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Prefácio 

Elsa Fernandes 

Este livro é um dos produtos do Projeto DROIDE II – Os Robots na 

Educação Matemática e Informática - e reflete a nossa participação no projeto 

e muita da transformação que ocorreu em nós, autores do livro e membros do 

projeto (como pessoas, como professores e como investigadores). Reflete 

também muito do que aprendemos sobre o importante papel que um artefacto 

desta natureza pode ter na aprendizagem da matemática e/ou da informática.  

Em 2006, no 17º Congresso da International Comission on Mathematical 

Instruction - ICMI, realizado no Vietnam, onde então apresentávamos a nossa 

primeira comunicação (Fernandes, Fermé & Oliveira, 2006) sobre a utilização 

dos robots na aula de matemática, Seymour Papert finalizou a sua plenária, sob 

o título – 30 years of digital Technologies in Mathematics Education and Future 

- solicitando aos participantes do congresso que despendessem 10% do seu 

tempo e energia pensando sobre possíveis futuros, libertando as suas mentes 

dos constrangimentos atuais, e procurando novos tipos de conhecimento 

matemático e práticas que possam emergir do acesso a um efetivo uso de 
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tecnologias digitais. Aceitámos o seu desafio e fomos mais além… É imperativo 

quando se pensa em tecnologias e educação matemática e/ou informática 

explorar caminhos que estão além dos ‘agora possíveis’. O design e 

implementação de cenários de aprendizagem que visam a combinação das 

tecnologias com a educação matemática e/ou informática e a reflexão sobre os 

resultados desta criação e implementação foi algo fascinante para nós. Foi esse 

fascínio que tentamos espelhar neste livro. 

 

 

 

julho 2013                 Elsa Fernandes 
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1. O Projeto DROIDE II – Problema e Metodologia de 

Investigação  

1.1. Problema de Investigação 

Aquando da criação do projeto DROIDE II propusemo-nos compreender 

de que forma o uso dos robots como artefactos mediadores da aprendizagem 

contribui para que os jovens produzam significado e desenvolvam 

aprendizagem de tópicos e conceitos matemáticos, informáticos e outros. 

Pretendia-se também contribuir para a compreensão da participação em 

ambientes sociais digitais. 

O DROIDE II adotou uma estratégia que coloca em diálogo o campo 

teórico e o campo empírico da investigação em quatro fases:  

1)     criação de problemas na área da matemática e/ou informática a serem 

resolvidos através dos robots e criação de robots para abordar 

problemas específicos em matemática e/ou informática;  

2)  criação de cenários de aprendizagem utilizando os robots, em diferentes 

contextos de aprendizagem (escolares, não escolares e virtuais);  

3) análise da prática dos alunos aquando da implementação dos cenários 

criados; 
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4) desenvolvimento de um conjunto de linhas orientadoras sobre a 

utilização destes artefactos em ambientes de aprendizagem (da 

matemática e da informática). 

 

A base empírica do projeto teve como objetivo procurar evidência:  

1)     das aprendizagens matemáticas, informáticas, e outras, quando os 

robots são mediadores da aprendizagem o que foi feito através da 

identificação e descrição:  

a)     do reportório partilhado que constroem os jovens nessas 

práticas; 

b)     das contradições que surgem nos ambientes de aprendizagem 

provocados pela introdução dos robots e da forma como essas 

contradições fazem emergir novas formas de atividade;  

c)     dos contributos que o trabalho com robots pode ter no 

desenvolvimento da competência matemática/informática. 
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2) dos contributos para a aprendizagem que decorrem da participação em 

ambientes sociais digitais o que foi feito através da identificação e 

descrição de:  

a) como explicitam/comunicam os jovens modos de fazer e de pensar 

neste ambientes;  

b) como participam crítica mas construtivamente nesse tipo de 

ambientes; 

c) como se consciencializam da sua própria responsabilidade e 

iniciativa que este tipo de participação exige. 

 

À formulação do problema e questões de investigação não foi alheio o 

quadro teórico adotado e a nossa visão da aprendizagem. Assim, as teorias de 

aprendizagem que sustentaram a nossa prática, quer como professores que 

contribuíram para a criação e implementação dos cenários, quer como 

investigadores que analisaram a prática resultante da implementação dos 

mesmos, foram a Teoria da Aprendizagem Situada e a Teoria da Atividade como 

veremos mais à frente neste livro. Também não foi alheio ao quadro teórico 

adotado o nosso posicionamento em termos metodológicos.  
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1.2. Metodologia de Investigação  

A natureza da investigação neste projeto foi qualitativa atendendo aos 

objetivos de compreender um sistema humano, como é por exemplo um 

professor com os seus alunos na sala de aula usando tecnologias (Savenye & 

Robinson, 2004) nomeadamente robots para aprender matemática e/ou 

informática ou uma comunidade virtual de pessoas a resolver problemas 

utilizando robots.  

Usar teorias de Aprendizagem Situada como enquadramento teórico, 

quando se faz investigação implica algumas suposições metodológicas tais 

como assumir que investigar é participar numa grande variedade de práticas 

nas quais a investigação ocorre (Matos & Santos, 2008). Este foi o 

posicionamento assumido pelas investigadoras envolvidas na recolha de dados 

aquando da implementação dos vários cenários de aprendizagem. Participar foi 

também aprender. Assim, a observação participante foi uma estratégia central 

e assumiu o estatuto de metodologia de recolha de dados.  
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Os dados foram recolhidos1 em locais diferentes de acordo com o 

cenário implementado. Um dos cenários de aprendizagem – O cão Guia – foi 

implementado em Lisboa, outro – o DROIDE Virtual – foi implementado com 

jovens e tutores da Madeira, de Lisboa e de Vila Nova de Gaia. Os outros quatro 

cenários foram implementados com alunos e professores do Funchal. Estes 

tiveram a particularidade de contar com professores que já tinham frequentado 

o projeto CEM2. 

2. A Estrutura do Livro 

Este livro está organizado em seis capítulos. Cada um deles foi escrito 

por um ou mais membros de projeto. Apesar de um membro ter assumido a 

responsabilidade da escrita, os outros membros contribuíram para o produto 

final de cada capítulo. O que nele se escreve é resultado de inúmeras e frutuosas 

discussões. É um trabalho coletivo dos vários membros do projeto.  

                                                

1 Ver Abrantes (2009), Fernandes (2013), Lopes & Fernandes (2012), Fernandes & Martins (2013), Santos 
(2013).  
2 CEM – Construindo o Êxito em Matemática - Projeto de Formação Contínua de Professores de Matemática do 
Ensino Básico. Uma parceria da Direção Regional de Educação e da Universidade da Madeira que teve início em 
2006.  

http://www02.madeira-edu.pt/dre/projetos_dre/tabid/376/ctl/Read/mid/1463/InformacaoId/2643/UnidadeOrganicaId/5/Default.aspx
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No Capítulo I - A Visão de Aprendizagem adotada no Projeto DROIDE II - 

Eu própria e a Madalena Santos apresentamos a visão de aprendizagem 

adotada neste projeto. Aqui explicamos de forma sucinta como nos situamos 

em relação à aprendizagem fundamentando esta nossa visão nas duas teorias 

que suportaram todos os trabalhos do projeto – a Teoria da Aprendizagem 

Situada e a Teoria da Atividade. Neste capítulo discutimos os conceitos–chave 

de cada uma das teorias, adotadas no projeto. 

No Capítulo II – Cenários de Aprendizagem como Recursos Estruturantes 

da Ação – João Filipe Matos apresenta ideias teóricas sobre o que são cenários 

de aprendizagem. Estas ideias foram utilizadas aquando da criação e 

implementação dos cenários de aprendizagem.  

No Capítulo III – Narrativas – Como as Entendemos e Usamos - Madalena 

Santos situa-nos sobre como utilizámos as narrativas neste projeto. Utilizámos 

o modelo de Labov (1972) para a estrutura da narrativa mas elas para nós 

serviram para ‘contar a história’.  

No Capítulo IV – Os Cenários de Aprendizagem Criados e Implementados 

– apresentamos seis cenários criados e implementados. Cada um dos cenários 

foi escrito pelo membro do projeto que escreveu a narrativa correspondente 
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mas a criação dos cenários teve a colaboração dos seguintes membros do 

projeto: Elsa Fernandes, Paula Abrantes, Eduardo Fermé, Luís Gaspar, Cristina 

Lopes, Sónia Martins e Alcione Santos. Na criação dos cenários contamos 

também com a colaboração dos professores que estiveram envolvidos na 

implementação dos mesmos bem como dos alunos que connosco trabalharam.  

No Capítulo V – As Narrativas – Histórias da Implementação – são 

apresentadas narrativas de cinco dos seis cenários criados e implementados. 

As narrativas são da responsabilidade de Elsa Fernandes, Paula Abrantes, 

Cristina Lopes, Sónia Martins e Alcione Santos e ‘contam a história’ trazendo 

conceitos teóricos para contá-la.  

No Capítulo VI – O que Aprendemos sobre Aprender com Robots – 

apresento as ideias fortes que emergiram dos três anos e meio de trabalho 

‘viajando a bordo de um robot’ entre as ideias teóricas, os dados recolhidos 

aquando da implementação dos cenários e a nossa reflexão e discussão ao longo 

do projeto.  
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1 

Capítulo I       

A Visão de Aprendizagem Adotada no 

Projeto DROIDE II  

Elsa Fernandes 

Madalena Pinto dos Santos 

1. Como nos Situamos em Relação à Aprendizagem? 

Uma forma de pensar sobre a aprendizagem tem sempre pressuposto a 

ela, uma dada forma de encarar o sujeito, o mundo social e a relação entre o 

sujeito e o mundo. De uma forma breve, poderemos dizer que nas perspetivas 

teóricas que informam o quadro conceptual do Projeto DROIDE II (em que se 

enquadra este e-book): 

(i) o sujeito é encarado como agente no mundo; 

(ii) a relação entre sujeito e mundo social é assumida como dialética.  

As pessoas, mesmo quando consideradas na sua individualidade, são 

equacionadas na relação com as práticas sociais em que atuam. Enquanto 

participantes de práticas sociais, participam no mundo social e institucional, 

que é inerentemente coletivo. Os sujeitos, as práticas e o mundo social (em que 
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se insere a cultura e o conhecimento, mas também os artefactos, os significados 

e as regras) são percecionados como constituindo-se mutuamente sendo, por 

isso, codependentes. 

No mundo social convivem diversos níveis/âmbitos de atividades, 

práticas e interesses o que conduz a que ele seja, naturalmente, dinâmico e 

conflitual. As perturbações, ruturas e conflitos que vão existindo de formas 

mais ou menos explícitas expressam as contradições, tanto internas como 

externas, dos sistemas de atividade em presença, sendo elas, por sua vez, que 

impulsionam os indivíduos e organizações para a transformação. Tanto os 

indivíduos como os coletivos têm de lidar com essas contradições, quer as 

valorizem ou as ignorem, ou seja, quer as enfrentem conscientemente ou 

convivam com elas sem plena consciência do seu papel. Em ambos os casos, o 

sujeito é colocado (ou coloca-se) num processo dialético que lhe exige atuar 

com algum grau de intencionalidade (mobilizando a reflexão crítica e a 

responsabilização) ou seja, que lhe exige atuar dialogicamente com o mundo 

social.  

Estamos, assim, perante uma visão do sujeito enquanto agente (porque 

é participante) na construção socio-histórica do mundo, que é produtor de 
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cultura mas também produto dessa cultura e reprodutor dela. Para se 

compreender a agência do sujeito nessa construção, temos de: (i) analisar a 

sua participação na relação com os meios culturais de acesso ao conhecimento 

(artefactos, regras, significados,…); (ii) considerar a sua ação no quadro mais 

amplo dos sistemas de atividade em que essa ação se insere.  

De uma forma global, nas abordagens que informam o quadro teórico do 

Projeto, considera-se que os sujeitos buscam a satisfação de necessidades de 

diversos âmbitos e natureza, podendo identificar-se como mais relevantes a 

necessidade de: 

(i) ser reconhecido e ter uma identidade; 

(ii) atuar de forma produtiva num coletivo, ou seja, contribuir para que um 

potencial objeto se transforme num produto com significado; 

(iii) atuar  criticamente nas práticas sociais em que participa contribuindo 

para o atuar conjunto do grupo  

Estas diversas necessidades estão subjacentes aos motivos que 

mobilizam os sujeitos para participar em atividades, mesmo que estas não 

sejam, à partida, organizadas ou dirigidas para a satisfação dessas 

necessidades. No entanto, a forma como o sujeito se envolve e participa nas 
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práticas sociais que se desenvolvem coletivamente nos sistemas de atividade 

em que se enquadram essas atividades, e a forma como ele orienta as suas ações 

para o objeto da atividade, têm uma relação forte com os motivos e as 

disposições (que acabam por ser os recursos das intentions-to-learning (Alrø & 

Skovsmose, 2002)). Quando estas disposições do agente fazem com que o seu 

atuar numa determinada prática denote uma ação reflexiva podemos falar num 

atuar competente. Consequentemente, não é possível pensar em competência 

desligada de experiência. A tensão entre experiência e competência impulsiona 

a aprendizagem 

A forma como é conceptualizada a aprendizagem no contexto deste 

projeto, liga-se a duas metáforas que se complementam – participação e 

transformação.  

Por um lado, encara-se a aprendizagem como participação, 

reconhecendo-a como parte integrativa da prática social generativa e 

considerando-a “localizada nos processos de coparticipação social e não na 

cabeça/mente das pessoas” (Santos, 2004, p. 43). Nas práticas sociais geram-se 

(constroem-se e reificam-se) conhecimentos, identidades e comunidades, 

sendo que as pessoas, ao participar nelas, aprendem. Mas, por sua vez, é 



 

 

 

 

Additional info can go here… 

5 

também porque há pessoas em transformação (em aprendizagem) nas práticas 

sociais que os coletivos, as comunidades (de prática) e as organizações se 

transformam, ou seja “aprendem”.  

Por outro lado, encara-se a aprendizagem como transformação que está 

inerentemente ligada à ideia de atividade, podendo-se falar de ‘atividade de 

aprendizagem’. Mas só compreendemos o significado e sentido que essa 

atividade de aprendizagem assume, quando a consideramos enquadrada num 

sistema (o sistema de atividade) que é representativo das relações 

estabelecidas entre os sujeitos e o mundo social. A transformação que se 

associa a aprendizagem é, nas palavras de Engeström (1987) uma 

transformação expansiva que envolve movimento em ciclos de mudanças 

qualitativas, em que os motivos da atividade são reconceptualizados 

permitindo o surgimento de novos e mais amplos horizontes de possibilidades. 

Inspirados nos trabalhos de Jean Lave e Etienne Wenger e na sequência 

do trabalho desenvolvido no projeto LEARN (Matos, 2010), podemos afirmar 

que – a aprendizagem ocorre no quadro de pessoas participando em práticas 

quotidianas que por sua vez, estão enquadradas em sistemas de atividade, e não 

está particularmente focado no que as pessoas conseguem lembrar e não 

http://nonio.fc.ul.pt/atms/learn/index.html
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esquecer, mas inclui também o que conseguimos esquecer, o que tornamos em 

ações automáticas e aquilo de que não nos apercebemos como consciente 

(Wenger, 1998). A aprendizagem é um processo de se tornar um dado ser, de 

formação de identidades em atividade no mundo (Lave, 1992).  

Nesse quadro conceptual, para compreender a aprendizagem, é 

necessário atender-se ao carácter mediado das relações entre sujeitos, objetos, 

artefactos, comunidades e regras, sendo particularmente relevante estar atento 

tanto à dimensão horizontal quanto à vertical da organização social e, 

consequentemente, da aprendizagem.  

As duas ideias chave – participação e transformação – que aqui se 

encaram como relevantes para estudar a aprendizagem, têm uma forte relação 

com o que se pode considerar, de uma forma global, três formas de o sujeito 

atuar no mundo social e que, resumidamente, serão: 

(i) participar em comunidades de prática (reconhecido legitimamente 

como um de dentro), ou seja, participar ativamente na construção e 

reificação de conhecimento com significado e de identidades; 

(ii) atuar em coletivos na construção e transformação de modelos e de 

soluções adaptativas ou novos modelos de atividade; 
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(iii) atuar ou abster-se de atuar de forma que essa atuação contribua para o 

atuar conjunto do grupo e transformação do mesmo  

Nesse envolvimento no mundo social, os sujeitos mobilizam 

mecanismos de aprendizagem, ou seja, a aprendizagem acontece porque os 

sujeitos, nesse esforço de participação em práticas sociais e atividades 

coletivas, põem em ação: 

(i)  modos de pertença (engajamento, alinhamento e imaginação) que 

visam sustentar a sua participação (de Participação Legítima Periférica 

a Participação Total) nas práticas sociais em que se desenvolvem, se 

negoceiam e se apropriam conhecimentos, significados e identidades; 

(ii) processos ativos de internalização e externalização que ocorrem na 

colaboração com outros nas Zonas de Desenvolvimento Potencial 

(ZDP) em que se atua em sistemas de atividade; 

(iii) processos de negociação visando a partilha de significados na 

participação com intencionalidade através do questionamento (aos 

colegas e/ou ao professor), não temendo errar ou mostrar que não sabe 

mas mantendo uma postura de igualdade.  

2. Conceitos Fundamentais das Perspetivas Utilizadas 
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2.1. Aprendizagem como Participação em Práticas Sociais  

Em 1988, Jean Lave em Cognition in Practice, introduz mudanças na 

forma de olhar as teorias da cognição e da transferência da aprendizagem. Em 

1991, Lave e Wenger apresentam uma ‘nova conceção’ da aprendizagem 

defendendo que para compreender a aprendizagem é importante mudar o 

“foco analítico do indivíduo como aprendiz para a aprendizagem como 

participação no mundo social, e do conceito de processos cognitivos para uma 

visão mais abrangente de prática social” (p. 43).  

A característica central da aprendizagem é a participação legítima 

periférica que é o processo pelo qual os new-comers se tornam membros da 

comunidade de prática (Lave & Wenger, 1991). Pertencer a uma comunidade 

de prática implica a participação num sistema de atividade sobre o qual os 

participantes partilham compreensões sobre o que estão a fazer e sobre o que 

isso significa para as suas vidas. 

Em 1998, Etienne Wenger surge com o seu livro Communities of Practice 

– Learning, Meaning and Identity. O foco da teoria expressa por Wenger é na 

‘aprendizagem como participação social’. Participação não é equivalente a 

colaboração. A participação refere-se “não apenas a eventos locais de 
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engajamento em certas atividades com determinadas pessoas, mas a um 

processo mais circundante de ser um participante ativo nas práticas de 

comunidades sociais e construir identidades em relação a essas comunidades” 

(p. 4). Tal participação molda, não apenas o que fazemos mas também quem 

somos e a forma como interpretamos o que fazemos. Molda também as 

comunidades em que participamos; de facto, a nossa capacidade (ou 

incapacidade) para moldar a prática das nossas comunidades é um aspeto 

importante da nossa experiência de participação (Wenger, 1998).  

Analisar a participação na prática de uma comunidade torna-se 

importante quando se quer discutir e compreender a aprendizagem como 

fenómeno emergente da participação em práticas sociais. Participação refere-

se ao processo de tomar parte e também às relações com os outros refletem 

este processo. Isto sugere tanto ação como conexão. O termo participação é 

usado para descrever a experiência social de viver no mundo em termos de ser 

membro das comunidades sociais e o envolvimento ativo em empreendimentos 

sociais. Participação é pessoal e social. É um processo complexo que envolve 

fazer, falar, sentir e pertencer. Envolve a pessoa total, incluindo corpos, mentes, 

emoções e relações sociais.  
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Segundo Wenger (1998) a experiência do significado não é uma 

realização mecânica de uma rotina ou procedimento. A nossa participação na 

prática tem padrões, mas é a reprodução desses padrões que origina uma 

experiência de significado.  

A negociação do significado pode envolver a linguagem, mas não se 

limita a isso. Inclui as nossas relações sociais como fatores na negociação, mas 

não envolve, necessariamente, uma conversação ou mesmo uma interação 

direta com outros seres humanos. O conceito de negociação implica, muitas 

vezes, chegar a um acordo entre pessoas, como na ‘negociação de um preço’, 

mas não se limita a isso. É também um reajustamento. 

Negociação transporta uma contínua interação, ou realização gradual, 

de dar e receber. É um processo produtivo. O significado não é pré-existente, 

mas também nunca está concluído. Negociar um significado é ao mesmo tempo 

histórico e dinâmico, contextual e único.  

A negociação do significado é um processo que é moldado por múltiplos 

elementos e que afeta esses elementos. Como resultado, esta negociação muda, 

constantemente, a situação à qual ela dá significado e afeta todos os 

participantes. Negociar um significado implica interpretação e ação. De facto, 
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esta perspetiva não implica distinções fundamentais entre interpretação e 

ação, entre fazer e pensar ou compreender e responder. Tudo isto faz parte do 

processo de negociação em curso. O significado é sempre o produto da sua 

negociação, ou seja, ele existe no processo da negociação. “O significado não 

existe em nós, nem no mundo, mas na relação dinâmica de viver no mundo” 

(Wenger, 1998, p. 52).  

A participação numa prática social é uma negociação constante. 

Negociar um empreendimento conjunto dá lugar a relações de 

responsabilidade entre os envolvidos. Estas relações incluem o 

responsabilizar-se pelo atuar, mas também o ser responsabilizado pelos outros 

membros da comunidade por esse mesmo atuar. É na participação que estas 

relações vão ganhando legitimidade. É a agência a emergir. A agência refere-se 

à forma como as pessoas atuam ou se abstêm de atuar, e à forma como a sua 

atuação contribui para o atuar conjunto de um grupo, na prática do qual estão 

a participar (Gresalfi, Martin, Hand, & Greeno, 2009) 

Empreendimento conjunto não significa concordância num sentido 

simples. De facto, em algumas comunidades o desacordo pode ser visto como 

uma parte produtiva do empreendimento. Falar em empreendimento conjunto 
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não significa que todos acreditem no mesmo ou concordem com tudo. Significa 

que foi negociado conjuntamente (Wenger, 1998). Afirmar que os membros de 

uma determinada comunidade de prática partilham um empreendimento não 

é o mesmo que dizer que partilham condições de trabalho, têm dilemas em 

comum ou criam respostas similares. As situações individuais e respostas 

variam de pessoa para pessoa e de um dia para outro. Mas as suas respostas às 

condições – similares ou dissimilares – estão inter-conetadas porque as pessoas 

estão engajadas com um empreendimento conjunto.  

“O empreendimento não é determinado por um mandato exterior, por 

prescrição ou por algum participante individual. Mesmo quando uma 

comunidade de prática cresce em resposta a algum mandato exterior, a prática 

evolui dentro da resposta dessa comunidade a esse mandato” (Wenger, 1998, 

p. 80).  

Estas relações de negociação do empreendimento conjunto incluem o 

que interessa e o que não interessa, o que é importante e porque é importante, 

o que fazer e o que não fazer, ao que prestar atenção e o que ignorar, sobre o 

que falar e o que não dizer, o que justificar e o que assumir como justificado, o 
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que exibir e o que conter, perceber quando as ações e artefactos são 

suficientemente bons e quando necessitam ser melhorados ou refinados.  

Embora o engajamento mútuo possa ser um veículo para a partilha da 

posse do significado, também pode ser um veículo para negar a negociabilidade 

e pode resultar em não-participação. Os membros cuja contribuição nunca é 

adotada desenvolvem uma identidade de não-participação que 

progressivamente os marginaliza. A sua experiência torna-se irrelevante 

porque não pode ser declarada e reconhecida como uma forma de competência. 

A aprendizagem acontece porque enquanto participamos pomos em 

ação modos de pertença – engajamento, alinhamento e imaginação – que 

sustentam a nossa participação.  

O engajamento transforma comunidades, práticas, pessoas e artefactos 

através uns dos outros e é uma interessante dimensão do poder: ele dá às 

pessoas o poder para negociar empreendimentos e, assim, molda o contexto no 

qual construímos e experienciamos uma identidade de competência. Requer a 

capacidade de tomar parte em atividades significativas e interações, na 

produção de artefactos partilháveis, em conversações de construção da 
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comunidade e na negociação de novas situações. Isto implica uma intensidade 

sustentada e relações de mutualidade. 

A imaginação é uma importante componente da nossa experiência com 

o mundo e o nosso sentido de lugar nele. Pode fazer uma grande diferença para 

a nossa experiência de identidade e o potencial para a aprendizagem inerente 

às nossas atividades. Podemos pensar na história dos dois cortadores de pedra 

a quem foi perguntado o que faziam. Um respondeu que estava a cortar uma 

pedra de forma quadrada, de uma forma perfeita. O outro respondeu que estava 

a construir uma catedral. Ambas as respostas estão corretas e significativas, 

mas refletem diferentes relações com o mundo. A diferença entre estas duas 

respostas não significa que um seja melhor profissional do que o outro. Ao nível 

do engajamento, podem estar exatamente a fazer a mesma coisa. Mas sugere 

que as suas experiências do que estão a fazer e os seus sentidos de ‘eu’ fazendo 

o que estão a fazer são bastante diferentes. Esta diferença é uma questão de 

imaginação. Como resultado, podem estar a aprender coisas muito diferentes 

da mesma atividade (Wenger, 1998).  

Tal como imaginação, o alinhamento é um modo de pertença que não 

está confinado ao engajamento. O processo de alinhamento liga tempo e espaço 
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para formar um empreendimento mais lato, de tal modo que os participantes 

se conectam através da coordenação das suas energias, ações e práticas. 

Através do alinhamento, tornamo-nos parte de algo grande porque fazemos o 

que é necessário para jogar a nossa parte. O que o alinhamento traz para a cena 

é a intenção da ação, de coordenação de empreendimentos numa larga escala, 

não inerentes ao engajamento ou imaginação (Wenger, 1998). 

Porque o engajamento, a imaginação e o alinhamento têm diferentes 

mas complementares forças e fraquezas, trabalham melhor em combinação. 

Engajamento, imaginação e alinhamento são importantes ingredientes de 

aprendizagem – ancoram-na na prática, tornando-a ampla, criativa e efetiva. 

Visto que cada modo de pertença envolve trocas, combiná-los capacita-os para 

compensar as deficiências de cada um. Tais combinações permitem a uma 

comunidade de aprendizagem mover-se de vários modos entre participação e 

não-participação, em ordem a criar um contexto de aprendizagem mais rico 

(Fernandes, 2004). 

Falar em participação implica também falar em reificação. Wenger 

(1998) usa o conceito de reificação, muito geralmente, para referir-se ao 

processo de ir dando forma à nossa experiência produzindo objetos que 
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congelam essa experiência em ‘coisas’. Fazendo isto, criamos pontos de foco à 

volta dos quais a negociação do significado se organiza. Escrever uma lei ou 

produzir uma ferramenta é um processo similar. Uma certa compreensão dá a 

forma. Esta forma torna-se “o foco para a negociação do significado, visto que 

as pessoas usam a lei para argumentar um certo ponto de vista, usam o 

procedimento para saber o que fazer, ou usam a ferramenta para desempenhar 

uma ação” (p.59). O processo de reificação é central a qualquer prática. 

Qualquer comunidade de prática produz abstrações, ferramentas, símbolos, 

histórias, termos e conceitos que reificam algo dessa prática numa forma 

congelada.  

Com o termo reificação Wenger (1998) pretende cobrir uma grande 

variedade de processos que inclui fazer, desenhar, representar, nomear, 

codificar, e descrever, bem como perceber, interpretar, usar, voltar a usar, 

descodificar e remodelar.  

A reificação molda a nossa experiência. Tendo uma ferramenta para 

desempenhar uma atividade muda a natureza da atividade. O processador de 

texto reifica a nossa visão da atividade de escrever, mas também muda o modo 

como nos posicionamos em relação à escrita, no sentido de que prestamos 
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atenção a aspetos diferentes daqueles a que prestamos atenção quando 

escrevemos à mão. O mesmo se passa quando utilizamos os robots para 

aprender matemática. O robot reifica a experiência de aprender matemática e 

certos conceitos matemáticos ‘nascem’ agarrados ao robot (Fernandes, 2012a; 

2012b) e muda também a forma como os alunos veem a aula de matemática e 

como se posicionam em relação ao que é estar numa aula de matemática.    

A interação entre participação e reificação cria uma história social do 

significado, segundo a qual os membros da comunidade definem um ‘regime de 

competência’ (Wenger, 1998).  

Wenger define um “regime de competência” como um “conjunto de 

critérios e expectativas pelo qual os membros de uma comunidade reconhecem 

os seus modos de pertença” (Wenger, 2010, p. 180). Neste sentido, as 

comunidades são vistas como configurações sociais nas quais os 

empreendimentos de seus membros são valorizados e a sua participação é 

reconhecida como competência (Wenger, 1998). 

A aprendizagem pode ser vista como um processo contínuo de 

realinhamento entre experiência e competência. Certa tensão entre elas é o que 

impulsiona a aprendizagem (Wenger, 1998). Aprendizagem depende da nossa 



 

 

 

 

Additional info can go here… 

18 

capacidade para contribuir para a produção coletiva do significado porque é 

por este processo em que experiência e competência puxam uma pela outra. 

Aprendizagem depende da nossa agência.  

Para Lave e Wenger (1991) a aprendizagem ocorre através da 

participação no currículo de aprendizagem3 da comunidade. Tornar-se um 

membro pleno, ou seja, tornar-se mais conhecedor, implica ter acesso a uma 

grande variedade de atividades em curso na prática – acesso aos membros 

experientes, à informação, recursos e oportunidades de participação. Tal acesso 

gira à volta do conceito de transparência.  

Lave e Wenger (1991) elaboram ‘transparência’ como envolvendo a 

característica dual de invisibilidade e visibilidade. 

“Invisibilidade na forma de interpretação não problemática e integração 

(do artefato) na atividade, e visibilidade na forma de acesso alargado à 

informação. Isto não é uma simples distinção dicotómica, visto que estas duas 

                                                

3  “Um currículo de aprendizagem consiste em oportunidades situadas (...) para o desenvolvimento 
improvisado de novas práticas. Um currículo de aprendizagem é um campo de recursos de aprendizagem na 
prática diária, visto da perspetiva dos aprendizes” (Lave & Wenger, 1991, p. 97). Um currículo de ensino, por 
contraste, é construído para a instrução dos aprendizes. Para caracterizar o currículo de aprendizagem e 
necessário explicitar, (a) as sequências de produção de segmentos da atividade e (b) os recursos de 
aprendizagem da prática (Fernandes, 2005).  
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características cruciais estão numa complexa interação”(Lave & Wenger, 1991, 

p.102). 

Acesso à prática relaciona-se com a dual visibilidade e invisibilidade dos 

seus recursos. Por outras palavras, a mediação de tecnologias necessita ser 

invisível para que possa apoiar a visibilidade do objeto na prática. Por exemplo, 

nas práticas escolares com robots referidas neste livro por vezes a 

programação do robot foi invisível para que a matemática fosse visível e por 

vezes a matemática foi invisível para dar visibilidade à programação. E foi neste 

‘jogo’ de visibilidade e invisibilidade que aprendizagem da matemática e da 

programação ocorreram.   

Segundo Lave e Wenger (1991) a prática social reside nas comunidades 

de prática e é a prática que dá coerência às comunidades. Assim parece 

importante olhar para esta ideia: 

 

“As comunidades de prática dizem respeito ao conteúdo – à 

aprendizagem como uma experiência vivida de negociação do significado – e 

não à forma” (Wenger, 1998, p. 229).  
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Neste sentido não podem ser definidas por decreto.  

 

“Podem ser reconhecidas, apoiadas, encorajadas, mas elas não são 

unidades reificadas. No entanto, apesar das múltiplas formas que pode 

tomar, uma comunidade de prática é uma combinação única de três 

elementos fundamentais; um domínio de conhecimento, que define um 

conjunto de questões; uma comunidade de pessoas que se preocupam com 

esse domínio; e uma prática partilhada que os membros dessa 

comunidade desenvolvem para ser efetivos no seu domínio” (Wenger, 

McDermott & Snyder, 2002, p. 27).  

 

A prática é “um conjunto de esquemas de trabalho, ideias, ferramentas, 

informações, estilos, linguagens, histórias e documentos que os membros da 

comunidade partilham” (Wenger et al., 2002, p. 29). Enquanto o domínio 

denota o tópico em que a comunidade se foca, a prática é o conhecimento 

específico que a comunidade desenvolve, partilha e mantém. Quando uma 

comunidade se instala por determinado tempo, os membros esperam dominar 

o conhecimento básico da comunidade.  
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Através da prática – dos seus conceitos, símbolos e métodos analíticos – 

a comunidade opera como um currículo vivo (p.37) visto que ser um 

participante ativo numa comunidade de prática implica participar numa 

prática social e a aprendizagem é parte integral dessa prática.  

Uma das tarefas de uma prática partilhada é estabelecer uma base de 

conhecimento comum que pode ser assumida por cada membro pleno. Uma 

comunidade de prática explora tanto o corpo de conhecimento existente como 

os últimos avanços no campo. Como produto do passado, incorpora a história 

da comunidade e o conhecimento que foi desenvolvido ao longo do tempo. Não 

se pode ser um verdadeiro carpinteiro a menos que o reportório dessa 

comunidade nos seja familiar. Ao mesmo tempo, a prática é orientada para o 

futuro – fornece recursos que capacitam os membros para lidar com novas 

situações e criar novo conhecimento. Uma prática partilhada apoia inovação 

porque fornece uma linguagem para comunicar rapidamente novas ideias e 

para focar as conversações.  

Prática implica um conjunto de modos de fazer as coisas, socialmente 

definido num domínio específico: um conjunto de abordagens e normas 

partilhadas que criam a base para a ação, comunicação, resolução de 
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problemas, desempenho e responsabilidade. Estes recursos comuns incluem 

uma variedade de tipos de conhecimento: casos e histórias, teorias, regras, 

estruturas, modelos, princípios, ferramentas, artigos, lições aprendidas, 

melhores práticas e heurísticas. Incluem tanto aspetos tácitos como explícitos 

do conhecimento da comunidade. Variam entre objetos concretos, tais como 

ferramentas especializadas ou manuais e exibições de competência menos 

tangíveis, tais como a capacidade para interpretar um ligeira mudança no som 

de uma máquina como indicador um problema específico. A prática inclui os 

livros, artigos, bases de conhecimento, sites, e outros repositórios que os 

membros partilham. Também incorpora um certo modo de comportar-se, uma 

perspetiva dos problemas e ideias, um modo de pensar, e em muitos casos uma 

posição ética. Neste sentido, uma prática é uma espécie de mini-cultura que liga 

a comunidade. 

Uma prática efetiva evolui com a comunidade como um produto 

coletivo. Está integrada no trabalho das pessoas. Organiza o conhecimento de 

um modo que é especialmente útil para os praticantes porque reflete as suas 

perspetivas. Cada comunidade tem um modo específico de tornar visível a sua 

prática através dos meios como desenvolve e partilha o conhecimento. Uma 
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comunidade tem de ter uma compreensão partilhada sobre quais os aspetos do 

seu domínio que são codificáveis e quais não são, e sobre o que fazer em cada 

caso. O desenvolvimento com sucesso de uma prática depende do equilíbrio 

entre atividades conjuntas, nas quais os membros exploram ideias juntos, e da 

produção de coisas tais como documentos e ferramentas. Envolve uma ação 

combinada, em curso, de codificação e interações, do explícito e do tácito. Os 

documentos e ferramentas não são objetos em si próprios, mas uma parte 

integral da vida da comunidade. 

Uma das características da prática como fonte da coerência da 

comunidade é o desenvolvimento de um reportório partilhado. Ao longo dos 

tempos, a busca conjunta de um empreendimento cria recursos para a 

negociação do significado. Os elementos do reportório podem ser muito 

heterogéneos. Ganham a sua coerência não por eles próprios como atividades 

específicas, símbolos ou artefactos mas pelo facto de que pertencem à prática 

da comunidade em busca de um empreendimento.  

 

 “O reportório de uma comunidade de prática inclui rotinas, palavras, 

ferramentas, modos de fazer as coisas, histórias, gestos, símbolos, géneros, 
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ações ou conceitos que a comunidade produziu ou adotou no curso da sua 

existência, e que se tornaram parte da sua prática. O reportório combina 

aspetos reificativos e participativos. Inclui o discurso pelo qual os membros 

criam afirmações significativas sobre o mundo, bem como os estilos pelos quais 

expressam as suas formas de ser membro e a sua identidade como membros” 

(Wenger, 1998, p. 83). 

 

Para uma comunidade de prática funcionar é necessário gerar e 

apropriar-se de um reportório partilhado de ideias, compromissos e memórias. 

É também necessário desenvolver vários recursos tais como ferramentas, 

documentos, rotinas, vocabulário e símbolos que de algum modo transportem 

o conhecimento acumulado da comunidade.  

