas e matemáticos, 

possibilitando uma formação integral ao estudante. 

Na próxima seção, destacamos os principais aspectos e as categorias 

identificadas nos estudos sobre a robótica educacional utilizada como recurso 

para o ensino de Matemática. 

 

7.2  A ROBÓTICA EDUCACIONALCOMO RECURSO PARA O ENSINO DE 

MATEMÁTICA 
 

Nessa seção, estão expostos os aspectos principais e as categorias 

reveladas de acordo com os estudos das 14 estudos realizados na seção 6.2 do 

capítulo 6. As categorias consideram a teoria do Construcionismo proposta por 

Papert e a inteligência coletiva apresentada por Lévy ao envolver a interação dos 

estudantes com as construções e o conhecimento gerado durante as práticas 

reveladas nas produções.  

Antes de verificar as categorias, retomamos a leitura minuciosa dos 

trabalhos com o objetivo de identificar os aspectos mais evidentes envolvendo a 

robótica educacional para o ensino de Matemática, descritos nos estudos 

selecionados. Os aspectos principais estão indicados no Quadro 18. 

 

Aspectos Autor (ano) 
Robótica educacional como uma atividade Leitão (2010); Silva (2010); Barbosa (2011); 

Quadro 18 – Aspectos principais dos estudos sobre robótica educacional para o 
ensino de Matemática 
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lúdica Rodrigues (2015); Wildner (2015); Delfino 
(2017). 

Robótica como uma atividade significativa 
para o estudante 

Silva (2010); Barbosa (2011); Santos, F (2014); 
Wildner (2015); Delfino (2017); Aragão (2019). 

Professor como aporte principal para a 
realização da atividade 

Oliveira (2015); Santos (2016); Delfino (2017); 
Maffi (2018); Aragão (2019). 

Importância da prática com a robótica 
educacional para a vida profissional do 

estudante 
Silva (2010); Santos, F (2014); Ruedell (2019). 

Criação de micromundos Leitão (2010); Furletti (2010). 

Trabalho coletivo Barbosa (2011); Rodrigues (2015); Delfino 
(2017); Armão (2018). 

Matematização Leitão (2010). 
Robótica educacional como atividade que 

desenvolve diferentes competências 
Santos, F (2014); Oliveira (2015); Delfino 

(2017); Aragão (2019). 
Robótica educacional como prática que 

envolve as competências da BNCC Maffi (2018); Armão (2018). 

Robótica educacional possibilita um 
ambiente diferenciado de aprendizagem Silva (2010); Barbosa (2011); Delfino (2017); 

Robótica educacional como possibilidade 
da aprendizagem coletiva Barbosa (2011); Delfino (2017); 

Robótica educacional como possibilidade 
para a aprendizagem Interdisciplinar Maffi (2018); Delfino (2017); Armão (2018). 

Robótica educacional como possibilidade 
para a construção do conceito Matemático Wildner (2015); Ruedell (2019); Aragão (2019). 

Robótica educacional como possibilidade 
para a fixação do conceito Matemático 

Leitão (2010); Barbosa (2011); Santos, F 
(2014); Rodrigues (2015); Oliveira (2015); 

Santos (2016); Delfino (2017); Maffi (2018); 
Estudante como protagonista / construtor 

do conhecimento em atividades com a 
Robótica educacional 

Wildner (2015); Oliveira (2015); Maffi (2018); 
Armão (2018). 

Fonte: A autora (2020). 

 

Os aspectos principais expostos no Quadro 18 possibilitam uma melhor 

direção para a qual são as categorias reveladas nos estudos selecionados. Em 

cada um dos aspectos um ponto diferente é compreendido como um foco de 

análise, como por exemplo, os aspectos que se referem a alguns trabalhos sobre 

como a robótica educacional pode construir o conhecimento matemático, já outros 

apontam que a prática auxilia na fixação do conceito e não na sua construção. 

Mediante as principais características das publicações, notamos que os 

autores pontuam que a prática com a robótica educacional, para o ensino de 

Matemática, com fortes resultados para implementação em atividades que 

envolvam os conceitos matemáticos, da forma evidenciada na apresentação dos 

referenciais teóricos. Porém, não destacam que somente com a criação, 

programação e simulação realizada pelo estudante em ambiente diferenciado de 

aprendizagem, seja possível que o conhecimento ocorra. São muitos fatores que 
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possibilitam a concretização do saber matemático, tais como: os conhecimentos 

pré-estabelecidos, o posicionamento diferenciado do professor em sala de aula, o 

interesse e dedicação do estudante, o trabalho coletivo, o ambiente diferenciado 

de aprendizagem, como também, o uso das diferentes tecnologias digitais, neste 

estudo especificamente, a robótica educacional. 

Com a explanação dos aspectos principais que estão de acordo com o 

referencial teórico e foram destacados em cada um dos estudos, expomos no 

Quadro 19 as categorias compreendidas de acordo as análises realizadas. 

