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robótica, educação e (trans)
media: experiências com projetos 
no contexto escolar
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Resumo 

A nossa questão de partida é: considerando que, ao longo das diferen-

tes revoluções tecnológicas, as tecnologias acabaram por se relacionar 

e os novos media

Pedagógica Livre em uma escola de ensino básico brasileira no de-

senvolvimento de artefatos cognitivos para a produção de narrativas 

-

dantes que compartilharam as produções das narrativas transmediá-

ticas em blogs

materiais em desuso na construção dos artefatos cognitivos de robó-

vez mais as produções das narrativas transmediáticas estão integran-

do e interagindo com artefatos cognitivos robóticos que permitem aos 

estudantes uma imersão com diversos níveis de profundidade, geran-

-

Abstract

We take as starting point that: considering throughout the different 

technological revolutions, technologies are being related and contrib-

-

opment of cognitive artifacts for the production of transmedia narra-

developed that used materials in disuse in the construction of the cog-

nitive artifacts of robotics for the production of these narratives. We 
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-

tives are integrating and interacting with robotic cognitive artifacts 

that allow studentes to immerse themselves with different levels of 

-

1. Introdução

Chegados ao atual momento tecnológico, que possibilita a interação 

em oposição à passividade que caracterizava os anteriores media, so-

blogs ou vlogs: qualquer sujeito, com acesso e domínio 

Antes da Web 2.0, os media ofereciam pouca margem para a partici-

-

de desse caminho de abertura pelos/aos media e transmedia quanto 

dos media. Os atuais media permitem o transmedia, isto é, permitem 

– derivados do principal) migrem e circulem por diferentes platafor-

mas. O que distingue o transmedia é a capacidade de convergir inte-

rativamente entre media, contrapondo-se à situação anterior em que 

estaríamos no domínio da adaptação ou, mesmo da remediação (re-

(2010, p. 8) cita o YouTube, que proporcionou o contato com produções 

antes de difícil acesso, abafadas por meios de comunicação de massa, 

Dessa forma, a educação proporciona o elo de ligação com o trans-

media ao dar voz, ao emancipar os sujeitos pelo processo de ensino-

-aprendizagem, ou seja, de coadjuvantes os sujeitos passam a ser pro-

tagonistas do processo.

1.1. (Trans)media e Educação 

Só por si, os media digitais não implicam um movimento de apren-

dizagem, contudo, não podemos ignorar a capacidade de criar condi-

ções para que o sujeito se inclua no processo de produção. 
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Tomamos, pois, como base, a perspectiva crítica de educação, que 

-

senvolver a curiosidade crítica, insatisfeita, indócil, que não diviniza 

e questionadora.

Dessa forma, a inserção dos media no processo de ensino-apren-

dizagem, na e a partir da sala de aula, não deve limitar-se aos modos 

técnicos do seu uso, mas, antes, deve apoiar-se também em questões 

éticas, cognitivas e sociais. Assim sendo, parte-se do pressuposto de 

que a escola já reconheceu o seu papel na abordagem do universo 

mediático como parte do seu currículo. Segundo Tosta (2014), a escola 

in-corporam ritualmente 

os equipamentos dos media,

outros olhares e práticas escolares. Não podemos, pois, desconside-

rar que os artefatos tecnológicos são ritualmente apropriados pelos 

jovens, em diferentes idades, de diferentes modos, em diferentes con-

sendo certo que todos acabam por o fazer (mesmo que seja não o fa-

zendo, por impossibilidade de acesso).

Para Papert (1993), os ambientes de aprendizagem devem oferecer 

de forma produtiva modelos para se pensar. Ou seja, a cada revolução 

mundo e nos percebemos a nós próprios. Alterando-se a forma como 

nos pensamos/representamos o (e no) mundo, alteram-se (mais 

uma vez) os modelos de aprendizagem enquanto sustentáculos de 

formas produtivas de modelos para se pensar. Na quarta revolução 

tecnológica, estamos perante novos modelos a serem fornecidos pe-

los (e para os) ambientes de aprendizagem emergentes. As formas 

media digitais devem implicar, assim, 

práticas educativas dinâmicas que trabalhem de forma crítica tanto 

os próprios media como as diversas situações do seu uso social, con-

(trans)media, pode abranger-se 

-

cos e interativos, a relação pressuposta entre destinador e destina-

tário, valores inscritos, entre outros aspetos que levem em conta o 

seu modo de produção. No trabalho com situações de uso social, é 

necessário propor formas de entender, mas também de questionar 
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sobre algumas práticas educativas dinâmicas que podem proporcio-

nar o trabalho de forma crítica discutido.