2.2. Aprendizagem como Transformação Expansiva 

Neste projeto, como foi dito atrás, estamos a assumir uma visão de 

aprendizagem em que uma das metáforas centrais é a de transformação. Mas a 

que nos referimos quando ligamos transformação e aprendizagem? Para esta 

associação apoiamo-nos na visão socio-histórico-cultural da aprendizagem 
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proposta pela Teoria da Atividade, em particular, no desenvolvimento que se 

tem verificado com Engeström (1987) que, por sua vez, vem na sequência dos 

trabalhos de Vygotsky (1978) e de Leont’ev (1978). 

Nesta perspetiva defende-se que, para compreender a cognição e o 

comportamento humano, temos de os considerar e estudar enquanto 

fenómenos inseridos em sistemas de atividade coletivamente organizados e 

mediados por artefactos (categoria que inclui tanto objetos físicos como 

também, por exemplo, a linguagem, sistemas simbólicos, sinais,…). Mas foi 

particularmente Leont’ev (elemento da Escola sócio-histórica russa, 

juntamente com Vygotsky e Luria) que sentiu necessidade de formular uma 

unidade de análise que pudesse servir de base para uma teoria cultural da 

cognição. Este conceito de atividade é central para esta perspetiva  

“designamos pelo termo de atividade os processos que são 

psicologicamente determinados pelo fato de aquilo para que tendem no seu 

conjunto (o seu objeto) coincidir sempre com o elemento objetivo que incita o 

paciente a uma dada atividade, isto é, com o motivo” (Leont’ev, 1978, p. 315).  
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No desenvolvimento desta escola de pensamento tem existido algumas 

etapas marcantes sobre as quais vale a pena debruçarmo-nos, pois ajudam a 

compreender diversos aspetos que acabam por ser pedras basilares para o 

conceito de aprendizagem que propõem.   

A 1ª geração da Teoria da Atividade, como habitualmente é referida, 

assenta em estudos e argumentos de Vygotsky que foram importantes por 

chamarem a atenção para o caracter mediado das relações entre os seres 

humanos e o seu envolvimento (físico, social e cultural). Ou seja, para o facto de 

que tais relações não são diretas mas mediadas pelo uso de ferramentas e 

sinais, tal como salienta o modelo que é usual encontrar na literatura (fig. 1).  

 

Figura 1 - Modelo da ação mediada (Engeström, 2001) 

O conceito de mediação teve um impacto forte na compreensão das 

ações humanas e da aprendizagem. Como Engeström (2001) realça “os objetos 

deixaram de ser vistos como material bruto para a formação das operações 
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lógicas no sujeito, como eram para Piaget” (p. 134). Realçar a mediação dos 

artefactos culturais (tanto os físicos como os simbólicos são sempre culturais), 

ajudou a ultrapassar a separação que se fazia entre o indivíduo e as estruturas 

sociais. Compreender o indivíduo exige pensá-lo com os meios culturais que 

utiliza, assim como a sociedade não pode ser vista como algo intocável, ela tem 

de ser equacionada tendo em conta a agência dos indivíduos que usam e 

produzem os artefactos (Engeström, 2001). E este foco no uso dos artefactos é 

relevante já que, por si só, eles não têm o poder de dar forma à ação, têm o 

potencial de o fazer mas não determinam ou causam a ação. Só têm impacto 

quando os indivíduos os usam. Estamos, assim, perante um processo – 

mediação – que é ativo, mas que: 

i. tem carater reprodutivo mas também produtivo, já que a introdução de 

novos artefactos não tem só a possibilidade de facilitar formas de ação, ela 

transforma-as pelos contributos que ocorrem no modo (que é sempre 

único) como são apropriados pelos indivíduos; 

ii. é tanto, empoderador (empowering) já que abre novas frentes de ação, 

quanto constrangedor pois qualquer forma de mediação envolve alguma 
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forma de limitação pois orienta ou foca em determinada direção o 

pensamento e a ação. 

Vários autores têm aprofundado este conceito de mediação procurando 

compreender, por exemplo, o papel dos coletivos na aprendizagem, como foi o 

caso de Werstch (1991) que defende que é através da ação mediada que a 

cultura se torna internalizada como um conjunto de processos reguladores. 

Mas foi Leont’ev quem expandiu as ideias iniciais de mediação social e cultural 

de Vygotsky, procurando realçar como a atividade humana (mesmo individual) 

não deve ser vista enquanto fenómeno isolado, mas sim sistémico e situado no 

quadro mais alargado dos sistemas de relações sociais. 

 

“A psicologia humana está centrada na atividade dos indivíduos, 

que tem lugar num coletivo - i.e. juntamente com outras pessoas - ou em 

situações em que o sujeito lida diretamente com o mundo dos objetos que 

o rodeiam (...) se removêssemos a atividade humana do sistema das 

relações sociais e da vida social, ela não existiria (...) a atividade humana 

individual é um sistema dentro de outro sistema de relações sociais. Ela 
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não existe sem estas relações.” (Leont’ev, 1981, pp. 46-47, em Cole, 1985, 

p.151) 

 

Do aprofundamento de reflexão que este autor fez sobre a relação entre 

a ação individual e a atividade coletiva resultou um modelo hierárquico da 

atividade humana (atividade – ação – operação), que Leont’ev (1978) 

exemplifica com o exemplo da ‘caçada primitiva e coletiva’ e que é analisada 

por Axel (1997) da seguinte forma:  

“A caçada coletiva é a atividade, a caça o seu objeto, e a fome da 

presa é o seu motivo. Quando os batedores fazem barulho para assustar o 

veado, o bater das suas mãos é uma operação, e o bater como um todo é 

uma ação dentro da atividade da caça, motivada pela fome a ser satisfeita 

pela realização da atividade. Esta ação de fazer barulho tem como objetivo 

assustar o veado. No entanto, o objetivo contradiz o objeto e motivo da 

atividade, que é apanhar o animal e distribuir e consumir a comida. A ação 

dos batedores é parte da atividade na base do seu saber consciente de que 

eles assustam o veado para que ele possa ser apanhado. Isto implica que a 

consciência humana tem um aspeto representacional mediador e 



 

 

 

 

Additional info can go here… 

30 

mobilizador. A ação dos batedores só é possível na condição de 

representar a ligação entre o objetivo da sua ação e o motivo da atividade 

cooperativa. Eles precisam de ser capazes de representar relações entre 

objetos, mesmo sendo irrelevante para as suas necessidades reais, ou 

então eles continuarão simplesmente por si próprios e dessa forma muitas 

vezes falhando a obtenção do objeto. As suas consciências específicas e 

particulares são constituídas através do seu conteúdo, o qual tem como 

elementos os significados. Através dos significados eles são capazes de 

representar a relação entre o motivo e o objetivo da ação; desta forma eles 

implicam-se na atividade; faz sentido para os batedores.” (pp. 137- 138). 

 

Este exemplo é muito rico para se compreender as noções base da 

abordagem, em particular, a ideia de objeto e motivo. Para Leont’ev, uma 

atividade distingue-se de outra principalmente pelo seu objeto e motivo e isto 

pode ser a chave para nos apercebermos do desenvolvimento da atividade (que 

não é estática mas dinâmica). Se, por exemplo, um batedor descobrir que é 

divertido bater, se começar a bater a seu belo prazer, ele está motivado pelo 

bater; o bater, em si mesmo, passa a ser um objeto e não uma ação e, dessa 
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forma, produz uma nova atividade a partir do que anteriormente era uma ação. 

Uma ação pode, portanto, desenvolver-se tornando-se numa atividade pela 

aquisição de um motivo. Por outro lado, uma atividade pode tornar-se uma ação 

se o seu motivo se desvanece, e pode integrar-se noutra atividade. Da mesma 

forma, uma ação pode evoluir para uma operação, capaz de cumprir várias 

ações. As operações, por sua vez, estão intimamente ligadas com as condições 

disponíveis para realizar as ações.  

Temos, então, um modelo da atividade humana que propõe uma 

estrutura hierárquica: atividade (ligada a um motivo) – ação (ligada a um 

objetivo) – operação (ligado a condições). Esta perspetiva permite-nos, por um 

lado, identificar elementos da atividade ao mesmo tempo que nos alerta para o 

facto de que esses elementos têm apenas um carater potencial, não 

determinista nem definitivo, o que nos exige uma atenção constante à dinâmica 

do processo de desenvolvimento da atividade – “A atividade é uma unidade 

molar, não uma unidade aditiva da vida do sujeito […] é um sistema que tem a 

sua estrutura, as suas transições e transformação internas, o seu próprio 

desenvolvimento. (Leont’ev, 1978, p. 50). Com Leont’ev estamos, portanto, na 

2ª geração da Teoria da Atividade em cuja conceptualização da atividade já se 



 

 

 

 

Additional info can go here… 

32 

inclui a divisão de trabalho, como vimos no exemplo da caçada, que ajuda a 

diferenciar entre o que é conseguido coletivamente do que o é individualmente.  

Mas, segundo Engeström (1987), este desenvolvimento ainda não seria 

satisfatório para modelar a atividade coletiva. É este autor que propõe uma 3ª 

geração da Teoria da Atividade em que são explicitados novos componentes do 

denominado Sistema de Atividade, que permitem dar maior visibilidade à 

natureza coletiva da atividade e explorar com mais detalhe as relações 

complexas que ocorrem entre os diversos componentes de um sistema de 

atividade. Na figura 2 apresentamos o esquema gráfico que Engeström propõe 

como representação visual do alargamento do modelo de Vygotsky (incluindo 

os aprofundamentos de Leont’ev).  

 

Figura 2 - Estrutura do sistema da atividade humana, adaptado de Engeström (1987) 
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Nesta forma enriquecida de representar a estrutura de um sistema de 

atividade são, então, salientados vários aspetos. Por um lado, o sujeito refere-

se ao indivíduo (ou grupo) cujas perspetivas estão a ser analisadas e que está 

em ação orientado para um objeto, ou seja, para um espaço problema para o 

qual a atividade se dirige com o fim de o moldar ou transformar num produto. 

Os artefactos mediadores (físicos, simbólicos, externos ou internos), muitas 

vezes nomeados como instrumentos ou ferramentas, são também moldados na 

atividade. Na atividade tais instrumentos são usados pelo sujeito para atingir 

os esperados produtos, num enquadramento em que existem regras (explícitas 

ou implícitas) que regulam as ações e interações no sistema. Os participantes 

do sistema de atividade que têm um mesmo objeto constituem a comunidade, 

na qual acaba por existir uma divisão de trabalho ou seja, de tarefas que são 

divididas horizontalmente entre os diversos membros da comunidade e 

verticalmente em relação ao poder e estatuto. O que une esses participantes é 

um “objeto coletivo e um motivo (que são) concretizados nas ações individuais 

ou coletivas orientadas para um fim” (Hasu & Engeström, 2000, p. 63), sendo o 

objeto coletivo e o motivo que distinguem uma atividade de outra. 
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Ao identificar mais elementos no sistema de atividade – inserindo o 

sujeito numa comunidade a que está inerente uma organização (com regras) e 

uma determinada divisão de trabalho – Engeström dá visibilidade à existência 

de uma maior diversidade de relações como, por exemplo, as relações entre o 

sujeito e a comunidade. Desta forma, já não são só os artefactos a ter um papel 

mediador entre sujeito e objeto; ao focarmo-nos nas relações entre as 

diferentes componentes do sistema podemos aperceber-nos do seu papel 

também mediador nessas relações como é, por exemplo, o das Regras (entre 

Sujeito e Comunidade, ou entre o Sujeito e a Divisão de trabalho).  

Nesta teoria tem-se verificado, portanto, uma evolução que tem vindo a 

dar visibilidade crescente à complexidade inerente aos sistemas de atividade, 

mas que também tem ampliado a complexidade da própria teoria. Em jeito de 

resumo das ideias fundamentais desta perspetiva, Engeström (2001) explicita 

5 princípios da Teoria da Atividade: 

O primeiro princípio é a afirmação de que a principal unidade de análise 

é “um sistema de atividade coletivo, mediado por artefactos e orientado para 

um objeto, considerado nas suas relações em rede com outros sistemas de 

atividade” (Engeström, 2001, p. 136). 
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O segundo princípio refere-se à multiplicidade de vozes que está 

presente num sistema de atividade decorrentes, por exemplo, pelas diferentes 

posições que decorrem da divisão de trabalho, mas também pelas múltiplas 

perspetivas, interesses e tradições que estão presentes numa comunidade –

“um sistema de atividade carrega múltiplas camadas e vertentes de história 

gravadas nos seus artefactos, regras e convenções” (Engeström, 2001, p. 137). 

Esta diversidade tem o potencial de ser uma fonte de problemas que exigem 

tradução e negociação entre os participantes mas que, por isso mesmo, tem 

também o potencial de ser fonte de transformação no sistema. 

O terceiro princípio, o da historicidade, argumenta que só através do 

estudo da história de um sistema de atividade (história local mas também da 

evolução de ideias e ferramentas) se pode compreender não só os seus 

problemas como as potencialidades, pois, à medida que a atividade se vai 

desenvolvendo as fases anteriores da atividade não desaparecem, elas ficam 

embebidas e é sobre elas que as posteriores se constroem. 

Um outro princípio, o quarto, refere-se ao papel central das contradições 

que existem nos sistemas de atividade. São “tensões estruturais acumuladas 

historicamente no interior e entre os sistemas de atividade” (Engeström, 2001, 
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p. 137). Em parte são fruto da multiplicidade de vozes, de histórias, de 

interesses e de artefactos, podendo manifestar-se quando, por exemplo, são 

introduzidos novas tecnologias ou novos participantes nos sistemas. Podem 

gerar distúrbios e conflitos mas também podem ser um motor de 

transformação, tanto das atividade como dos indivíduos (ou grupos). 

Finalmente, o quinto princípio refere-se à possibilidade de ocorrerem 

transformações expansivas nos sistemas de atividade. Como já foi mencionado 

antes, uma característica dos sistemas de atividade é serem dinâmicos, por isso, 

sujeitos a mudanças ao longo do seu desenvolvimento que Engeström (2001) 

refere “ocorrer em longos ciclos de transformações qualitativas” (p. 137). Ora, 

é quando as transformações são acompanhadas de reconceptualizações dos 

objetos e motivos que elas são expansivas, ou seja, que elas abrem o horizonte 

de possibilidades para dar lugar a novos modos de atividade, mais poderosos, 

mais ajustados às mudanças que o agravamento das contradições exigiria.   

Tendo por base estes princípios da Teoria da Atividade, assim como o 

modelo alargado de sistema de atividade e, em particular, a noção de 

transformação expansiva, Engeström elabora uma proposta de abordagem à 

aprendizagem (que apresenta como uma aplicação da Teoria da Atividade) que 
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denomina de aprendizagem expansiva – “Aprendizagem expansiva é 

movimento de ações para atividade” Engeström (2010, p. 76).  

Em 2001, identificava como centrais à sua proposta dois contributos 

teóricos: (i) o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), 

desenvolvido inicialmente por Vygotsky, e (ii) a teoria de aprendizagem 

proposta em 1972 por Gregory Bateson4.  

A ZDP, tal como Vygotsky (1978) a apresenta, é “a distância entre o nível 

de desenvolvimento atual que se pode determinar pela resolução independente 

de problemas e o nível de desenvolvimento potencial determinado pela 

resolução de problemas sob orientação de um adulto ou em colaboração com 

parceiros mais capazes” (p. 86). Neste entendimento, está-se a falar do 

desenvolvimento individual de crianças ou jovens que, para estes autores, é, em 

grande parte, fruto da aprendizagem.  

                                                

4 Esta abordagem é, segundo Engeström (2001), útil para enfrentar o desafio da compreensão de “pessoas e 
organizações estarem sempre a aprender algo que não é estável, nem definido ou compreendido 
antecipadamente” (p. 138). Apresenta da seguinte forma os 3 níveis de aprendizagem de Bateson: (i) 
aprendizagem I – que se refere ao condicionamento, à aquisição de respostas corretas para um dado contexto; 
(ii) aprendizagem II – quando as pessoas adquirem regras profundas e padrões de comportamento 
característicos do próprio contexto como, por exemplo, a aprendizagem, na escola, do currículo ou de como 
agradar ao professor; (iii) aprendizagem III – que pode ocorrer, por exemplo, quando o contexto bombardeia 
os participantes com pedidos contraditórios de tal forma que uma pessoa (ou grupo) começa a questionar o 
sentido ou significado do contexto e constrói uma alternativa mais alargada do contexto. 
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A continuação do trabalho de Engeström (1987) leva-o a alargar este 

conceito a atividades e a grupos, apoiando-se precisamente na historicidade 

inerente aos sistemas de atividade considerando, então, a ZDP como: “a 

distância entre as ações quotidianas de indivíduos e a historicamente nova 

forma de atividade social que pode ser gerada coletivamente como uma solução 

para as dualidades que potencialmente existem nas atividades quotidianas” (p. 

174). 

Estamos, então, a falar de transformações que se vão sucedendo nas 

atividades numa trajetória (que, em geral, não é nada linear) surgindo quase 

como necessárias para que se possam ultrapassar as contradições subjacentes 

às situações (que são dinâmicas) e que se manifestam, em geral, na forma de 

tensões ou conflitos. Mas é a capacidade de se enfrentar coletivamente essas 

tensões, que permite aos participantes gerar novas soluções e, desta forma, que 

se ampliem ou alarguem as potencialidades da atividade que une esse coletivo. 

E este processo não termina, parecendo ser cíclico ao longo do 

desenvolvimento da atividade e das comunidades, tal como Engeström (2001) 

salienta: “um ciclo completo de transformação expansiva pode ser 
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compreendido como uma viagem coletiva através da zona de desenvolvimento 

proximal da atividade” (p. 137).  

Inerente a essa evolução transformativa que expande as 

potencialidades, ocorrem aprendizagens (tanto individuais como nos coletivos 

e organizações), sendo identificadas por Engeström (2010) sete ações de 

aprendizagem expansiva que, idealmente ocorrem em cada um desses ciclos 

(que se podem entender mais como espirais do que ciclos fechados e separados 

uns dos outros). 

 

Figura 3 - Sequência das ações de aprendizagem num ciclo expansivo de aprendizagem 

(adaptado de Engeström, 2010)  
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A análise, revisão e reformulação de modelos das situações que são 

feitos pelos sujeitos na busca de soluções para os problemas nas atividades, vão 

dando origem a sucessivas transformações expansivas no sistema de atividade, 

através da reconceptualização do objeto e motivos da atividade "envolvendo 

um horizonte mais vasto de possibilidades que os anteriores modos da 

atividade" (Engeström, 2001, p. 137). A aprendizagem expansiva está assim 

visivelmente ligada à transformação do sistema mas também dos participantes 

já que é nessas sucessivas reconceptualizações de objeto e motivos que os 

participantes se vão tornando mais capazes a analisar e solucionar os 

problemas que lhes surgem, enfim, vão aprendendo. Assim, não só a 

aprendizagem impulsiona o desenvolvimento individual (como afirmava 

Vygotsky) mas ela pode produzir padrões e formas de atividade novos e 

culturalmente expansivos, porque mais amplos e poderosos.  

Na aprendizagem expansiva, os sujeitos constroem um novo objeto ou 

conceito que é o produto da atividade conjunta (Engeström, 2010). É na prática 

que esse novo objeto é implementado dando origem ao que Engeström, (2010, 

referindo Paavola, Lipponen, & Hakkarainen, 2004), sugeriu de “knowledge 
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creation”5. Tal como este autor refere, “o ‘o quê’ da aprendizagem expansiva 

consiste num triplo: um padrão expandido de atividade; um conceito teórico 

correspondente; e um novo tipo de agência” (Engeström, 2010, p. 79).  

Relativamente ao contexto da escolaridade vale a pena refletir sobre o 

que Engeström (1987) salienta: 

“A essência da atividade de aprendizagem é a produção de, objetiva 

e socialmente, novas estruturas de atividade (incluindo novos objetos, 

instrumentos, etc.) a partir das ações que manifestavam as contradições 

internas das formas precedentes da atividade em questão. A atividade de 

aprendizagem é o domínio da expansão de ações para uma nova atividade. 

Enquanto a escolaridade tradicional é uma atividade essencialmente 

produtora de sujeitos e a ciência tradicional é uma atividade produtora de 

instrumentos, a atividade de aprendizagem é uma atividade produtora de 

atividades”. (p. 125) 

 

                                                

5 A ideia de “knowledge creation” é referida por Engeström como sendo uma terceira metáfora sugerida por 
Paavola, S., Lipponen, L. and Hakkarainen, K., 2004 (citados por Engeström, 2010) que ajuda a mostrar como é 
que a metáfora da “expansão”, que Engeström considera fundamental na sua visão de aprendizagem, é 
qualitativamente diferente das metáforas de aquisição e participação “Na aprendizagem expansiva, os 
aprendentes aprendem algo que ainda não existia ali” (Engeström, 2010, p. 74). 
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Mesmo no caso dos contextos escolares, a aprendizagem não pode ser 

vista como um mero processo de aquisição de conhecimentos inertes que, 

talvez mais tarde, venham a ser usados noutros contextos e formas. Ela é um 

processo orientado por contradições na atividade de aprendizagem entre os 

alunos e as influências institucionais (mais próximas ou históricas) ou entre as 

salas de aulas e outros sistemas de atividade. Aprender e desenvolver significa 

resolver ou transformar essas contradições tanto ao nível individual como ao 

nível do sistema.  



 

 

 

 

Additional info can go here… 

43 

Referências 

Alrø, H. & Skovsmose, O. (2002) Dialogue and Learning in Mathematics Education: Intention, 

Reflection, Critique. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 

Axel, E. (1997). ‘One developmental line in European Activity Theories,’ in Cole, M., 

Engeström, Y and Vasquez, O., Eds. Mind, Culture and Activity: Seminal papers from the 

Laboratory of Comparative Human Cognition, Cambridge: Cambridge University Press. 

Cole, M. (1985). The zone of proximal development: where culture and cognition create 

each other. In J. Wertsh (Ed.). Culture, communication and cognition.  Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Engestrom, Y. (1987). Learning by expanding: an activity-theoretical approach to 

developmental research Helsinki: Orienta-Konsultit. 

Engeström, Y. (2001). Expansive learning at work: Toward an activity-theoretical 

conceptualization. Journal of Education and Work, 14(1), 133-156 

Engeström, Y. (2010). Activity theory and learning at work. In M. Malloch, L. Cairns, K. 

Evans & B. N. O’Connor (Eds.), The Sage handbook of workplace learning. Los Angeles: 

Sage (pp. 86-104). Disponível em 

http://www.helsinki.fi/cradle/documents/Engestrom%20Publ/Chapter%20for%20Mallo

ch%20book.pdf (consultado em julho 2013) 

Fernandes, E. (2004). Aprender Matemática para Viver e Trabalhar no Nosso Mundo. 

[Learning Mathematics to Live and Work in Our World]. PhD Thesis. Universidade de 

Lisboa http://cee.uma.pt/people/faculty/elsa.fernandes/artigos/Tese%20EMdSF.pdf 

http://www.helsinki.fi/cradle/documents/Engestrom%20Publ/Chapter%20for%20Malloch%20book.pdf
http://www.helsinki.fi/cradle/documents/Engestrom%20Publ/Chapter%20for%20Malloch%20book.pdf


 

 

 

 

Additional info can go here… 

44 

Fernandes, E. (2005). Currículo de Ensino e Currículo de Aprendizagem da Comunidade de 

Prática dos Aprendizes de Serralheiro – Actas do VIII Congresso da Sociedade 

Portuguesa de Ciências da Educação. abril, Castelo Branco.  

Fernandes, E. (2012a). ‘Robot can’t be at two places at the same time’: material agency in 

mathematics class. In T.Y. Tso (Ed.) Proceedings of the 36th Conference of the 

International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 2, pp. 227-234. 

Taipei, Taiwan: PME. 

Fernandes, E. (2012b). Aprender Matemática com robots: A dança entre a agência material 

e agência conceptual. Atas do XXIII Seminário de Investigação em Educação 

Matemática. Coimbra. APM.  

Gresalfi, M. S., Martin, T., Hand, V. & Greeno, J. (2009). Constructing competence: An 

analysis of student participation in the activity systems of mathematics. Educational 

Studies in Mathematics, 70(1), 49-70 

Hasu, M., & Engeström, Y. (2000). Measurement in action: An activity-theoretical 

perspective on producer-user interaction. International Journal of Human-Computer 

Studies, 53, 61-89. 

Lave, J. (1988). Cognition in Practice: Mind, mathematics and culture in everyday life. 

Cambridge. Cambridge University Press. 

Lave, J. (1992). Word problems: a microcosm of theories of learning. In P. Light & G. 

Butterworth (eds). Context and Cognition: Ways of learning and knowing, (pp. 74-92). 

Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf. 



 

 

 

 

Additional info can go here… 

45 

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. New 

York: Cambridge University Press.  

Leont’ev, A. N. (1978). Activity, consciousness, and personality. Englewood Cliffs: Prentice-

Hall. 

Leont’ev, A. N. (1981). Problems of development of the mind. Moscow: Progress. 

Matos, J. F (2010) Towards a Learning Framework in Mathematics: Taking Participation 

and Transformation as key Concepts. In M. Pinto & T. Kawasaki (Eds.). Proceedings of 

the 34th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics 

Education, Vol. 1, pp. 41-59. Belo Horizonte, Brazil: PME. 

Santos, M. P. (2004). Encontros e Esperas com os ardinas de Cabo Verde: Aprendizagem e 

participação numa prática social. Tese de Doutoramento em Educação – Didática da 

Matemática (FC- UL). Disponível em 

https://sites.google.com/site/madalenapintosantos/doutoramento (consultado em 

julho 2013) 

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. 

Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Wenger, E. (1998). Communities of practice: learning, meaning and identity. Cambridge, 

USA: Cambridge University Press. 

Wenger, E. (2010). Communities of practice and social learning systems: the career of a 

concept. In: Blackmore, C. (Ed.) Social Learning Systems and communities of practice. 

Springer Velag and the Open University. 

https://sites.google.com/site/madalenapintosantos/doutoramento


 

 

 

 

Additional info can go here… 

46 

Wenger, E., McDermott, R. Snyder, W. M. (2002). Cultivating communities of practice. 

Boston, Massachusetts, USA: Harvard Business School Press. 

Werstch, J. V. (1991). Voices of the mind: a sociocultural approach to mediated action. 

Cambridge, M.A: Harvard University Press. 

 

 

  



 

 

 

 

Additional info can go here… 

47 

Capítulo II         

Cenários de Aprendizagem como recursos 

estruturantes da ação em educação6 

João Filipe Matos 

Pensar a aprendizagem como parte integrante das práticas sociais em 

que as pessoas se envolvem, implica pensar a escola como local onde se devem 

realizar práticas que têm inerentes aprendizagens significativas e relevantes 

para a formação das crianças e dos jovens que a frequentam. Deste princípio 

decorre a necessidade de definir campos de possibilidades para que no design 

de determinadas práticas se inclua a sua adequação às aprendizagens que se 

pretende promover. 

Para conceber o design de práticas pedagógicas na escola das quais 

decorram aprendizagens determinadas, é fundamental conceber e explicitar 

trajetórias de aprendizagem. A definição destas trajetórias exige a 

                                                

6 Nota: este texto constitui uma extensão reflexiva do trabalho realizado no domínio dos cenários de 

aprendizagem no projeto LEARN (2007). 

 

http://nonio.fc.ul.pt/atms/learn/produtos/cenarios/cenariosaprendizagemA.pdf
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caracterização dos cenários em cuja estrutura irão decorrer as práticas e criar 

os recursos e as condições para que este processo se concretize com sucesso. 

Pensar em cenários de aprendizagem é algo que o professor faz na sua 

prática docente se se considerar que ao planificar a sua prática pedagógica 

quotidiana, o professor desenha ou antecipa, de uma forma mais ou menos 

consciente, diferentes tipos de situações que procurará criar e nas quais 

pretende envolver os alunos. Esse desenho depende de vários fatores tais como 

o contexto social e organizacional em que se realiza a aprendizagem, dos 

conhecimentos e competências que pretende que os seus alunos adquiram num 

dado domínio, das metodologias e das estratégias que poderá adotar no 

trabalho com os alunos, das motivações que deseja criar e sustentar nos alunos, 

dos recursos que mobiliza e que integra nas práticas e do modelo de avaliação 

que adota. 

Mas o recurso a cenários de aprendizagem não é exclusivo da escola. Os 

cenários de aprendizagem constituem um recurso estratégico usado em muitas 

outras áreas de atividade associadas, por exemplo, na formação de adultos, 

visando a aprendizagens em domínios específicos. 
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Numa perspetiva situada da aprendizagem, o conceito de cenário surge 

em diversos domínios de atividade como um modo abrangente de equacionar 

e articular os diversos componentes constitutivos de situações de 

aprendizagem. Mas o conceito pode ser utilizado como um conceito prospetivo 

para desenhar cenários de futuro (e numa fase de design e de planeamento as 

aprendizagens são sempre ‘eventos futuros’) que ajudam as pessoas fazer face 

à imprevisibilidade e a situações novas projetando desse modo o campo para 

novas aprendizagens – ou seja, transformações nas suas ideias e nas suas 

conceções. 

Cenários são histórias sobre pessoas e as atividades por elas 

desenvolvidas. Têm como elementos característicos básicos: um contexto, um 

ponto de partida para a descrição do enredo da história (noutras perspetivas 

designado de ‘centro de interesse’), os atores que participam na história com as 

suas finalidades, os seus motivos e os seus objetivos. Estes últimos visam a 

introdução de mudanças no contexto em que realizam a sua atividade. 

Frequentemente existe uma finalidade principal que permite responder à 

questão ‘o que deu origem a esta história ou a este cenário?’. Do mesmo modo, 

frequentemente existe também um ator ou atores principais, o que permite 
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responder à questão ‘esta história é sobre o quê?’. Os cenários têm um enredo, 

uma estrutura com linhas de desenvolvimento, e incluem sequências de ações 

e de eventos, coisas que atores fazem, coisas que lhes acontecem, coisas que 

ficam por realizar. Mas é essencial reter a ideia de que o design do cenário não 

tem uma natureza determinista no sentido em que alterações que ocorram 

podem afetar quer a finalidade do cenário quer o desenrolar das atividades e 

eventos que nele é suposto ocorrerem. 

Os cenários de aprendizagem constituem-se como recursos que as 

pessoas utilizam para modificar ou transformar as suas ideias prévias acerca 

de alguma coisa. Não se trata de projeções ou planeamentos de ações futuras 

mas sim de elementos estruturais que dão forma às trajetórias de 

aprendizagem das pessoas. 

Em termos pedagógicos (e no domínio da educação e formação) pode 

considerar-se um cenário de aprendizagem como uma situação hipotética de 

ensino-aprendizagem (puramente imaginada ou com ligação a situações 

vividas) composta por um conjunto de elementos essenciais: o contexto em que 

a aprendizagem tem lugar (da qual fazem parte as pessoas envolvidas), o 

domínio de conhecimento em que o cenário pode ser situado (incluindo 
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domínio multi e transdisciplinares), os papéis desempenhados pelos diferentes 

agentes e moldados pelos seus objetivos), a história ou enredo que estabelece 

as condições para o desenvolvimento do cenário incluindo sequências de 

eventos e criando uma estrutura coordenada que acaba por constituir um 

tipologia de atividade. A trajetória realizada na ação pelas pessoas desemboca 

tipicamente nalgum tipo de desfecho ou de produto. Este produto não deve ser 

entendido aqui no sentido estritamente reificado, isto é, o produto deve 

representar o processo e não ser entendido, avaliado e valorizado fora do 

processo social que lhe deu origem e que inclui de forma essencial a 

participação das pessoas envolvidas. 

Por outro lado, há características do cenário de aprendizagem que 

devem ser referidas explicitamente uma vez que constituem travejamentos que 

podem determinar a qualidade intrínseca do cenário: o caráter inovador, o 

sentido transformador, o sentido prospetivo, a flexibilidade e adaptabilidade, o 

poder metodológico e o caráter apelativo e potencialmente motivador para a 

audiência a que se destina.  

É importante chamar a atenção para o problema das representações ao 

desenvolver cenários de aprendizagem. A representação de elementos de uma 
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situação deve ser pensada de forma articulada com os objetivos a atingir e os 

recursos a usar no desenvolvimento da atividade. É igualmente importante que 

as orientações dadas às pessoas (e.g. através de guiões, vídeos) usem 

representações coerentes com os elementos constitutivos do cenário.  

De salientar ainda que a metodologia de desenvolvimento de cenários 

de aprendizagem deve aproveitar a lógica e os fundamentos do design based 

research para que o processo seja informado de forma recursiva pelos dados 

empíricos recolhidos junto dos participantes. Chama-se por isso a atenção para 

o fato da relevância estar na ação e interação entre as pessoas e não nos 

recursos usados.  

No quadro pedagógico escolar, é importante que os cenários de 

aprendizagem incluam formas de suscitar nos professores e nos alunos a 

reflexão sobre as suas necessidades para a sustentação da atividade, criando 

motivos que sejam relevantes para os participantes e subsequentemente 

definindo objetos orientadores da atividade. Importa por isso ter presente uma 

abordagem dialética permanente entre a ação individual e o sentido coletivo da 

atividade. Procura-se assim estabelecer a relação entre o nível das ações (na 

intervenção dos indivíduos) e o nível da atividades (relativo ao coletivo). 
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É possível organizar alguns princípios para o design de cenários de 

aprendizagem incorporando-os no design. 

Princípio I: Os Cenários de Aprendizagem devem ser construídos com 

base na ideia de design participativo, isto é, os cenários de aprendizagem não 

devem ser construídos por uns (que os concebem) para outros (que puramente 

os utilizam). Na base da sua conceção deve estar o diálogo explícito e a 

colaboração estreita entre os vários intervenientes, nomeadamente 

professores e alunos. 

Princípio II: Os Cenários de Aprendizagem devem basear-se no contexto 

e nas necessidades dos seus utilizadores, isto é, refletir as necessidades 

sentidas pelos professores (como é que poderei ajudar os meus alunos a 

aprender mais Matemática e/ou Informática usando a robótica como suporte?) 

e contar com o seu envolvimento e colaboração na procura de respostas 

concretas. Por outro lado, devem igualmente contemplar os interesses e 

necessidades dos alunos (o que exige a preocupação de tomar contacto, 

conhecer e valorizar tais interesses e necessidades), possibilitando-lhes o 

acesso a modos de aprendizagem mais próximos daqueles que são 

característicos do mundo digital em que nasceram e vivem. 
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Princípio III: Os Cenários de Aprendizagem devem decorrer de um 

processo dinâmico de experimentação e reflexão; o design dos cenários deve 

ser concebido como algo que se desenvolve ao longo de um período prolongado 

de tempo e inclui várias fases de trabalho. Partindo de uma ideia inicial 

prospetiva (por exemplo, uma história que evoca uma situação desejável 

futura), é possível disponibilizar e construir ferramentas e materiais, 

experimentar a sua aplicação, avaliar o impacto da sua utilização na sala de 

aula, proceder a reajustamentos de todo o processo e iniciar de novo esse ciclo 

quando for considerado pertinente. Durante esse período, os cenários de 

aprendizagem devem ser sempre entendidos como elementos em construção, 

mutáveis, que vão sendo alvo de alterações e reajustes à medida que os motivos 

dos sujeitos e as relações entre os vários componentes dos sistemas de 

atividade em que estão a ser utilizados se vão modificando. Os cenários devem 

ser avaliados e continuamente melhorados, a partir da identificação de 

contradições e inovações imprevistas que emergem como resultado da 

introdução de novos elementos nos sistemas de atividade (inclusive, propostos 

pelos próprios cenários), ou mesmo, resultantes da interação com outros 

sistemas de atividade. 
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Capítulo III        

Narrativas – Como as entendemos e usámos 

Madalena Pinto dos Santos 

1. Narrativas? O que é isso? 

Quando pretendemos partilhar um acontecimento ou situação com 

alguém, acabamos por organizar uma ‘história’, ou seja, tentamos narrar o que 

se passou tendo em conta os acontecimentos mas também o nosso interlocutor, 

selecionando o que consideramos ser mais relevante para ele. Mas, durante 

esse ato de narrar, ao selecionarmos informações e elaborarmos interpretações 

com vista à construção de uma dada versão dos eventos – a nossa versão – 

acabamos por estar envolvidos, também, numa construção de sentido, para nós 

próprios, do que observámos ou vivemos. Desta forma, estamos igualmente a 

tornar visíveis as nossas interpretações sobre o que aconteceu, dando assim 

possibilidade aos nossos interlocutores de perceberem alguns dos nossos 

princípios de interpretação.  
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Em suma, na ‘história’ ou narrativa que construímos não estamos, 

apenas, a procurar construir um ‘retrato’ do que aconteceu para o partilhar com 

outros, nela transparece muito do que valorizamos nos acontecimentos ou 

situações, de como refletimos sobre eles e, também, de como percecionamos a 

nossa audiência.  