 

Categorias Descrição Estudos 

Aprendizagem 
Coletiva 

Esta categoria refere-se às atividades com 
robótica que são realizadas em grupos de 

estudantes e devido às interações, discussões e 
tomadas de decisões proporcionam a 

aprendizagem coletiva. 

Leitão (2010), Furletti (2010), 
Silva (2010), Barbosa (2011), 
Santos, F (2014), Rodrigues 

(2015), Wildner (2015), 
Oliveira (2015), Delfino 

(2017), Maffi (2018), Armão 
(2018) e Aragão (2019). 

Conhecimento 
Lógico 

Matemático 

O foco desta categoria está nos estudos que 
apresentam como resultados as práticas com a 
robótica que possibilitaram o desenvolvimento 

do conhecimento lógico matemático dos 
estudantes. 

Leitão (2010), Furletti (2010), 
Silva (2010), Barbosa (2011), 
Santos, F (2014), Rodrigues 

(2015), Wildner (2015), 
Oliveira (2015), Delfino 

(2017), Maffi (2018), Armão 
(2018), Aragão (2019) e 

Ruedell (2019). 

Formação 
Integral 

Alguns trabalhos descrevem que a prática com 
a robótica educacional nas escolas pode 

fortalecer a formação integral do estudante, pois 
ao realizar ao construir, programar, simular e 
contextualizar o protótipo a realidade que os 
cercam, os estudantes estão fazendo uso de 

diferentes formas saberes pessoais e 
profissionais. Nesta categoria, destacam-se 
também os relatos dos pesquisadores sobre 

uma prática que desenvolve e fortalece o 
conhecimento tecnológico visto que é um setor 

que cresce constantemente e que o uso das 
tecnologias digitais está cada vez mais presente 

no dia a dia das pessoas. 

Leitão (2010), Silva (2010), 
Barbosa (2011), Santos, F 

(2014),Wildner (2015), 
Oliveira (2015), Delfino 

(2017),Maffi (2018), Armão 
(2018), Aragão (2019) e 

Ruedell (2019). 

Professor 

A categoria Professor revela-se os trabalhos 
que apontam que o trabalho com a robótica 

educacional parte da mudança e transformação 
do processo de ensino perante a prática do 

professor. Neste ponto, o professor como um 
mediador passa a criar um novo ambiente de 

aprendizagem em sala de aula, de maneira que 
envolva o estudante aos conteúdos de forma 
contextualizada, deixando-o ser construtor do 
conhecimento, fazendo uso das tecnologias 
digitais e proporcionando-o um processo de 

Oliveira (2015), Santos 
(2016), Delfino (2017), 

Armão (2018), Maffi (2018) e 
Aragão (2019). 

Quadro 19 – Categorias compreendidas de acordo com as análises dos estudos 
sobre robótica educacional para o ensino de Matemática 
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aprendizagem significativo, ou seja, que ele 
consiga obter significado ao conteúdo 

matemático que está aprendendo por meio da 
prática com a construção, programação e 

simulação de protótipos que envolvam 
micromundos criados por ele mesmo. 

Fonte: A autora (2020). 

 

As categorias reveladas de acordo com as análises dos estudos 

descrevem uma diferente postura dos professores, e até mesmo da escola, para a 

utilização da robótica educacional como recurso para o ensino de Matemática.  

Assim, perante os resultados dos trabalhos analisados, a prática com a robótica 

educacional pode proporcionar ao estudante o desenvolvimento do conhecimento 

pessoal e profissional, a partir de atividades contextualizadas e que estejam de 

acordo com a realidade vivenciada.  

Nesse sentido, o uso das tecnologias digitais pelos estudantes pode 

proporcionar diferentes conhecimentos e, também, diferentes tecnologias, visto 

que, a partir da criação e programação dos protótipos, os estudantes se envolvem 

em ambiente diferenciado de aprendizagem, no qual a imaginação, criatividade, 

criticidade e ludicidade possibilitam a construção do conhecimento coletivo.  

Nesse contexto, Lévy (2011) aponta a contribuição possibilitada por 

dispositivos construídos, que contribuem para a produção da inteligência ou da 

imaginação coletiva, salientando que para isso ocorrer é necessário que os 

instrumentos favoreçam o desenvolvimento social pelo aprendizado e pelas trocas 

de saberes, e que a mediação em um ambiente que faz uso de dispositivos 

tecnológicos precisa ser comunicativa. Com isso, todos os envolvidos podem 

escutar, interagir e estabelecer a diversidade entre os saberes, de modo que a 

partir da criação de diferentes tecnologias sejam capazes de explorar e valorizar 

os saberes e a cultura acumulada pela sociedade.  