2. Robótica, Jogos e (Trans)media 

Com o avanço cada vez mais rápido das tecnologias, podemos ob-

servar a convergência das diversas áreas de conhecimento e de vários 

recursos tecnológicos que propiciam a produção e difusão do conhe-

os recursos dos media em movimentos transmedia, contribuindo para 

uma nova produção e difusão de conhecimento.

Com a popularização dos jogos em 3D (tablets e smartphones), dos 

aplicativos que permitem a visualização de espaços em 3D (como, por 

-

tefatos robóticos coadjuvantes da integração e interação com esses 

softwares. Esses artefatos – reconhecidos como cognitivos – como, por 

joystick’s -

1997) nos jogos, nas narrativas digitais, nas personagens dos aplicati-

vos e nos espaços de ensino e aprendizagem, por forma a que possam 

Para chegarmos a essa constatação, partimos dos conceitos de 

-

fere-se a uma nova estética que surgiu em resposta à convergência 

e depende da participação ativa de comunidades de conhecimento”.

Cada vez mais os produtores/consumidores ou prosumidores 

vídeos que integram diferentes tipos de tecnologia. Os produtores des-

sas narrativas transmediáticas abrangem diferentes níveis de imer-

são que são alcançados conforme os media vão sendo integrados num 

ou mais artefatos. Assim, cada nível aciona alternativos processos de 

Dessa forma, é possível que diferentes sujeitos alcancem varia-

dos níveis de imersão (com diferentes níveis de profundidade) numa 

objetivos diversos de imersão, pois os artefatos cognitivos de robótica 
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-

tiva nas diversas camadas de imersão.

possui a sua própria característica e pode integrar outros artefatos, 

ou seja, numa narrativa transmediática é possível utilizar óculos de 

realidade virtual e/ou joystick e/ou luva biônica e/ou outros artefatos 

-

periências reais.

César (2009, 2013), propiciam interação, cooperação e aprendizagem 

com o conhecimento; criatividade no processo de desenvolvimento 

do artefato; raciocínio e a lógica na construção de algoritmos e pro-

gramas para controle de mecanismos; planeamento e organização de 

projetos; democratização do conhecimento; construção de conceitos 

disciplinares, interdisciplinares, multidisciplinares, pluridisciplina-

à História, à Arquitetura, às Ciências Sociais e às demais áreas do co-

kits educacionais e softwares livres, uso de materiais reciclados e ou-

tros que valorizam a construção livre e aberta de artefatos, sem de-

pendência de empresas privadas. 

produções das narrativas transmediáticas. 

2.1. Algumas experiências 

fundamental I e II (6 a 14 anos de idade), foram desenvolvidos proje-

resultados foram disponibilizados pelos próprios estudantes em blogs 

– produção transmediática. Os projetos desenvolvidos numa escola 

conhecimento, além da emancipação sócio digital e a consciencializa-

maneira adequada de materiais em desuso nos projetos e os descartes 

desses materiais de maneira adequada.

dos estudantes que participaram nos projetos de robótica, pois cada 
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projeto foi desenvolvido para ser apresentado na semana do conhe-

cimento (evento que consta do calendário escolar da Secretaria de 

Educação de Uberaba – Minas Gerais – Brasil). Os estudantes interes-

sados participaram de maneira voluntária.

No desenvolvimento dos projetos de robótica livre foram utilizadas 

7 – Multiplicação e 8 – Avaliação. Os estudantes partilharam os seus 

projetos dos artefatos cognitivos de robótica desenvolvidos com mate-

riais em desuso e que integraram nas suas narrativas transmediáti-

cas; passaram de meros espectadores a protagonistas no processo de 

produção transmediática.

1 – Casa do futuro sustentável (data – 08/2016 até 10/2016): O objetivo 

-

lizadas garrafas pet para a construção da base e estrutura do protótipo 

da casa; o telhado foi coberto com terra e plantas para manter o clima/

temperatura interna da casa agradável; uma Interface de Hardware 

Livre (IHL) arduino, sensores de humidade de solo e de temperatura, 

válvula solenóide para vazão ou bloqueio de água (em desuso) e um 

repositório/recipiente para armazenar a água da chuva foram utili-

zados para o processo de irrigação dos jardins e climatização da casa. 

e armazenada num repositório/recipiente; os sensores de humidade e 

de temperatura eram monitorados pela IHL arduino -

acionada libertando a água do repositório/recipiente de acordo com as 

variações de humidade e/ou temperatura para irrigar as plantas distri-

buídas pelo jardim, ao redor e no telhado da casa – este projeto foi ven-

cedor na semana do conhecimento da escola, apesar dos estudantes não 

terem terminado totalmente a casa (conseguiram fazer a estrutura da 

casa, colocaram os sensores, repositório/recipiente e válvula solenóide 

nos locais apropriados, mas faltou a integração e programação da IHL 

com os sensores e demais componentes, pois ainda estavam apre(e)

detalhes em: http://projetocasadofuturo.blogspot.com.br/2016/10/;