Mas, além deste entendimento ‘comum’ do que podem ser narrativas, o 

termo assume significados mais específicos no âmbito da investigação, 

podendo falar-se de ‘investigação em narrativas’ (inquiry into narratives) ou de 

‘investigação narrativa’ (narrative inquiry). Estas diferentes denominações 

mostram que “narrativa é simultaneamente fenómeno e método”, como 

afirmam Connelly & Clandinin (1990, p. 2). Estes autores distinguem essas duas 

formas utilizando o termo ‘história’ para o fenómeno e ‘narrativa’ para a 

investigação:  

“Nós dizemos que as pessoas por natureza conduzem vidas 

historiadas e contam histórias das suas vidas, enquanto os investigadores 

narrativos descrevem essas vidas, recolhem e contam as suas histórias, e 

escrevem narrativas da experiência” (Connelly & Clandinin, 1990, p. 2). 
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O objetivo principal desta secção é tornarmos clara a perspetiva que 

adotámos para a construção das narrativas que estamos a partilhar neste livro 

e do papel que tiveram no projeto de que este livro é um dos produtos finais. 

Mas iremos apresentar, também, uma breve panorâmica do sentido que as 

narrativas têm tido na investigação em educação.  

2. Como têm estado presentes as narrativas na 

investigação  

O termo ‘narrativa’ tem tido uma presença relevante na investigação em 

ciências humanas e sociais nas últimas décadas, mas está longe de ter um 

sentido único pois “se refere a uma diversidade de tópicos, métodos de 

pesquisa e análise, e de orientações teóricas” (p. 3), como realçam Andrews, 

Squire e Tamboukou (2008). 

Neste campo de investigação, as narrativas têm sido utilizadas quer 

como ferramentas de análise quer enquanto forma de divulgação de resultados, 

ou seja, como forma de conhecer e como forma de escrita.  

Mas mesmo quando não são intencionalmente escolhidas enquanto 

formato ou dados, as narrativas parecem estar presentes na escrita científica. É 

neste sentido que, Laurel Richardson (1997) argumenta que:  
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“Toda a escrita no campo da ciência social depende de uma estrutura 

e instrumentos de narrativa, embora o enquadramento ‘científico’ encubra, 

frequentemente, essa estrutura e instrumentos, o que é, em si próprio uma 

meta-narrativa” (Lyotard, 1979, p. 27). 

Podemos ver aqui uma proximidade com a afirmação de Rabelo (2011) 

quando afirma que “a narrativa não é só estrutura de enredo nem historicidade. 

Para Bruner (1990), é uma forma de utilizar a linguagem” (p. 175).   

Numa linha de reflexão próxima, Pat Sikes (2006) ao clarificar o 

significado de ‘narrativa’ vai ainda mais longe, salientando que:  

“(…) não há técnicas totalmente precisas nem verdadeiras para 

capturar e relatar aspetos da vida (…) Todas as tentativas, quer sejam em 

palavras ou números ou imagens visuais, só podem ser representações, e, por 

isso, interpretações. E, particularmente no campo da investigação social”. (s/ 

pg.) 

Dentro destes parâmetros, até os relatos de investigação que descrevem 

experiências controladas e apresentam dados estatísticos e resultados podem 

ser considerados narrativas. No entanto, Sikes (2006) acaba por situar a 

abordagem das narrativas, em termos de atividade investigativa, nas 
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metodologias qualitativas referindo-se tanto ao tipo de dados recolhidos 

(qualitativos) como ao modo como esses dados são analisados/interpretados 

e, depois, representados.  

Também Galvão (2005) situa esta linha investigativa nas abordagens 

qualitativas quando identifica um conjunto vasto de perspetivas dentro do que 

se denomina de investigação narrativa, que vão desde a análise de biografias e 

de autobiografias, histórias de vida, narrativas pessoais, entrevistas narrativas, 

etnobiografias, etnografias e memórias populares, até acontecimentos 

singulares, integrados num determinado contexto. Esta autora chama a atenção 

para que a “narrativa tem, no entanto, sempre associado um caráter social 

explicativo de algo pessoal ou característico de uma época.” (p. 329) 

Por sua vez, Moen (2006) identifica várias formas de utilizar narrativas 

nos estudos que as adotam.  

“Alguns investigadores focam-se na abordagem das narrativas 

enquanto método de pesquisa (Carter, 1993; Connelly & Clandinin, 1990; 

Gudmundsdottir, 1997, 2001), um género de pesquisa situado dentro da 

família da investigação qualitativa ou interpretativa. Outros assumem que a 

abordagem narrativa não é um método mas, sim, um quadro de referência 
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num processo de investigação, em que as narrativas são vistas como 

produtoras e transmissoras da realidade” (Heikkinen, 2002, p. 57). 

Esta autora situa a sua própria abordagem narrativa enquanto 

fenómeno e método (seguindo Connelly & Clandinin, 1990) uma vez que, no seu 

ponto de partida, “a abordagem narrativa é um quadro de referência, uma 

forma de refletir durante a totalidade do processo de investigação, um método 

de pesquisa, e um modo de representação do estudo.” (p. 57) 

Parece relativamente claro que fazer investigação narrativa não é um 

mero colecionar de histórias. Para conseguir assumir o carácter explicativo 

anteriormente referido, os investigadores debruçam-se sobre, por exemplo, o 

modo como as histórias são construídas, para quem e com que razões são 

construídas, ao mesmo tempo que têm de atender aos discursos utilizados.  

Na literatura sobre a abordagem narrativa, segundo Moen (2006), é 

possível identificar três pressupostos:  

“(primeiro) que os seres humanos organizam as suas experiências do 

mundo em narrativas. Segundo, os investigadores narrativos sustentam que 

as histórias que lhe são contadas dependem das experiências passadas e 

presentes dos indivíduos, dos seus valores, das pessoas a quem as histórias 
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estão a ser contadas, a quem se dirigem e quando e onde são contadas. O 

terceiro pressuposto, relacionado fortemente com o anterior, diz respeito ao 

caráter de múltiplas vozes (multivoicedness) que ocorre nas narrativas.” (p. 

60) 

Em geral, neste tipo de pesquisas, o foco principal de estudo são os 

significados que as pessoas, nas suas narrativas, dão às suas experiências. A 

busca desses significados tem como objetivo uma compreensão sobre a 

complexidade das vivências humanas, por isso, esta forma de investigação 

(qualitativa) “vai alicerçar-se na hermenêutica interpretativa e na 

fenomenologia” (Trahar, 2007, p. 2). Além disso, “as histórias que ocorrem 

dentro da abordagem da investigação narrativa são sempre contadas e 

interpretadas dentro de um esquema conceptual teórico” (p. 63), como realça 

Moen (2006). 

Estamos, assim, perante uma abordagem mais complexa do que o 

sentido comum envolto na noção de ‘narrativa’ poderia induzir. Como Freitas e 

Fiorentini (2007) explicitam: 

“o desenvolvimento de pesquisas narrativas não são práticas fáceis. 

(Ambas) demandam do narrador e/ou pesquisador um forte diálogo entre 
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teoria e prática, ou melhor, entre a experiência particular de vida de cada um 

e o movimento histórico-cultural das práticas sociais das quais faz parte. Se 

este diálogo não for estabelecido, podemos produzir, ao invés de narrativas 

ou pesquisas, simples relatos de experiência ou estudos acentuadamente 

técnicos” (p. 69). 

3. A perspetiva de narrativa adotada neste livro  

Neste livro, adotámos as narrativas como forma de partilha das várias 

vivências de implementação dos cenários de aprendizagem. Procurámos um 

modelo que nos fornecesse uma base comum de construção mas, ao mesmo 

tempo, permitisse a cada um dos narradores alguma flexibilidade para se 

ajustar ao seu estilo e às realidades vividas. Acabámos por optar pelo modelo 

que Labov identificou como sendo a estrutura sintática da generalidade das 

narrativas construídas para “recapturar as experiências passadas” (Labov, 

1972, p. 359). Esse modelo tem sido utilizado, fundamentalmente, como 

método de análise de narrativas, em particular, de professores. No entanto, 

aqui, ele é utilizado como ‘guião de escrita’ de cada uma das narrativas com que 
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pretendemos partilhar as experiências vivenciadas no projeto do ponto de vista 

dos investigadores que são, eles próprios, também professores.  

Nesta secção vamos, de forma breve, situar esse modelo no panorama 

dos métodos de análises de narrativas e apresentá-lo com o detalhe suficiente 

para o compreender, assim como para se perceber porque nos pareceu 

adequado para o objetivo deste livro.  

As várias abordagens que se têm dedicado ao estudo das narrativas 

podem ser diferenciadas, por exemplo, em relação aos métodos de análise que 

utilizam. Por exemplo, Galvão (2005) organiza os métodos que têm sido mais 

utilizados para analisar narrativas de professores em dois grandes modelos – 

os modelos sociolinguísticos e os psicolinguísticos – salientando que, embora 

propondo explicações dos discursos e textos, por vezes, contrastantes, acabam 

por proporcionar “meios complementares de exploração de como o 

conhecimento é transmitido pela linguagem” (p. 333). O modelo de Labov, que 

propõe uma estrutura de análise frequentemente aplicada às narrativas em 

educação, é enquadrado por aquela autora nos modelos sociolinguísticos que 

tendem a explicar os textos com referência às interações sociais e às ações do 
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narrador e, para os quais, “a ênfase está na relação entre os membros da 

comunidade e as formas e funções da linguagem” (p. 333). 

William Labov e Joshua Waletzky, em finais dos anos 60 e início dos anos 

70, levaram a cabo estudos que lhes permitiram desenvolver um esquema de 

análise de narrativas orais de experiências pessoais. Essa foi a base do modelo 

da estrutura narrativa que continuou a ser desenvolvido por Labov (1972).  

Segundo estes autores, as narrativas de experiências passadas têm duas 

funções – a referencial e a avaliativa. A função referencial consiste em dar 

informação à audiência através do recapitular da experiência vivida pelo 

narrador e, em geral, na mesma ordem em que os acontecimentos ocorreram. 

Por sua vez, a função avaliativa, que Labov diz ser ativada por todos os 

narradores nem que seja de forma implícita, consiste em revelar à audiência o 

significado da narrativa que o próprio autor lhe dá.  

Temos então, uma abordagem que se centra nos eventos que são 

tratados como textos de histórias ou, como Patterson (2008) salienta, enquanto 

“textos que têm por função representar os eventos passados em forma de 

história” (p. 23).  
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Vejamos, então, em que consiste a estrutura que Labov (1972) 

identificou como estando presente na generalidade das narrativas de 

experiências passadas. Segundo o autor, uma narrativa pode apresentar os 

seguintes elementos – Resumo, Orientação, Complicação da ação, Avaliação, 

Resultado (ou Resolução) e Coda. Nas palavras de Labov (1972) “a narrativa 

pode ser vista como uma série de respostas a questões subjacentes:  

(a) Resumo (O que é isto afinal?);  

(b) Orientação (Quem, quando, o quê, onde?);  

(c) Complicação da ação (E depois, o que aconteceu?);  

(d) Avaliação (E então, o que é que isto importa?);  

(e) Resultado (E por fim, o que aconteceu?)” (p. 370).  

Já o Coda não responde a nenhuma questão, ele encerra a narrativa 

tendo como função voltar a trazer a perspetiva para o presente – o narrador 

afasta o seu ouvinte dos eventos passados e trá-lo para a atualidade, ou seja, 

para o ponto em que ambos (narrador e ouvinte) entraram na narrativa.  

Embora as narrativas nem sempre apresentem todos estes elementos 

ou os apresentem na sequência que Labov sugere, “com este tipo de estrutura, 

um narrador constrói uma história a partir de uma experiência primária e 
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interpreta o significado dos acontecimentos, revelando a avaliação que está 

implícita” (Galvão, 2005). Ou seja, ainda nas palavras de Galvão (2005) “em 

narrativa o narrador fornece tanto o contexto como a interpretação, e este 

modelo põe também em evidência o contexto da ação” (p. 333). 

E estas são algumas das preocupações que temos neste livro, 

nomeadamente, dar conta do vivido e do contexto da ação, ao mesmo tempo 

que procuramos dar visibilidade à nossa interpretação dos acontecimentos de 

uma forma que possa ser percebida pelos leitores como familiar, informativa e 

relevante. Mas convém realçar que as nossas interpretações são informadas 

por um dado ponto de vista sobre a aprendizagem que é assumido no projeto 

(de que este livro é um produto). Essa perspetiva é, por sua vez, construída em 

torno de conceitos-chave associados a determinadas abordagens teóricas sobre 

o fenómeno da aprendizagem que funcionaram, no projeto, como pedras 

basilares do quadro de análise e reflexão sobre as questões organizadoras do 

projeto.  

Por outro lado, tal como Moen (2006) nos lembra recorrendo às 

palavras de Ricoeur (1981) “a interpretação não acaba com um relatório final 

da investigação. Muito pelo contrário, a narrativa final abre para um vasto 
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campo de interpretações pelos outros que lêem e ouvem esse relatório” (pg. 

62). 

4. O papel das narrativas neste e-book e projeto 

O propósito deste livro é amplo, nomeadamente, partilhar os cenários 

de aprendizagem da matemática e da informática com utilização de robots que 

foram implementados no projeto, a vivência dessa implementação e um dado 

modo de pensar sobre a aprendizagem. Com a parte dedicada às narrativas 

estamos a dar particular atenção ao segundo propósito, de uma forma que 

permita aos leitores: 

(i) perceber o modo como concretizámos os cenários de aprendizagem 

em diversos ambientes;  

(ii) antecipar algumas dificuldades dessa implementação; 

(iii) identificar algumas das potencialidades para a aprendizagem dos 

alunos que os cenários de aprendizagem criados e implementados podem 

apresentar.  

A opção pela construção de narrativas acabou por cumprir um duplo 

papel no projeto. Por um lado, o formato de narrativa pareceu-nos adequado 
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aos propósitos (partilha do vivido) e à audiência potencial deste livro que é, 

preferencialmente, professores ou pessoas que refletem sobre o campo da 

educação. Imaginamos que estes diferentes públicos poderão ter interesse em 

detalhes diversificados, nomeadamente:  

- como é que, nos campos realistas observados (em situação de sala de 

aula, em trabalhos de projeto e em ambiente virtual), foi concretizado cada 

cenário de aprendizagem;  

- como é que a forma de pensar sobre a aprendizagem assumida no 

projeto, está presente nos cenários de aprendizagem criados, na  organização 

dos ambientes observados assim como nas interpretações que são feitas sobre 

as aprendizagens dos alunos que viveram as situações.  

Por outro lado, a opção pelo formato de narrativas acabou por ter, 

dentro do grupo de investigação, um papel de natureza metodológica que 

passamos a explicar. Este grupo é constituído por várias pessoas que 

apresentam uma razoável diversidade, nomeadamente, em termos de: 

- focos de preocupação, tanto relativamente aos pressupostos teóricos 

como aos níveis e disciplinas de ensino (matemática ou informática); 



 

 

 

 

Additional info can go here… 

69 

- intervenções na implementação, observação e análise de dados que 

serviram de base ao projeto e que são relatadas neste livro (intervieram num 

dado caso mas não nos outros).  

Não tendo sido feita, no projeto, uma opção metodológica (de recolha e 

análise de dados) que envolvesse a análise de narrativas, a opção pela escrita 

de narrativas como formato de partilha do vivido acabou por ter um papel 

relevante também para a análise de dados e para a reflexão sobre os objetivos 

do projeto. A discussão tanto sobre a estrutura a adotar na escrita da narrativa 

como sobre as narrativas construídas, ajudou-nos a identificar elementos 

transversais aos diversos casos, mas também os que seriam mais pertinentes 

em cada um. Ora, este esforço, acabou por nos exigir um olhar analítico e de 

aprofundamento do diálogo (complementaridades, tensões,…) entre os vários 

casos analisados no projeto, que ajudou a dar forma às conclusões a que se 

conseguiu chegar sobre as questões do projeto.  

Ao pensarmos sobre o papel que a opção pelas narrativas teve no 

projeto reconhecemo-nos, em alguma medida, no que Galvão (2005) escreve: 

“No processo da narrativa, incluem-se cinco níveis de representação 

(Riessman, 1993) da experiência vivida: dar sentido, contar, transcrever, 
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analisar e ler. E poder-se-ia, ainda, acrescentar interpretar, uma vez que 

quem lê, necessariamente, dá um novo sentido ao texto, de acordo com as 

suas vivências e referências.” (p. 332) 

 No entanto, na sequência do que elaborámos anteriormente, parece-

nos que as narrativas incluídas neste livro não podem ser encaradas só como 

‘representações’ de uma parte importante da realidade vivida, mas também 

como ‘produtoras’ da nossa realidade de investigação, numa visão próxima 

daquela que é adotada por Andrews, Squire e Tamboukou  (2008), informados 

por um ponto de vista teórico foucauldiano “(as narrativas) fazem coisas” (p. 

15). As que aqui partilhamos intervieram, de facto, no nosso ‘fazer’ 

investigação. 
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Capítulo IV       

Os Cenários de Aprendizagem criados e 

implementados 

1. Uma história com robots 

Sónia Martins 

Contexto/ambiente: Uma história com robots7 segue uma metodologia 

de trabalho de projeto. O projeto terá a duração de 5 sessões e desenvolver-se-

á com duas turmas – uma de 2º ano e uma do 3º ano de escolaridade da mesma 

escola a trabalharem em conjunto (24 e 16 alunos, respetivamente). Os grupos 

de trabalho serão constituídos por 4 alunos, escolhidos aleatoriamente, 

prevalecendo, no entanto, o facto de serem formados por alunos de ambas as 

turmas. 

As sessões de trabalho conjunto serão realizadas no refeitório (por ser 

uma sala grande) tendo o apoio das professoras das áreas curriculares de 

                                                

7 Esta é a versão inicialmente escrita para o cenário de aprendizagem ‘Uma história com Robots’, no entanto, o 
cenário foi sendo adaptado durante a sua implementação. 
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ambas as turmas, da professora de Informática e dos membros da equipa do 

projeto envolvidos na recolha de dados.  

Ao longo das sessões serão utilizados instrumentos de recolha de dados 

(áudio e vídeo). 

Numa primeira fase procurar-se-á indagar quais as conceções dos 

alunos acerca de um robot (O que o caracteriza? Que materiais são usados na 

sua construção? …). A discussão será fomentada no sentido de construir uma 

ideia partilhada do que é um robot. 

Serão facultados aos alunos kits de montagem de robots, com as 

respetivas instruções de montagem. Os robots serão de várias categorias 

(humanoides, veículos, animais, estruturas que produzem movimento). 

Os vários grupos de alunos deverão descrever quais as características 

físicas e em termos de ‘personalidade’ do seu robot uma vez que estes 

constituirão posteriormente as personagens de uma história criada pelos 

alunos dos vários grupos de trabalho. 

O enredo principal da história deverá ser decidido em grande grupo. Os 

alunos aprenderão a programar os robots e posteriormente terão de programá-

los de acordo com a história construída.  
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Para quê: Compreender a diferença entre um artefacto que é robot e um 

que não o é. Alargar a ideia do que é um robot. Construir, com peças da Lego, 

artefactos que são ou não robots. Construir robots que serão personagens da 

história (seguindo as instruções fornecidas). Programar e testar os robots. 

Construir o ‘esqueleto’ da história. Escolher qual o melhor enredo e argumentar 

a favor ou contra. Compreender os conceitos matemáticos que emirjam na 

atividade. 

 

Enredo e Sequência das Atividades: Numa primeira sessão os alunos 

das duas turmas irão realizar um jogo com o objetivo de se conhecerem um 

pouco melhor. Iniciaremos a sessão seguinte pedindo aos alunos que, ‘definam’ 

o que é um robot. Depois será apresentado um excerto do filme Wall-E. Em 

seguida será solicitado que desenhem um robot e que escrevam uma frase 

sobre o robot. Posteriormente contactarão com artefactos construídos (pela 

equipa do projeto) com peças Lego sendo que uns serão robots e outros não. 

No final da sessão será feita uma discussão com os alunos sobre esta temática. 

Pretende-se que os alunos construam uma ideia partilhada do que é um robot.  
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Na sessão seguinte serão levados Kits de montagem de robots (RCX, NXT 

e PicoCriket) e instruções de montagem dos mesmos. Os Kits serão relativos a 

robots de várias categorias (veículos, animais, humanoides, estruturas que 

produzem movimento). Uma vez que o número de grupos será 10, terão que ser 

preparados kits de montagem em número superior, permitindo opção de 

escolha por parte dos grupos de trabalho. 

Espera-se que os alunos precisem de duas sessões de trabalho para a 

montagem dos robots. Os softwares de programação serão instalados em 

computadores de membros da equipa e em computadores pessoais dos alunos 

(Magalhães). 

À medida que os grupos de trabalho terminem a montagem dos robots 

poderão iniciar a programação dos mesmos, experimentando o software de 

programação referente ao seu robot. Ao longo do trabalho procuraremos 

monitorizar atentamente o desenvolvimento da atividade proposta e o 

envolvimento de cada aluno, garantindo que cada um contribui com os seus 

conhecimentos e as suas aptidões para a construção do produto final. 

Após os grupos terem montado o seu robot deverão elaborar um 

pequeno texto descrevendo os atributos que o definem (seu nome, de que 



 

 

 

 

Additional info can go here… 

77 

animal ou veículo se trata, características da sua personalidade, se têm 

atividade profissional, quais os seus gostos e interesses, …). Os textos deverão 

ser apresentados ao grande grupo para que todos os alunos se familiarizem 

com os robots construídos e conheçam as suas características. Desta feita 

deverá ser construído, no grande grupo, o enredo principal para a história.  

Ao longo das sessões procuraremos explorar ideias criativas dos alunos e de 

outros colegas de maneira que o produto final seja construído por todos.  

Como os alunos/grupos têm ritmos de trabalho diferentes e o nível de 

dificuldade de construção dos robots não será o mesmo acreditamos que a 

partir da 3.ª sessão os diferentes grupos estarão com tarefas distintas. 

Após a história estar escrita os diversos grupos de trabalho irão 

programar os seus robots para desempenhar o seu papel na história. 

Numa última fase será feita uma dramatização da história elaborada 

pelos alunos, onde os diferentes robots desempenharão os seus papéis. 

 

Porquê? A implementação do cenário pretende contribuir para o 

desenvolvimento nos alunos da capacidade para raciocinar matematicamente, 

explorando situações matemáticas, procurando diferentes estratégias, fazendo 
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e testando conjeturas, formulando generalizações; aptidão para discutir com os 

outros e comunicar descobertas e ideias matemáticas, utilizando uma 

linguagem, oral e escrita, adequada à situação; capacidade para usar a 

matemática, em combinação com outros saberes, na compreensão de situações 

reais, bem como a utilização de raciocínio crítico relativamente à utilização de 

procedimentos e resultados matemáticos. 

 

Refletindo sobre: Espaço para que os professores e/ou investigadores 

reflitam sobre a sua experiência/participação na execução do cenário.  

 

Interdisciplinaridade: Ao longo das sessões de trabalho procurar-se-á 

aprofundar conhecimentos específicos das áreas curriculares da Matemática, 

da Informática, da Língua Portuguesa bem como de outras áreas curriculares e 

extracurriculares. 

 

Atividades de extensão e/ou Produtos: História e filme produzidos 

pelos alunos – À procura do Bolinhas. 

 

http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/h_pdfs/historia.pdf
http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/h_video/filme.swf
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Recursos e materiais: Artefactos que sejam robots e outros que não 

sejam; vídeo projetor, papel, canetas, peças Lego, pilhas, carregadores, Kits e 

instruções de montagem de robots (os modelos RCX terão como estrutura base 

as disponíveis em 

http://cache.lego.com/bigdownloads/buildinginstructions/4157492.pdf e os 

modelos NXT dependerão da escolha feita pelos alunos de entre vários modelos 

NXT disponibilizados), computadores com os softwares RCX, NXT e PicoCricket, 

vídeos-gravadores, máquinas fotográficas. 

 

http://cache.lego.com/bigdownloads/buildinginstructions/4157492.pdf
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2. Funções – Qual a Viagem Impossível? 

Elsa Fernandes 

Contexto/ambiente: Esta unidade didática terá a duração de uma 

sessão/visita de estudo e 9 aulas de 90 minutos cada. Desenvolver-se-á com 

duas turmas do 7.º ano de escolaridade da mesma escola (uma com 14 alunos, 

10 rapazes e 4 raparigas, e a outra com 20 alunos, 10 rapazes e 10 raparigas). 

Os grupos de trabalho serão constituídos por 4/5 alunos. 

As aulas serão realizadas tendo o apoio das professoras das turmas, das 

professoras estagiárias e de um membro da equipa do projeto DROIDE II.  

Ao longo das aulas serão utilizados instrumentos de recolha de dados 

(áudio e vídeo). 

Na primeira sessão correspondente à visita de estudo procurar-se-á 

familiarizar os alunos com a montagem e programação dos robots RCX. Para tal, 

os alunos deslocar-se-ão ao laboratório DROIDE, na Universidade da Madeira, 

para terem a sua primeira experiência com os robots.  

Posteriormente, serão elaboradas fichas de trabalho a serem realizadas 

pelos alunos em contexto de sala de aula, umas envolvendo o trabalho com 

robots e outras não. Nestas aulas procurar-se-á construir de uma forma 
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intuitiva a noção de função e depois estudar o caso particular da 

proporcionalidade direta como função.  

Existirão sessões de trabalho em que não serão utilizados os robots e 

que servirão para trabalhar o conceito de função usando outros recursos 

(Quadro Interativo, Excel, software ‘estudo de funções’). 

 

Para quê: Compreender e aplicar o conceito de função como relação 

entre duas variáveis. Usar o conceito de função em diversas situações, em 

particular de proporcionalidade direta. Promover o trabalho cooperativo e 

colaborativo entre alunos, fomentando a discussão de ideias e procedimentos 

matemáticos. Desenvolver as capacidades de resolução de problemas, de 

raciocínio e de comunicação matemáticos e de as usar na construção e 

consolidação do conceito de função. 

 

Enredo e Sequência das Atividades: Na primeira sessão os alunos das 

duas turmas irão deslocar-se às instalações do DROIDE, para que possam 

montar e programar os robots RCX. Serão preparados kits de peças Lego e 

instruções de montagem para que os alunos possam realizar essa tarefa. Nesta 
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sessão será feita a montagem dos robots e explorada uma atividade composta 

por três tarefas (Noção de Função, Pintando uma parede, Proporcionalidade 

direta como função).  

Na primeira aula, relativa à unidade didática em estudo, será usado o 

quadro interativo para introdução do conceito de Referencial Cartesiano, 

utilizando o Jogo da Batalha Naval. Além disso, os alunos resolverão uma ficha 

de trabalho relacionada com a análise e interpretação de gráficos que 

expressam diferentes relações entre variáveis. 

Na aula seguinte serão levados os robots construídos e os alunos irão 

resolver, com o auxílio dos mesmos, uma ficha de trabalho com o intuito de 

chegar à noção de função. 

Na terceira aula, relativa a este tema, será feita a discussão do trabalho 

realizado na aula anterior.  

Na quarta aula será implementada a proposta de trabalho do Projeto 

CEM – Pintando uma Parede onde os alunos, com recurso ao Excel vão analisar 

o conceito de função. 

Na quinta aula os alunos analisarão a função que relaciona o tempo com 

a distância percorrida pelo robot, com o intuito de chegarem à noção intuitiva 

http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/f_docs/1_Nocao_de_Funcao.pdf
http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/f_docs/pintandoparede.pdf
http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/f_docs/2_Proporcionalidade_directa_como_fun.pdf
http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/f_docs/2_Proporcionalidade_directa_como_fun.pdf
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de grandezas diretamente proporcionais. Na aula seguinte, será feita a 

discussão no grande grupo. 

Será interessante analisar e discutir, nestas aulas, as razões justificativas 

para que o quociente entre os valores tomados por ambas as grandezas não 

exprimir permanentemente o mesmo valor (constante de proporcionalidade), 

apesar de ser intuitivo para os alunos que as grandezas são diretamente 

proporcionais. 

Na sétima aula será utilizado o software ‘estudo de funções’ para estudar 

o declive da reta. 

A oitava aula será dedicada à resolução de exercícios e na nona aula será 

realizado o teste de avaliação sumativa. 

 

Porquê? A implementação do cenário pretende contribuir para o 

desenvolvimento nos alunos da: capacidade para raciocinar matematicamente, 

explorando situações matemáticas, procurando diferentes estratégias, fazendo 

e testando conjeturas, formulando generalizações; aptidão para discutir com os 

outros e comunicar descobertas e ideias matemáticas, utilizando uma 

linguagem, oral e escrita, adequada à situação; capacidade para usar a 
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matemática, em combinação com outros saberes, na compreensão de situações 

reais, bem como a utilização de raciocínio crítico relativamente à utilização de 

procedimentos e resultados matemáticos. 

 

Refletindo sobre: Espaço para que os professores e/ou investigadores 

reflitam sobre a sua experiência/participação na execução do cenário.  

 

Interdisciplinaridade: ----------- 

 

Atividades de extensão e/ou Produtos: Participação de alguns alunos 

das turmas em atividades realizadas no Dia da Ciência na escola. (Os alunos 

serão escolhidos atendendo ao empenho e interesse que demonstrarem 

quando trabalharem com Robots. Será também tida em conta a capacidade de 

partilhar as suas ideias de forma clara.) 

 

Recursos e materiais: Robots RCX; vídeo projetor, papel, canetas, fitas 

métricas, giz, ficha introdutória, instruções de montagem (Pára-Choques, 

Tanque e Todo-Terreno)), propostas de trabalho (Noção de Função, Pintando 

http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/f_docs/9_reflexaoMarleneSilva.pdf
http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/f_docs/f_3_tarefa%20introdutoria.pdf
http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/f_docs/3_InstrucoesParaChoques.pdf
http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/f_docs/3_InstrucoesTanque.pdf
http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/f_docs/3_InstrucoesTT.pdf
http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/f_docs/1_Nocao_de_Funcao.pdf
http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/f_docs/pintandoparede.pdf
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uma parede, Proporcionalidade direta como função) peças Lego, computadores 

com o software RCX, videogravadores, máquinas fotográficas, Quadro 

Interativo, software “estudo de funções” 

http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/f_docs/pintandoparede.pdf
http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/f_docs/2_Proporcionalidade_directa_como_fun.pdf
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3. Uma Corrida com Robots 

Cristina Lopes 

Contexto/ambiente: Uma corrida com Robots segue uma metodologia 

de trabalho de projeto. Para a sua realização está prevista uma sessão inicial, 

para a montagem dos robots e programação livre e 8 aulas de 90 minutos cada. 

Desenvolver-se-á com duas turmas do 8.º ano de escolaridade, de uma escola 

dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, da Região Autónoma da Madeira.  

A formação dos grupos de trabalho será feita, pelos alunos, na sessão 

após a montagem dos robots, mas poderá se alterar ao longo das aulas, de 

acordo com o número de alunos na sala, interesses ou motivações expressas 

pelos alunos.  

As aulas serão realizadas tendo o apoio da professora da turma e da 

investigadora. Estas terão o papel de: lançar pequenos desafios de modo a 

alcançar os objetivos propostos, com o intuito de que os alunos permaneçam 

focados nas tarefas; criar oportunidades de comunicação adequadas de modo a 

incentivar o aluno a exprimir, partilhar e debater ideias, estratégias e 

raciocínios matemáticos com os colegas e com a professora e/ou investigadora; 

promover o trabalho cooperativo e colaborativo entre alunos, fomentando a 
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discussão de ideias e procedimentos matemáticos; monitorizar atentamente o 

desenvolvimento das tarefas propostas e o envolvimento de cada aluno, 

garantindo que cada um contribui, com os seus conhecimentos e as suas 

aptidões, para a construção do produto final.  

Ao longo das várias sessões de trabalho, serão utilizados instrumentos 

de recolha de dados (áudio e vídeo), privilegiando o registo das interações 

entre os alunos. 

Com a implementação deste projeto os alunos terão a primeira 

experiência com os robots NXT e com o seu ambiente de programação. Na 

primeira sessão deverá ser apresentado o projeto que os alunos terão de 

realizar. Procurar-se-á familiarizar os alunos com as componentes do robot, os 

alunos terão oportunidade de construir em grupo, um carro de corridas com as 

peças Lego, seguindo instruções. E ainda, iniciar a programação no ambiente da 

Lego Mindstorm.  

Nas sessões seguintes, os alunos serão desafiados a criar um protótipo 

de troço para a realização das corridas e escolher de entre os construídos o mais 

adequado à realização das mesmas. No momento de realização das corridas 

terão de fazer o registo dos dados estatísticos que considerem importantes 
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para a definição do vencedor. Posteriormente, terão de elaborar um estudo 

estatístico sobre vários aspetos das corridas e um relatório sobre o trabalho 

realizado. Na última sessão terão que apresentar à turma os aspetos que 

consideraram importantes para a aprendizagem da Estatística.  

  

Para quê: Desenvolver a comunicação matemática, o raciocínio 

matemático e a capacidade de resolução de problemas, produzindo significado 

e incrementando a aprendizagem de tópicos e conceitos matemáticos 

específicos do tema Organização e Tratamento de Dados, 7.º e 8.º anos de 

escolaridade.  

Desenvolver a capacidade de compreender e de produzir informação 

estatística bem como de a utilizar para resolver problemas e tomar decisões 

informadas e argumentadas. Nesse processo visa-se: (i) Explorar, analisar, 

interpretar e utilizar os dados recolhidos para produzir informação de natureza 

estatística e desenvolver uma atitude crítica face a essa informação. (ii) 

Selecionar e utilizar métodos estatísticos apropriados para organizar e 

representar os dados de forma a definir critérios para um robot ser o vencedor 

das corridas e a classificação dos vários robots. (iii) Interpretar os resultados 
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obtidos e formular conjeturas a partir deles, utilizando linguagem estatística. 

(iv) Recorrer ao reportório das medidas estatísticas e das formas de 

representação de dados para realizar um estudo estatístico que inclua a 

comparação de dois ou mais conjuntos de dados, identificando as suas 

semelhanças e diferenças.  

 

Enredo e Sequência das Atividades: Na primeira sessão, nem todos os 

alunos estarão presentes. Como será semana de desporto escolar, e a sessão 

não será realizada durante uma aula de matemática, apenas os alunos com 

disponibilidade estarão presentes. Nesta sessão, deverá ser explicado como 

ligar os sensores e os motores ao cérebro do robot e que portas utilizar, como 

passar a informação do computador para o robot. Procurar-se-á familiarizar os 

alunos com a montagem e programação dos robots NXT.  

Antes de passar à montagem do robot, deverá ser apresentado o projeto 

que os alunos terão de realizar: Construir e programar um carro de corridas 

(robot NXT) de modo a ganhar, quando correr no troço de corridas construído 

pela turma. Nesse dia, serão facultados os kits de montagem. Os alunos vão 

construir em grupo, um carro de corridas com as peças Lego, seguindo as 
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instruções. O aspeto final do robot fica a cargo de cada grupo, apenas serão 

fornecidas instruções para a estrutura base do carro e do local de colocação do 

sensor de luz. À medida que os grupos de trabalho terminem a montagem do 

seu robot poderão iniciar a programação no respetivo ambiente de 

programação.      

No primeiro bloco, dedicado a esta temática, os alunos que participaram 

na sessão inicial terão oportunidade de fazer uma síntese aos restantes colegas 

da turma acerca do trabalho que estiveram a realizar na sessão anterior. Serão 

incentivados a explicar: como é que fizeram a montagem dos robots; as 

características do Robot NXT (Quais são os sensores e os motores; o que é o 

cérebro do robot); como ligar os sensores e os motores ao cérebro do robot e 

que portas utilizar; como passar a informação do computador para o robot; 

como funciona o ambiente de programação, etc. 

Proceder-se-á à formação dos grupos de trabalho. O critério será, formar 

grupos de trabalho heterogéneos e que em cada grupo exista, pelo menos, um 

elemento que esteve, na sessão inicial, na construção dos robots. Posto isto, os 

alunos vão programar e testar o robot. A programação será livre mas se for 

necessário poderão ser lançados pequenos desafios. (Por exemplo, programar 
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o carro para: andar 5 segundos para a frente; andar 10 segundos para trás; 

descrever um quadrado; dar uma volta completa à sala de aula.) 

Nas aulas seguintes: Após todos os alunos terem tido um primeiro 

contacto com a programação do robot será distribuído as peças para a 

construção dos protótipos de troço de corridas e explicado que têm de: criar, 

no grupo, com as peças fornecidas, um protótipo de troço de corridas, para dois 

robots correrem ao mesmo tempo. Esse troço de corrida terá de ser justo, isto é, 

os dois carros (robots) terão que ter a mesma probabilidade de ganhar a corrida. 

O troço de corridas terá de caber, em tamanho real, na sala de aula. Fica ao 

critério de cada grupo o número de peças que vão utilizar para construir o troço 

de corridas. 