Na visão do autor e corroborando com as categorias reveladas, 

entendemos que a robótica educacional pode influenciar e possibilitar que o 

estudante construa diferentes protótipos, fazendo uso dos saberes culturais e 

sociais, relacionados com os conhecimentos matemáticos escolares e 

desenvolvendo assim o conhecimento lógico matemático. Esta prática poderá 

oportunizar o desenvolvimento da aprendizagem coletiva, da troca e construção 
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de novos saberes, bem como o raciocínio lógico proporcionado em atividades 

diferenciadas em sala de aula.  

Referente ao professor, e estando de acordo com Lévy (2011), se 

estabelece que o papel de mediador pode muito somar no aspecto de construção 

de conhecimento para o educando, uma vez que ao permitir momentos de 

discussão, integração e tomadas de decisões em sala de aula, o professor 

mediador incentiva o estudante a buscar novas formas de pensamentos, do 

mesmo modo a convicção de diferentes hipóteses, a partir daquilo que já é 

conhecido por ele. A visto disso, podemos proporcionar a interação entre os 

saberes que já são familiares aos que são considerados novos, promovendo 

assim uma formação integral como fonte de integração entre a realidade e os 

conhecimentos matemáticos. 

Neste sentido, a partir da visão do professor mediador e de um ambiente 

de aprendizagem coletiva que promova a formação integral dos estudantes, a 

robótica educacional empregada nas aulas de Matemática pode ser motivadora no 

processo de ensino. Dessa forma, ao possibilitar o desenvolvimento do 

conhecimento lógico-matemático a prática faz com que o estudante passe a 

pensar no problema a ser resolvido e não a seguir regras estabelecidas para 

chegar ao resultado, quando procura realizar conexões entre a realidade e o 

conteúdo matemático (PAPERT, 2008).  

Entretanto, as categorias expostas nesta seção: aprendizagem coletiva, 

conhecimento lógico-matemático, formação integral e professor, destacam a 

importância das práticas realizadas com a utilização da robótica educacional ao 

promoverem o ensino de Matemática a partir de aspectos diferenciados, 

contextualizados e futurísticos. Com isso, a partir da mediação do professor, as 

atividades realizadas podem promover um ambiente diferenciado de 

aprendizagem envolvendo cada vez mais os conhecimentos do estudante e 

vislumbrando a construção do conceito matemático. 

Portanto, como a pesquisa visa a investigar as relações entre a robótica 

educacional e as escolas do campo e sua aplicação para o ensino de Matemática, 

o próximo capítulo apresenta quais relações foram encontradas por meio das 

análises dos estudos, considerando os aspectos principais e as categorias 

reveladas. 
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8 RELAÇÕES ENTRE A ROBÓTICA EDUCACIONAL E AS ESCOLAS DO 

CAMPO E SUA APLICAÇÃO PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA 
 

Não é possível deduzir nenhum efeito social ou 

cultural da informatização baseando-se em uma 

definição pretensamente estável dos autômatas 

digitais. Basta que seja conectada uma nova 

interface (a tela catódica, o mouse, uma nova 

linguagem de programação, uma redução de 

tamanho) à rede de interfaces que constitui o 

computador no instante t, e no instante t+1 se 

terá obtido um outro coletivo, uma outra 

sociedade de microdispositivos, que entrará em 

novos arranjos sociotécnicos, mediatizará 

outras relações, etc (LÉVY, 1997). 

 

Destacamos, conforme descrito por Lévy (1997), que se faz necessário 

investigar, pesquisar e realizar as práticas envolvendo as novas interfaces digitais 

para que seja possível mediar a ação educativa reconhecendo o seu efeito social, 

cultural e profissional. Neste seguimento, as práticas envolvendo a robótica 

educacional estão sendo apresentadas ainda timidamente, porém com 

perspectivas interessantes e necessidade de maior exploração (FELCHER; 

PINTO; FOLMER, 2019). 

Este capítulo tem como objetivo investigar possíveis relações entre a 

robótica educacional e as escolas do campo e sua aplicação para o ensino de 

Matemática, de acordo com os estudos dos trabalhos revelados no capítulo 7. 

Primeiramente, evidenciamos os resultados destacados nas análises dos 

estudos sobre as escolas do campo e o ensino de Matemática, destacados na 

seção 7.1. As análises apontam que não são todas as escolas que evidenciam 

contribuições para a realidade do estudante, valorizando seus saberes no 

processo de ensino. Alguns descrevem as práticas realizadas no contexto do 

Campo, não realizando uma integração entre os saberes matemáticos e 

provenientes da cultura campesina, a ponto de objetivar a formação integral do 

estudante, como por exemplo, o estudo de Santos, C (2014), Camara (2017). 
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Alguns dos estudos apresentam informações com características 

complementares, conforme destacado no Quadro 17, estando presentes em 

algumas ou apenas uma das categorias: recurso tecnológico, formação integral, 

professor e saberes. Ao abrangê-las, o ensino de Matemática pode revelar uma 

maior possibilidade de envolvimento dos estudantes aos conteúdos trabalhados 

em sala de aula, possibilitando um ensino formativo, considerando que:  
 
a vida no Campo também ensina Matemática, porque não é difícil 
percebermos que o homem e a mulher do Campo utilizam as técnicas de 
medição e de contagem, bem como o pensar geométrico e probabilístico 
na sua relação com a vida, principalmente, na sua relação com o trabalho 
(ALVES, 2016, p. 52). 