2 – Árvore de natal sustentável (data – 12/2016): O objetivo deste projeto 

 pet, 

led’s -

arduino para programação e gestão 
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dos led’s. Neste projeto os estudantes estavam mais avançados na lin-

guagem de programação e o ritmo na lógica desenvolvida foi rápido, pois 

muitos estudantes apropriaram-se com certa facilidade da programa-

-

gramação para arduino, os estudantes participaram de minicurso para 

led’s; para consciencia-

-

cos que seriam utilizados no projeto. Construção: as garrafas pet foram 

pisca-pisca, 

foram utilizados para levar os led’s até o interior de cada garrafa; com-

ponentes electrónicos foram soldados para serem interligados à arduino; 

programação de sequências diferentes de acendimento dos led’s (como, 

led’s e depois de um 

determinado tempo apagá-los, ou acender alternadamente cada led no 

interior de determinada garrafa pet da árvore); os programas produzidos 

-

do na IHL arduino para demonstração da sequência lógica desenvolvida. 

-

dofuturo.blogspot.com.br/2016/12/;

3 – Artefato cognitivo robótico sustentável para apresentação de ho-

logramas em smartphones (data – 10/2017 até 11/2017): o objetivo deste 

projeto foi criar um artefato cognitivo robótico sustentável para apre-

sentar hologramas em smartphones sobre a biodiversidade no período 

imagem Holapex Hologram Video Maker – para smartphones – que re-

smartphone e permite a visualização em 

3D a partir de um artefato cognitivo robótico colocado sobre a tela/dis-

play do smartphone; outros materiais foram usados para a confecção 

do artefato, como a capa de cd-rom  smartphone para 

reprodução da imagem ou vídeo. Construção: os estudantes envolvidos 

cortaram a capa de cd-rom – a partir de um layout em papel que foi 

estudado (via Internet) e desenvolvido pelos estudantes – no tamanho 

os lados para a construção da pirâmide de acordo com o tamanho da 

tela/display do smartphone; os estudantes ensaiaram vários testes com 

smartphones e materiais para a construção da pirâmide até alcança-

rem um padrão funcional entre o artefato e a imagem ou vídeo; utili-

zando o aplicativo Holapex Hologram Video Maker, os estudantes cria-

ram algumas imagens e vídeos em 3D para apresentarem a forma de 
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holograma no smartphone

Uberabasuchus Terrifcus – projeto apresentado na semana do conhe-

cimento da escola. A produção da narrativa transmediática pode ser 

visualizada em: http://projetocasadofuturo.blogspot.com.br/2017/.

4 – 

para smartphones (data – 10/2017 até 11/2017): O objetivo deste projeto foi 

criar um artefato cognitivo robótico sustentável para projetar imagens, 

smartphones sobre a história de Uberaba-

smartphone. Construção: os estudantes envolvidos no projeto começa-

inseriram a lupa; removendo o cabo da lupa, inseriram-na no orifício 

display do smartphone smartphone 

posição ideal da imagem a ser projetada na parede. Dado que a ima-

gem aparecer invertida, é necessário virar o smartphone e a imagem 

(deitado) utilizando o aplicativo Ultimate Rotation Control (ou similar). 

-

zeram vários testes com smartphones e materiais para a construção 

do projetor até chegar a um padrão ideal de funcionamento; projeto 

apresentado na semana do conhecimento da escola. Neste projeto os es-

tudantes compartilharam a produção da narrativa transmediática em: 

http://uberabafeiraconhecimento.blogspot.com/.

3. Considerações Finais 

-

-

borativa). Com o avanço tecnológico vários artefatos cognitivos de 

robótica desenvolvidos vêm permitindo a integração e interação nas 

da narração – no nosso mundo e no dos outros sujeitos de maneira 

individual e/ou coletiva.
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Passamos – há pouco tempo – de apenas espectadores, coadjuvan-

tes dos (trans)media de massa para protagonistas, ou seja, ao mesmo 

tempo produzimos e consumimos o que desenvolvemos e divulgamos 

no YouTube, em aplicativos para smartphones, no Facebook, em blogs, 

entre outros – nós somos os (trans)media. 

cognitivo robótico e as narrativas transmediáticas, os estudantes têm 

que ver sentido sobre o que estão construindo e serem protagonistas 

no processo de ensino-aprendizagem. Aprender não é só memorizar 

-

a emancipação dos estudantes (cada estudante com a sua limitação) – 

que ocorre o tempo todo no processo de aprendizagem, independente 

da idade e de questões socioculturais – da apropriação de informações 

-

ção e democratização do conhecimento, principalmente na constru-