Deverá ser discutido, nos grupos de trabalho, o que é um troço de 

corridas justo, de forma a construir, uma ideia partilhada sobre o que torna um 

troço de corridas justo para os dois carros que vão correr ao mesmo tempo.  

Deverá ser explicado também que: A corrida será realizada no espaço 

disponível na sala e as peças que têm à disposição são 15 vezes menores do que 

as que vão utilizar para realizar a corrida com os robots. Uma corrida 

corresponde a ir desde o início do troço (ponto de partida) até ao fim (meta).  
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Os alunos certamente vão sentir necessidade de descobrir o espaço 

disponível da sala para a montagem do troço de corrida e vão, em algum 

momento, medir esse espaço. Deverá ser explorado, à medida que emergir no 

desenrolar da tarefa, os conceitos matemáticos inerentes às ampliações e 

reduções que os alunos terão que realizar, para conseguir construir um troço 

de corridas que satisfaça as condições impostas. 

Após cada grupo criar o seu protótipo de troço de corridas nas condições 

estabelecidas, será feita a apresentação dos troços de corrida à turma. Nessa 

apresentação, deverão ser apresentadas e justificadas as vantagens do troço de 

corridas, construído pelo grupo, e explicitado porque é que ele é possível, de 

construir na sala de aula. No final das apresentações, no grande grupo, vão 

escolher qual o troço de corridas que querem utilizar, apresentando as razões 

para a escolha. Posto isto, vão montar o troço de corridas escolhido, em 

tamanho real, na sala de aula. 

Deverá ser explicitado o problema final aos alunos: Programar o carro, 

para realizar a corrida de forma autónoma, tendo em atenção que: (i) deve 

iniciar a corrida assim que é dado o sinal de partida; (ii) tem de percorrer o 

troço de forma que não choque com o outro, isto é, não deve sair da sua linha 
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preta; (iii) deve parar quando chega à meta. Os alunos terão de programar o 

robot, e experimenta-lo, para realizar a corrida.  

Após todos os grupos terem conseguido programar os carros, serão 

realizadas as corridas: Cada carro terá de realizar duas corridas contra cada 

adversário. Cada um dos grupos deverá registar os dados que consideraram 

importantes (por exemplo: a posição em que terminaram em cada uma das 

corridas; o tempo gasto em cada uma das corridas; etc.). 

Após as corridas deverá ser solicitado aos alunos que elaborem uma 

análise estatística para todos os carros e que façam também a análise de cada 

um dos carros. Nesse estudo, além da análise estatística dos dados, terão que: 

formular conclusões referentes aos dados; estabelecer generalizações para 

além dos dados recolhidos; criar questões que podem servir de base a novas 

investigações.  

Utilizando procedimentos estatísticos, terão que criar argumentos e 

critérios para definir qual foi o robot vencedor das corridas. Os critérios de 

classificação dos robots serão definidos pelos grupos de trabalho, bem como a 

forma de apresentar a informação à turma. 
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Será reservado um momento para a apresentação dos trabalhos à turma, 

bem como para a discussão dos critérios utilizados para a classificação dos 

vários robots. 

 

Porquê? A implementação do cenário pretende contribuir para o 

desenvolvimento nos alunos da: capacidade para raciocinar matematicamente, 

explorando situações matemáticas, procurando diferentes estratégias, fazendo 

e testando conjeturas, formulando generalizações; aptidão para discutir com os 

outros e comunicar descobertas e ideias matemáticas, utilizando uma 

linguagem, oral e escrita, adequada à situação; capacidade para usar a 

matemática, em combinação com outros saberes, na compreensão de situações 

reais, bem como a utilização de raciocínio crítico relativamente à utilização de 

procedimentos e resultados matemáticos. 

 

Refletindo sobre: Espaço para que os professores e/ou investigadores 

reflitam sobre a sua experiência/participação na execução do cenário.  

 

Interdisciplinaridade: ….. 

http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/c_pdfs/reflexaoMarleneSilva.pdf
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Atividades de extensão e/ou Produtos: Relatórios elaborados pelos 

alunos e PowerPoints das apresentações dos alunos.  

 

Recursos e materiais: Câmaras de vídeo (2), gravadores (1), máquinas 

fotográficas (1), computadores com o software NXT (5 para os alunos, 1 para 

os professores), vídeo projetor, papel, canetas, lápis, instruções de montagem - 

NXT FIVE MINUTE BOT - LINE FOLLOWER (5), kits com as peças dos robots que 

vão ser construídos (5), peças Lego extra, baterias (5), carregadores (2 - 1 de 

cada tipo), sensores de luz (5), sensores de som (5), sensores ultrassónicos (5), 

motores NXT (5), baterias (5), cronómetros (1), apito (1), fita métrica (1), fita-

cola (4), tesouras (4), calculadoras (4), peças para a construção do troço de 

corridas em tamanho reduzido (12 peças curvas e 12 peças retas para cada 

grupo – 60 peças curvas e 60 peças retas), peças para a construção do troço de 

corridas em tamanho real (12 peças curvas e 12 peças retas).   

http://www.nxtprograms.com/five_minute_bot/steps.html
http://www.nxtprograms.com/line_follower/steps.html
http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/c_video/prototipo.swf
http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/c_images/peca_redonda.jpg
http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/c_images/peca_quadrada.jpg
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4. Trigonometria – Uma viagem ao Centro da Terra 

Elsa Fernandes 

Contexto/ambiente: Uma Viagem ao Centro da Terra será 

implementado em turmas do 9.º ano de escolaridade, cujos professores estão a 

frequentar o projeto de formação contínua em matemática CEM (Construindo 

o Êxito em Matemática) – 3.º ciclo, no ano letivo 2012/2013. As atividades 

serão desenvolvidas numa dinâmica de trabalho em grupo (4/5 elementos). 

Numa primeira fase (primeiro bloco de 90 minutos) os alunos visualizarão o 

trailer do filme “The Core” e posteriormente, em grupo, deverão construir o 

protótipo da nave e testar a programação, procurando se familiarizar com o 

ambiente de programação. Este primeiro momento corresponde às Fases 1 e 2 

da missão proposta. Na aula seguinte, os alunos programam o robot para, com 

o apoio do tabuleiro, projetarem a viagem ao centro da Terra (Fase 3). O estudo 

das razões trigonométricas, assim como o estabelecimento de conexões com 

outras unidades programáticas, emergirão do trabalho em curso com o robot. 

Para tal na aula seguinte (serão necessários, no mínimo, 2 blocos), os alunos 

irão elaborar um relatório, onde analisam alguns aspetos da viagem projetada, 

de acordo com solicitação da NASA. No relatório emergirão as razões 
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trigonométricas do ângulo agudo α, comum aos triângulos retângulos 

semelhantes construídos. Os relatórios deverão ser apresentados e discutidos 

no grande grupo. 

 

Para quê: Compreender as noções trigonométricas do 9.º ano de 

escolaridade, estabelecendo conexões com outras unidades programáticas, 

tendo por base uma situação fictícia em que os alunos assumem o papel de 

“Terranautas”, numa missão para salvar a humanidade. Construir (seguindo 

instruções fornecidas) e programar robots que correspondem a protótipos de 

naves utilizadas na viagem ao centro da terra. Elaborar um relatório escrito, 

tendo como intuito o desenvolvimento da comunicação matemática escrita. 

 

Enredo e Sequência das Atividades: Na primeira aula os alunos 

começarão por visualizar o trailer do filme “The Core”. Este momento servirá 

de introdução à atividade proposta. O professor deverá salientar que, nas 

próximas aulas, os alunos irão desenvolver uma missão, proposta pela NASA, 

na qual assumirão o papel de “Terranautas”.  
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Partindo do enredo do filme, os alunos são desafiados a construir o 

protótipo de uma nave, que se deslocará ao centro da terra com o intuito de 

detonar uma bomba de grande intensidade no seu núcleo, de modo a reativá-

lo.  

Sugere-se que os grupos de trabalho sejam formados de acordo com as 

preferências dos alunos, no entanto, esta tarefa poderá ficar a cargo do 

professor, se assim o entender. 

Após terem construído o protótipo da nave (Fase 1), segue-se a fase de 

testagem da mesma, através da programação (Fase 2). Atendendo a que os 

grupos de trabalho terão certamente ritmos diferentes, passarão da Fase 1 para 

a Fase 2, em momentos diferentes. O mesmo acontecerá relativamente às 

restantes fases.  

Na fase de teste do protótipo da nave o professor procurará apoiar os 

grupos, colocando pequenos desafios, consoante os alunos vão adquirindo 

alguma “destreza” em programar. Poderá solicitar que programem a nave para 

efetuar uma determinada sequência de tarefas, p. e. “Andar durante 2 segundos, 

depois virar à esquerda 3 rotações e finalmente andar para trás durante 3 

segundos”; “Descrever um triângulo”, etc. 
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Na aula seguinte os diferentes grupos deverão ter iniciado a Fase 3: 

programar o protótipo de modo a realizar com sucesso a missão. Utilizando o 

tabuleiro onde se apresenta um esquema bidimensional de uma parte do 

interior da Terra, deverão projetar a viagem de ida e regresso ao núcleo do 

planeta Terra. A missão corresponde a programar a nave para que se desloque 

ao centro da Terra, detonar uma ogiva no núcleo do planeta e regressar por um 

trajeto diferente do utilizado na ida. No decorrer da viagem, alguns obstáculos 

serão colocados aos alunos, nomeadamente, a colocação e detonação de várias 

bombas de menor intensidade, para ir fechando os caminhos que foram abertos 

durante o percurso. 

À medida que os grupos de trabalho terminam a Fase 3, darão início à 

fase seguinte: elaboração de um relatório solicitado pela NASA. Nesse relatório 

deverão constar algumas considerações acerca da programação do protótipo 

da nave (dificuldades sentidas, estratégias utilizadas para encontrar a 

localização dos pontos F e G, …), um esboço do trajeto efetuado pelo protótipo 

com toda a informação pertinente; informação acerca das distâncias 

percorridas pela nave, entre cada troço; indicação das distâncias a que a nave 

se encontrava das bombas deixadas ao longo do percurso, no momento em que 
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as detonou, o cálculo, com arredondamento às décimas, de determinadas 

razões entre comprimentos do percurso feito pela nave; análise das razões 

calculadas, procurando regularidades relacionadas com os triângulos 

retângulos analisados; conjeturas relativas às relações existentes nos 

triângulos retângulos semelhantes com o ângulo α.; investigação de como é que 

a comunidade matemática denomina as razões encontradas, relativamente ao 

ângulo α, num qualquer triângulo retângulo; indicação das mesmas razões para 

o outro ângulo do triângulo ADG. 

Pretende-se que, com a elaboração do referido relatório, os alunos 

compreendam o significado das razões trigonométricas, partindo do estudo das 

razões entre comprimentos de lados correspondentes em triângulos retângulos 

semelhantes. 

Numa fase final os grupos de trabalho apresentam os seus relatórios à 

turma, sendo fomentada a discussão no grande grupo acerca do trabalho 

desenvolvido. 

 

Porquê? A implementação do cenário pretende contribuir para o 

desenvolvimento nos alunos da: capacidade para raciocinar matematicamente, 
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explorando situações matemáticas, procurando diferentes estratégias, fazendo 

e testando conjeturas, formulando generalizações; aptidão para discutir com os 

outros e comunicar descobertas e ideias matemáticas, utilizando uma 

linguagem, oral e escrita, adequada à situação; capacidade para usar a 

matemática, em combinação com outros saberes, na compreensão de situações 

reais, bem como a utilização de raciocínio crítico relativamente à utilização de 

procedimentos e resultados matemáticos. 

 

Refletindo sobre: Espaço para que os professores e/ou investigadores 

reflitam sobre a sua experiência/participação na execução do cenário.  

 

Interdisciplinaridade: Ao longo das sessões de trabalho procurar-se-á 

aprofundar conhecimentos específicos das áreas curriculares da Matemática, 

nomeadamente relativamente às Razões Trigonométricas a nível do 9.º ano do 

Ensino Básico. 

 

Atividades de extensão e/ou Produtos: Relatórios elaborados pelos 

grupos de alunos. 

http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/t_docs/reflexao%20AD_convertido.pdf
http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/t_docs/reflexao%20grupo%20de%20trabalho_convertido.pdf
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Recursos e materiais: Trailer do filme “The Core”, legendado em 

português; Vídeo projetor; Robots da Lego, modelo NXT; Instruções de 

montagem do protótipo da nave; Proposta de trabalho; Tabuleiro com um 

esquema bidimensional de uma parte do interior da Terra; Caneta de quadro 

branco; Réguas e Esquadros; Material de Escrita; Computadores com o software 

NXT 2.0 e cabos USB. 

 

http://www.youtube.com/v/foAyvN6mVwQ?autoplay=1&rel=0&enablejsapi=1&playerapiid=ytplayer
http://www.nxtprograms.com/five_minute_bot/steps.html
http://www.nxtprograms.com/five_minute_bot/steps.html
http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/t_docs/comp67-big.jpg
http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/t_images/comp68-big.jpg
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5. DROIDE Virtual – Resolvendo problemas com robots 

no espaço virtual 

Alcione Santos 

Contexto/ambiente: O projeto terá a duração de 1 ano e desenvolver-

se-á com três grupos virtuais, cada um deles formado por pelo menos um 

estudante de cada uma das três regiões (Madeira, Lisboa e Vila Nova de Gaia). 

As sessões virtuais serão realizadas com o apoio de um tutor, pertencente a 

uma das regiões, e a coordenadora do projeto. 

Ao longo das sessões serão utilizados instrumentos de recolha de dados 

(texto e vídeo). 

Numa primeira fase procurar-se-á familiarizar os alunos com a 

programação dos robots NXT utilizando a plataforma MLP, para tal, cada um 

dos participantes receberá um kit de robot NXT, um tabuleiro onde as 

atividades irão ser desenvolvidas e a plataforma MLP. Posteriormente 

receberão os problemas a serem resolvidos em contexto virtual. 

 

Para quê: Contribuir para a aprendizagem de conceitos matemáticos e 

informáticos, desenvolver habilidade de resolver problemas, promover o 
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trabalho cooperativo e colaborativo e propiciar condições para desenvolver o 

raciocínio crítico relativamente à utilização de procedimentos e resultados 

matemáticos/Informáticos. 

 

Enredo e sequência de atividades: Inicialmente serão enviados a todos 

os participantes um Kit de Robots NXT e um tabuleiro onde as atividades devem 

ser realizadas. No Moodle serão disponibilizados os desafios, a plataforma de 

programação MLP e alguns exemplos juntamente com um tutorial da 

plataforma. Numa primeira etapa os alunos irão montar um robot capaz de 

resolver todos os problemas e disponibilizar na plataforma Moodle para que o 

grupo chegue a consenso sobre qual é o mais apropriado. Numa segunda etapa 

realizarão atividades para testar a plataforma MLP e os robots construídos. Por 

fim, escolhem qual a linguagem de programação a ser utilizada e passam a 

resolver os problemas com o robot construído no processo de negociação com 

o grupo. A partir deste momento têm três meses para resolver os oito desafios. 

Realizar-se-á o fechamento do projeto presencialmente, onde todos os 

grupos poderão mostrar os resultados obtidos com a programação dos robots 

na resolução dos problemas propostos. 

http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/dv_images/dv_tabuleiro-big.jpg
http://www.cee.uma.pt/droide2/cenarios/dv_video/dv.swf
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Porquê: A implementação do cenário pretende contribuir para a 

competência no tratamento de problemas, ou seja, de formular e resolver 

problemas Matemáticos/Informáticos e comparar soluções que envolvam 

diferentes paradigmas; capacidade de colaborar com os colegas e com outros 

participantes em assuntos relativos ao ensino da Matemática/Informática; 

raciocinar matematicamente; aptidão para comunicar em, com e sobre a 

Matemática/Informática e capacidade para usar a Matemática/Informática, em 

combinação com outros saberes, na compreensão de situações reais, bem como 

a utilização de raciocínio crítico relativamente à utilização de procedimentos e 

resultados matemáticos/Informáticos. 

 

Recursos e materiais: Kit de Robots NXT; plataforma de programação 

MLP; tabuleiro, desafios, plataforma Moodle, Oovoo. 
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6. Robot Guia 

Paula Abrantes 

Contexto/ambiente: Pretende-se que este cenário seja implementado 

ao longo do ano letivo. Na sua implementação deve considerar-se uma turma 

do 12º ano, uma disciplina de opção onde sejam abordados conceitos 

introdutórios de programação.  

Numa primeira fase são apresentadas algumas propostas de trabalho 

que têm como objetivo estimular a interação dos alunos com os robots e o 

ambiente de programação. 

Numa segunda fase serão constituídas equipas de trabalho que entre si 

terão de organizar o trabalho de modo a transformar o cenário num projeto. 

Desta forma a turma deverá fazer o planeamento, desenvolvimento e execução 

do projeto.  

Na terceira fase são apresentados os resultados. Esta apresentação deve 

ser organizada com o objetivo de promover a reflexão e partilha de 

experiências.  
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Ao longo do processo, os alunos produzirão, individualmente, relatórios 

intermédios que lhes permitirão refletir sobre a sua participação no 

desenvolvimento do projeto.  

 

Para quê: Sendo uma disciplina de opção do 12º ano, assume objetivos 

gerais como: i) conceber e desenvolver experiências concretas, de qualidade, 

relacionadas com as suas áreas de interesse pessoal e/ou vocacional; ii) utilizar 

a metodologia do trabalho de projeto – recolhendo, analisando, selecionando 

informação, resolvendo problemas, tomando decisões adequadas, justificando 

essas decisões e comunicando-as, por escrito e oralmente, utilizando suportes 

diversificados, nomeadamente tecnologias digitais – articulando, numa 

dimensão inter e transdisciplinar, os saberes teóricos e práticos. 

E objetivos específicos relacionados com conceitos de programação, em 

particular i) compreender e aplicar o conceito de pseudocódigo, instrução e 

estruturas de controlos; ii) compreender a estrutura de um programa; iii) 

converter pseudocódigo em programas; iv) conhecer e aplicar em situações 

concretas os blocos da linguagem NXT-G; v) explorar outras linguagens. 
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Enredo e Sequência das Atividades: As atividades letivas são 

organizadas em 3 momentos. Num primeiro momento são propostos seis 

pequenos desafios. Cada desafio tem como objetivo explorar um bloco 

específico do NXT-G. O primeiro desafio, que designamos por Mexe-te! – tendo 

como foco explorar o bloco MOVE. Para concretizar o desafio, os alunos são 

convidados a montar o robot tendo como referência o manual que acompanha 

o kit. Posteriormente sugere-se aos alunos que programem o robot para andar 

em frente, virar e recuar. À medida que estas ações vão sendo concretizadas 

pelo robot, vão sendo apresentados outros desafios com grau de complexidade 

maior e que podem ser diferentes de grupo para grupo de alunos. Estas 

diferenças pretendem apenas garantir que todos conseguem, no seu próprio 

ritmo atingir o objetivo.  

Na sequência deste primeiro trabalho exploratório vão sendo propostos 

os restantes desafios que serão concretizados de modo mais ou menos aleatório 

mas seguindo esta estratégia de trabalho, isto é não se define à priori o desafio 

que deve ser implementado em cada aula, deixando-se essa opção aos alunos 

mas sempre com a preocupação de ir acompanhando todas as implementações 

e aumentando em cada situação o grau de complexidade dos desafios. Parte-se 
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assim de uma base comum mas orienta-se a concretização dos desafios de 

acordo com a necessidade de cada aluno em particular. 

Apresenta-se de seguida de forma muito breve os restantes desafios. O 

segundo, que designamos Memoriza e repete – serve para explorar o bloco 

RECORD AND PLAY. Com este bloco o robot regista os movimentos num ficheiro 

temporário gravado no brick, que será posteriormente usado pelo robot para 

repetir o movimento anterior; o terceiro desafio, À espera de… tem como 

objetivo que os alunos explorem o bloco WAIT; com o quarto desafio – Grita se 

fores capaz! – pretende-se que os alunos explorem o bloco SOUND; o quinto 

desafio – Voltas e mais voltas… - tem como objetivo a exploração do bloco LOOP; 

o sexto e último desafio – Decide-te! – permite ao alunos a exploração do bloco 

SWITCH. 

As aulas destinadas à resolução destes desafios são práticas, onde se 

promove a experimentação e o envolvimento dos alunos na atividade. Porém, 

de modo a não permitir que a experimentação seja substituída pelo 

experimentalismo, ao longo do processo os alunos são “obrigados” a pensar e 

refletir sobre as suas decisões, sendo colocadas hipóteses ajustadas a cada 

experiência. 
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No segundo momento é apresentado o projeto a realizar ao longo do ano 

letivo. São inicialmente apresentados excertos do livro “Ema e Eu”, que conta a 

história de uma invisual e da autonomia que a aquisição de um cão guia 

provocou na sua vida. O projeto a desenvolver será a construção de um robot 

que simule um cão guia (Abrantes,2009). Na sequência da apresentação do 

projeto serão criadas algumas necessidades e sugeridos apontadores para 

sítios da internet para encontrar as soluções para as questões que foram 

surgindo.  

Serão então definidas as grandes tarefas a executar: perceber as funções 

de um cão guia; pensar numa morfologia para o robot que consiga executá-las; 

pensar num tabuleiro onde fosse possível fazer a simulação; programar e testar 

o robot. 

A primeira tarefa consiste na criação de um mapa de Gantt (usando por 

exemplo a aplicação gratuita GanttProject) com o planeamento do projeto de 

cada equipa, onde serão definidas as tarefas individuais de cada equipa, as 

tarefas comuns a todas as equipas, nomeadamente a construção do tabuleiro.  

Apesar de definidas as tarefas e quem as deve executar, ou seja, os 

alunos deverão trabalhar em grupo no interior da sua própria equipa, 

http://www.ganttproject.biz/praha
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assumindo a execução das tarefas atribuídas no momento do planeamento, é 

expectável que em determinados momentos seja necessário que elementos de 

uma equipa trabalhem com elementos de outra equipa a fim de realizar as 

tarefas comuns. 

Ao longo da realização de cada tarefa será promovida a discussão e 

reflexão das opções tomadas por cada equipa, incentivando os alunos a 

explorar soluções diferentes, como por exemplo conhecer outras linguagens de 

programação. Estes incentivos serão sempre acompanhados de recursos que 

tornem o que à partida parecia complexo numa tarefa simples. Dado o 

manancial de recursos, tutoriais, manuais, exemplos de projetos, etc. é possível 

estimular a curiosidade dos alunos, levando-os a assumir uma postura de 

pesquisa de outras soluções. 

No último momento a que chamamos de comunicação e disseminação 

os alunos serão convidados a partilhar a sua experiência, os desafios e os 

obstáculos. Esta partilha poderá ser feita de várias maneiras, por exemplo 

através da realização de um seminário público dirigido a professores e alunos 

de outras escolas ou na impossibilidade de organizar este evento poderá ser 
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organizada uma apresentação e discussão dentro da turma. O objetivo é 

promover a reflexão e sobre o trabalho desenvolvido. 

 

Porquê? A implementação do cenário pretende promover a autonomia 

dos alunos, responsabilizá-los na organização do trabalho e compromisso na 

concretização das tarefas. Mas a abertura da sua concretização permite ao 

professor orientar o ensino na direção da aprendizagem de cada aluno.  

 

Refletindo sobre: Espaço para que os alunos reflitam sobre as suas 

opções, alterem os seus hábitos de pensar e construam os seus mapas mentais 

associados ao ato de programar a fim de melhor lidar com situações similares 

no futuro e a perceber e refletir sobre as suas ações no presente. 

Se por um lado cada aluno pode aprender ao seu ritmo e de acordo com 

as suas necessidades, por outro permite ao professor estabelecer a 

diferenciação que as necessidades da educação que a sociedade do século XXI 

exige. 
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Atividades de extensão e/ou Produtos: Participação de alguns alunos 

na apresentação do projeto em outras escolas e participação num torneio 

robótico promovido pelo Departamento de Informática da Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, no âmbito do Projeto “Robots e Agentes 

Inteligentes”. Também poderá ser equacionada a organização de uma sessão 

pública de apresentação dos produtos e partilha da experiência para 

Professores e alunos de outras escolas ou instituições. 

 

Recursos e materiais: Robots NXT; NXT-G, vídeo projetor, papel de 

cenário, marcadores, fitas métricas, fita-cola. 

Plataforma moodle onde foram disponibilizados outros recursos 

digitais como tutoriais em vídeo, manuais e ligações para acesso a outras 

linguagens de programação, nomeadamente RobotC, LEJOS e a plataforma 

DROIDE MLP desenvolvida na Universidade da Madeira. 

http://cienciaviva.di.fc.ul.pt/
http://cienciaviva.di.fc.ul.pt/
http://escamoes.crie.fc.ul.pt/course/category.php?id=5
http://www.robotc.net/
http://lejos.sourceforge.net/
http://dme.uma.pt/projects/droide/nxtsdk_doc/index.html
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Capítulo V         

As Narrativas – Histórias da 

Implementação 

1. Da escrita de uma história à produção de um filme 

Sónia Martins 

Resumo 

Em 2011 surgiu a ideia no projeto DROIDE II de se criar um cenário de 

aprendizagem a ser implementado com alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Procurou-se encontrar duas professoras deste nível de ensino que se 

propusessem aceitar o repto. O desafio passava por propiciar a oportunidade a 

alunos de duas turmas de níveis distintos, de trabalharem num projeto 

conjunto com robots. O cenário de aprendizagem foi construído de uma forma 

colaborativa por elementos do projeto DROIDE II, pelas professoras das áreas 

curriculares de ambas as turmas e pelos alunos.  

A implementação do cenário de aprendizagem aqui narrada decorreu em dois 

momentos. Entre maio e julho de 2011 (8 sessões, usualmente às quintas feiras, 

com a duração de uma hora e meia) e entre abril e julho de 2012 (17 sessões de 
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uma hora e meia, em diferentes dias da semana), envolvendo duas turmas do 

1.º Ciclo do Ensino Básico, de uma escola do Funchal – Madeira.  

A ideia central do cenário de aprendizagem consistiu na escrita de uma história, 

cujos personagens foram robots criados pelos alunos. A história seria 

dramatizada, sendo que os robots seriam programados para desempenharem 

os seus papéis na dramatização. Na primeira fase de implementação do cenário 

ainda não tinha sido possível realizar a dramatização da história. Durante a 

segunda fase, os alunos assumiram novas tarefas por forma a produzir e 

realizar um filme, sendo a história o enredo do mesmo.  

Ao longo de todo o processo os alunos trabalharam em grupos, de 4 alunos, 

formados por elementos de ambas as turmas, sendo esta a primeira 

oportunidade de participar num projeto conjunto. Tanto os alunos como as 

professoras envolvidas, nunca tinham tido qualquer tipo de experiência com os 

robots da Lego.  

Nesta narrativa pretende-se descrever, de uma forma reflexiva, como se 

planeou o trabalho desenvolvido, o que decorreu nos dois momentos de 

implementação do cenário de aprendizagem e apontar quais os ganhos para a 

aprendizagem, com a dinamização deste projeto com robots. 
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Delineando o cenário 

O propósito inicial consistiu em encontrar duas turmas de uma mesma 

escola, cujos professores se propusessem trabalhar conjuntamente, numa 

dinâmica de trabalho de projeto, isto é, adotando uma metodologia através da 

qual os alunos desenvolvessem habilidades de pesquisa colaborativa e de 

utilização de conceitos e métodos de diferentes disciplinas para resolverem 

problemas (Greeno & Middle School Mathematics through Applications Project, 

1998). Este facto implicou encontrar professores que estivessem familiarizados 

com esta metodologia de trabalho.  

Ambas as professoras convidadas frequentaram o projeto de formação 

contínua de professores em Matemática, CEM (Construindo o Êxito em 

Matemática), tendo como formadores alguns dos elementos da equipa de 

investigação do DROIDE II. No CEM, implementaram nas suas aulas propostas 

de trabalho que apelaram a um papel ativo dos alunos na construção do seu 

conhecimento, privilegiando dinâmicas de trabalho colaborativo e o uso de 

materiais didáticos.  
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Feito o convite às professoras titulares das turmas (2.º e 3.º anos), 

realizou-se uma reunião em que a equipa de investigação apresentou-lhes um 

esboço do cenário de aprendizagem. Foi aberto espaço para que as professoras 

pudessem opinar. Contrariamente ao esperado, as preocupações manifestadas 

não se relacionaram com o ‘cumprimento do programa’, com as aulas ‘perdidas’ 

com o desenvolvimento de projetos, com a ‘confusão’ inerente ao trabalho com 

40 alunos… não, nada disso. As ansiedades prendiam-se pelo facto de 

desconhecerem os robots.  

Foram mostrados alguns robots construídos, e do diálogo estabelecido 

a ideia central do projeto surgiu. Iria ser proposto aos alunos que construíssem 

robots e que escrevessem uma história, na qual os robots construídos fossem 

personagens. Depois, os robots seriam programados, de modo a dramatizarem 

a história escrita. 

Na criação do cenário de aprendizagem não foram delineados quais os 

conteúdos programáticos que iriam ser abordados, pois acreditamos que 

devemos apresentar um grande tema (neste caso a escrita de uma história com 

robots) e que a aprendizagem emergirá do envolvimento dos alunos no 

trabalho desenvolvido. Apesar de os conteúdos não terem sido o mote para as 
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atividades desenvolvidas, existiu intencionalidade partilhada pelos membros 

do DROIDE II e pelas professoras, em procurar durante o trabalho desenvolvido 

tirar partido dos momentos em que a inclusão dos conteúdos fosse significativa 

e/ou estes emergissem das atividades em curso. 

Todos os envolvidos começaram desde logo a reconhecer potencial na 

ideia central do projeto. As aspirações no âmbito do projeto DROIDE II incidiam 

essencialmente no domínio da Matemática/Informática. A equipa de 

investigadores estava particularmente interessada em compreender como é 

que os robots podiam contribuir para a aprendizagem de conceitos 

matemáticos e, por não acreditarmos que o artefacto por si só seja a chave para 

a questão, interessava compreender que competências emergem quando os 

alunos trabalham com robots, estando envolvidos numa metodologia de 

trabalho de projeto. A ideia central passava então por procurar entender de que 

forma a inclusão do artefacto robot, aliada à metodologia de trabalho 

preconizada, permitiu reconstruir e redefinir a prática na qual os alunos 

passaram a estar imersos.  

 Considerou-se interessante discutir com os alunos quais as suas 

conceções acerca do que é um robot. Para a grande maioria de nós, um robot 
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apresenta uma forma humana, algumas limitações a nível de locomoção e muito 

pouca autonomia. Estes atributos em nada têm a ver com os apresentados pelos 

robots da Lego.  

 

Implementação do cenário – 1.º ano 

Com o intuito de fomentar a discussão acerca do que é um robot, os 

alunos visualizaram o trailer do filme de animação Wall-E e desenharam um 

robot, descrevendo quais as suas características. Neste processo, referiram que 

os robots são como máquinas, não têm sentimentos e que para algo ser um 

robot, tem que ter parafusos, botões e fios. O material pelo qual é construído 

tem que ser muito resistente. Desta primeira conversa, foi possível verificar que 

os alunos não conheciam os robots que iam ser utilizados, mas que as peças 

Lego eram sobejamente conhecidas.  

 

Construção de uma ideia partilhada de robot 

Para a primeira sessão foram levadas várias construções Lego, sendo 

que umas correspondiam a robots e outras não. Pedimos que os alunos as 

manipulassem e que posteriormente nos dissessem se algumas delas eram 
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robots. Disseram que os robots tinham um sistema elétrico que lhes permitia 

ter energia própria, e que assim não precisavam da nossa ajuda para se 

movimentarem. Os atributos imputados pelos alunos a um robot satisfizeram o 

que é comummente aceite, nomeadamente, a questão do robot possuir a 

capacidade de realizar de maneira autónoma determinadas tarefas.  

O desenvolvimento subsequente das atividades pareceu indicar que a 

introdução ao tema foi realizada com sucesso, uma vez que foi construída uma 

ideia partilhada do que representa um robot, despertando nos alunos bastante 

curiosidade e interesse em trabalhar com estes artefactos.   

Nas sessões seguintes, pretendia-se que os diferentes grupos de 

trabalho construíssem os robots e que lhes atribuíssem atributos que, de 

alguma forma, os caracterizassem. 

Inicialmente foram mostrados os motores e sensores disponíveis nos 

Kits de robótica da Lego. Os sensores foram apresentados e os alunos 

associaram-nos, de uma forma natural, aos seus 5 sentidos. Concluíram que o 

robot alimentava-se através das baterias e quando questionados acerca do que 

comandava os 5 sentidos, referiram que estes são comandados pelo cérebro, 
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que correspondiam às “caixas” onde se mexiam nos botões para pôr os 

programas a funcionar. 

Numa fase posterior foram apresentadas algumas categorias de robots 

que poderiam ser construídos: animais, veículos, humanoides, … Os diferentes 

grupos escolheram qual o robot que gostariam de construir, tendo-lhes sido 

facultadas as instruções de montagem para o mesmo. 

Como os alunos/grupos tiveram diferentes ritmos de trabalho e o nível 

de dificuldade de construção dos robots não foi o mesmo, a partir desta sessão 

os diferentes grupos assumiram tarefas distintas. À medida que os grupos de 

trabalho terminaram a montagem dos robots, iniciaram a sua programação, 

utilizando o respetivo software.  

Um aspeto que distinguiu este projeto, e que moldou a forma como os 

alunos participaram, foi o facto de estarem ao mesmo nível que as suas 

professoras, no que se refere à execução das tarefas propostas. À semelhança 

dos alunos, nenhuma das professoras tinha alguma vez trabalhado com robots, 

tendo sido frequente alunos explicarem às professoras como programar os 

robots. 
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Os Kits de robótica propiciaram uma grande interatividade física, aspeto 

que nos pareceu assumir grande relevo em termos motivacionais para os 

alunos. Todo o processo de construção e montagem dos robots foi 

inerentemente colaborativo, partindo dos alunos a divisão de tarefas no grupo 

de modo a executarem o proposto. O facto de os robots terem sido construídos 

de génese pelos alunos revestiu-se de grande importância para eles, uma vez 

que estes objetos assumiram características muito específicas, que reificam 

uma prática que, para eles, foi muito relevante.  

Após todos os grupos terem construído o seu robot, elaboraram um 

texto onde descreveram as características físicas e emocionais dos mesmos. O 

propósito era que os diferentes grupos criassem diferentes personagens, para 

uma história escrita conjuntamente. 

Na experiência que aqui se descreve assumiu particular destaque o facto 

de os alunos terem concebido as características para os robots construídos. 

Este foi um campo fértil para as crianças manifestarem aspetos das suas 

próprias personalidades, projetando características suas nestes artefactos. Ao 

criarem as personagens, e posteriormente ao escreverem a história, as crianças 

escreveram sobre a sua própria realidade, projetaram as suas identidades, 
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fazendo realçar o seu reportório acumulado de vivências, aspirações, 

sentimentos e experiências, anteriormente vivenciados. Este processo social, 

situado num contexto específico, moldou a participação dos alunos e a forma 

como o conhecimento foi construído.  

Os robots foram construídos daquela forma e com aqueles atributos 

porque os alunos assim o entenderam. Não resultou de uma imposição ou 

sugestão externa que um determinado robot fosse uma joaninha ou um outro 

inseto qualquer; gostasse de comer guloseimas ou detestasse água; adorasse 

cozinhar ou detestasse ficar de castigo no quarto. Estes robots assumiram estas 

características porque os alunos assim o entenderam. Foram o resultado de um 

processo que deu forma à experiência vivida. Os robots construídos são 

reificações desta prática. 

Os produtos da reificação não são apenas objetos materiais concretos, 

são também reflexões de uma prática. Com efeito, a participação e a negociação 

de significados levada a cabo nos diferentes grupos de trabalho assumiram 

características muito próprias que reificam, igualmente, a experiência trazida 

de situações anteriores de trabalho em pequenos grupos para a realização de 

tarefas escolares.  
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Em ambas as turmas os alunos já estavam habituados a realizar 

trabalhos de grupo, portanto, já existiam normas subjacentes a esta dinâmica 

de trabalho que estavam subentendidas nas suas formas de atuar. Verificou-se 

que normas relativas ao trabalho colaborativo, trazidas de outras práticas 

específicas de cada uma das turmas, foram igualmente incluídas e renegociadas 

no projeto com os robots, sendo um aspeto que caracterizou igualmente a 

prática neste domínio. 

Em nenhum outro projeto, os alunos tiveram oportunidade de trabalhar 

com colegas de outra turma e este representou o momento em os que alunos 

tiveram de aprender a trabalhar em conjunto, reformulando e reajustando as 

suas formas de atuar e normas anteriormente definidas.  