 

Com isso, a escola, tendo como principal objetivo a formação integral do 

estudante, precisa integrar os saberes junto às práticas escolares, evidenciando a 

cultura e os conhecimentos informais. 

Nesse mesmo caminho, o segundo levantamento realizado sobre a 

robótica educacional para o ensino de Matemática evidenciou que os professores, 

ao fazerem uso da robótica nas aulas de Matemática, precisam agir como 

mediadores, possibilitando um ambiente de aprendizagem coletiva que promova a 

formação integral do estudante por meio das práticas realizadas. 

Além das categorias professores, aprendizagem coletiva e formação 

integral, os estudos de acordo com o referencial teórico e as análises sobre a 

robótica educacional revelaram que a prática com a construção e programação 

dos protótipos evidencia o conhecimento lógico-matemático. Os estudantes, ao 

estabelecerem hipóteses, tomadas de decisões e resolução de problemas, 

apresentam, de acordo com os trabalhos analisados, uma maior capacidade de 

fixação dos conteúdos e de resolução dos desafios quando atribuídos aos 

conceitos matemáticos e aos problemas propostos. 

Mas enfim, quais são as relações encontradas nas análises dos estudos? 

Elas foram destacadas por meio de um diagrama de Venn, cujo objetivo foi 

identificar elementos, características ou propriedades semelhantes entre os 

conjuntos estudados.  

Ao fazer uso do diagrama para apresentação das relações encontradas 

por meio das análises realizadas dos levantamentos dos estudos, e a construção 

teórica sobre os temas robótica educacional, escolas do campo e o ensino de 



126 
 

  

Matemática, descrita nesta pesquisa, atribuímos três conjuntos, representados por 

três circunferências, formando o diagrama de Venn. Os conjuntos são: escolas do 

campo (A), robótica educacional (B) e ensino de Matemática (C) que estão 

apresentados na Figura 9. 

 
Figura 9 – Conjuntos analisados 

 

 
Fonte: A autora (2020). 

 
 

Nos diagramas de Venn, os conjuntos estão sobrepostos, formando 

subconjuntos com as intersecções dos elementos dos conjuntos, ou seja, 

formando novos subconjuntos com os aspectos comuns entre os conjuntos A e B, 

B e C, C e A e por fim A, B e C. 

O subconjunto 𝐴 ∩ 𝐵 representa os aspectos principais e categorias 
reveladas nas análises sobre as escolas do campo e a robótica educacional. O 

subconjunto 𝐵 ∩ 𝐶 destaca os aspectos iguais entre os conjuntos B e C, ou seja, 

entre as análises realizadas perante o levantamento dos estudos sobre a robótica 

educacional e sobre o referencial teórico referente ao ensino de Matemática.  

Já o subconjunto 𝐶 ∩ 𝐴 destaca o que foi identificado em comum nos 

estudos sobre o ensino de Matemática e as escolas do campo e sobre o que 
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dizem acerca do ensino de Matemática. E por fim, o último subconjunto formado é 

o que está no centro do diagrama, 𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶, o qual representa os aspectos 

comuns que foram encontrados nos três conjuntos estudados: os aspectos 

comuns entre as categorias reveladas na análise dos trabalhos envolvendo as 

escolas do campo no ensino de Matemática; as análises dos estudos sobre a 

robótica educacional como recurso para o ensino de Matemática e o referencial 

teórico sobre o ensino de Matemática. 

O conjunto 𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶 envolve as relações entre os três temas de análise 

neste estudo, isto é, o objetivo exposto de investigar as relações entre a robótica 

educacional e as escolas do campo e sua aplicação no e para o ensino de 

Matemática. Para melhor esclarecer quais são os aspectos principais e categorias 

encontrados em cada um dos conjuntos, apresentamos o Quadro 20: 

 

Tema Conjunto Categorias 

Escolas do 
campo A 

Cultura; 
Saberes; 

Recursos Tecnológicos Digitais; 
Contextualização; 

Professor; 
Formação Integral. 

Robótica 
educacional B 

Aprendizagem Coletiva; 
Estudante como protagonista do conhecimento; 

Conhecimento Lógico Matemático; 
Recursos Tecnológicos Digitais; 

Contextualização; 
Professor; 

Formação Integral. 

Ensino de 
Matemática C 

Cultura; 
Conteúdo Curricular; 

Conhecimento Lógico Matemático; 
Contextualização; 

Professor; 
Formação Integral. 