 

Escrita da história 

Após terem sido atribuídas características às personagens/robots, 

passou-se para a escrita da história. É claro que tendo sido construídos 10 

robots, correspondendo a 10 personagens distintas, foi necessária negociação 

entre os grupos para a definição de qual o enredo e quais as personagens 

principais da história.  
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A escrita da história foi iniciada por um dos grupos de trabalho e, ao 

longo das sessões seguintes, foi passando pelos outros, para a irem 

completando. Enquanto um grupo estava incumbido da escrita da história, os 

restantes familiarizavam-se com a programação dos robots.  

Posteriormente, foi dada a possibilidade de os alunos optarem por 

continuar com a escrita da história ou com a programação dos robots e, desta 

forma, surgiu um grupo de alunos que quis ficar unicamente responsável pela 

escrita da história. A este grupo foi confiada a tomada de decisões sobre o rumo 

que a história tomaria, sendo que estes alunos procuraram respeitar as 

características individuais dos robots, bem como as relações de amizade entre 

eles.  

No final do ano letivo 2011/2012 a escrita da história estava concluída, 

no entanto, não tinha sido ainda possível fazer a respetiva dramatização. No 

início do ano letivo seguinte, os alunos demonstraram continuamente interesse 

em que a história fosse dramatizada. Verificamos que para os alunos o trabalho 

ainda não estava terminado, aquilo que estava definido no processo que 

empreenderam não estava concluído. Fazer com que os robots 

desempenhassem os seus papéis como personagens da história não era apenas 
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uma meta estabelecida. Consistia num empreendimento negociado 

conjuntamente, que criou entre os envolvidos relações de responsabilidade 

mútua. O empreendimento conjunto destes alunos e professoras pautou-se pela 

escrita conjunta e dramatização de uma história, cujas personagens eram 

robots por eles construídos. 

 

Implementação do cenário – 2.º ano 

As sessões iniciaram-se em abril de 2012. Preparamos uma 

apresentação em formato PowerPoint com alguns tópicos acerca do trabalho 

realizado no ano anterior. Para a primeira sessão tínhamos alguns objetivos: i) 

partilhar com os alunos a forma como o trabalho deles estava a ser divulgado 

entre a comunidade científica em Educação Matemática; ii) aferir as perceções 

dos alunos acerca da experiência realizada; iii) integrar os alunos ‘novos’ no 

trabalho realizado anteriormente; iv) decidir o que iria ser feito no segundo 

ano. 

 Numa linguagem entendível aos alunos, procurou-se dar a conhecer 

alguma da produção científica do Projeto DROIDE II, relacionada com a 

experiência em que estiveram envolvidos. Os alunos ficaram muito satisfeitos 
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e sentiram-se valorizados ao saber que tinham sido escritos artigos científicos 

e os investigadores tinham participado em congressos nacionais e 

internacionais, onde a experiência por eles vivida tinha sido partilhada e 

discutida. 

 Esta sessão tinha também como propósito delinear como seria 

concretizada a dramatização da história. A turma de 3.º ano, 2.º ano em 2011, 

estava a construir uma maquete de uma cidade, de maneira a contemplar o 

estudo de conteúdos de várias áreas disciplinares. Aproveitando esse recurso, 

foi proposto que poderíamos produzir um filme, sendo a maquete usada como 

cenário para o mesmo. Foi estabelecido que nas aulas de expressão plástica de 

cada uma das turmas seriam construídos a maquete, os cenários para o filme e 

os adereços necessários. 

Procurámos acompanhar essas aulas de modo a auxiliar nas tarefas. Este 

aspeto foi importante pois permitiu-nos testemunhar como é que os alunos 

comunicavam aos professores de expressão plástica o entendimento que 

faziam da forma como a história ganharia vida através de um filme. Nessas 

aulas, os alunos referiam como é que iam programar os robots, como queriam 

que estes se deslocassem nos cenários, quais as suas potencialidades e 
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limitações, etc. O robot era referido não só como artefacto físico, mas também 

enquanto personagem por eles criada, com sentimentos, gostos, ambições.  

A ida às aulas de expressão plástica permitiu-nos também presenciar e 

participar em situações onde conceitos matemáticos emergiram da prática em 

curso com os robots. Frequentemente, o estudo de um conceito matemático 

decorrente de uma aula de expressão plástica, estendeu-se às aulas da 

componente curricular. 

Na sessão seguinte, foram estabelecidas novas tarefas. Os alunos 

consideraram necessário a criação das seguintes equipas: realização, 

montagem, filmagem, som, programação dos robots NXT, programação dos 

robots RCX, vozes e iluminação. Quando criaram as equipas, delinearam as 

tarefas de cada uma. 

Na constante divisão de tarefas, os alunos escolheram em qual (ou 

quais) as equipas que queriam pertencer. As opções foram feitas de acordo com 

as suas preferências, mas também tendo em conta a equipa na qual poderiam 

dar um melhor contributo, em consonância com o que era considerado como 

relevante e pertinente para a execução do empreendimento conjunto.  
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Após estarem definidas as equipas, a equipa de realização iniciou a 

escrita do argumento do filme, tendo por base a história. Assim, começaram por 

criar um documento (em formato word) onde a história foi ‘transformada’ em 

cenas. Mas, o que fariam entretanto as equipas restantes? As duas primeiras 

sessões conjuntas foram um pouco confusas… 

A equipa de filmagem queria começar a sua tarefa mas não existiam 

ainda cenas escritas. O mesmo acontecia com as vozes. Após delinearem quem 

seria a voz de quem, não existia ainda guião para começar a trabalhar e também 

não sabiam como gravar as vozes. Os robots não podiam começar a ser 

programados, pois desconhecia-se qual seria o seu comportamento numa 

determinada cena. Todo o trabalho estava condicionado a este primeiro 

momento...  

A solução passou por serem criados planos de trabalho para as sessões, 

sendo que nem todas as equipas estariam a trabalhar ao mesmo tempo numa 

determinada sessão, mas iam sendo chamadas quando necessário. Existiram 

alunos da equipa de realização que ficaram encarregues de fazer a “ponte” entre 

as equipas. As sessões deixaram de ser feitas com todos os alunos ao mesmo 
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tempo. O trabalho passou a ser feito por diferentes equipas, em diferentes 

momentos.  

Não sabíamos se os alunos iriam lidar bem com esta opção, mas eles 

próprios referiram que assim era melhor pois não lhes agradava ir para as 

sessões e ter a sensação que não estavam a contribuir com algo produtivo. 

Referiram que estavam todos a trabalhar para o mesmo, apenas em momentos 

diferentes e com funções distintas, mas todas elas a contribuir para o filme. 

No decorrer das sessões foi notório que os alunos contactavam-nos com 

menos frequência quando queriam tomar uma decisão. As decisões eram 

tomadas no seio dos grupos de trabalho. A metodologia de trabalho adotada 

levou a que a distribuição de tarefas representasse uma partilha de papéis e de 

responsabilidades. 

Com o intuito de terem os recursos necessários, os alunos das equipas 

de programação traziam os seus computadores pessoais ou contactavam 

colegas de outras equipas para que lhes emprestassem os seus. A equipa das 

vozes começou por sua iniciativa a gravar as vozes com recurso a um telemóvel. 

Uma aluna trouxe uma camara de vídeo para que a equipa de filmagem a 

pudesse utilizar. Cada vez mais apercebíamo-nos que os alunos encontravam 



 

 

 

 

Additional info can go here… 

131 

estratégias para que as equipas funcionassem. Fossem essas estratégias ligadas 

à procura dos recursos necessários ou à descoberta de métodos de trabalho nos 

pequenos grupos e entre os diferentes grupos.  

No final do ano letivo 2011/2012 o filme estava pronto mas é claro que 

os alunos das diferentes equipas desconheciam o produto final. A equipa de 

montagem do filme tinha tido a tarefa de compilar o que as equipas de filmagem 

e de som lhes tinham fornecido. Dos restantes, nem todos sabiam que música 

tinha sido escolhida para banda sonora, como soavam as vozes dos robots, 

como tinha corrido o trabalho de colocar os ficheiros de som com as vozes a 

coincidir com os de imagem selecionados, que cortes tinham sido feitos nas 

filmagens, que efeitos produziram determinados cenários ou adereços no 

produto final... 

Na festa final de ano letivo a equipa do DROIDE II foi à escola para que a 

comunidade escolar, e em particular os alunos envolvidos, pudessem ver o 

filme. Foi um momento emocionante. A pedido dos alunos, o filme foi visto 

repetidas vezes e de cada vez que era projetado comentavam acerca da forma 

como tinha decorrido o trabalho. 
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Também existiram muitas lágrimas à mistura ao recordar tantos 

momentos bem passados. Os alunos de 4.º ano, sendo finalistas de primeiro 

ciclo, estavam a despedir-se da sua escola, dos professores e dos colegas, este 

também foi um momento muito emotivo. Foi o fechar de um ciclo… 

Os pais dos alunos envolvidos ficaram muito satisfeitos ao ver o produto 

final de algo que os seus filhos tanto haviam comentado. Mencionaram que para 

os seus filhos esta tinha sido uma experiência muito marcante. Segundo eles, 

existiram muitas atividades extracurriculares, consultas e tratamentos médicos 

cujas datas tinham sido alteradas pois esses dias eram dias de “projeto com 

robots”. Pais de alunos de outros anos pediram à equipa do DROIDE II a 

dinamização de um outro projeto com robots para que os seus filhos tivessem 

igualmente oportunidade de participar. 

 

Uma história com robots: Que ganhos para a aprendizagem? 

Um dos aspetos relevantes a considerar, e que de certa forma potenciou 

o cenário de aprendizagem, foi o facto de ter sido construído conjunta e 

colaborativamente por todos os intervenientes. Além disso, ao longo de todo o 

processo de implementação, foram consideradas as aspirações/intenções dos 
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intervenientes, com vista a consecução dos objetivos inicialmente 

estabelecidos. 

A utilização dos robots assumiu particular relevância, nomeadamente o 

facto de os alunos terem-nos construído de génese, atribuindo as suas 

características. Ao criarem o robot não criaram apenas uma personagem a ser 

incluída numa história. Projetaram muito de si e das suas personalidades nesse 

robot. Por outro lado, construir o robot assume também relevância em termos 

da sua programação, pois existe um melhor conhecimento acerca da morfologia 

do robot. Ao programarem um robot que construíram, os alunos possuem um 

melhor conhecimento acerca do posicionamento dos motores e sensores e do 

tipo de outputs que estes produzem quando programado. Conhecem também a 

robustez e/ou fragilidades do modelo que estão a programar. Verificou-se que 

estes aspetos foram determinantes nas opções tomadas em termos de 

programação. 

Contar e criar histórias pode ser um processo muito criativo e 

estimulante para uma criança. A escrita conjunta da história levou a que os 

alunos envolvidos apresentassem justificativas para os seus desejos e 

renúncias, de modo que o produto final fosse o mais consensual possível. A 
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negociação de significado permitiu dar forma à experiência, produzindo objetos 

– história e robots – que congelaram essa experiência e que refletem histórias 

pessoais de pertença. 

Como é evidente no processo de negociação foram vivenciados pelos 

alunos alguns constrangimentos, conflitos e tensões. O projeto foi desenvolvido 

com alunos de duas turmas, de dois anos distintos, vindos de duas práticas de 

sala de aula, que em determinados aspetos eram também elas diferentes. No 

projeto conjunto com robots, os alunos encontraram formas que facilitaram a 

negociação conjunta, vivendo e respeitando as suas diferenças e coordenando 

as suas aspirações individuais ao longo de todo o processo. 

Também neste projeto professoras e alunos enfrentaram desafios 

semelhantes: nunca tinham construído ou programado robots anteriormente. 

Neste sentido, estavam em pé de igualdade, existindo muitos momentos em que 

os alunos ensinaram às professoras como desempenhar um determinado 

procedimento, contrariando a prerrogativa, vulgarmente associada às práticas 

escolares, onde o professor tem a incumbência de ensinar e o aluno a de 

aprender. 
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Digamos que o professor partilha poder com os seus alunos, pois 

conhecimento é poder. Partilha mais ou menos poder, de acordo com a forma 

como abre ou fecha as atividades desenvolvidas, os conhecimentos explorados 

e as experiências que proporciona aos seus alunos. A partilha de poder envolve, 

igualmente, a partilha de responsabilidades, a definição conjunta do que é 

importante saber e a negociação de significados, através da prática na qual 

professores e alunos estão envolvidos. 

Atendendo à metodologia de trabalho utilizada, os alunos tiveram muito 

poder na sequência das atividades desenvolvidas neste projeto com robots. No 

entanto, ter dado legitimidade aos alunos para tomarem certas decisões não 

implicou uma perda de poder por parte das professoras. Unicamente, as 

responsabilidades e competências de cada um foram definidas de acordo com 

o que era importante atingir, sendo que cada um mobilizou esforços dando o 

seu contributo para a consecução de um empreendimento que era comum.   

Em contexto escolar a competência é frequentemente entendida como o 

ser bom a fazer/reproduzir algo, sendo menosprezada a forma como se faz e as 

relações que se estabelecem entre as pessoas que o fazem. Esta ideia revela-se 

insuficiente se considerarmos que a competência está intimamente ligada ao 
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facto de algo ser reconhecido, a nível individual e coletivo, como competência 

numa determinada prática, revelando responsabilização para e com os 

empreendimentos comuns que foram definidos.  

Ser competente implica não só ser reconhecido como competente mas 

também reconhecer que se tem legitimidade para participar de forma 

significativa na definição e constante negociação do que se pretende alcançar. 

O que é entendido como competência é criado e definido no seio de uma 

determinada prática. 

No projeto com robots aqui apresentado, o entendimento do que se 

reconheceu como competência8 foi definido nas relações de mutualidade 

estabelecidas entre os intervenientes. Essas relações pautaram-se pela 

negociação das decisões tomadas, pela constante divisão de tarefas e pela 

responsabilização para com a consecução das metas estabelecidas. Práticas 

escolares com estas características constituem oportunidades de formação 

para todos os envolvidos, na qual os erros e conflitos são tomados como 

                                                

8 Uma discussão mais alargada acerca do ‘regime de competência’ definido nesta prática 

com robots pode ser encontrada em Fernandes & Martins (2013), Martins (2012a) e Martins (2013).  
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naturais e podem ser valorizados como situações especiais para que a 

aprendizagem ocorra.  

No contexto escolar a aprendizagem é frequentemente entendida como 

um processo individual, resultante do ato de ensinar. Este modelo revela-se 

limitado quando tomamos a aprendizagem como um fenómeno social, que faz 

parte da natureza humana.  

  Assumindo que a aprendizagem ocorre quando se participa em 

práticas sociais, podemos afirmar que existem muitos aspetos que 

identificamos como fazendo parte do que entendemos como aprendizagem da 

matemática. Aprender matemática implica a aprendizagem de conceitos 

matemáticos e a forma como os alunos os utilizam para resolver problemas. No 

entanto, existem outras componentes que consideramos cruciais para a 

aprendizagem da matemática, além da aprendizagem específica de conteúdos 

matemáticos. Comunicar raciocínios de uma forma coerente, testar hipóteses e 

formular conjeturas, avaliar os argumentos e estratégias de terceiros, 

desenvolver e avaliar inferências, são aspetos fundamentais para a 

aprendizagem da matemática. Ao longo da implementação do projeto, tornou-
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se claro que muitos destes aspetos surgiram de uma forma natural, na forma 

como os alunos participaram.  

A atividade de programar mostrou-se um campo fértil para o 

desenvolvimento da argumentação e para o teste de hipóteses, numa base de 

trabalho que frequentemente envolveu estratégias de tentativa e erro. Na 

prática de programar robots os alunos precisaram testar hipóteses acerca de 

qual a melhor programação para que o robot tivesse um certo desempenho e, 

inversamente, qual o desempenho do robot quando corressem um 

determinado programa. Deste processo emergiram diversos conceitos 

matemáticos relacionados com relações de tempo e espaço, tais como: posição, 

orientação, duração, trajetórias, direção e movimento.  

Uma vez que os motores e sensores reagem a determinadas ações que 

são estabelecidas para um determinado período de tempo, em segundos, os 

alunos necessitaram frequentemente estabelecer relações entre diferentes 

unidades de tempo. Tal processo levou a uma melhor compreensão de relações 

entre diferentes unidades de tempo, contribuindo igualmente para o 

desenvolvimento do pensamento aritmético, uma vez que existiram muitas 

relações numéricas que emergiam nessa prática.  
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O robot levou à aprendizagem de muitos conceitos e procedimentos 

matemáticos, no entanto, este aspeto permaneceu um pouco “invisível” para os 

alunos. Alguns deles inclusivamente afirmaram que programar robots nada 

tinha que ver com aprender matemática.  

Ao longo do desenvolvimento do projeto, constatámos que existiram 

momentos em que os conceitos matemáticos assumiram invisibilidade para 

que os robots, nomeadamente a sua programação, se tornassem visíveis para 

os alunos. Por outro lado, existiram outros momentos em que os robots 

permitiram a visibilidade de conceitos matemáticos9.  

O estudo dos elementos da circunferência e a utilização do compasso 

surgiu da necessidade de serem colocadas rotundas na maquete para que os 

robots as contornassem. Este tópico matemático surgiu nas aulas de expressão 

plástica, e ainda não era do conhecimento dos alunos da turma do 3.º ano.   

Existiu igualmente uma conexão entre a forma como as retas foram 

colocadas na maquete e a forma como os alunos pretendiam que os robots se 

movimentassem. As retas paralelas surgiram de os alunos não quererem que 

                                                

9 Em Martins & Fernandes (2012) e Martins (2012b) poderá encontrar uma discussão mais alargada acerca do 
processo de transparência (Lave & Wenger, 1991) dos artefactos programação e conceitos matemáticos. 
Particularmente, a análise da dicotomia entre a visibilidade e a invisibilidade destes artefactos.  
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determinados robots se encontrassem ao se deslocarem no cenário. Os alunos 

também notaram que em ruas concorrentes poderia ser possível que os robots 

não se encontrassem, mas se tal fosse uma exigência, seria muito mais fácil 

garanti-lo com ruas paralelas. Em termos de programação, não teriam de se 

preocupar com tempos e distâncias percorridas para que os robots não se 

encontrassem.  

O facto de o projeto envolver alunos de dois anos distintos foi um aspeto 

que efetivamente potenciou o cenário de aprendizagem. O papel dos alunos de 

4.º ano foi muito importante para a emergência dos conceitos matemáticos que 

os alunos de 3.º desconheciam. A classificação das retas foi um bom exemplo 

disso. Por outro lado, os alunos de 4.º ano, ao trazerem para o trabalho conjunto 

tópicos matemáticos que não eram do conhecimento dos alunos de 3.º ano, 

necessitaram explicitá-los, contribuindo para que estes tópicos se tornassem 

também mais claros para eles próprios.   

No cenário de aprendizagem que aqui se descreve foi claro que os robots 

moldaram a forma como os alunos participaram e, consequentemente, 

construíram o seu conhecimento. Não podemos, no entanto, desligar a 

utilização do robot do tipo de metodologia de trabalho adotada. A cooperação 
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e interdisciplinaridade que caracterizou o projeto, a formação de grupos de 

trabalho heterogéneos, com alunos de ambas as turmas, o posicionamento das 

professoras e da equipa de investigadores, a tomada de decisão negociada e o 

sentido de responsabilidade e responsabilização como motores 

impulsionadores das tarefas desenvolvidas, foram sem dúvida aspetos 

facilitadores de todo processo. 
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2. Aprendendo sobre a Aprendizagem das Funções com 

Robots 

Elsa Fernandes 

Resumo 

Nesta narrativa explicitamos o trabalho realizado, pelos professores e alunos, 

num conjunto de aulas de matemática, cuja temática era o estudo das funções 

no 7º ano de escolaridade. Os robots foram usados com propósito de facilitar a 

aprendizagem do conceito de função. Da análise da implementação deste 

cenário de aprendizagem pudemos perceber que os robots foram muito mais 

do que facilitadores da aprendizagem.   

 

Introdução 

Nas aulas de Didática da Matemática III, do Mestrado em Ensino da 

Matemática da Universidade da Madeira, os alunos, futuros professores de 

matemática, aprenderam a usar os robots para ensinar matemática. No ano 

seguinte, quando se encontravam a realizar a disciplina de Prática de Ensino 

Supervisionada (estágio) quiseram utilizar os robots nas suas aulas. 

Conversaram com a orientadora cooperante (que nunca tinha utilizado robots), 
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mas já tinha ouvido falar sobre o seu uso. Esta disponibilizou-se para aprender 

a trabalhar com os robots para depois levá-los para a sua sala de aula para que 

os seus alunos pudessem usufruir do trabalho com tão aliciantes artefactos. A 

orientadora pedagógica (da UMa), uma das autoras desta narrativa, que 

também já tinha sido orientadora de estágio e do mestrado da orientadora 

cooperante e que era a coordenadora do projeto Droide II era a investigadora 

que iria recolher os dados. Logo aqui conseguimos apercebermo-nos de uma 

série de relações de poder e da existência de diferentes motivos para a 

utilização dos robots na sala de aula de matemática.  

Como era a primeira vez que as professoras iriam trabalhar com robots 

na aula de matemática decidiram utilizar um cenário de aprendizagem já 

existente (Oliveira, 2007) e adaptá-lo. É mais fácil e dá algum conforto a quem 

o vai implementar saber que outros já o utilizaram que foram bem sucedidos.   

As aulas (e consequentemente a recolha de dados) aconteceram entre 

fevereiro e abril do ano letivo 2010-2011, num total de 9 aulas. O trabalho foi 

realizado em duas turmas de 7º ano de escolaridade (cujos alunos tinham 

idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos) de uma escola básica do 

Funchal na unidade didática - Funções. As turmas tinham 14 alunos (10 do sexo 
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masculino e 4 do sexo feminino sendo que oito eram repetentes) e 20 alunos 

(10 rapazes e 10 raparigas e apenas 1 repetente) respetivamente e 4 

professoras – 3 estagiárias e a professora titular da turma, que era a 

orientadora cooperante. A investigadora envolvida na recolha de dados era 

também orientadora deste grupo de estagiárias e por isso já conhecia 

relativamente bem os alunos.  

A metodologia de trabalho neste ano letivo, nestas turmas foi o trabalho 

em grupo, com discussão do trabalho dos alunos em grande grupo, no momento 

em que a professora responsável pela aula o tivesse previsto (por vezes no fim 

da aula, por vezes a meio da aula).  

A escola onde foram recolhidos os dados fica localizada na periferia da 

cidade do Funchal, na freguesia de São Roque. Situa-se entre dois bairros 

sociais. Os alunos pertencem a famílias de nível sócio/económico/cultural 

médio/baixo.  
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Etapas da Implementação do cenário 

 

A Importância da construção do Robot  

Na sessão inicial os alunos foram à Universidade da Madeira, ao 

Laboratório DROIDE, para construir e programar robots. Os alunos 

responsabilizaram-se por construir um robot passível de ser programado na 

2.ª parte da sessão e que funcionasse, pois estavam com grande vontade de ver 

o robot (o carro) andar. Tinham que se convencer a si próprios e aos outros de 

que eram capazes de fazê-lo, fazendo-o, uma vez que, apesar do grande 

companheirismo e cooperação entre os grupos, também havia uma certa 

competição para ver qual seria o grupo a terminar primeiro e quem fazia 

melhor. Não houve qualquer tipo de negociação explícita sobre a construção do 

robot. Cada elemento do grupo assumiu uma tarefa e os outros colegas não 

questionaram, simplesmente assumiram outra, cooperando na construção do 

robot. 

Depois da montagem, cada grupo quis ‘decorar’ o robot à sua maneira. 

Assim, cada grupo personificou o ‘seu robot’ colocando-lhe olhos, orelhas, um 

condutor, etc. Este aspeto pode parecer apenas um pormenor mas veio a 
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revelar-se fundamental em todo o processo visto que os alunos colocam nos 

robots, muito de si e do seu mundo. Personificaram o robot. A partir desse 

momento cada robot passou a ser um objeto muito especial para o grupo que o 

criou.  

 

A Noção de Função e a emergência de agência 

A prática matemática escolar das duas turmas aqui analisada podia ser 

caracterizada pela resolução das propostas de trabalho em grupo, em que os 

alunos tinham que discutir cada tarefa, descrever o processo que os levara aos 

resultados e finalmente, no momento da discussão em grande grupo, 

apresentar à turma as conclusões a que tinham chegado. A discussão em grande 

grupo era orientada por uma das professoras.  

A primeira tarefa – A noção de função – foi realizada em dois blocos de 

90 minutos. Cada grupo recebeu a ficha de trabalho e antes de serem 

distribuídos os robots construídos pelos alunos no laboratório a professora 

(estagiária) pediu para os alunos lerem atentamente o enunciado. Enquanto os 

alunos liam a tarefa as professoras distribuíram os robots que os alunos tinham 

construído na sessão anterior, pelos respetivos grupos.  
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A tarefa consiste em idealizar duas viagens de robot, através de dois 

gráficos. 

Na primeira questão pretendia-se que os alunos analisassem dois 

gráficos e descrevessem a viagem do robot relativamente à distância do ponto 

de partida. Os dois gráficos, apresentados na proposta de trabalho, foram os 

seguintes: 

 

    

 

 

 

 

Figura 4 - Gráficos da tarefa 1 

Os alunos sentiram alguma dificuldade em analisar e descrever o 

percurso de cada robot. A maior dificuldade estava na compreensão de que à 

medida que o tempo passava a distância à origem aumentava, facto esse que 

indicava que o robot estava em andamento. Nesta fase os alunos tinham pouca 

vontade de analisar o gráfico pois o que pretendiam era programar os robots e 
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colocá-los a andar. Mas as professoras insistiam que a análise dos gráficos fosse 

feita antes da programação. É possível apercebermo-nos de um conflito entre o 

propósito do alunos – usar os robots na aula de matemática e o propósito das 

professoras trabalhar a matemática utilizando os robots. Não obstante, um dos 

grupos conseguiu ‘fugir’ à autoridade das professoras e programou o robot e 

experimentou-o antes de fazer a análise detalhada do gráfico como era 

pretendido pelas professoras. Os alunos desse grupo, quando viram que o que 

o robot fazia era andar para a frente, parar, andar para a frente, parar, recuar, 

parar, recuar até ao ponto de partida, ficaram surpreendidos e exclamaram: - 

está errado! (referindo-se à programação). Quando a professora os indagou 

sobre o porquê da afirmação, os alunos explicaram que esperavam que o robot 

‘fizesse o percurso que está no gráfico’. Ou seja, confundiram trajetória com o 

gráfico. Aqui parece existir um conflito entre o que os alunos esperavam que 

acontecesse e o que realmente aconteceu, o que nos leva a crer que os alunos 

na fizeram sentido da programação que utilizaram. Pois se os blocos que 

escolheram para a programação tivessem sido escolhidos fazendo sentido para 

os alunos, estes não esperariam que o robot realizasse a trajetória. A vontade 

de ver o robot a andar pode ter levado a que os alunos programassem de acordo 
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como que ouviam dos colegas que analisam os gráficos antes de os programar, 

mas não temos dados que nos permitam confirmar esta conjetura.  

 A professora estagiária que estava responsável pela aula aproveitou o 

momento e levou os alunos à análise e discussão do gráfico, procurando 

estabelecer com eles relações entre o tempo e a distância percorrida para que 

se apercebessem que não havia nada de errado com o que o robot estava a 

realizar.  

Da análise dos gráficos emergiu que a viagem do Rui não era possível 

visto que o robot estava (de acordo com o gráfico) em dois lugares ao mesmo 

tempo o que foi facilmente detetado pelos alunos como sendo impossível:   

He: “A professora que veja aqui (apontando para gráfico da viagem do 

Rui no instante 12), aos 12 segundos o robot estava a uma distância de 10, mas 

também estava a uma distância de 5, porque o robot recuou, e o tempo não 

recua, logo não dá. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não 

podemos programá-lo, porque não é possível”. 

 

Outra justificação apresentada pelos alunos para a impossibilidade da 

viagem foi o facto de o robot ter recuado no tempo:  



 

 

 

 

Additional info can go here… 

151 

Ru: Esta viagem só é possível de ser realizada até aos 12 segundos, 

porque depois o robot recuou no tempo. O robot estava no instante 12 e depois 

foi para o instante 10. 

[…] 

Ru: […] Não há nenhum comando que recue no tempo. 

 

Apesar dos alunos terem percebido, da análise do gráfico, que a viagem 

do Rui não era possível, quiseram, mesmo assim, programar o robot até aos 12 

segundos. Este aspeto ilustra que apesar da evidência matemática dos factos o 

mais importante para os alunos era o trabalho com os robots e a oportunidade 

de voltar a ‘brincar com o robot’. 

Em todo este processo é de salientar que vários alunos (He; Ru; Ca, etc) 

com uma participação marginal, até então, nas aulas de matemática, se 

destacaram de entre os demais, encontrando motivos para se envolverem. 

Houve mesmo alunos que ‘tomaram as rédeas’ do trabalho no grupo, não só no 

que concerne ao trabalho com os robots mas também ao pensar nos conceitos 

matemáticos com os robots. Ou seja, a utilização dos robots nas aulas de 
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matemática fez emergir agência (conceptual10) em alunos que normalmente 

tinham uma participação marginal e consequentemente com pouca autoridade 

matemática perante os colegas e as professoras. Este facto fez com que os 

colegas não prestassem grande atenção às suas respostas. Estes alunos 

sentiram necessidade de chamar as professoras e questionar sobre aspetos 

para os quais eles já tinham resposta. Esta sua atitude teve como propósito, por 

um lado mostrar às professoras que agora já eram capazes e, por outro, integrar 

as professoras no sistema de responsabilização e assim obterem a legitimação 

necessária para fazerem-se ouvir pelos colegas.   

Não era esperado, por parte dos colegas, que este tipo de aluno se 

responsabilizasse pela resolução das questões matemáticas nem que 

propusesse ideias para resolvê-las dada as suas trajetórias nas aulas de 

matemática até a chegada dos robots.  

Os alunos foram capazes de explicar porque é que a correspondência 

não era uma função em termos do funcionamento do robot - ‘[o robot] não pode 

estar em dois lugares ao mesmo tempo’.  

                                                

10 Ver Fernandes 2012a, 2012b, 2012c, 2013a 
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Uma aula foi dedicada à resolução de exercícios sobre funções, sem a 

utilização de robots. Mas, o robot, associado à noção de função, passou a fazer 

parte do reportório partilhado desta turma, visto que usavam sempre ‘[o robot] 

não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo’, para justificar se uma 

correspondência era uma função e só depois ‘traduziam-na’ para a situação que 

tinham que resolver.  

 

Proporcionalidade direta como função e a confirmação da agência 

Depois de algumas aulas de trabalho sobre a noção de função passou-se 

ao trabalho sobre a ‘proporcionalidade direta como função11’. A primeira 

questão era comparar a velocidade de dois robots e discutir se o tempo e a 

distância variavam em proporção. Os alunos tinham que programar o robot 

para andar durante 1 segundo e medir a distância percorrida e depois fazer o 

mesmo para os valores 3 e 6 segundos. Depois teriam que calcular o quociente 

                                                

11 Depois de vários testes verificamos que o tempo que o robot necessita para atingir a velocidade estandarte, 
bem como, o tempo de travagem são desprezíveis. Assim, podemos assumir que, para o propósito desta 
questão, o tempo e a distância variam em proporção. 
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entre a distância percorrida e o tempo gasto a percorrê-la e finalmente concluir 

sobre a proporção. A noção de proporcionalidade direta tinha já sido abordada 

pelos alunos como uma regra (regra da proporcionalidade) que se verifica ou 

não se verifica sem ser discutida a ideia de proporcionalidade. Com a tarefa 

proposta pretendíamos alargar este conceito, proporcionando, com base nos 

resultados obtidos, uma discussão forte sobre a proporcionalidade – ideia 

poderosa e muito usada no dia-a-dia das pessoas. Perante os dados obtidos das 

medições, em que os valores dos vários quocientes, solicitados na proposta de 

trabalho, apresentavam variações mínimas e, consequentemente, não 

verificavam ‘a regra da proporcionalidade’ (os resultados dos vários quocientes 

teriam que ser iguais) os grupos de trabalho assumiram que o erro estaria nas 

medições ou na programação dos robots e voltaram a fazer tudo de novo. 

Mediante uma inconsistência nos resultados todos localizaram a causa do 

problema no seu trabalho. Mas houve grupos que, depois de voltarem a realizar 

todo o trabalho de programar o robot e voltarem a medir, aceitaram que o 

tempo e a distância eram proporcionais mesmo não obtendo valores iguais nos 

diferentes quocientes realizados (mas boas aproximações) e outros grupos que 

só aceitaram os valores depois da professora confirmar que estaria bem assim. 
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A que se deverá este posicionamento perante o conflito (inconsistência dos 

resultados)? Uma razão possível para estes diferentes posicionamentos pode 

ser a visão que os alunos têm do que é a matemática escolar. Por um lado, os 

que veem a matemática como um conjunto de regras que devem ser 

respeitadas; por outro aqueles para quem a Matemática tem que fazer sentido.  

 Vejamos a atuação de um dos grupos: 

He.: Não pode ser, voltou a dar 112. Vou chamar a professora. 

Fi.: Não estou a perceber porque é que dizes que não esta a dar certo, se já 

medimos duas vezes e dá o mesmo e não os 138cm como queres…  

He.: Basta fazer a conta. Faz a conta! 

Fi.: Mas qual conta? 

He.: 46 vezes 3… 

Fi.: Dá 138. 

He.: Por isso a que digo que tem que dar 138cm. 

Pe.: Ah já percebi, temos que multiplicar o primeiro valor pelos segundos… 

Fi.: Ok… 

He.: Sim é mesmo isso, se num segundo o “Tanque” andou 46 cm, 

multiplicando por 3 dá 138 e para 6 segundos 276 cm. E não é isso que dá. 
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Este pequeno excerto evidencia o He a usar a regra proporcionalidade 

para verificar se as medições estavam bem.  

O He era um dos alunos que tinha uma participação marginal antes da 

entrada dos robots. Mas a introdução destes artefactos na prática matemática 

escolar despoletou no He (e noutros alunos já referidos anteriormente) 

agência. No entanto, no início do trabalho com os robots os colegas não ‘ouviam’ 

o He. A mudança na sua forma de participar na aula de matemática trouxe-lhe 

também alguma autoridade matemática que anteriormente não lhe era 

reconhecida O He responsabilizou-se pela tarefa e os colegas aceitaram a sua 

tomada de iniciativa.  

 

O workshop e a evidência de agência pela negação da participação 

O trabalho realizado com os robots foi amplamente divulgado pelos 

alunos à restante comunidade escolar. Como consequência, as professoras 

foram convidadas para dinamizar um workshop sobre robots para a 

comunidade escolar. As professoras juntamente com a investigadora envolvida 

na recolha de dados decidiram convidar alguns alunos para dinamizarem o 

workshop para os colegas. O He foi um dos alunos convidados. Aquando da 

preparação do workshop o He perguntou: 
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He.: Professora, é possível saber quais as minhas turmas? (referindo-se às turmas 
para quem ia dinamizar o workshop, uma vez que seriam feitas duas 
sessões) 

Professora: Isso não é importante. São colegas da escola. 

He.: Mas … eu gostaria de saber se o 8º2 (a turma a que pertencia no ano anterior) 
vai estar… 

Professora: Não. 8º2 não estará.  

No dia seguinte o He não compareceu ao workshop. Na aula seguinte a 

professora questionou-o sobre a sua ausência. O He primeiro disse que o 

relógio não tocou, depois de um silêncio incomodativo, afirmou que não estava 

interessado em ensinar colegas que não conhecia bem, a trabalhar com robots. 

Depois, à investigadora reconheceu que seria interessante ensinar robots ‘aos 

colegas que sabem mais do que eu… que estão no 8ºano’. 

O He parecia ter a expectativa de mostrar aos colegas do ano anterior 

(perante quem não tinha tido sucesso na escola) que agora era reconhecido 

pelo seu saber matemático. Esta situação não ocorreu e portanto o He não 

ativou intenções de participar no workshop e desistiu. As expetativas do He (o 

seu foreground12) foram logradas e isso fê-lo perder o interesse na dinamização 

do workshop. O He voltou a evidenciar agência, mas desta vez negando-se a 

                                                

12 Sobre os conceitos background e foreground ver Fernandes (2013a) 
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participar no que estava a ser planeado pelas professoras mas sem terem em 

conta os motivos dos alunos.  

Muitas vezes analisamos as atitudes dos nossos alunos, e a sua 

participação nas práticas matemáticas escolares, à luz da nossa forma de ver o 

mundo, que por vezes, está longe da realidade dos alunos. Analisar a 

participação dos alunos sem prestar atenção aos seus backgrounds e 

foregrounds conduz-nos a uma visão pobre da aprendizagem que nos remete 

para a justificação da não participação dos alunos pela falta da interesse dos 

mesmos pelo escola e pela matemática, descurando, que muitas vezes, os 

motivos que levam os alunos a se envolverem e a participarem vão muito para 

além da aprendizagem dos conteúdos matemáticos.   

Os cenários de aprendizagem criados e implementados, por vezes, não 

proporcionam aos alunos reais oportunidades para que estes se envolvam na 

sua aprendizagem.  

 

O que aprendemos sobre a aprendizagem das funções com robots  

Um primeiro ponto que pretendemos destacar é a importância da 

construção do robot. Com a habitual falta de tempo para ‘cumprir os 
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programas’ poderíamos ser tentados a levar os robots já construídos. Não seria 

a mesma coisa! Os alunos ao construírem os robots personificam estes 

artefactos, colocando muito de si, das suas personalidades e das suas vidas nos 

mesmos. Colocam um condutor que tem as suas características e que fará o 

robot ser o vencedor (seja do que for), colocam uns ‘olhinhos’ para que o robot 

fique mais bonito, etc. Estes aspetos, que podem parecer mero embelezamento 

do robot, são mais do que isso. Representam a personificação do robot e ajudam 

os alunos a encontrar motivos para se envolverem na sua aprendizagem.  

Um outro aspeto importante foi a metodologia de trabalho 

implementada. O trabalho de grupo e a grande liberdade de ação que os alunos 

tinham (programavam, levantavam-se, experimentavam) proporcionaram, aos 

alunos, reais oportunidades para que estes se envolvessem na sua 

aprendizagem. A possibilidade de trabalharem com poder de definir como usar 

os robots, permitiu que alunos com uma participação marginal na aula de 

matemática, considerassem a possibilidade de dar expressão aos seus motivos 

e, assim, encontrar disposição para se engajarem na participação e para 

participarem de uma forma diferente da usual, conseguindo com esta diferente 
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participação ganhar autoridade matemática perante colegas e professoras e 

exibindo agência conceptual na aula de matemática.  

A aprendizagem das funções ganhou um sentido especial para estes 

alunos, uma vez que os conceitos foram aprendidos em ação, ou seja, a ideia de 

que a viagem não é possível porque o carro não pode estar em dois lugares ao 

mesmo tempo e não pode recuar no tempo fez sentido para estes alunos e 

ajudou-os a compreender a ideia do que é ser função, para este nível de 

escolaridade.  

A redefinição do conceito de proporcionalidade direta também foi algo 

que emergiu deste trabalho. Sendo a proporcionalidade direta uma ideia 

subjacente à nossa forma de pensar é importante que, na escola, se trabalhe na 

ideia mais ampla de proporcionalidade direta e não apenas o conceito escolar 

de proporcionalidade.  

Aprendemos também que é importante analisar mais 

aprofundadamente os motivos que levam os alunos a negar-se a participar. 

Ficar-se por aquilo que parece ser o evidente pode levar-nos a desfocar as reais 

razões para a não participação.  
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Vários foram os motivos que fizeram erguer esta prática, uns explícitos 

outros nem por isso. Vamos apenas referirmo-nos apenas aos mais explícitos. 

Por um lado os motivos da equipa de investigação que procuravam aprender 

sobre a aprendizagem das funções com robots, por outro os motivos das 

estagiárias e da professora cooperante preocupadas com o ensino e 

aprendizagem das funções que viram nos robots um meio excelente para fazer 

os alunos aprenderem sobre funções. Por fim, os alunos que tinham como 

propósito ‘brincar com os robots’ e serem bem sucedidos na matemática. De 

tudo isto emerge um novo objetivo – aprender funções com robots.  

Esta redefinição de objetivos emerge desta prática matemática escolar 

onde se tentou, de uma forma ou de outra, atender aos diferentes motivos dos 

diferentes participantes na prática.  
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3. Corridas com robots para aprender Estatística 

Cristina Lopes 

Resumo 

Neste texto pretende-se descrever e analisar a prática matemática escolar que 

ocorreu, numa turma de 8.º ano de escolaridade, quando foi implementado um 

cenário de aprendizagem no qual os alunos construíram robots para realizar e 

ganhar corridas. A temática era uma corrida de robots e o propósito a 

aprendizagem da Estatística.  

Foi desenhado, pela equipa de investigação do projeto DROIDE II, uma 

estrutura base para o cenário de aprendizagem. A investigadora apresentou-a 

à professora de Matemática da turma e essa proposta foi discutida e alterada 

de acordo com os conteúdos matemáticos que a professora queria abordar. A 

construção e implementação do cenário de aprendizagem foi um processo 

conjunto entre a investigadora e a professora de Matemática. Durante esse 
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processo foram tidos em consideração os objetivos da investigadora13, da 

professora14 e, também, os interesses e motivações dos alunos15.  

O cenário foi implementado no ano letivo 2011/2012, durante 9 aulas de 90 

minutos, numa turma de 8.º ano, de uma escola localizada na periferia da cidade 

do Funchal. À turma ainda não tinha sido lecionado o tema Estatística no 3.º 

ciclo. Durante esse tempo os alunos, seguindo uma metodologia de trabalho de 

projeto (Greeno & Middle School Mathematics through Applications Project, 

1998), trabalharam em grupo com robots.  

Ao realizarem um trabalho de projeto os alunos partilharam 

responsabilidades e tomaram decisões que contribuíram para resolver os 

problemas que emergiram dos desafios que lhes foram colocados. Além disso, 

propiciou que trabalhassem, desde a primeira à última aula, com um propósito 

comum: realizar e ganhar corridas.  

                                                

13 Compreender de que forma o uso de tecnologias, com especial enfoque nos robots, contribui para que os 
alunos desenvolvam a comunicação matemática, o raciocínio matemático e a sua capacidade de resolução de 
problemas, produzindo significado e incrementando a aprendizagem de tópicos e conceitos matemáticos 
específicos do 8.º ano de escolaridade.  
14 Proporcionar tarefas em que os alunos se envolvam ativamente e através delas aprendam os conteúdos 
referentes ao tema Tratamento de Dados (7.º ano) e Planeamento Estatístico (8.º ano).  
15 Trabalhar com robots, realizar e ganhar corridas. 
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Foi através deste projeto que os alunos e a professora tiveram o 

primeiro contacto com o robot da LEGO MINDSTORMS NXT 2.0. e com o seu 

ambiente de programação. Alguns dos alunos já tinham trabalhado, no ano 

letivo anterior aquando do estudo das Funções16, com esta mesma professora, 

com o robot RCX (um modelo anterior da LEGO). Esses alunos pediram à 

professora para trabalharem, novamente, com robots.  

Neste projeto com robots os alunos negociaram e tomaram decisões 

sobre: i) o aspeto do robot, ii) o que torna um troço de corridas justo, iii) a 

construção do um troço de corridas justo e iv) a escolha do troço a utilizar para 

a realização das corridas. Posto isso, realizaram as corridas, registaram os 

dados que consideraram importantes para a definição do robot vencedor, 

encontraram argumentos para escolher o vencedor, definiram critérios de 

classificação para os robots e elaboram um estudo estatístico sobre vários 

aspetos das corridas. Elaboraram um relatório sobre o trabalho realizado e 

                                                

16 Na narrativa - Aprendendo sobre a Aprendizagem das Funções com Robots - pode-se ler a história da 
implementação do cenário: Funções – Qual a Viagem Impossível? 
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apresentaram à turma os aspetos que consideraram importantes para a 

aprendizagem da Estatística.  

Durante todo o processo, os alunos estiveram envolvidos nas várias 

tarefas, negociaram e desenvolveram significados, criaram estratégias, 

argumentaram, partilharam ideias e conhecimentos. As aprendizagens 

decorreram da prática em que os alunos estiveram imersos e em que 

participaram. 

 

Os participantes 

A turma na qual foi implementado o cenário era constituída por 14 

alunos de idades compreendidas entre 12 e 16 anos. Três alunos frequentavam 

o 8.º ano pela segunda vez e três usufruíam de Apoio Pedagógico Acrescido. 

Embora esses alunos revelassem, segundo a professora, dificuldades a nível de 

compreensão e aplicação de conteúdos, de interpretação de enunciados e em 

delinear estratégias para resolver problemas, durante o projeto com os robots 

e ao trabalharem em grupo, essas dificuldades não se evidenciaram.  

Tanto para os alunos como para a professora, a metodologia de trabalho 

utilizada no projeto constituiu uma novidade. Embora estivessem habituados a 
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realizar pequenos trabalhos em grupo, nunca tinham realizado trabalho de 

projeto. Esta metodologia de trabalho revelou-se proveitosa em aprendizagens. 

Permitiu desenvolver autonomia, responsabilidade e propiciou envolvimento 

dos alunos nas várias tarefas.  

O robot NXT constituiu também uma novidade para a professora e para 

os alunos. No início do projeto os conhecimentos de montagem e programação 

do robot eram os mesmos para a professora e para os alunos. Este facto não foi 

motivo de constrangimento para os envolvidos. 

Nesta prática matemática escolar, os alunos trabalharam em grupos 

heterogéneos de 2 a 4 elementos. Os grupos foram-se alterando 

espontaneamente consoante as preferências, necessidades e número de alunos 

presentes nas aulas. Nem a professora nem a investigadora intervieram nesse 

processo. Alguns dos alunos que usualmente eram pouco assíduos, à medida 

que o tempo foi passando, sentiram-se mais envolvidos nas tarefas e passaram 

a estar cada vez mais presentes, a ser mais pontuais, participativos e aplicados 

nas aulas. 

O papel da professora e da investigadora foi essencialmente de 

mediadoras no processo de aprendizagem dos alunos. Apesar de ser 
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essencialmente da responsabilidade da investigadora a moderação das 

discussões no grande grupo, ambas tentaram aproveitar os argumentos 

apresentados pelos alunos, nos momentos de discussão em pequeno e grande 

grupo, para explorar, tornar visíveis e fazer emergir os conceitos matemáticos.  

 

A implementação do cenário 

Antes de iniciarem a montagem dos robots, os alunos escolheram com 

quem queriam trabalhar e formaram-se 4 grupos de trabalho. Foi feita uma 

breve apresentação das componentes do robot, das portas a utilizar para ligar 

os sensores e os motores ao cérebro do robot e como passar a informação do 

computador para o robot. A ideia do projeto foi lançada: Construir e programar 

um carro de corridas (robot NXT) de modo a ganhar, quando correr no troço de 

corridas construído pelo grupo turma.  

 

Construção dos Robots 

Foram facultados os kits de montagem e os alunos construíram um carro 

de corridas (robot NXT), com as peças LEGO, seguindo instruções. O aspeto final 
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do robot ficou a cargo de cada grupo, sendo apenas fornecidas instruções para 

a estrutura base do carro e localização do sensor de luz.  

No momento de construção do robot o aluno designado por M trabalhou 

sozinho, devido a estarem poucos alunos na sala e ser necessário construir 

quatro robots. Em todos os outros momentos esteve inserido num grupo. Para 

este aluno, o aspeto do robot revelou-se muito importante. Criou vários 

acessórios no robot, arranjou duas rodas extra para auxiliar nas corridas e 

colocou garras para dar um aspeto de retroescavadora. Quando a investigadora 

alertou que colocar, no carro, muitos acessórios o poderia dificultar nas 

corridas, o aluno referiu que “Hoje isso não é importante, hoje estou preocupado 

com o aspeto do carro. Quando eu tiver que programar é que me vou preocupar 

com a programação e com o desempenho do robot”.  

Este interesse, na colocação de acessórios, foi notório também nos 

outros grupos de trabalho. Cada acessório criado e colocado nos robots teve 

uma função e um objetivo próprio. Foi necessário impor um limite de tempo 

para que os alunos dessem o trabalho por terminado. A criatividade dos alunos 

evidenciou-se nesta fase de criação dos robots. Nesta fase o foco não foi a 

eficácia do robot, mas sim os seus acessórios e adereços.  
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Neste processo de criação do robot, podemos afirmar que a dinâmica de 

trabalho foi eficaz em todos os grupos. Os alunos trabalharam autonomamente, 

discutiram entre si o que estavam a fazer e ajudaram-se mutuamente, 

souberam seguir as instruções para a construção do robot e identificar muito 

bem as peças LEGO. Foram muito criativos quanto ao aspeto e funcionalidade 

do seu robot. O facto de ter sido dada liberdade aos alunos para colocarem 

acessórios foi deveras importante. Por um lado puderam criar de acordo com 

os seus gostos, por outro contribuiu para um melhor conhecimento das peças 

que compõem os kits da LEGO. Este momento de criação do robot foi uma mais-

valia para todo o processo pois contribuiu igualmente para fortalecer a 

dinâmica de trabalho em grupo, a negociação entre colegas, a criação de 

estratégias, a justificação de procedimentos e a responsabilização para com o 

trabalho que estava a ser realizado, na medida em que os alunos se 

empenharam na construção do seu robot e negociaram o aspeto final do 

mesmo.  

 

Programação Livre 
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Quando deram por terminada a construção do robot tiveram 

oportunidade de iniciar a programação no ambiente da LEGO MINDSTORM 

NXT 2.0. Foi feita uma pequena abordagem ao ambiente de programação, na 

qual se explicou quais os blocos referentes ao funcionamento dos motores e dos 

sensores. Foi alertado que os alunos tinham que ter em atenção as portas onde 

os motores e sensores estavam conectados ao cérebro do robot, sendo que tudo 

o resto ficou à sua descoberta. 

Os vários grupos criaram e testaram os seus programas e o ambiente de 

programação revelou-se muito intuitivo, mesmo para os alunos que 

anteriormente não tinham tido contacto com robots. 

No início da fase de programação os alunos revelavam pouca autonomia 

perguntando: “E agora, o que é para fazer?”, por isso, sentiu-se necessidade de 

questionar e criar desafios de acordo com os interesses, conhecimentos e/ou 

dificuldades que cada grupo estava a demonstrar.  

A professora e a investigadora foram circulando pelos grupos, 

esclarecendo as dúvidas que emergiam da programação, questionando a 

programação que os alunos estavam a fazer, com o intuito de que estes 

pensassem e explicitassem sobre os programas que estavam a criar. Deram 
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sugestões e lançaram desafios com o propósito de que os alunos descobrissem 

as potencialidades e as limitações dos robots, nomeadamente a utilidade dos 

sensores colocados. 

Foi através da programação, das medições efetuadas e da 

experimentação que os alunos se foram apercebendo das potencialidades do 

robot, das limitações do espaço que tinham disponível na sala para o robot se 

movimentar e, dessa forma, adquiriram a noção das unidades de medida 

possíveis de utilizar para programar o robot (rotações, segundos e graus).   

Os alunos sentiram necessidade de fazer medições quando lhes foi 

sugerido para “programar o robot para parar quando estiver a uma distância de 

15cm da parede.” Duas alunas, N e R, programaram o robot para andar para a 

frente, até o sensor ultrassónico detetar um objeto a 15cm de distância, só que 

esqueceram-se que o sensor não estava colocado exatamente na frente do 

robot, por isso, o robot andava até bater na parede. Após várias tentativas 

resolveram medir a distância entre o sensor e a frente do robot e assim 

conseguiram programar eficazmente o robot para desempenhar o solicitado. 

Durante o processo foram ajustando a programação às características 

morfológicas do seu robot e com o auxílio de medições conseguiram programar 
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corretamente o robot. Uma vez que cada robot possuía uma morfologia 

específica a programação não foi a mesma para todos os grupos.  

A programação e experimentação foi um processo dinâmico que esteve 

muito presente na prática dos alunos. Ao alterar a programação desenvolveram 

o diálogo e a capacidade de criação de estratégias, uma vez que, tiveram que 

justificar e negociar, com os colegas de grupo, a programação que estavam a 

fazer. Ao criar, negociar e justificar procedimentos, desenvolveram a 

capacidade de argumentar e de raciocinar. Ao programar, ao explicar e ao 

tentar compreender a programação, os alunos estabeleceram e justificaram 

conexões lógicas entre a programação que fizeram e o desempenho do robot. 

Este processo foi importante e fundamental para o desenvolvimento de uma 

programação cada vez mais eficiente e eficaz.  

Para programar o robot os alunos tiveram que realizar medições e 

relacionar diferentes unidades de medida (metros e centímetro, minutos e 

segundos). Para analisar a situação e conseguir resolvê-la com sucesso 

recorreram e desenvolveram a visualização e o raciocínio espacial. Sentiram 

necessidade de raciocinar matematicamente, no sentido em que, tiveram que 

explorar a situação, criar e testar as suas conjeturas, analisar os erros 
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cometidos, ensaiar estratégias alternativas. Em suma, para programar 

eficazmente o robot  tiveram que pensar de uma maneira lógica e reflexiva.  

Nesta prática matemática escolar errar mostrou-se uma experiência 

indissociável do processo de aprendizagem. Ao analisar os erros cometidos, os 

alunos conseguiram descobrir e evidenciar conhecimentos e relações que não 

se manifestariam se esperássemos e desejássemos apenas os momentos em 

que resolveram com sucesso os desafios. Ao errar e tentar compreender o 

porquê desse erro os alunos foram capazes de estabelecer conexões lógicas 

indispensáveis à construção do seu conhecimento.  

No projeto desenvolvido, foi habitual iniciar-se a aula com os alunos a 

fazerem uma síntese sobre o trabalho da aula anterior. Atendendo a que os 

grupos se alteraram no decorrer do projeto, sempre que um aluno se integrava 

num grupo, os colegas explicavam o que tinham feito até ao momento e como o 

tinham feito.  

O aluno designado por G não esteve presente na aula de montagem dos 

robots mas quando viu o aspeto do robot do seu grupo começou a fazer-lhe 

alterações. Quando questionado porque é que estava a ‘destruir’ o carro, o aluno 

respondeu “o carro está muito pesado e assim vamos perder as corridas. Pesado 
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anda menos, por isso, estamos a tirar as peças ‘dispensáveis’ para tornar o carro 

mais leve e melhor para as corridas.” Este aluno não tinha estado no processo de 

negociação e construção do robot do seu grupo, mas o facto de já ter trabalhado 

com robots no ano anterior, aliado aos argumentos que utilizou, deu-lhe 

legitimidade no grupo para alterar o aspeto do robot.  

 

Programação “A Pedido”  

Com o intuito de manter os alunos envolvidos no processo de 

programação e possibilitar que descobrissem mais algumas potencialidades 

dos robots, foram-lhes lançados alguns desafios. Por exemplo “programar o 

robot para andar à volta de 4 mesas, dispostas duas a duas, formando um 

retângulo.”  

Apesar de não ter sido intenção gerar competição entre os grupos esta 

gerou-se espontaneamente em quase todos os momentos. O desafio lançado 

despertou interesse na programação e foi importante para o processo de 

engajamento dos alunos na prática. Os alunos consideraram-no aliciante, 

começaram a competir para programar mais rápida e eficazmente que os 

outros grupos e todos programaram eficazmente o seu robot. Neste caso 
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específico, a estrutura de programação utilizada assentou na noção de ciclo. 

Criaram um ciclo que consistiu em andar para a frente e virar à direita e 

repetiram-no três vezes. Após experimentarem o ciclo, alteraram os tempos 

dos blocos de modo a tornar a programação eficaz. Os alunos programaram e 

experimentaram várias vezes o seu robot e sentiram necessidade de refletir 

sobre sua própria ação: “por que não funciona?”. Foi essa reflexão que serviu de 

base às discussões e negociações nos vários grupos. Os alunos explicaram, 

dialogaram, negociaram, alteraram os tempos a colocar em cada bloco utilizado 

para criar o programa e voltaram a testar o robot. A programação emergiu do 

processo de tentativa e erro e da negociação estabelecida entre os alunos.  

Nesta prática tentou-se, sempre que possível, ter em consideração os 

interesses e motivações dos alunos mas também manter os objetivos definidos 

pela professora e investigadora. Concludentemente foi frequente alterar os 

planos inicialmente definidos para as aulas. Como, a dado momento, os alunos 

se mostravam muito interessados em realizar corridas, considerou-se que seria 

mais produtivo permitir que as realizassem antes de construírem os protótipos 

de troços de corrida, como estava inicialmente previsto.  
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Uma vez que nem todos os alunos tinham experimentado programar 

com recurso ao sensor ultrassónico, e este sensor seria depois importante 

aquando da realização das corridas entre robots, foi lançado o desafio: 

“programar o robot para realizar uma corrida, de um extremo ao outro da sala 

mas, sem que o robot toque na parede oposta.”  

Após o desafio lançado, o M pediu auxílio aos elementos do seu grupo 

para ajeitarem as mesas de modo a colocá-las, em linha reta, de um extremo ao 

outro da sala, explicando que ajudaria na programação. “Já sei quanto tempo o 

robot demora a percorrer uma mesa, agora é só contar quantas mesas temos e 

programar. Ele leva 5 segundos a andar duas mesas, e agora… [conta as mesas] 

temos 11 mesas, logo tem de andar… 27 segundos.” O colega de grupo, P, alertou-

o: “Não, 26. Ele tem de parar antes de bater.”   

Neste diálogo verifica-se que existiu um conjunto de significados 

partilhados e negociados que contribuíram para uma programação eficaz. Foi 

evidente que fazia parte do reportório partilhado a noção de proporcionalidade 

direta pois a estrutura de programação utilizada assentou nessa noção, embora 

não tenha sido explicitada pelos alunos, precisamente por fazer parte do seu 

reportório. Os alunos revelaram muita facilidade em realizar esta programação 
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o que pode estar relacionado com o facto de terem utilizado os robots no estudo 

da proporcionalidade direta como função, no ano letivo anterior. Embora o 

robot utilizado e o ambiente de programação fossem diferentes, o conceito de 

proporcionalidade direta foi utilizado como ferramenta que contribuiu para 

uma programação eficaz. Existiu uma tentativa clara de negociação, do tempo a 

colocar na programação para o robot realizar a corrida, que resultou, pois o 

robot parou mesmo antes de bater na parede.  

Com o intuito de manter os alunos envolvidos da tarefa e atingir os 

objetivos por si definidos, a investigadora questionou-os: “E agora, se eu colocar 

o robot ao meio da sala, como vão fazer? Programar tudo de novo?”. Ao lançar a 

questão está a dar-se mais um elemento para tornar visível uma ferramenta da 

prática, neste caso a utilização do sensor ultrassónico, colocando na perspetiva 

dos alunos outras possibilidades de programação. Além disso, a questão teve 

como objetivo atribuir legitimidade à participação da R, aluna do grupo do P e 

do M que tinha tido até ao momento uma participação periférica no grupo, 

assim como promover e estimular a negociação e reflexão sobre a prática, 

encorajando-os a prosseguirem numa programação mais eficaz. 
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A R teve iniciativa de explicar a utilidade e funcionalidade do sensor 

ultrassónico aos seus colegas de grupo o que deu legitimidade à sua 

participação. Com a explicação dada e pela negociação estabelecida entre os 

vários elementos do grupo, encontrou uma forma para sustentar a sua 

participação, ganhando legitimidade.  

Estes três alunos tiveram em comum a preocupação de perceber o 

processo de programação e a vontade de conseguir programar corretamente o 

robot e mais rápido que os restantes grupos. Ao programarem o robot e ao 

negociarem essa programação desenvolveram-na dando-lhe significado. A 

forma como o robot teria de ser programado de forma a tirar um bom partido 

do sensor ultrassónico passou a fazer parte do reportório de todos os 

elementos do grupo, e não apenas da R. 

Estes alunos definiram os seus objetivos e negociaram significados de 

modo a resolver com sucesso os desafios propostos. No processo, mantiveram-

se em diálogo, experimentaram, negociaram e alteraram a programação. A 

experimentação, a programação e a negociação de significados foram 

elementos fundamentais para a sustentação da prática deste grupo. Este 

processo conjunto de negociação refletiu toda a complexidade do engajamento 
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mútuo. Em cada tentativa formulada e negociada para solucionar um problema 

os alunos tornaram-se agentes do seu próprio conhecimento e construíram 

todo o processo de aprendizagem. 

 

Construção, Apresentação e Escolha do Troço de Corrida  

Para a construção dos protótipos dos troços de corrida foram 

distribuídas peças curvas e peças retas a cada grupo e foi referido que tinham 

que construir um troço de corridas que fosse justo para dois carros correrem ao 

mesmo tempo. Foram colocadas as seguintes condições: o troço de corridas tinha 

que caber na sala de aula; cada peça do protótipo era 15 vezes mais pequena do 

que a peça em tamanho real e não era necessário utilizarem todas as peças dadas 

na construção do protótipo.  

Foi evidente que fazia parte do reportório partilhado da turma que 

“para o troço ser justo o comprimento das duas faixas de rodagem tinha que ser 

igual”, mas nem todos sabiam as condições necessárias para que isso 

acontecesse. Conjuntamente os alunos construíram o conceito de ‘troço justo’ e 

os protótipos nas condições estabelecidas, tendo recorrido, nesse momento, 

como noutros, a exemplos trazidos de práticas não escolares. O facto de os 
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alunos terem partilhado a sua visão sobre o que torna justo um troço de 

corridas e as suas perspetivas individuais sobre o problema, contribuiu para o 

conhecimento de todos sobre o que é um ‘troço justo’. Este aspeto passou a fazer 

parte do reportório partilhado destes alunos e possibilitou a criação de um 

troço de corridas nas condições estabelecidas.  

Os vários grupos explicaram porque é que o seu protótipo era justo, mas 

nenhum teve inicialmente em atenção se o troço cabia na sala. Só quando lhes 

foi perguntado se o troço cabia na sala é que os grupos de trabalho sentiram 

necessidade de realizar medições. Depois de alguns avanços e recuos todos 

criaram protótipos justos e possíveis de serem construídos. Para tal, tiveram 

que ser capazes de olhar para os seus objetos (protótipo e sala de aula) 

criticamente e interpretá-los de modo apropriado. Calcularam distâncias reais 

a partir de uma representação e vice-versa, recorreram à noção de semelhança, 

relacionaram o conceito de semelhança com o de proporcionalidade, 

discutiram o efeito de uma ampliação ou redução sobre uma área e utilizaram 

diferentes unidades de medida. Durante o processo, os conceitos matemáticos 

emergiram de modo a permitir solucionar o problema. 
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Cada grupo apresentou à turma o seu protótipo. A turma optou pela 

votação como modo de escolher o troço de corrida a adotar e assim emergiu a 

oportunidade explorar alguns conceitos de Estatística.  

 

Programação do Robot para as Corridas 

Os alunos tiveram que programar o robot para seguir uma linha preta, 

iniciar a corrida assim que fosse dado o sinal de partida e parar 15cm antes de 

chegar ao fim do troço.     

Foi disponibilizada a pista facultada pelo kit da LEGO para que os alunos 

pudessem testar a sua programação pois o intuito era utilizar corretamente o 

sensor de luz para seguir uma linha preta numa qualquer situação. Após várias 

tentativas os alunos conseguiram programar ao robot de modo a realizar 

corretamente as corridas, respeitando as condições que tinham sido acordadas.  

 

As Corridas 

A montagem do troço de corridas e o momento de realização das 

mesmas podem ser caracterizados como momentos de entreajuda entre os 

alunos dos vários grupos que propiciaram união do grupo turma. Os alunos 
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partilharam tarefas e cada grupo fez o registo dos dados que considerou 

importantes para a posterior definição do vencedor e classificação dos robots. 

O trabalho foi distribuído pelos alunos de uma forma muito natural, ordeira e 

eficaz.  

Com o decorrer do projeto verificou-se uma maior autonomia e melhor 

gestão da partilha de tarefas por parte dos alunos, estes passaram de uma 

forma natural e progressiva a tomar decisões sem antes questionar a 

professora e a investigadora.  

Os alunos decidiram que seriam apenas necessárias seis corridas para 

chegar à conclusão de qual seria a classificação de cada robot. Para esta decisão 

recorreram ao reportório acumulado de vivências e experiências de outras 

práticas, nomeadamente, ao que conheciam acerca das eliminatórias na Taça 

de Portugal de futebol. Este processo social, situado neste momento específico 

em que lhes foi conferido o domínio de decisão, moldou a participação dos 

alunos e a forma como as decisões foram tomadas. No final da aula tinham 

realizado as corridas e chegado à conclusão do vencedor e à classificação de 

cada robot.  



 

 

 

 

Additional info can go here… 

184 

Durante as corridas existiram robots que se desviaram do percurso e 

que tiveram que ser novamente colocados sobre a linha preta para continuar a 

prova. Isso não foi tido em consideração para a contabilização dos tempos no 

registo dos dados pelos vários grupos para definição do vencedor. Mas, 

posteriormente os alunos referiram que não era justo terem existido robots que 

tinham saído da linha sem sofrer penalização, acabando por ter melhor 

classificação que outros que, embora mais lentos, não saíram da linha. Este 

sentimento de injustiça foi manifestado por vários alunos, principalmente pelos 

que tinham conseguido que o seu robot fizesse o percurso sem se desviar da 

linha. O momento foi aproveitado para discutir o conceito de justiça e negociar 

o que deveria ser tido em conta durante as corridas. Posteriormente foi dada 

oportunidade de realizarem novas corridas. Após a realização de 12 corridas, a 

fase de recolha de dados, referente às corridas dos robots, foi dada por 

terminada.  
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Definição do Vencedor 

Os alunos utilizaram a folha de cálculo do Excel para organizar a 

informação e, pela análise dos dados, arranjaram argumentos para um robot 

ser o vencedor e definiram critérios de classificação para os vários robots.  

A grande maioria dos alunos nunca tinha utilizado a folha de cálculo do 

Excel e não conhecia as suas potencialidades. Ao experimentarem e ao 

partilharem informação entre os colegas de grupo e entre os grupos, foram 

capazes de utilizar as fórmulas do Excel para efetuar cálculos (somar, calcular 

médias) e também construíram gráficos para organizar informação. Esta 

ferramenta revelou-se importante quer para a análise dos dados quer para a 

apresentação dos dados através de gráficos e tabelas. 

Ao estabelecer os critérios para um robot ser vencedor, os alunos 

apresentaram e argumentaram as suas perspetivas sobre a situação o que fez 

emergir estratégias variadas e originais. Foram capazes de interpretar e avaliar 

criticamente a informação recolhida durante as corridas, utilizar e estabelecer 

relações estatísticas de forma a definir o robot vencedor, usando métodos de 

análise, explorando os dados de forma a extrapolar questões além das 

expetativas da professora e da investigadora. Os alunos desenvolveram o seu 
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raciocínio estatístico (Garfield, 2002) na medida em que foram capazes de 

compreender, interpretar e explicar os métodos estatísticos baseados nos 

dados reais das corridas realizadas. Desenvolveram o seu pensamento 

estatístico (Chance, 2002) pois conseguiram identificar os conceitos 

estatísticos envolvidos nas investigações realizadas e revelaram capacidade em 

lidar com eles no contexto da situação.  

Apesar da aparente justiça de todos critérios criados pelos grupos, não podemos descurar o facto 

de que, na maioria dos casos, definiram um argumento válido para tornar o seu robot no vencedor.  

 

Conclusões emergentes 

O uso dos robots e a metodologia de trabalho adotada deu origem a uma 

prática matemática escolar com características diferentes das práticas 

escolares de índole mais tradicional17. Durante o projeto os alunos 

demonstraram interesse pelas várias tarefas que desenvolveram e estamos 

convictos que os robots tiveram um papel muito importante em todo este 

processo.  

                                                

17 Uma discussão mais alargada acerca da prática matemática escolar que emergiu da implementação 

deste cenário pode ser encontrada em Lopes (2012a), Lopes (2012b) e Lopes & Fernandes (2012). 
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O motor impulsionador desta prática matemática escolar foi realizar e 

vencer as corridas com os robots. Mas para o conseguirem, os alunos 

envolveram-se na realização de diferentes tarefas. Foi a grande vontade de 

realizar e vencer as corridas que manteve os alunos envolvidos nesta prática. 

Este foi, portanto, o empreendimento conjunto dos alunos. Este 

empreendimento, que manteve unido o grupo turma, não foi uma simples meta 

estabelecida, mas criou, entre os alunos, relações de responsabilidade que se 

converteram numa parte importante da prática. Tudo o que criaram (robots, 

troço de corridas, programação, critérios de vencedor) foi da responsabilidade 

dos grupos de trabalho e passou também a ser responsabilidade de toda a 

turma. O empreendimento foi o resultado de um processo conjunto de 

negociação que refletiu toda a complexidade do engajamento que se 

estabeleceu entre os alunos em cada grupo de trabalho e entre os alunos na 

turma. 

Gerou-se em muitos momentos competição entre os grupos o que 

propiciou argumentação, criação de estratégias, justificação de procedimentos 

e manteve os alunos envolvidos nas várias tarefas, por isso, a competição é aqui 

entendida como uma parte produtiva do empreendimento.  
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Durante todo o processo pudemos verificar uma união forte entre os 

elementos do grupo de trabalho. Tiveram vários momentos de programação e, 

em todos eles, a programação emergiu pela negociação estabelecida entre os 

elementos do grupo. Nesse processo, existiu um conjunto de significados 

partilhados e negociados que contribuíram para uma programação eficaz.   

Outro momento de união entre o grupo foi o de estabelecimento de 

critérios para um robot ser o vencedor das corridas, em que os alunos 

utilizaram, pela primeira vez, a folha de cálculo do Excel. Através das pesquisas 

feitas pelos alunos na internet e pela partilha de ideias descobriram muitas das 

potencialidades da folha de cálculo, quer para a análise dos dados, como para a 

sua apresentação através de gráficos. Através da análise dos dados e dos 

gráficos criados no Excel, encontraram argumentos válidos para um robot ser 

o vencedor e estabeleceram várias comparações entre os robots. O Excel foi 

uma ferramenta importante neste processo pois possibilitou interpretar e 

avaliar criticamente a informação que recolheram aquando da escolha do troço 

de corridas e ao realizarem as corridas, criar estratégias, justificar 

procedimentos, argumentar relativamente aos dados recolhidos, discutir e 
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comunicar conclusões. Assim sendo, o Excel foi uma ferramenta que propiciou 

o desenvolvimento da literacia estatística dos alunos (Gal, 2004). 

Durante o projeto existiram relações de responsabilidade mútua. Tudo 

o que fizeram foi negociado (desde a criação do robot até à definição do robot 

vencedor das corridas) e definido na prática que empreenderam. Nesse 

processo de negociação, existiram conflitos, tensões, confiança e também 

desconfiança. Mas os alunos encontraram formas que facilitaram esse processo, 

respeitando as diferenças e coordenando as aspirações individuais e coletivas.  

As tarefas propostas revelaram-se significativas, uma vez que os alunos 

se mantiveram empenhados em aprofundar o seu trabalho e a aprendizagem 

ocorreu na medida em que se engajaram na prática e nela participaram e 

porque quiseram saber mais, sobre os vários assuntos que foram surgindo. 
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4. A competição DROIDE Virtual  

Alcione Santos 

Resumo 

Iniciou-se o projeto DROIDE II - Os robots na Educação Matemática e 

Informática - onde foram criados cenários de aprendizagem em que os robots 

seriam artefactos mediadores da aprendizagem. Dentro desta perspetiva e 

tendo em conta que a Internet possibilita o acesso a um enorme e rico volume 

de informações que traz novos desafios pois modifica os contextos de ensino e 

aprendizagem tornando-os mais complexos, uma vez que os alunos podem 

atualmente aprender através de uma variedade de espaços físicos e virtuais, fui 

levada pela curiosidade e quis perceber como os alunos aprendem nestes 

espaços não físicos, que relações são estabelecidas, qual a função do ‘professor’, 

como aprendem a programar, qual o contributo do uso de robots na 

aprendizagem de programação e de matemática. Surgiu assim a ideia de um 

cenário a ser implementado com grupos de alunos em regiões distintas do país.  

Esta narrativa pretende descrever e analisar como é que a participação de 

jovens num projeto de aprendizagem à distância, com o auxílio de robots, pode 

desafiar e motivar estudantes levando-os a traçar um percurso de 
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aprendizagem envolvendo conceitos de matemática e de programação. 

Também procura descrever todo o processo que envolveu a procura de 

parceiros, a seleção de candidatos e a elaboração do material. 

 

O projeto DROIDE Virtual 

Começamos criando um projeto, que denominamos DROIDE VIRTUAL, com 

um objetivo: contribuir para a compreensão da aprendizagem em contexto 

virtual utilizando robots como elementos mediadores dessa aprendizagem. 

Com este propósito colocamos “mãos à obra”, fomos à busca de parceiros em 

outras regiões para formar os grupos virtuais e começamos por desenhar o 

cenário de aprendizagem.  

Encontrados os professores dispostos a participar no projeto, estes 

divulgaram junto aos seus alunos e formaram-se os grupos com estudantes do 

Ensino Secundário do Funchal, Vila Nova de Gaia e Lisboa. Criamos, assim, 

grupos virtuais com participantes cujas idades estavam compreendidas entre 

os 15 e os 17 anos. Os participantes da escola do Funchal frequentavam o curso 

Tecnológico de Informática e cursavam o 10º e 11º ano. Os de Vila Nova de Gaia 

frequentavam o curso de Informática e cursavam o 11º ano. Finalmente, os de 
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Lisboa frequentavam o curso de Ciências e Tecnologia, cursavam o 12º ano e 

tinham conhecimentos mínimos de programação. Os grupos virtuais contavam 

com o apoio de um tutor, papel desempenhado por professores de informática 

destas três regiões. Formaram-se três grupos virtuais, que estiveram juntos 

durante os seis meses do projeto, constituídos por elementos das três regiões. 