Fonte: A autora (2020). 

 
No Quadro anterior, estão expostos os aspectos comuns entre os 

conjuntos, que correspondem aos subconjuntos formados, as quais também estão 

expostas na Figura 10. 

Na Figura 10 estão indicados quais aspectos correspondem a cada um 

dos conjuntos e/ou subconjuntos, que compõem a intersecção entre cada um dos 

Quadro 20 – Aspectos principais e categorias encontrados de acordo com 
análises em cada um dos conjuntos 
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conjuntos analisados, de acordo com o referencial teórico e os levantamentos 

realizados, evidenciando assim as relações entre eles. 
 

Figura 10 – Relações entre as análises dos temas de pesquisa 

 
LEGENDA:  Conjunto A – Escolas do campo 

Conjunto B – Robótica educacional 
Conjunto C – Ensino de Matemática 

Fonte: A autora (2020). 

 

Identifica-se, no diagrama da Figura 10, que todos os conjuntos possuem 

elementos comuns, ou seja, de acordo com as análises dos estudos, eles 

possuem aspectos comuns, ou seja, estão de acordo com os aspectos principais e 

as categorias reveladas.  

O conjunto A possui 6 elementos e o conjunto B 7, sendo 4 elementos que 

constam em ambos, e de acordo com a representação do subconjunto intersecção 

da seguinte maneira: 
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𝐴 ∩ 𝐵

= {𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑖𝑠, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜, 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟, 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙} 

 

Sendo os aspectos comuns entre os conjuntos A e B os recursos 

tecnológicos digitais, a contextualização, o professor e a formação integral, 

estabelece-se que uma prática que envolva os estudantes campesinos e o uso da 

robótica deve refletir os objetivos propostos por Lugli (2019), os quais dizem 

respeito à autonomia, ao trabalho coletivo, à realização de projetos que envolvam 

o conhecimento lógico-matemático e a resolução de problemas em ambiente 

interdisciplinar e contextualizado. Também se articulam com as transformações 

que a realidade do campo projeta nas escolas, evidenciadas por Arroyo, Caldart e 

Molina (2018) acerca da escola como local de formação, socialização e cultura, de 

conectar as experiências externas ao ambiente educativo, em situações que 

evidenciam o trabalho e as práticas pedagógicas, ou seja, que sejam realizadas 

práticas que compreendam os conceitos construídos nas ações campesinas e os 

conteúdos didáticos.  

Dando continuidade na explanação das relações encontradas, no conjunto 

B constam os elementos: “cultura”, “recursos tecnológicos digitais”, 

“contextualização”, “professor”, “formação integral”, “aprendizagem coletiva” e 

“estudante como protagonista do conhecimento” e o conjunto C possui os 

elementos: “cultura”, “contextualização”, “professor”, “formação integral”, 

“conhecimento lógico matemático” e “conteúdo curricular”. Logo, percebe-se na 

Figura 10, que a intersecção do conjunto B com o conjunto C engloba os 

elementos “conhecimento lógico-matemático”, “contextualização”, “professor” e 

“formação integral” e podem ser representados assim: 

 

𝐵 ∩ 𝐶 = {𝑐𝑜𝑛ℎ𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜, 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟,  

𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙} 

  

A relação entre esses dois conjuntos, B e C, ao evidenciar o professor e a 

formação integral, caracteriza que a prática escolar constitui uma coletividade 

pedagógica, visto que, da mesma forma que os educadores precisam garantir 

espaços diferenciados para os estudantes, de forma que desenvolvam 
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capacidades, habilidades e autonomia, também é necessário garantir uma 

organização própria dos educadores de modo a garantir a aprendizagem coletiva 

por um todo (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2018).  

Nesse ponto de vista, Arroyo, Caldart e Molina (2018) afirmam que, 

quando os educadores assumem um trabalho com coletivos humanos, sendo 

formadores de sujeitos, e indo além dos conteúdos curriculares, compreendem a 

importância de aprimorar as ações pedagógicas, de modo que envolvam a 

realidade do estudante, contextualizando os conhecimentos escolares juntamente 

com as atividades de produção e cultivo, possibilitando que o ambiente educativo 

reconheça a educação como relação entre sujeitos, ou seja, entre família e equipe 

escolar.  

Entretanto, ao reconhecer a escola como local de formação humana, a 

família passa a compreender que o envolvimento e participação no dia a dia é 

importante, pois consiste que seus filhos estão participando de um ambiente que 

proporcione a formação integral. Consequentemente, o coletivo de gestores, 

equipe pedagógica, professores, estudantes e família podem aprimorar o 

desenvolvimento social, cultural e profissional, a partir de novas pedagogias 

(KENSKI, 2010) evidenciando práticas que incluem as experiências, o 

conhecimento, as tecnologias digitais e os conteúdos matemáticos, em ambientes 

diferenciados de aprendizagem coletiva. 