A constituição dos grupos foi determinada em função das 

disponibilidades para as reuniões online. Estas ocorriam pelo menos duas vezes 

na semana, durante pelo menos duas horas, durante seis meses. Para a 

comunicação entre os participantes utilizamos a plataforma Moodle para gerir 

as atividades, o software ooVoo para as videoconferências, quando necessário, 

e, na maioria das vezes, utilizávamos o Messenger para as reuniões de chat. 

Após a formação dos grupos distribuímos a todos os participantes um 

kit robótico LEGO Mindstorms NXT, uma cópia da plataforma de programação 

multilinguagens DROIDE MLP, oito problemas que procuravam desafiar os 

estudantes a obter uma pontuação máxima e vencer os demais grupos e um 

tabuleiro — isto é, uma base em papel para o desenvolvimento das tarefas 

propostas.  
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Simples? Não! Como escolher os problemas? Novamente a mesma 

pergunta: O que pretendemos? Queríamos um conjunto de tarefas e resultados 

associados para a execução do projeto, então, na proposição dos problemas 

(que passamos a denominar problemas-desafio) criamos uma sequência de 

instruções a serem seguidas e restrições quanto à sua operação que estão 

descritas a seguir:  

Tabuleiro: Deveria ser único de modo a delimitar os espaços.  

Robot: Deveria ser construído um único robot capaz de realizar todos os 

problemas-desafio, utilizando o kit básico da LEGO, de modo que todos 

tivessem as mesmas condições e o trabalho fosse desenvolvido em grupo. 

Problemas-desafio: Para cada problema deveria ser criado e carregado 

no robot um programa específico, de modo a contornar as suas restrições de 

memória. A resolução deveria fazer parte de uma competição e cada problema-

desafio deveria ter um sistema de pontuação objetivando ser mais um 

contributo para o engajamento dos participantes. 

Deveriam estar escalonados em diferentes graus de dificuldade, serem 

simples, não ambíguos, e ter solução única, porém diferentes formas de 

resolução. As soluções não poderiam ser subjetivas, de modo que, por meio do 
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robot construído, fosse possível a verificação das soluções obtidas. Pelo menos 

um problema teria de ser de natureza mecânica, objetivando forçar o robot a 

movimentar algum objeto e os conteúdos envolvidos deveriam ficar 

circunscritos àqueles abordados nas disciplinas de Matemática e de 

Informática do Ensino Secundário. 

 

Os problemas-desafio. Que matemática? 

A Matemática é uma disciplina muito rica e uma das ciências mais 

antigas que lida com objetos e relações abstratas. É uma linguagem que nos 

permite compreender e representar o mundo e também um instrumento capaz 

de proporcionar formas de agir sobre o mesmo para resolver problemas que se 

apresentam, além de prever e controlar os resultados da ação que realizamos. 

A Matemática está presente em todos os ramos da ciência e tecnologia, em 

diversos campos da arte e em diversos setores da atividade humana. Neste 

sentido, desde o início da escolarização deve procurar-se desenvolver nos 

indivíduos a capacidade de abstração e generalização, de compreender e 

elaborar argumentações matemáticas e raciocínios lógicos. 
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Segundo o Programa de Matemática do Ensino Básico (2007, p.5), os 

alunos devem ser capazes de raciocinar matematicamente e resolver 

problemas, isto é, serem capazes de reconhecer e representar generalizações 

matemáticas e exemplos e contraexemplos de uma afirmação, justificar os 

raciocínios e as conclusões a que chegam, desenvolver e discutir argumentos 

matemáticos, compreender problemas em contextos matemáticos e não 

matemáticos e de os resolver utilizando estratégias adequadas e refletir sobre 

a adequação dessas estratégias. 

O Programa de Matemática A do 10º ano do Ensino Secundário refere 

que o essencial da aprendizagem da Matemática deve ser procurado ao nível 

das ideias (2001, p.5), pois um cidadão com formação secundária necessita 

mais de noções do que de notações para enfrentar as situações que precise 

compreender e os problemas que tenha de resolver.  

Dentro desta visão da Matemática foram elaborados os problemas-

desafio. A aprendizagem não pode ser planeada, pois aprender é próprio da 

natureza humana, sendo, no entanto, sempre possível assegurar que alguns 

artefactos estejam no seu lugar, para que os participantes tenham acesso aos 

recursos necessários para aprender o que necessitam e para que, ao redor 
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destes, possam ser desenvolvidas novas experiências, novos significados e 

novos compromissos. Assim, a elaboração dos problemas-desafio, os requisitos 

e restrições de contexto presentes nos problemas propostos, o tabuleiro 

utilizado, a plataforma de programação MLP, os robots, as regras de 

participação estabelecidas, bem como os tutores, foram elementos importantes 

para a organização da prática no contexto do projeto (Wenger, 1998). 

Ao elaborar os problemas-desafio, tivemos o cuidado de que os mesmos 

levassem os participantes a trabalhar cooperativamente na busca de uma 

solução comum, evitando assim que cada um pudesse ficar encarregue apenas 

de uma parte da resolução do problema e viesse a trabalhar isoladamente. Os 

três grupos procederam de forma semelhante quanto à questão da construção 

do robot. Individualmente, cada um dos participantes explorou a ferramenta e 

criou um protótipo que julgava capaz de resolver todos os problemas-desafio. 

A seguir negociaram com os parceiros qual a construção mais adequada. Nesta 

etapa postavam as fotos dos robots construídos na plataforma ou enviavam 

pelo Messenger, durante a reunião, ou mesmo por email antecipadamente.  

A restrição da construção de um único robot capaz de permitir a 

resolução de todos os problemas-desafio propostos foi determinante para 
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estimular o trabalho cooperativo, já que a sua construção influenciava no 

resultado final obtido para cada um deles. Da mesma maneira, a utilização dos 

diferentes sensores reforçou o efeito dessa restrição, uma vez que, para um 

determinado desafio, poderia ser interessante posicionar o sensor mais à frente 

(ou atrás) do robot mas, para outros, tal situação poderia não ser a ideal.  

Inicialmente, cada participante interpretou os problemas-desafio de 

uma determinada forma e criou um robot capaz de resolver os desafios. Ao 

tentar resolver os problemas-desafio verificaram que a construção influenciava 

no resultado e que era importante todos terem o mesmo robot. Seguiram-se 

muitos momentos de negociação, discutiu-se a necessidade de construir uma 

“garra”, a posição dos sensores, enfim, diversas questões foram sendo 

levantadas e negociadas sempre que necessário.  

Portanto, embora tivessem existido situações em que alguns dos 

elementos do grupo tentaram resolver sozinhos um dado problema, 

apropriando-se do mesmo, acabaram por constatar, aquando da tentativa de 

executar o programa assim desenvolvido, com o robot sobre o tabuleiro, 

também este único, que o mesmo não funcionava para todos os desafios, 
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obrigando assim à desistência desta abordagem individualista e, 

consequentemente, conduzindo a muitos momentos de negociação.  

Ao disponibilizar os problemas-desafio, procuramos intercalar os mais 

simples com os mais trabalhosos, de modo que a escolha daquele pelo qual 

deveriam começar decorresse da negociação dentro do grupo. Em alguns 

grupos, a decisão inicial foi, simplesmente, a de tentar resolver os problemas-

desafio na mesma ordem em que estes foram propostos. No entanto, devido às 

dificuldades com que se defrontaram logo ao tentar resolver o primeiro desafio 

(anexo XY), optaram por alterar a sequência inicialmente definida para a 

resolução dos problemas, escolhendo para serem resolvidos em primeiro lugar 

outros problemas considerados mais simples. Esta situação, em algum sentido, 

permite reflexão sobre momentos formais de avaliação, como por exemplo, o 

resultado de um teste pode ser influenciado simplesmente pela ordem com que 

são apresentados os exercícios.  

A seguir apresento, a título de exemplo, dois problemas-desafio. Os 

demais podem ser encontrados em Santos (2012). 

O problema-desafio n.º 1 foi planeado para ser desenvolvido numa 

grelha 44, onde deveriam ser distribuídos aleatoriamente quadrados 
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(grandes) de quatro cores diferentes e, igualmente distribuídos de forma 

aleatória, quadrados mais pequenos da mesma cor, que poderiam ou não estar 

sobre quadrados da mesma cor. O robot deveria “reconhecer” como bem 

colocado todo o quadrado pequeno que estivesse sobre um grande da mesma 

cor. Este desafio aborda várias questões: (i) O problema de decibilidade ou 

semi-decibilidade, onde pode ser demonstrada que uma propriedade é falsa, 

mas não que é verdadeira. Neste caso, com o robot pode-se mostrar que há um 

quadrado de cor diferente, mas não da mesma cor (esta ideia tem que ficar nos 

alunos de forma intuitiva, não se pretende uma formalização lógica); (ii) A 

utilização de silogismos para raciocinar, neste caso o modus tollens: se está mal 

colocado o robot deteta. Não deteta, logo não está mal colocado e (iii) A negação 

por contraexemplo: Assumir que todos estão bem colocados e encontrar os que 

não o estão. 

Certamente que em todos estes casos, a solução é possível porque o 

número de quadrados pequenos é previamente conhecido. Se o problema 

excluísse o dado do número de quadrados pequenos (isto é, dizer que varia 

entre um e quatro), certamente já não seria possível achar uma solução. 
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No problema-desafio n.º 2, pedia-se para calcular a área de um triângulo, 

conhecidos os seus vértices – três pontos específicos. Cada um dos pontos 

deveria ser colocado sobre um dos lados de um quadrado, não podendo 

coincidir com os vértices e nem ter dois desses pontos sobre o mesmo lado. 

Neste desafio estava claro o conteúdo matemático subjacente e procurava-se 

aqui investigar os diferentes caminhos para a sua resolução.  

Participação no mundo virtual e aprendizagem 

Um empreendimento é construído pelas pessoas que assumem a 

responsabilidade por aquilo que produzem. O projeto DROIDE VIRTUAL pode ser 

interpretado como um empreendimento realizado por um grupo de alunos 

motivados inicialmente pela novidade de programar robots. Mas, o que os 

manteve juntos neste empreendimento foi a competição e o desejo de vencer e, 

para tal, engajaram-se para a concretização do mesmo. 

Uma comunidade surge em torno de um tema de interesse comum e vai 

evoluindo à medida que a atividade se desenvolve. Os indivíduos que dela 

fazem parte resolvem problemas, trocam informações, planificam atividades, 

criam instrumentos e desenvolvem um repertório comum que passa a fazer 

parte dos conhecimentos partilhados pela comunidade. A aprendizagem da 
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programação e a utilização dos robots foi o motor principal pelo qual os 

estudantes engajaram-se neste empreendimento e foi evoluindo de tal maneira 

que as razões de estar junto, em cada um dos grupos, foram tornando-se 

diferenciadas.  

Num dos grupos houve uma ligação muito forte entre todos os 

participantes, permitindo intervenções de caráter mais pessoal em que todos 

apreciavam as histórias uns dos outros. Criaram laços de forte união que os 

estimulava a participar para além do motivo inicial. Em outro grupo, embora 

também tenham criado laços, foram muito compenetrados nas tarefas a serem 

realizadas, bastante meticulosos e os assuntos discorriam sobre o problema-

desafio a que estavam debruçados.  

Cada grupo possuía motivos diferentes para se engajarem com a prática 

o que levou a diferentes tipos de participação. A participação é um processo 

complexo, derivado da experiência social, que inclui falar, fazer, pensar, sentir 

e pertencer.  

Aquando do início do projeto, foi proposto a todos um grande desafio 

que era vencer a competição. Para tal, deviam construir e programar um robot 

para poder ganhar. A partir desta proposta inicial cada grupo foi descobrindo 
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como fazer, com alguma ajuda do tutor. Ao analisar os dados, apercebi-me que 

no geral eles se organizavam de uma determinada forma. 

Na primeira fase do projeto identificaram e representaram cada um dos 

problemas-desafio propostos, o que levou os participantes a explorar as suas 

ideias, proporcionando um brainstorming ao nível do grupo. Esta etapa 

corresponde à compreensão do problema e todas as formas de expressão foram 

válidas, desde gestos, expressão escrita ou oral, etc. No entanto, uma expressão 

verbal conduz apenas uma parte da informação que o emissor procura 

transmitir, o qual implicitamente assume as capacidades inferenciais do seu 

interlocutor, que o levam a compreender bem mais do que aquilo que lhe é dito 

explicitamente e, no caso do projeto, a componente virtual impedia a interação 

face-a-face, levando, por vezes, os intervenientes a expressar a sua frustração 

por não poderem comunicar verbalmente, uma vez que a interação que ocorre 

num contexto presencial faz-se acompanhar de outros auxiliares na negociação 

do significado, pois os gestos, as expressões e a cumplicidade de um olhar 

muitas vezes dizem mais do que as palavras conseguem transmitir quando 

assumidos e partilhados por uma mesma cultura. 
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A tecnologia pode mudar a maneira como os participantes sentem o que 

é estar juntos, sendo necessário recorrer a outras formas de representação para 

que a comunicação verbal escrita possa conduzir aos resultados desejados. 

Lançaram assim mão a distintos recursos, incluindo desenhos, vídeos e outros 

documentos, que foram partilhados com os demais participantes, de modo a 

facilitar a compreensão das ideias que queriam transmitir e em torno do qual 

organizaram a sua participação. 

Ainda nesta fase, aquando da escolha da linguagem a ser utilizada no 

âmbito do projeto começaram as primeiras aprendizagens. Os participantes 

com maior experiência explicaram aos novatos as principais diferenças entre 

as linguagens disponíveis na plataforma adotada para a programação dos 

robots, permitindo com isto que estes começassem a perceber algumas 

diferenças importantes entre linguagens de programação como o C++, o Pascal 

e o Visual Basic. 

A segunda fase, que em parte se sobrepôs à primeira, compreendeu a 

exploração das ferramentas disponíveis, ou seja, a montagem e teste do robot, 

o teste da plataforma de programação e a elaboração dos primeiros programas.  
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Aquando do desenvolvimento dos primeiros programas, os 

participantes depararam-se com as barreiras impostas pela plataforma de 

programação, pela necessidade de aprender a programar e pela própria 

construção do robot. Nesta fase, foi importante a opção que fizeram por 

resolver em primeiro lugar os problemas-desafio números três e quatro, pois 

estes, devido à sua relativa simplicidade, permitiam que fosse possível executar 

as tarefas necessárias com apenas alguns comandos, tendo sido tal escolha 

importante para aqueles que estavam a iniciar o seu caminho de aprendizagem 

da programação.  

Começaram por se apropriar dos primeiros conceitos e termos usuais 

da programação, tais como float, variável, quando usar o interface loader, qual 

o significado de iniciar o programa com #include “NXTCpp.h”, o que significa o 

int_main() e como compilar os programas. Utilizando os exemplos do manual 

que acompanhava a plataforma de programação e, tendo a cooperação dos 

membros mais experientes, os menos experientes acabaram por conseguir 

elaborar programas simples, inicialmente para a resolução dos problemas-

desafio antes referidos, aprendizagem que possibilitou a resolução dos demais 

problemas propostos.  
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Um dos grupos utilizava pequenos vídeos em flash para explicitar a ideia 

do movimento que o robot deveria fazer. Este artefacto produzido pelo grupo 

refletia a experiência que estava sendo partilhada e gerava discussões que 

levavam à construção do programa capaz de realizar o desafio. 

A terceira fase compreendeu a programação propriamente dita, 

envolvendo uma nova abordagem dos problemas-desafio em função das 

diferentes questões levantadas na primeira fase, a investigação de soluções 

alternativas e a discussão dos programas desenvolvidos, tendo por base a 

experiência adquirida na fase de exploração, ou seja, a partir do que foi 

discutido e realizado anteriormente, pensar sobre o que havia sido feito. 

Assim, nesta fase, foi importante que os elementos de cada um dos 

grupos possuíssem o seu próprio robot, para que pudessem visualizar o 

comportamento resultante da programação que estavam a elaborar 

conjuntamente. Como em cada um dos grupos as construções iniciais dos 

robots foram distintas, os resultados com eles obtidos não foram obviamente 

os mesmos.  

Além disso, como para alguns dos problemas-desafio os programas 

desenvolvidos executavam o pretendido, enquanto para outros não permitiam 
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chegar à solução, foi também necessário, no âmbito de cada grupo virtual, 

negociar a estrutura final do robot mais adequada à resolução de todos os 

desafios propostos. 

A quarta fase foi a de conceção, sendo nela aperfeiçoados os artefactos 

que representavam o produto final, ou seja, os programas criados pelos grupos 

que possibilitavam a solução do problema-desafio, processo que levou os 

participantes a sentir que aquele era também um produto seu, sentimento de 

propriedade resultante da realização de um empreendimento conjunto. 

A conclusão com sucesso de um dado problema-desafio implicava que o 

programa desenvolvido para a sua resolução havia sido adequadamente 

testado e que este executava a ação pretendida. 

A última fase referiu-se à apreciação do produto final a toda a 

comunidade, quando todos os grupos, presencialmente, poderiam mostrar o 

seu resultado. Neste torneio final, além da expectativa de conhecerem-se uns 

aos outros, existia a expectativa relativamente à construção dos demais robots 

por parte dos outros grupos e da execução dos programas por eles elaborados. 

As soluções que mais se encontravam perto do objetivo final receberiam uma 
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pontuação mais elevada e, consequentemente, mais perto ficariam da vitória 

perante os demais grupos. 

Embora a exposição anterior possa conduzir à ideia de que a 

participação poderia ser simplesmente dividida em fases estanques, nenhuma 

delas se desenvolveu de forma isolada, constituindo-se, na verdade, num 

processo único, que, em cada momento, incluiu o falar, o fazer, o pensar, o sentir 

e o pertencer. Também convém destacar que com estes participantes aconteceu 

desta forma, mas não quer dizer que vá acontecer da mesma maneira com 

outros participantes. 

A partilha de artefactos sem o devido engajamento nas atividades e 

discussões em torno deles desenvolvidas, prejudica a habilidade de negociar o 

significado do que está sendo partilhado, da mesma forma que a interação sem 

a produção de artefactos torna a aprendizagem dependente da interpretação 

individual, o que pode limitar a sua profundidade, extensão e impacto. A 

aprendizagem só é significativa numa comunidade se houver participação 

acompanhada de uma operação mental que transforme os conceitos abstratos 

em realidades concretas ou objetos – reificação – e estas estiverem em 

interação (Wenger, White and Smith, 2009).  
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Os integrantes da comunidade DROIDE VIRTUAL encontravam-se em 

diferentes lugares, mas cada um deles pertencia a outras comunidades, como a 

da escola, a da localidade em que estavam inseridos, a de credo religioso que 

professaram, a do desporto, ou seja, cada um deles possuía interesses e 

percursos de vida distintos. No entanto, foi exatamente esta diversidade de 

contextos diferentes vividos por cada participante que tornou mais rica a 

aprendizagem conjunta.  

Os utilizadores de tecnologias sentem-se motivados pela possibilidade 

de criar novos tempos comunitários independentes de restrições de horários e 

espaços que não dependem de uma localização física. As conversações feitas 

com recurso às tecnologias que não se baseiam na interação face-a-face 

normalmente dependem de ferramentas síncronas ou assíncronas. As 

ferramentas síncronas permitem que os membros de uma comunidade estejam 

juntos no tempo e no espaço pois possibilita uma frequência de registos ou 

transcrições. É o caso do Messenger, utilizado pelos participantes do projeto 

DROIDE VIRTUAL. A utilização destas tecnologias possibilita que interajam em 

diversas comunidades ao mesmo tempo, criando uma diversidade de contextos 
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que são uma fonte de riqueza para a aprendizagem conjunta (Wenger et al, 

2009). 

Na análise dos diálogos do Messenger observou-se que um dos grupos 

apresentava muitos ‘tempos mortos’, com lacunas na comunicação entre os 

seus membros. Foi também possível perceber que alguns deles, ao mesmo 

tempo em que participavam nas reuniões virtuais, muitas vezes estavam a 

participar simultaneamente em outras comunidades a que pertenciam, não 

sendo raro enganarem-se e acabarem por responderem sobre outros assuntos 

nas janelas de chat próprias para as reuniões da comunidade.  

Como observadora, preocupava-me a pouca interação no âmbito desse 

grupo, pois, naquela altura, ainda desconhecia que diversos aspetos influem na 

dinâmica de uma comunidade e também interferem no desafio de aprender 

conjuntamente.  

Naturalmente, se cada vez mais os indivíduos são membros de diversas 

comunidades, equipas e redes, não pode uma comunidade em particular 

esperar ter toda a atenção dos seus membros e assumir que todos têm o mesmo 

grau de comprometimento, as mesmas aspirações e as mesmas necessidades, 

pois, do ponto de vista de cada participante, é necessário lidar com o aumento 
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do volume e complexidade das suas múltiplas afiliações e encontrar uma 

participação significativa em todas essas relações, de forma a preservar a sua 

identidade em todos esses contextos. 

A ‘separação’ provocada pela virtualidade tira-nos o poder que, num 

ambiente presencial de sala de aula, muitas vezes pensamos ter. Por exemplo, 

numa sala de aula, facilmente percebemos se um aluno está distraído com 

outros assuntos mas, no mundo virtual, quando interagem com outros 

parceiros de outras comunidades, dificilmente nos apercebemos. 

O papel do tutor foi aqui importante para tentar manter em equilíbrio a 

dinâmica da comunidade, sendo esta uma das funções fundamentais dos 

tutores, que além de oferecer feedback devem gerir e reforçar as relações entre 

os participantes. É importante realçar que a participação em cada grupo foi 

muito diferente e isto está obviamente relacionado com o papel do tutor.  

Os grupos mobilizaram repertórios do que é ser aluno naquela situação 

e, conforme o tutor, inferiam o seu repertório. Como exemplo desta situação 

vou distinguir dois dos grupos que denominarei G1 e G2, por terem formas de 

funcionar bastante diferentes. No grupo G1 os alunos viram o ‘professor de sala 

de aula’ e ficavam a espera dele para o começo da reunião, eram bastante 
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rigorosos com o tempo que tinham disponível para trabalhar e também com os 

programas que elaboravam. Neste grupo, composto por quatro elementos, dois 

deles eram alunos deste tutor na escola. Nunca trataram de outros assuntos, 

limitando-se a resolver os problemas-desafio. Iniciavam e terminavam as 

reuniões no horário.  

O grupo G2 era composto também por quatro elementos sendo que dois 

deles eram alunos, na escola, do tutor do G1 e somente um deles era aluno do 

tutor do G2. Neste grupo falou-se um pouco de tudo, do jeito de ser de cada um, 

dos gostos, de fazer bolos, do que faziam diariamente. Neste grupo o tutor usou 

a história do que cada um trouxe para estabelecer estratégias para manter o 

ritmo de união e separação. Este grupo era o menos coeso a nível de 

conhecimentos, pois um dos participantes estava no 10.º ano, dois no 11.º e o 

que estava no 12.º, como era do curso de Ciência e Tecnologia, também tinha 

poucos conhecimentos de informática. As reuniões começavam à hora mas não 

tinham horário para terminar. O tutor chamava atenção para o adiantado da 

hora pois tinham escola no dia a seguir, pois se assim não fosse esqueciam-se 

completamente, tamanho o envolvimento em que se encontravam. 
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No grupo G2, os alunos encontraram um espaço totalmente diferente da 

sala de aula e, numa das reuniões em que o tutor havia previamente informado 

que não iria poder participar, o que mais chamou a atenção foi o entusiasmo 

evidenciado pelos alunos, ao final da mesma, em decorrência da chegada, ainda 

que tardia, do tutor à reunião. O contentamento dos alunos foi tão grande e a 

sua vontade de contar tantas coisas foi tal que a reunião acabou por se 

prolongar por mais hora e meia.  

Embora assistisse a todas as reuniões, houve uma identificação mais 

forte com este grupo pela prática que ali existia, pela forma de participar. A 

impressão era a de que os membros do grupo já se conheciam de longa data e 

desfrutavam de uma atividade prazerosa.  

A nível de resultados numéricos, ao final da competição, todos os grupos 

foram muito semelhantes e a diferença na pontuação foi muito pouca. Será que 

o grupo vencedor foi o que mais aprendeu? Certamente, no meio de todo o 

processo de competir todos aprenderam mas, enquanto o grupo G1 ficou 

restrito ao trabalho, à semelhança de uma sala de aula tradicional, a prática no 

grupo G2 conduziu à abordagem de diferentes conteúdos, pois relacionavam 

constantemente o que ali estava a acontecer com outras áreas e situações. A 
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quantidade de conhecimentos, de conceitos e de áreas que se interligaram foi 

expressiva e a aprendizagem mais significativa. 

 

O papel dos robots na aprendizagem 

O robot foi um artefacto tecnológico utilizado pelos participantes como 

elemento intermediário na atividade em desenvolvimento no DROIDE VIRTUAL. 

Cada participante, após a leitura e interpretação do seu enunciado, construiu 

uma representação, o robot, daquilo que por si foi imaginado. Ainda que esta 

construção pudesse não levar à solução, já que os participantes não respondem 

individualmente aos problemas da forma como os mesmos são objetivamente 

colocados, mas sim da maneira que os representam, tais momentos de 

experimentação individual permitiram a cada membro da comunidade 

desenvolver o seu estilo próprio de participação, porque a aprendizagem, 

embora seja conjunta no contexto do grupo, dá-se por meio de experiências 

individuais.  

A utilização dos robots como ferramenta de mediação foi determinante 

para a visualização, compreensão e motivação para a aprendizagem de 
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conceitos, tanto matemáticos como informáticos. (Costermans, 2001; Wenger 

et al., 2009). 

O robot e o tabuleiro onde foram realizados os desafios permitiram a 

exploração individual de cada acontecimento. Por exemplo, no problema-

desafio n.º 4, onde era necessário andar sobre uma linha reta sem se desviar da 

mesma, os diversos fatores que tinham influência na sua resolução, como o 

atrito, por exemplo, foram experienciados de forma diferente por cada um dos 

participantes.  

No problema-desafio n.º 2, a luminosidade do ambiente influenciava na 

obtenção da solução e o facto de estarem, cada um com seu robot, em ambientes 

distintos, com condições distintas, fez com que percebessem ser este um fator 

a ter em conta.  

Além disso, o facto de poderem testar os pequenos programas que 

criavam e visualizar o seu comportamento levou a um sentimento de conquista 

e de apropriação de significados. 

No final da competição, os participantes possuíam uma ideia bem 

definida sobre o que deveria ser feito e discutiam sobre a melhor forma de 
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chegar à solução, não tendo sido alheia a sua participação, da qual emergiram 

as aprendizagens antes referidas, à utilização dos robots. 

 

E chegamos ao fim 

Na comunidade DROIDE VIRTUAL, os conceitos matemáticos e os conceitos 

de Informática necessários à programação dos robots estiveram entrelaçados 

nas ferramentas e na própria prática dos participantes, o que os levou, no 

decorrer do projeto, a deixarem de interpretá-los especificamente como 

matemática ou como programação, passando os mesmos a ser meras 

ferramentas para a consecução de um objetivo comum, a resolução dos 

problemas-desafio propostos. 

O facto de cada participante ter um robot foi importante porque a 

primeira construção refletia a interpretação que cada participante teve dos 

problemas-desafio e, quando foram negociar qual a melhor construção, tinham 

pelo que “lutar”, ou seja tinham argumentos fundamentados na sua própria 

interpretação/construção.  

No decorrer do projeto puderam perceber a importância de uma 

construção única do robot e a influência dos diferentes ambientes de 
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luminosidade nos resultados obtidos. A utilização do robot sobre o chão ou 

sobre o tabuleiro também influenciava nos resultados ou mesmo o tipo de 

material que utilizavam para marcar os pontos no tabuleiro. As suas 

experiências individuais e a forma como lidavam com os elementos 

matemáticos e informáticos subjacentes aos problemas-desafio moldou a 

forma como a aprendizagem decorreu ao longo de todo o processo. 

A tecnologia promove novos caminhos para a participaça o nas 

interaço es da comunidade. Ela tambe m promove novas maneiras para reificar 

o que importa sobre estar junto   ̶  produzir, armazenar, partilhar e organizar 

documentos, ficheiros de média e outros artefactos, quer sejam eles criados 

coletivamente ou individualmente.  Por exemplo, as videoconferências 

permitiram uma visualização da ação do robot ao mesmo tempo que 

permitiram a emissão de ficheiros com sugestões de alterações. Os documentos 

que criavam eram partilhados no SkyDrive. Utilizaram som, imagem, vídeo e o 

próprio robot. A tecnologia também pode mudar a forma como sentem o estar 

junto face-a-face, por exemplo, permitindo que um grupo faça anotações em 

conjunto ou que editem um conjunto de diapositivos durante uma discussão. 
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Investigar como ocorre a aprendizagem, seja com a utilização de uma 

ferramenta tecnológica ou em espaços virtuais, é importante para a tomada de 

decisão sobre o caminho a seguir com vista a compreensão de estratégias 

adotadas para lidar com a multiplicidade de informação a que cada vez mais os 

jovens têm acesso. 
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5. Aprender a programar com Robots 

Paula Abrantes 

Resumo 

Este texto procura, através da narrativa, dar sentido à experiência vivida na 

implementação do cenário Robot-Guia.  

A finalidade do cenário Robot-Guia era que os alunos e a Professora de Área de 

Projeto construíssem e programassem um robot que orientasse um invisual nos 

seus trajetos diários.  

 

Introdução 

A procura de novas formas de organizar o ensino, de modo a permitir 

aos alunos melhores aprendizagens, esteve na génese das minhas 

preocupações enquanto professora e esta foi a razão que me levou a deixar 

entrar os robots na minha sala de aula. Construir e programar robots 

transformou a sala de aula e provocou novas dinâmicas no processo de ensino 

e aprendizagem. As dinâmicas criadas, vividas e experimentadas foram 

demasiado marcantes e estimulantes e motivaram-me a querer entender 

melhor todas aquelas transformações. Emergiu desta reflexão continuada 
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sobre a minha prática como professora a inquietação relativa à necessidade de 

uma melhor compreensão da forma como as atividades realizadas com robots, 

e suportadas por propostas de trabalho estimulantes, criaram condições para 

aprendizagens significativas e entusiasmos crescentes nos alunos.  

Alicerçada na ideia que a aprendizagem deve ser conduzida pelas 

necessidades reais da prática humana, manifestada em dilemas, análises 

críticas e questões emergentes dessa prática, tais como Como é que os alunos 

aprendem com robots? O que é que eles aprendem? Como ensino quando adoto 

esta tecnologia? Como aprendo eu com eles? levou-me a criar cenários onde as 

aprendizagens pudessem ocorrer da forma mais natural possível.  

Foram estas questões que orientaram o trabalho de investigação no 

âmbito do Curso de Mestrado que concluí em 2009. A experiência agora aqui 

apresentada pretende descrever as dinâmicas de trabalho levadas a cabo na 

sala de aula de Área de Projeto18 e sustentaram a parte empírica daquele 

trabalho de investigação. 

                                                

18 A Área de Projeto (AP) surge com a publicação do Decreto-Lei nº 74/2004, relativo à reforma curricular do 
Ensino Secundário. Era apresentada como uma área curricular – está integrada no currículo, não disciplinar – 
não tinha um programa no sentido mais usual do termo, com conteúdos científicos específicos mas apenas um 
conjunto de orientações.  
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O cenário, a seguir apresentado, foi implementado com uma turma de 

dezasseis alunos, com idades compreendidas entre os 17 e os 19 anos, do 12º 

ano, do Curso de Ciências e Tecnologias, numa escola secundária situada no 

centro da cidade de Lisboa.  

Os objetivos gerais da Área de Projeto eram: i) conceber e desenvolver 

experiências concretas, de qualidade, relacionadas com as suas áreas de 

interesse pessoal e/ou vocacional; ii) utilizar a metodologia do trabalho de 

projeto – recolhendo, analisando, selecionando informação, resolvendo 

problemas, tomando decisões adequadas, justificando essas decisões e 

comunicando-as, por escrito e oralmente, utilizando suportes diversificados, 

nomeadamente as novas tecnologias da informação e comunicação – 

articulando, numa dimensão inter e transdisciplinar, os saberes teóricos e 

práticos (Ministério da Educação, 2006).  

Nesta escola, a Área de Projeto foi organizada de modo a oferecer aos 

alunos opções temáticas diferentes. Neste sentido foi criada uma área 

específica – AP – Robots que tinha como finalidade o planeamento e 

desenvolvimento de um projeto que integrasse a realização de um conjunto de 

atividades experimentais utilizando robots.   
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Para operacionalizar os objetivos enumerados e envolver os alunos na 

aprendizagem de conceitos de programação, foi criado o cenário Robot-Guia. 

As aulas ocorreram em duas salas. A sala de informática onde 

habitualmente tinham aulas e numa sala contígua que servia para guardar os 

robots. A primeira sala tinha catorze computadores com ligação à internet; e a 

segunda tinha armários à volta e um conjunto de seis mesas no centro que 

juntas que formavam um retângulo. 

Um outro espaço usado pelos alunos para testar os robots era as 

varandas da escola – um corredor aberto que permite o acesso às salas. 

Pode dizer-se que as aulas – dois blocos de 90 minutos por semana, ao 

longo do ano letivo - decorriam em ambiente muito descontraído e pouco 

formal (no sentido mais tradicional do conceito de sala de aula). Os alunos 

construíram e testaram os robots nestes espaços, a programação dos robots por 

seu lado foi feita na sala de aula. Implementação do cenário 
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Estabelecer o contexto 

A AP - Robots funcionou pela primeira vez nesta Escola de Lisboa no ano 

letivo 2006/2007 e as experiências vividas desde essa data permitiram 

perceber que os robots poderiam ser aquilo que Papert (1980) apelidou de uma 

“powerful idea”. Começava a formar a ideia que com os robots, poderia criar 

propostas de trabalho e promover dinâmicas que permitissem mais do que uma 

simples resolução de problemas e muito mais do que a simples transmissão de 

conceitos. Segundo vários autores a tecnologia pode ser um catalisador para a 

educação, na medida em que fornece elementos ao professor que lhe permite 

compreender como os alunos aprendem. Foi com base nesta ideia que assumi 

ser necessário criar um contexto que envolvesse os alunos na concretização do 

cenário Robot-Guia. O meu objetivo com a criação do contexto era orientar a 

operacionalização do cenário de modo a estimular a articulação e a partilha 

entre os alunos, tentando criar situações para promover a discussão e partilha 

com os colegas. A experiência prévia de utilização de robots permitiu-me 

aprender que precisava de me manter atenta e analisar com atenção o contexto 

de modo a identificar e aproveitar as suas potencialidades, observando tensões 

e contradições que ajudam a transformar conhecimentos anteriores em novos 
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conhecimentos. Planificar a aula e pensar a sua operacionalização é uma ação 

do professor. Neste caso, eu – o sujeito desta ação_ recorri a outros elementos 

que integrei na ação de operacionalizar o cenário Robot-Guia, nomeadamente 

o objeto que pretendia que os alunos construíssem, ou seja que fossem capazes 

de se organizar e trabalhar em equipa de modo a conseguirem de forma 

autónoma fazer o planeamento e implementação de um projeto com robots e 

que construíssem um conjunto de saberes científicos nomeadamente conceitos 

de análise e programação; as ferramentas, que constituíam o conjunto de 

recursos que tinha desenvolvido, como propostas de trabalho, conjunto de links 

de apoio, assim como estratégias, dinâmicas usadas e o próprio robot; as regras 

– normas informais ou formais que tinha que ter presente – por exemplo as 

regras de avaliação, os conteúdos a explorar; a divisão do trabalho – que tinha 

a ver com a forma como as tarefas seriam partilhadas ou pelo menos o ponto 

de partida que tinha em mente para propor aos alunos. 

Porém, esta ação individual do professor apenas podia produzir algum 

resultado se os alunos se envolvessem e se apropriassem dela. O passo seguinte 

foi conseguir envolver os alunos na construção do objeto, para isso foi 

necessário definir com eles as ações seguintes. 
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Do cenário ao projeto 

A apresentação da proposta foi feita como se de uma história se tratasse, 

recorrendo a pequenas transcrições do livro “Ema e Eu19”. Num primeiro 

momento, foi apresentada a personagem e os obstáculos que, como invisual, 

enfrentava diariamente no trajeto de casa para o trabalho. Foi dado algum 

tempo e espaço aos alunos para a partilha de situações reais que alguns 

conheciam. Num momento seguinte foram analisados os excertos do livro que 

apresentavam as mudanças provocadas na vida de Ema com a aquisição de um 

cão-guia e a consequente autonomia e qualidade de vida que Ema ganhou com 

a sua presença.  

Após alguma discussão sobre as situações descritas no texto foi, por 

mim, lançado o desafio: o projeto desse ano letivo seria construir e programar 

um robot que simulasse um cão-guia. 