Já os conjuntos C e A são compostos por quatro elementos comuns, são 

eles: “cultura”, “contextualização”, “professor” e “formação integral”, e 

representamos o subconjunto criado nesse formato: 

 

𝐶 ∩ 𝐴 = {𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜, 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟, 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙} 

 

De acordo com os elementos do subconjunto 𝐶 ∩ 𝐴, identificamos que a 

exploração e o surgimento de diferentes ambientes de aprendizagem podem ser 

realizados com a utilização das tecnologias digitais (BORBA; SILVA; GADANIDIS, 

2018), particularmente no que se refere à robótica educacional. Nesse sentido, a 

realização da contextualização mediada pelo professor de Matemática, ao fazer 

uso da robótica, influencia novas formas de aprendizado e construção do 

conhecimento, pois os estudantes interagem com o protótipo confeccionado 
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ocasionando uma reelaboração da experiência vivenciada, possibilitando a 

construção de novos conceitos e o desenvolvimento do conhecimento lógico- 

matemático (HENRIQUE; BAIRRAL, 2019).  

No centro do diagrama visualizamos o subconjunto que corresponde a 

intersecção entre os conjuntos A, B e C, compreendendo os elementos:  

 

𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶 = {𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜, 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟, 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙} 

 

Este subconjunto evidencia o que aparece em comum nos levantamentos 

realizados, sobre a robótica educacional, as escolas do campo e o ensino de 

Matemática. Neste sentido, verifica-se que os aspectos principais, bem como, as 

categorias comuns encontradas foram: a contextualização, o professor e a 

formação integral.  

Nesse viés, uma prática que faça uso da robótica como recurso para o 

ensino de Matemática nas escolas do campo precisa envolver o estudante de 

acordo com a sua realidade, a partir dos seus conhecimentos culturais e sociais, 

contextualizando a construção do conhecimento matemático com as ações 

executadas em ambiente familiar e profissional, de modo que o disparador para a 

realização da prática se inicie no professor, na sua ação mediadora, em seu 

conhecimento, entusiasmo e compreensão sobre o trabalho com o recurso da 

robótica, e após, esta nova possibilidade de envolver os estudantes em um 

ambiente de aprendizagem coletiva, seja direcionado ao coletivo escolar. 

Com isso, destacamos que apenas o trabalho com a robótica em sala de 

aula não faz com que o estudante construa o seu conhecimento. A prática 

executada e mediada pelo professor precisa ser construtiva e organizada de modo 

que compreenda a realidade, o conhecimento matemático e desafie os educandos 

a descobrir novos conceitos, partindo do interesse em explorar novos métodos 

educacionais.  
 
O sucesso de uma inovação educacional não se dá pelo mero acesso a 
uma tecnologia, afinal, por si só, ela não pode atuar de maneira direta na 
mente dos estudantes e não age de maneira direta no processo de 
aprendizagem. Assim, uma proposta pedagógica apropriada, aliada a um 
currículo e a um ambiente de aprendizagem adequados são alguns dos 
importantes fatores que precedem qualquer inovação educacional bem-
sucedida (CAMPOS, 2019, p. 27). 
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Em vista disso, o papel do professor é muito importante, pois cabe a ele 

propiciar um ambiente de construção do aprendizado que abarque a realidade do 

estudante e os conteúdos matemáticos.  

É nessa perspectiva que o aspecto professor se revela como relação entre 

os temas estudados, pois é a partir do conhecimento tecnológico, social, cultural e 

criativo que o professor tem a oportunidade de desenvolver diferentes ambientes 

de aprendizagem que promovam a construção do conhecimento e aprendizagem 

coletiva dos estudantes. 

No que se refere à formação integral como forma de relação entre a 

robótica, as escolas do campo e o ensino de Matemática, a instituição de ensino 

como potencializadora do conhecimento tem como objetivo a formação integral do 

estudante. A partir desse seguimento, verificou-se que a prática com a robótica 

educacional sendo utilizada como recurso para o ensino de Matemática nas 

escolas do campo pode aprimorar a formação dos estudantes, de modo que esta 

prática envolva a realidade social, tecnológica e cultural, objetivando um ensino 

que contribua para a vida pessoal e profissional, fazendo uso de atividades 

práticas que são realizadas no dia a dia no campo, ou seja, envolvendo as 

simulações com protótipos de uso agrícola.    

Como contribuição ao exposto de acordo com o estudo do referencial 

teórico e as análises dos estudos, sobre os três temas: escolas do campo, 

robótica educacional e ensino de Matemática, elaboramos uma proposta de 

inserção da robótica educacional como recurso para o ensino de Matemática nas 

escolas camponesas, por meio do produto educacional, considerando a realidade 

de vivência, o contexto, a ação mediadora do professor, tal como os conteúdos 

direcionados aos estudantes do Ensino Médio.  

Entretanto, a partir do estudo e da proposta de inserção da robótica 

educacional como recurso para o ensino de Matemática nas escolas do campo, 

pontua-se que o professor, ao trabalhar a contextualização em sala de aula 

visando formação integral dos estudantes campesinos, poderá fazer uso da 

robótica educacional em práticas envolvendo os conteúdos matemáticos. Em vista 

a isso, as atividades elaboradas poderão proporcionar o conhecimento lógico- 

matemático, a aprendizagem coletiva, a realização de simulações das ações 

utilizadas na agricultura com os protótipos construídos e programados, bem como 
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experiências que levem os estudantes a refletir sobre suas tomadas de decisões e 

conhecimento tecnológicos digitais que possam ser empregados no campo ou na 

vida profissional.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O uso crescente das tecnologias digitais e das 

redes de comunicação interativa acompanha e 

amplifica uma profunda mutação na relação 

com o saber [...]. Como manter as práticas 

pedagógicas atualizadas com esses novos 

processos de transação de conhecimento? Não 

se trata aqui de usar as tecnologias a qualquer 

custo, mas sim de acompanhar consciente e 

deliberadamente uma mudança de civilização 

que questiona profundamente as formas 

institucionais, as mentalidades e a cultura dos 

sistemas educacionais tradicionais e sobretudo 

os papéis de professor e aluno (LÉVY, 2010, p. 

174). 

 

Considerando a citação do autor, verificamos que o uso das tecnologias 

digitais amplia as potencialidades de construção do conhecimento, porém elas não 

podem ser utilizadas a qualquer custo, mas sim quando estejam de acordo com os 

objetivos de formação propostos, com a realidade e com as mudanças que 

ocorrem constantemente, inclusive nas ações mediadoras dos professores, 

oportunizando que os estudantes sejam protagonistas do conhecimento. 

Ao concluir a pesquisa, verificamos que o objetivo proposto, de investigar 

as possíveis relações entre a robótica educacional e as escolas do campo e sua 

aplicação para o ensino de Matemática foi atingido, pois aferimos que a partir do 

conhecimento e da ação mediadora do professor em ambiente diferenciado de 

aprendizagem, a contextualização com utilização da robótica pode ocorrer em sala 

de aula, promovendo um ensino que prepare o estudante para a vida pessoal e 

profissional agrícola. 

A BNCC apresenta como uma das competências a integração da 

realidade do estudante no ambiente escolar, de forma que possibilite a 

valorização, ampliação e obtenção de novos conhecimentos. Ao tentar corroborar 

a prática com a robótica em sala de aula com a BNCC, sabemos que alguns 

professores de Matemática se sentem desafiados para envolver os conteúdos, a 

cultura, a sociedade e a inserção das tecnologias digitais. 
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Dessa maneira, uma das possibilidades para fazer com que eles se sintam 

encorajados é disponibilizar cursos, formação continuada e oficinas colaborativas, 

permitindo que os professores, em grupo, possam discutir alternativas de 

integração das práticas envolvendo a robótica educacional e as escolas do campo 

em suas realidades, de acordo com os conhecimentos formais e não formais dos 

estudantes das escolas em que lecionam. 

Exclusivamente para a área da Matemática, a BNCC descreve que os 

estudantes precisam “construir uma visão mais integrada da Matemática, da 

Matemática com outras áreas do conhecimento e da aplicação da Matemática à 

realidade” (BRASIL, 2017, p. 471). Assim sendo, o documento orienta que a 

equipe escolar precisa considerar os conhecimentos dos estudantes, como 

também a realidade que os cerca, objetivando a integração e valorização dos 

saberes.  

O ensino de Matemática, pautado sob os preceitos da Educação 

Matemática pode considerar pontos importantes como a cultura, a realidade, os 

costumes e as tecnologias, possibilitando um maior comprometimento por parte 

dos estudantes. De forma que, ao avistar nos conteúdos escolares conceitos que 

lhes são familiares, em função de suas experiências práticas camponesas, os 

estudantes se sintam atraídos para um aprofundamento teórico, prático e 

tecnológico na disciplina. 

Com isso, cabe não somente para a disciplina de Matemática, mas sim 

para um trabalho coletivo interdisciplinar da equipe escolar diagnosticar a cultura, 

as atividades diárias e as tecnologias utilizadas pelos estudantes no dia a dia, que 

podem promover consideráveis práticas coletivas dentro da escola, envolvendo a 

robótica, evidenciando os saberes campesinos e curriculares.  

As atividades que ocorrem com o uso da robótica educacional têm como 

propósito a construção do conhecimento. Ao construir, criar e programar o 

protótipo, os estudantes, mediante suas estruturas mentais, fazem uso de seus 

conhecimentos não formais, assimilando-os e acomodando-os de modo a 

promover o desenvolvimento cognitivo e a inteligência coletiva.  

Especialmente neste estudo, investigamos relações entre a robótica 

educacional e as práticas educativas do ensino de Matemática nas escolas do 

campo, dado que “por ser um recurso tecnológico diferenciado, ao ser incorporado 
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ao processo de aprendizagem na educação, a robótica permite criar um ambiente 

motivador, criativo e científico” (CAMPOS, 2019, p. 31). 

Enfatizamos que a contextualização, o professor em sua ação mediadora 

e o foco direcionado à formação integral do estudante em um ambiente de 

aprendizagem coletiva promovem a integração da robótica educacional junto às 

escolas do campo. Ao considerar essas relações, demonstramos que os 

estudantes campesinos carregam saberes da vida cotidiana influenciados por 

seus familiares perante as práticas agrícolas realizadas culturalmente. 

Ao realizar este estudo, vislumbramos que prática com a robótica 

educacional nas escolas do campo precisa considerar os avanços tecnológicos 

agrícolas, pois as transformações vêm alterando a forma de vivência camponesa 

como também a utilização de equipamentos ou tecnologias que são de uso dos 

estudantes, como por exemplo, os smartphones como proposto por Aroca (2012). 

A utilização das tecnologias móveis está sendo cada vez de mais fácil 

acesso para os estudantes e professores, possibilitando a redução de custos e 

facilidades de implementação de projetos ou mesmo de práticas realizadas em 

sala de aula. Como as atividades realizadas com a robótica educacional fazem 

uso de sensores, fios, baterias, placas, conectores, softwares e motores, um 

material que atualmente apresenta-se como acessível é o Arduino, conforme 

destacado no trabalho de Ruedell (2019) e a utilização de materiais de uso 

expandido (BARBOSA, 2011). 

O Arduino é uma plataforma para uso da robótica que permite diversas 

programações, ligações e conexões entre placas, dispositivos, sensores etc, 

possibilitando que o estudante crie seu micromundo a partir de diferentes 

contextualizações, conforme a sua criatividade e a sua realidade. Inclusive, a partir 

da montagem de protótipos envolvendo sucatas eletrônicas. 

Portanto, o Arduino é uma das possibilidades para  construção e 

programação de protótipos. Outros dispositivos também podem ser utilizados, 

dependendo do conhecimento e da disponibilidade de cada professor em envolver 

seus estudantes em práticas com a robótica educacional. 

A escola como local de ensino tem como um dos principais objetivos 

integrar a realidade do estudante perante os conteúdos ensinados. Sendo assim, 

esta pesquisa nos permite observar que o estudante, perante a simulação, a 
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criação e a programação dos protótipos, poderá aplicar os conceitos matemáticos 

em construções relacionadas aos afazeres diários do campo.  

Finalmente, como resultado deste estudo, elaboramos como produto 

educacional um guia didático metodológico para implementação de um projeto de 

iniciação à robótica educacional nas escolas do campo. O projeto (Figura 11) 

vislumbra a criação e programação de equipamentos e sensores robóticos para 

um protótipo de uma estufa de secagem de tabaco por meio de uma prática para 

escolas que atendam estudantes oriundos de famílias que trabalhem com a 

produção dessa cultura como atividade econômica.  

 

Figura 11 – Capa do produto educacional 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

Primeiramente, é exposto no documento a proposta do produto de acordo 

com a realidade campesina, após isso, são evidenciadas algumas características 

do trabalho com o tabaco, para, em seguida, apresentarmos o kit Arduino, bem 

como o software de programação, com algumas ideias iniciais de construção e de 

programação. 

O produto destaca a construção e programação dos componentes do kit 

Arduino para a construção do protótipo da estufa, envolvendo as etapas de 

secagem das folhas desde a desidratação, quando as folhas são colocadas 
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verdes na estufa, a secagem, até a umidificação para descarregamento das folhas 

após sete dias necessários para secagem integral do tabaco. As etapas que 

compõem a proposta envolvem a construção e programação do: sensor de 

temperatura e umidade, sensor do nível de água de uma caixa d’água, 

aquecimento interno da estufa por meio de uma lâmpada, acionamento de uma 

hélice de ventilação para controle de ar e umidade e, por último, o sensor de 

umidade do solo, para verificação da secagem das folhas. 

Em cada uma das etapas, evidenciamos propostas de conteúdos 

matemáticos que podem ser abrangidos, também a sugestão para projetos 

interdisciplinares e ações internas escolares, sempre com o propósito de envolver 

os conhecimentos dos estudantes de acordo com a realidade de vivência, ou seja, 

a contextualização, a ação mediadora do professor no processo de ensino e de 

aprendizagem, promovendo assim a formação integral do estudante. 

Com vistas ao proposto, o produto educacional se revela como uma 

continuação da pesquisa, porém com proposta de inserção à realidade 

camponesa, podendo servir de guia para iniciação da inserção da robótica 

educacional utilizada como recurso para o ensino de Matemática nas escolas 

campesinas. 
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