A primeira postura dos alunos perante a proposta evidenciava pouca 

aceitação, os seus argumentos faziam transparecer a ideia de que o trabalho era 

                                                

19 "Ema e eu" conta a história de uma invisual, Ema e o modo com a sua vida se tornou muito menos complicada 
com a aquisição de um cão-guia.  
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impossível e que não teriam conhecimentos para assumir essa 

responsabilidade e executá-lo. Alguns alunos mantinham-se em silêncio 

enquanto outros afirmavam que era impossível criar um robot que guiasse 

invisuais. Se por um lado, a sua postura parecia querer evidenciar que tinham 

assumido a tarefa não como um trabalho escolar, no sentido tradicional do 

termo, mas como uma tarefa real e a responsabilidade que, um projeto real com 

estes objetivos exigiria. Por outro lado, referiam a inexistência de um 

documento escrito que indicasse claramente o que devia fazer o robot. Esta 

ideia ganhou mais fundamento (na perspetiva dos alunos) e alguma 

insegurança (na minha perspetiva) quando foi apresentado o kit NXT da Lego 

completamente desmontado. Um dos alunos assumira que criar um robot para 

guiar invisuais com peças de Lego não era “o trabalho mais aliciante do mundo” 

pois além da responsabilidade e da proposta de trabalho ser pouco clara, 

acrescia o facto de já não serem “propriamente crianças para brincar com peças 

Lego”. 

A atitude dos alunos perante a proposta continuava envolvida em 

alguma contestação e rapidamente sugeriram propostas alternativas. Do seu 

ponto de vista era muito mais simples e interessante, fazer uma pesquisa na 
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internet, encontrar um ou outro exemplo e a partir daí construir e programar 

um robot. Ou até, partir dos trabalhos dos colegas do ano anterior. 

Talvez estas sugestões dos alunos se fundamentassem na forma de 

trabalho dos anos anteriores em que eram os próprios alunos a propor os seus 

projetos. Porém e atendendo à investigação que pretendia fazer, considerei que 

ter todos os alunos a trabalhar no mesmo projeto facilitaria a tarefa de recolha 

de dados e a difícil tarefa de exercer o papel de professora e de investigadora, 

em simultâneo. 

Foi possível identificar contradições sistémicas20 na forma como esta 

proposta estava a ser aceite pelos alunos. Se por um lado tinham assumido o 

projeto como algo real e que exigia uma responsabilidade da sua parte, por 

outro sentiam e reclamavam a ausência de um enunciado com um texto que 

explicasse, com a clareza a que estavam habituados, os passos a seguir para 

responder ao problema ou então um exemplo concreto que servisse como 

ponto de partida. Segundo eles, a ideia era muito interessante – apresentava um 

                                                

20 De acordo com o conceito explorado por Yamagata-Lynch (2010), as contradições sistémicas do contexto e a 
natureza de cada elemento do sistema de atividade pode criar tensões dentro do sistema. A mesma autora 
afirma que as tensões surgem da influência que as contradições sistémicas têm na atividade e que podem afetar 
as interações entre os elementos de um sistema de atividade. 
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problema real e concreto do dia-a-dia mas num primeiro momento aparentava 

uma proposta abstrata e até mesmo idealista.  

Apesar disto decidi manter a proposta e não aceitar o caminho que eles 

(alunos) consideravam ser o mais fácil. A análise da situação – sistema de 

atividade21 permitiu-me perceber que estas contradições poderiam ajudar a 

transformar o contexto, promovendo a aprendizagem, ou pelo contrário serem 

um obstáculo à aprendizagem. Mas tentar ajudá-los a enfrentar a situação 

pareceu-me ajudar a resolver o conflito. Considerei que a dificuldade destes 

alunos não estava no desenvolvimento do projeto mas sim na organização das 

tarefas e na definição do papel de cada um no desenvolvimento do projeto. 

Portanto e realimentando o contexto de partida foi necessário manter a 

proposta, esta decisão acabou por ser uma influência positiva para os alunos 

alcançarem o objeto. 

Planeamento do projeto 

                                                

21 Um sistema de atividade é representado por um modelo triangular desenvolvido por Engeström (1987). 
Neste modelo, “the subject is the individual or groups of individuals involved in the activity. The tool includes 
social others and artifacts that can act as resources for the subject in the activity. The object is the goal or motive 
of the activity. The rules are any formal or informal regulations that in varying degree can affect how the activity 
takes place. The community is the social group that the subject belongs to while engaged in an activity. The 
division of labor refers to how the tasks are shared among the community. The outcome of an activity system 
is the end result of the activity” (Yamagata-Lynch, 2010, p. 2) 
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Esta primeira tarefa foi executada por mim e pelos alunos. O primeiro 

passo foi a constituição das equipas – divisão do trabalho. Foi proposto aos 

alunos que constituíssem equipas de 4 a 5 elementos. Os alunos escolheram a 

sua própria equipa de trabalho. No final foram constituídas quatro equipas com 

quatro elementos cada. 

O passo seguinte foi orientar a organização das tarefas que iriam estar 

na base do desenvolvimento do trabalho e fazer-lhes perceber como planear e 

estruturar a implementação de um projeto. De uma discussão conjunta foi 

possível, em pouco tempo, encontrar e definir os passos comuns a cada equipa. 

Genericamente, cada equipa teria que definir tarefas, distribui-las pelos 

diversos elementos do grupo e atribuir tempos de execução a cada tarefa. Nesta 

fase e para conseguirmos definir os tempos de cada uma das tarefas foi 

necessário acordar uma data final de entrega do projeto. Esta data foi escolhida 

tendo em conta o calendário letivo e as atividades da própria escola - regras. 

A discussão conjunta levou à definição de quatro tarefas importantes: 1) 

pesquisa das características de um cão-guia – que teria como produto a 

definição das funcionalidades do robot; 2) morfologia do robot, ou seja, como 

deveria ser construído o robot e que sensores deveriam usar de modo a que 
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conseguisse executar as funcionalidades definidas; 3) programação do robot; 

4) construção de um tabuleiro em madeira que simulasse o espaço onde o robot 

se movimentaria para o testar. 

O produto que cada equipa deveria desenvolver era um robot-guia, daí 

que cada uma destas tarefas fosse distribuída pelos elementos de cada uma das 

equipas, criando-se assim subgrupos de acordo com as tarefas a executar.  

Ficou ainda definido que seria adequado que os elementos da equipa 

que assumissem a tarefa de identificar as funcionalidades do robot, deveriam 

em simultâneo assumir a tarefa de construir o tabuleiro em madeira. 

Em jeito de conclusão desta primeira discussão, foi pedido aos alunos 

que, até ao final da aula seguinte, entregassem o planeamento do seu projeto. 

Para o fazer poderiam recorrer a uma ferramenta open source – Gantt Project – 

que permite desenhar o mapa de Gantt22 definindo todas as tarefas, data de 

início e conclusão de cada tarefa e o aluno responsável pela sua execução. Fiz 

uma breve apresentação da aplicação. 

                                                

22 Diagrama que consiste em ordenar e estruturar as tarefas a desenvolver, de modo a que se alcancem 
determinados objetivos previamente definidos. Insere-se na fase de planeamento de um projeto e responde a 
5 perguntas: Que fazer? Como fazer? Quando fazer? Quem irá fazer? Quanto tempo para fazer? 
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A operacionalização do cenário adotou uma abordagem de 

aprendizagem baseada em projetos. Este planeamento do projeto, pedido aos 

alunos, iria posteriormente ser usado como documento orientador que os 

ajudaria a acompanhar a execução de cada tarefa e, desta forma, regular a 

evolução do desenvolvimento do projeto, dentro da cada equipa.  

Ficou ainda estabelecido que cada equipa teria de selecionar um gestor 

de projeto que teria como função acompanhar e avaliar com os restantes a 

conclusão das diferentes tarefas. Pelo menos uma vez por semana, o professor 

reuniu com os gestores de projeto de cada equipa a fim de perceber a evolução 

do trabalho. Uma outra função desta reunião era ajudar a equipa a regular o 

desenvolvimento do projeto e o cumprimento das tarefas previamente 

definidas. 
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Execução do Projeto 

 

Funcionalidades do robot e construção do tabuleiro 

Os elementos de cada equipa responsáveis por identificar as 

funcionalidades do robot e pela construção do tabuleiro, em pouco tempo 

reuniram informação sobre cães-guia e a sua importância na vida de pessoas 

invisuais. Num instante partilharam sites e discutiram, no grupo turma, 

informações sobre invisuais e as suas necessidades. De notar que este subgrupo 

acabou por trabalhar muito em conjunto. Talvez pelo facto de haver um 

produto final comum a este subgrupo, as características do robot de cada 

equipa acabaram por ser idênticas: andar em frente, detetar e desviar-se de 

obstáculos e identificar passadeiras, tal como podemos observar nas palavras 

de um dos elementos de uma equipa: “como resultado desta pesquisa, decidimos 

algumas das características dos cães-guia que tentaremos reproduzir no nosso 

NXT, tais como: desviar-se de obstáculos como paredes, carros, pessoas, buracos, 

etc” 

Outro elemento da outra equipa complementa: “Funcionalidades do 

robot-guia: 
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- Avisar e/ou desviar de possíveis perigos como obstáculos, paredes, 

carros, etc. 

- Avisar e/ou desviar quando existe um buraco no chão ou escadas 

- Avisar quando se aproxima de uma estrada 

- Guiar pessoas (invisuais) servindo-se quem sabe de um GPS que decora 

também os caminhos já percorridos” 

 

Construção do robot 

Os elementos das várias equipas responsáveis pela construção do robot 

procuraram na internet várias morfologias e seguiram as instruções para 

construir o seu próprio robot. Nesta fase o diálogo entre equipas era 

praticamente inexistente. À medida que iam fazendo pequenos testes, iam 

percebendo o funcionamento dos sensores e a própria construção em si. Estes 

testes foram importantes e acabaram por iniciar os alunos na programação. 

Este processo foi importante pois a construção de cada um dos 

protótipos proporcionou momentos de experimentação e questionamento 

entre os vários elementos de cada equipa. 
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Quando observavam os robots em ação várias questões foram surgindo 

e normalmente estas questões permitiam identificar o que fazer a seguir. 

 

A construção do Taskbot23 - Equipa 1 

A equipa 1 construiu o Taskbot. Ao longo do processo foi testando esta 

construção e como consequência, fazendo as alterações que mais se ajustavam 

às funcionalidades do robot identificadas. 

Como podemos analisar no excerto do diálogo entre os elementos desta 

equipa: “está decidido que se irá manter o aspeto do robot já construído, 

instalando o sensor de luz, podendo-se mais tarde adicionar-lhe alguns elementos 

caninos (cauda, orelhas…)” o sensor de luz estava a ser adicionado à construção 

inicial para que o robot conseguisse detetar buracos ou obstáculos no solo. 

Acharam ainda importante considerar outras alterações que poderiam 

tornar o robot mais autónomo: “um robot que rode a cabeça, se desvie de objetos 

sem lhes tocar e que seja capaz de saber quando não está perante o solo (por 

exemplo num desnível existente) ”.  

                                                

23 http://www.education.rec.ri.cmu.edu/content/lego/building/build_shows/taskbot.pdf 
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E outro elemento da mesma equipa refere ainda: “utilizamos o terceiro 

motor para fazer girar o sensor ultrassónico com várias engrenagens para este 

ficar no centro do robot”. 

A construção destas alterações foi intercalada com alguns momentos de 

reflexão que culminam numa tomada de decisão. Como se pode evidenciar na 

frase de um dos alunos: “ficou decidido que o robot iria utilizar o sensor de luz, 

para detetar quando não existe solo à frente do robot, e um sensor de ultrassom 

rotativo para detetar objetos à sua volta e conseguir desviar-se”. 

À medida que avançavam na construção do robot, as dúvidas relativas à 

utilização de peças Lego, apontada inicialmente como um constrangimento ia 

desaparecendo. A afirmação de um elemento do grupo deixa isso evidente: 

“apesar de o robot ser feito de legos, as peças, unidas, ficam consistentes e os 

sensores/motores são relativamente bons”. 

Apesar do robot estar a funcionar bem havia alguns pormenores que 

não satisfaziam os vários elementos desta equipa. Consideravam que era 

necessária uma maior precisão nos movimentos do robot quando o mesmo 

necessitava de virar ou contornar obstáculos. Nestas situações identificaram 

um problema na roda traseira e decidiram alterá-la. Começaram por substituir 
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a roda por uma bola mas após alguns testes perceberam que não era uma boa 

opção e procuraram uma nova solução: “trocámos a roda giratória única por 

duas rodas fixas que diminuem o erro aquando da viragem, reduz o atrito” 

 

A construção do Puppy24 – Equipa 2 

Um outro grupo decidiu construir um robot com uma morfologia que o 

identificasse como um cão. Escolheram a construção do robot do projeto 

Puppy: “após a pesquisa, ponderámos o que seria bom de incluir neste nosso 

projeto bem como determinar a morfologia que achávamos mais correta, 

optando por uma encontrada na internet em que o robot toma o aspeto de um 

cão”. 

A construção do modelo do kit – Equipas 3 e 4 

As restantes equipas construíram o seu robot de acordo com as 

instruções que acompanham o kit 9797 – Educational NXT Base Set25   

 

                                                

24 http://www.nxtprograms.com/puppy/steps.html 
25http://www.toysperiod.com/lego-set-reference/educational-dacta/mindstorms/nxt/lego-9797-lego-
mindstorms-education-nxt-base-set/ 
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Programação 

Ultrapassada a fase da construção, era necessário dar vida ao robot-guia. 

Os primeiros passos na programação tinham sido dados já na fase anterior 

quando os alunos sentiram necessidade de testar a construção do robot, o que 

lhes permitiu explorar o interface, interagir com o ambiente de programação e 

conhecer os comandos da linguagem de programação NXT-G.  

De notar que nenhum destes alunos tinha tido qualquer experiência com 

robots ou com qualquer ambiente de programação. Atendendo a esta situação 

foi necessário organizar um conjunto de sítios da internet onde os alunos 

pudessem apoiar-se e responder às dúvidas que iam surgindo. O próprio 

ambiente de programação tinha um tutorial em vídeo que explicava de forma 

muito simples e clara os comandos, assim como as funções e configurações dos 

motores e dos sensores.  

Mas esta nova etapa tinha como objetivo programar as funcionalidades 

do robot-guia que cada equipa tinha identificado para o seu robot. 

A linguagem NXT-G foi a linguagem recomendada para esta tarefa mas 

ao contrário do esperado, alguns alunos mostraram interesse em aprender 

outra linguagem de programação. Na sequência deste interesse apresentei-lhes 
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outras opções nomeadamente RobotC26, Java (Lejos27) e a plataforma DROIDE 

MLP28. 

Atendendo a que uma das equipas (equipa 1) participava no projeto 

DROIDE Virtual onde usava a plataforma DROIDE MLP, decidiu escolher a 

linguagem de programação RobotC. Esta opção prendeu-se com interesse dos 

alunos por aprender uma nova linguagem de programação. 

Uma outra equipa (equipa 2) selecionou a plataforma Lejos para 

programar o seu robot-guia. Esta opção teve por base a ideia que o Java é uma 

linguagem muito usada e que poderia ser útil para o seu futuro. 

As restantes equipas (equipas 3 e 4) mantiveram a sua opção inicial e 

programaram o robot usando NXT-G. 

A equipa que optou por programar com a linguagem Lejos sentiu alguma 

dificuldade na programação do robot. Esta linguagem exige conhecimentos 

mais técnicos de programação, não é tão intuitiva quanto a linguagem NXT-G – 

por blocos – e esta dificuldade foi agravada pelo tipo de morfologia do robot 

que tinham escolhido. A perceção dos alunos era que a grande dificuldade e a 

                                                

26 http://www.robotc.net/ 
27 http://lejos.sourceforge.net/ 
28 http://dme.uma.pt/projects/droide/nxtsdk_doc/index.html 
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tarefa realmente importante era programar o robot. Assim, sempre que 

testavam algo e não obtinham a resposta que pretendiam, consideravam que o 

problema estava na programação29. 

 

O Produto 

A concretização das tarefas foi evoluindo ao longo das aulas de forma 

bastante positiva. Apesar da partilha de ideias entre grupos, as várias equipas 

encontraram e assumiram opções diferentes na construção do seu robot e nas 

características que lhe atribuíram.  

O modo como as várias equipas se organizaram foi interessante 

principalmente porque as tarefas definidas lhes permitiram criar boas 

interações dentro dos elementos de cada equipa e entre elementos das várias 

equipas. Ficou evidente que apesar de cada equipa estar empenhada na procura 

de uma solução para melhor executar as tarefas definidas, formaram-se três 

subgrupos de trabalho, organizados de acordo com o motivo que os envolvia: 

1) o grupo da programação; 2) o grupo da construção do robot; e 3) o grupo 

que identificava as funcionalidades do robot e criava o tabuleiro de testes. Da 

                                                

29 Apontar para o artigo sobre programação 
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mesma forma que o tema foi o motivo que esteve na origem desta 

reorganização foi também o motivo para as discussões de ideias que entre eles 

ia observando. Atendendo a que haveria apenas um tabuleiro – um produto 

final comum a todas as equipas - era de todo importante que os grupos 

chegassem a acordo, pelo menos neste aspeto. O tabuleiro foi construído tendo 

em conta as funcionalidades previamente identificadas e que o robot-guia teria 

que executar.  

Ficou ainda evidente que no interior de cada equipa as tarefas 

previamente definidas se relacionavam entre si, ou seja, o elemento da equipa 

responsável pela construção do robot tinha que obrigatoriamente articular com 

os restantes elementos da equipa.  

A morfologia adotada para os vários robots foi diferente. Verificou-se 

que o facto de terem um robot construído para outras funções (principalmente 

os robots que não foram alterados), obrigava a que tivessem atenção à forma 

como os sensores e motores estavam montados e ajustassem a sua 

programação a isso. Por exemplo, para conseguir que o robot realizasse um 

determinado trajeto, a equipa que escolheu a linguagem Java perdeu imenso 

tempo com a programação. Ao programar o robot para andar em frente, este 
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andava em sentido contrário. Durante algum tempo consideraram que o erro 

estava na programação mas não o associaram ao facto de os motores do robot 

estarem montados ao contrário. Mesmo fornecendo-lhes pistas, os alunos, 

focados que estavam na programação, não conseguiam perceber os 

comportamentos do robot e tive que ser mais direta na resolução deste 

problema.  

A conclusão deste trabalho terminou com uma apresentação pública dos 

projetos, num seminário que decorreu no auditório da Escola e cujos 

destinatários eram professores e alunos de vários níveis de enino e áreas 

disciplinares. Cada equipa teve oportunidade de apresentar as soluções, 

partilhar as opções tomadas e refletir sobre esta experiência.  

Foi um momento de partilha e reflexão muito interessante que 

possibilitou que os alunos partilhassem o que foram os constrangimentos 

encontrados ao longo do processo e as soluções que foram adotando. O receio 

inicial foi substituído por um conjunto de saberes e acima de tudo a sensação 

de sucesso que os alunos conseguiram evidenciar no seminário de 

apresentação do projeto. 
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O novo começo  

Tal como referi no início deste trabalho, pretendi criar um contexto30 

que permitisse o envolvimento dos alunos na resolução de problemas reais – 

entendidos aqui como problemas que conhecem do seu quotidiano ou da 

sociedade – e para os quais delineassem um conjunto de passos que os 

levassem a encontrar uma ou mais soluções. Neste caso, não houve uma 

resposta única para a resolução do problema e qualquer solução não se esgotou 

em si mesma.  

Segundo Uden (2007) as ações do sujeito não podem ser isoladas do 

ambiente onde elas ocorrem, ou seja, as ações não podem ser entendidas fora 

deste contexto. Com o contexto criado pretendeu-se estimular a articulação e 

partilha de ideias, promover a discussão entre os sujeitos, quer dentro de cada 

equipa quer entre equipas. Esta interação apenas pode ser entendida dentro do 

contexto criado e com as pessoas que dele fizeram parte. 

                                                

30 Entenda-se contexto na perspetiva da Teoria da Atividade (TA). A abordagem aqui assumida foca o conjunto 
de conceitos da TA essenciais para perceber a utilização da tecnologia na aprendizagem. Na TA considera-se 
como unidade de análise a Atividade. Leont’ev (1978) refere que uma atividade inclui sujeito, objeto, ações e 
operações. O sujeito é uma pessoa ou um grupo de pessoas engajados na atividade; o objeto é o propósito da 
atividade. Tal como o próprio autor refere “behind the object there always stands a need or a desire, to which 
[the activity] always answers”. As ações são orientadas pelos objetivos e devem conduzir ao objeto. Diferentes 
ações devem ser realizadas para atingir um mesmo objetivo. Estas ações são compostas por operações que 
tendem a tornar-se rotineiras com a prática. 
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O cenário, não foi assumido aqui como uma estratégia de sala de aula 

mas sim como a ferramenta orientadora, não fazia uma previsão dos 

acontecimentos que iriam ocorrer ao longo das várias aulas de implementação 

do projeto e era suficientemente aberto para não restringir ou bloquear a 

criatividade dos alunos. 

Foi possível observar que ao longo do desenvolvimento do projeto, as 

mudanças foram constantes. Estas mudanças provocaram em alguns 

momentos tensões que de alguma forma afetaram o desenvolvimento do 

projeto mas cuja resolução permitiu a resposta às questões por elas 

provocadas. Ao apresentar o desafio, fui confrontada com a ideia dos alunos de 

que o projeto era impossível e até utópico, considerando que não havia um 

enunciado que os orientasse. Esta postura dos alunos parece querer evidenciar 

a tensão entre o tipo de aprendizagem tradicional – onde os alunos teriam tido 

o problema escrito num enunciado com orientações claras dos passos a seguir 

a contrastar – com aquilo a que chamaram a utopia do professor – que na minha 

perspetiva era a insegurança de terem que ser eles a “construir o enunciado”, a 

definir as tarefas, a organizar o trabalho.  
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O meu objetivo era que os alunos aprendessem a planear e executar um 

projeto mas que no processo aprendessem conceitos de programação. Ao longo 

do processo os alunos definiram tarefas, tempos e responsabilidades 

individuais que contribuíram para uma responsabilidade coletiva: construir e 

programar um robot-guia. Para os alunos o objetivo era construir e programar 

um robot de modo a mostrar ao professor que aprenderam e serem avaliados 

por isso. Parece mostrar a ideia pré-concebida de um professor que “dá a 

matéria” e os alunos mostram, resolvendo os problemas, que aprenderam. A 

proposta que lhes foi apresentada, era demasiado ambígua e pouco clara, e 

pretendia que os alunos aprendessem através da construção das peças da Lego. 

A construção de diferentes projetos, o uso de várias linguagens de programação 

aconteceu porque na verdade cada equipa conseguiu definir o seu próprio 

percurso e definiu o que realmente queria aprender. Os objetivos individuais 

foram-se transformando em objetivos de cada equipa e em algumas situações 

nos objetivos do grupo turma com vista à construção de um produto comum. 

Apesar da organização do trabalho por equipas e da definição prévia das 

tarefas dentro de cada equipa, a criação do tabuleiro criou situações que 

importa observar. O motivo individual de cada subequipa alterou as regras 
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inicialmente definidas. A organização inicial foi completamente alterada 

durante um conjunto alargado de aulas. A partilha e discussão de ideias entre 

as subequipas acabou por criar novas regras no desenvolvimento do projeto. 

Estas novas regras, levaram a uma alteração da divisão do trabalho e 

concretização das tarefas de cada um dos elementos da equipa com vista à 

concretização das tarefas de cada equipa. Desta forma, cada equipa não estava 

apenas preocupada com a construção e programação do seu robot mas todas 

estavam preocupadas com criar uma situação que servisse a todos os robots. A 

partilha de ideias e a discussão de soluções provocou um desenvolvimento 

individual de cada aluno em todo o processo. 

Ou seja, coordenar uma sala de aula com cenários recorrendo a robots 

obriga a alguma mudança no papel do professor, aqui identificada na criação do 

cenário: pensar que produto pretende obter; que pré-condições – materiais, 

recursos a criar/procurar; que ferramentas – artefactos, conhecimentos; 

competências; os sujeitos – quem são os alunos, o que os caracteriza; que regras 

estabelecer, quer as definidas pelos sujeitos quer as regras formais a que está 

sujeito – regulamentos, currículos; e como divide/organiza o trabalho, que 
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interações pretende dinamizar e estimular: aluno-aluno, aluno-professor e 

aluno-robot.  
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Capítulo VI  

O que Aprendemos sobre Aprender com 

Robots 

Elsa Fernandes 

As aprendizagens realizadas por nós como membros deste projeto não 

cabem nas páginas deste livro. Muitas delas são tácitas e por isso difíceis de aqui 

refletir. Com este capítulo temos um duplo objetivo. Por um lado realçar as 

‘ideias poderosas’ que emergiram como fundamentais para a implementação 

deste género de cenários e assim, úteis para quem, como nós, queira possibilitar 

o ‘aprender com robots´. Por outro, prover o leitor de ferramentas para uma 

reflexão mais profunda sobre a aprendizagem da matemática e informática 

mediada por robots.    

Neste capítulo vamos apresentar e discutir, aquilo que foram para nós 

aspetos importantes na implementação dos cenários que utilizam robots como 

mediadores da aprendizagem. Pode parecer ao leitor que saltamos uma etapa 

– a da criação dos cenários. Não vamos apresentar aqui o que aprendemos 
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sobre a criação de cenários uma vez que esse aspeto foi amplamente discutido 

no Capítulo II, Matos (2013).  

1. A Construção do Robot 

Um primeiro ponto que pretendemos destacar é a importância da 

construção do robot pelos alunos. Com a habitual falta de tempo para ‘cumprir 

os programas’ poderíamos ser tentados a levar os robots já construídos. Não 

seria a mesma coisa! Os alunos ao construírem os robots personificam estes 

artefactos, colocando muito de si, das suas personalidades e das suas vidas nos 

mesmos. Colocam um condutor que tem as suas caraterísticas e que fará o robot 

ser o vencedor (seja do que for); colocam uns ‘olhinhos’ para que o robot fique 

mais bonito, etc. Estes aspetos que podem parecer mero embelezamento do 

robot, são mais do que isso. Representam a personificação do robot e ajudam 

os alunos a encontrar motivos para se envolverem na prática matemática 

escolar e consequentemente na sua aprendizagem (Fernandes, 2013a, 2013b).  

Construir o robot permite ainda conhecer a sua morfologia o que é uma 

grande vantagem quando se pretende programar o robot para executar um 

determinado movimento. No Capítulo V, deste livro, Martins (2013b) chama a 
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atenção para este aspeto afirmando que a forma como os alunos programaram 

está relacionado com o conhecimento da ‘estrutura do robot’. Sem a parte de 

construção também isso se perderia e poderia colocar entraves na 

programação. 

2. A Grande Ideia 

Os cenários de aprendizagem criados no âmbito deste projeto visavam 

objetivos amplos. O objetivo que presidiu à sua criação e implementação foi o 

de fomentar aprendizagem como participação. Pensou-se num tema amplo – ‘a 

grande ideia’ (uma história com robots, a corrida de robots, o cão-guia, a 

competição droide virtual, a viagem ao centro da Terra) e do trabalho realizado 

pelos alunos e professores para a consecução da ‘grande ideia’, os conteúdos 

matemáticos e/ou informáticos e outros foram emergindo. Não queremos com 

isto dizer que não houve intencionalidade em fazer emergir esses conteúdos, o 

que queremos realçar é que não foram apenas eles que presidiram à criação e 

implementação dos cenários.  

Revelou-se também fundamental na forma como os alunos participaram 

e se engajaram na participação aquilo que foi visto por eles como ‘a grande 
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ideia’ do cenário. Também Rusk, Resnick, Berg e Pezalla-Granlund (2008) 

defendem a importância de ser lançado um tema de trabalho mais amplo em 

vez de um desafio. A ‘grande ideia’ funcionou como o que Wenger (1998) chama 

de empreendimento conjunto. O empreendimento conjunto não é ditado por 

alguém que cria o cenário (e ensina) e aceite pelos outros que aprendem. Como 

o próprio nome indica o empreendimento conjunto é negociado conjuntamente 

pelos participantes. Por esta razão foi importante que a equipa de investigação 

criasse um ‘esboço’ de cenário e desse espaço para que os outros intervenientes 

(professores, alunos, tutores, etc.) participassem também para a sua 

construção. Ou seja, durante a implementação do cenário foram consideradas 

as intenções iniciais dos intervenientes e também as que foram emergindo ao 

longo do percurso, com vista à consecução dos objetivos inicialmente 

estabelecidos e renegociados ao longo do processo (Martins & Fernandes, 

2013).  
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3. A Prática Resultante da Implementação dos Cenários 

As práticas resultantes da implementação dos cinco cenários de 

aprendizagem analisadas neste livro têm caraterísticas diferentes mas é 

possível destacar aspetos comuns a todas elas.  

A maior parte delas adotou uma metodologia de projeto, onde os 

alunos/intervenientes cedo se aperceberam que o sucesso da ‘grande ideia’ 

dependia do envolvimento e responsabilização de cada um para com a 

consecução do empreendimento conjunto. Isto não significa que tudo tivesse 

sido pacífico. Houve competição entre os vários grupos. Mas a competição 

gerou a necessidade de saber argumentar, de criar estratégias, de justificar 

procedimentos e manteve os alunos engajados e comprometidos com a prática 

(Abrantes, 2013; Lopes, 2013; Martins & Fernandes, 2013). Foi nesse processo 

de negociação que os conteúdos matemáticos e informáticos foram emergindo. 

O papel do professor e/ou tutor e a sua intencionalidade para com a 

aprendizagem, também dos conteúdos, foi determinante na forma como 

‘agarrou’ as discussões dos alunos, como os questionou, como os ajudou a 

refletir sobre os dilemas que lhes surgiam de forma a ampliar a sua consciência 
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das situações a resolver, como os fez sentir a falta deste ou daquele conteúdo 

matemático ou informático para resolver determinada situação ou problema.  

Outra caraterística comum às várias práticas foi o facto de o erro não ser 

assumido como uma ‘incapacidade’ do aluno, mas ser valorizado como um 

momento importante de eventual negociação do significado de conceitos 

matemáticos (Fernandes, 2013c) e informáticos (Santos, 2013b). Nestas 

práticas errar e aprender eram indissociáveis. Da análise do erro, os alunos 

descobriram e evidenciaram conhecimentos e relações que não se 

manifestariam se esperássemos e desejássemos apenas os momentos em que 

resolveram com sucesso os desafios. Ao errar e tentar compreender o porquê 

desse erro os alunos foram capazes de estabelecer conexões lógicas 

indispensáveis à construção do seu conhecimento (Lopes, 2013). 

A possibilidade de trabalharem tendo o poder de definir como usar os 

robots, que estratégias utilizar para resolver os problemas, tarefas ou questões 

matemáticas, informáticas e outras, permitiu que alunos com uma participação 

marginal, noutro tipo de práticas, vissem nestas a possibilidade de terem 

sucesso na aprendizagem. Os robots associados à metodologia de trabalho, 
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destacada ao longo deste livro, fizeram emergir nos alunos a intencionalidade 

de se envolverem no processo de aprendizagem.  

A grande liberdade de ação que os alunos tinham, quer em termos 

conceptuais (programavam, experimentavam, analisavam, corrigiam o erro, 

voltavam a experimentar) quer em termos físicos (levantavam-se, baixavam-

se, sentava-se no chão para medir ou para experimentar o robot, voltavam a 

sentar-se na cadeira) proporcionou aos alunos reais oportunidades de se 

envolverem na prática e na sua aprendizagem mas também uma maior e mais 

efetiva responsabilização pelas várias tarefas da prática.  

Mas estas diferentes possibilidades de atuação nem sempre foram 

pacíficas. Elas provocaram tensões (Fernandes, 2013c) e contradições 

sistémicas (Abrantes, 2013) na participação dos alunos na prática. Por um lado, 

introduzir os robots e uma metodologia de trabalho diferente nas práticas 

escolares agradou aos alunos mas por outro fez com que se sentissem perdidos 

pela falta dos ‘referentes escolares’ a que estavam habituados, como fossem por 

exemplo, um texto contendo um enunciado que explicasse tudo o que deveriam 

fazer (Abrantes, 2013) ou o professor que dá as respostas quando os alunos 

perguntam em vez de lhes colocar outra questão como resposta (Fernandes, 
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2013c). Ou seja, as regras foram mudadas e não foram previamente 

explicitadas. Elas foram sendo negociadas e renegociadas com a participação 

na prática. No entanto, essa negociação provocou tensões e contradições, que 

ao serem ultrapassadas transformaram a forma de participar destes alunos e 

fizeram emergir aprendizagem.  

Em todas as práticas discutidas neste livro os alunos usaram, com muita 

naturalidade, recursos conceptuais ou físicos trazidos de outras práticas, para 

pensar sobre as problemáticas ou tópicos matemáticos e/ou informáticos. 

Neste processo, os alunos “desenvolveram significados que se relacionaram e 

acabaram por se conjugar e ganhar coerência relativamente à prática que os 

uniu e nela geraram e apropriaram-se de um reportório partilhado” (Lopes & 

Fernandes, 2012, p. 12).  

4. A Participação nas Práticas com Robots 

Tanto a Teoria da Atividade como a Teoria da Aprendizagem Situada, 

(base teórica deste projeto), discute o processo de aprendizagem como algo em 

que a pessoa tem que atuar para aprender e como um aspeto da participação 

em práticas sociais.  
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Em cada uma das práticas analisadas no Capítulo V deste livro, vários 

foram os motivos que levaram as pessoas (alunos, professores, tutores, 

investigadores) a participar e a se engajar na prática. Por um lado, os motivos 

dos investigadores, que pretendiam compreender a aprendizagem (da 

matemática e informática) e consequentemente aprender sobre a 

aprendizagem com robots. Por outro, os motivos dos professores preocupados 

com a aprendizagem dos seus alunos e que viram nos robots um meio excelente 

para atingirem esse objetivo. Por outro ainda, os alunos que queriam ‘brincar 

com robots’ e ter sucesso na aprendizagem. Em cada prática, a mistura destes 

vários ‘ingredientes’, na dose certa, fez emergir a redefinição de objetivos. Esta 

redefinição emerge da participação na prática, da negociação de significados 

que foi ocorrendo como resultado da participação e onde cada participante, de 

um modo ou de outro, tentou atender e respeitar os motivos dos outros 

(Fernandes, 2013c).  

Participar implica uma negociação constante de significados, onde o 

alinhamento para com o empreendimento conjunto, ou seja, para com a ‘grande 

ideia’ tem um papel importante.  
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Mas falar em participação implica também falar em reificação. Da 

participação nas várias práticas ocorreram várias reificações. A pista de 

corridas apresentada por Lopes (2013), o Robot-Guia de que fala Abrantes 

(2013), o Filme produzido pelos alunos do 1º ciclo em Martins (2013b) ou o 

robot do DV3 apresentado por Santos (2013a) são reificações daquelas 

práticas. São muito mais do que o ‘simples objeto’ que o leitor está a imaginar 

ao ler este parágrafo. Todos estes artefactos congelam a experiência vivida 

pelos participantes de cada uma daquelas práticas e representam uma história 

de participação nas mesmas.   

Tendo (ou construindo) uma ferramenta para desempenhar uma 

atividade muda a natureza da atividade. O robot reifica a experiência de 

aprender matemática ou informática e certos ‘conceitos matemáticos ou 

informáticos nascem’ agarrados ao robot como se pode ver em Fernandes 

(2013c) com o conceito de função.   

Introduzir os robots nestes cenários de aprendizagem fez emergir 

agência em alunos que normalmente tinham uma participação marginal. Estes 

alunos atuando no campo da agência material, trazido pelos robots para os 

cenários criados, capturaram essa agência e colocaram‐na ao serviço das 
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tarefas que tinham que realizar. A agência humana foi reconfigurada no seu 

engajamento com a agência material. Estes alunos evidenciaram poder e foi-

lhes reconhecida autoridade matemática, que adveio do conhecimento exibido 

‘através’ do robot (física ou conceptualmente presente). Perceber que tinham 

legitimidade para atuar modificou a forma de participar destes alunos 

facilitando-lhes a interação com os demais colegas e 

professores/investigadores.  

Foi neste contexto, em ação, que os alunos reconheceram a sua 

competência e foram reconhecidos pelos outros como competentes. O 

entendimento do que se reconheceu como competência foi definido nas 

relações de mutualidade estabelecidas entre os participantes (Martins, 2012). 

Não existe o aluno (pessoa) competente no geral. As pessoas têm uma 

participação competente em determinadas práticas e menos competente ou 

não competente noutras. Este facto emergiu de uma forma muito clara quando 

tentamos analisar a competência neste tipo de práticas à luz de Wenger (2010). 

Martins (2013a, 2013b) afirma, com base na análise dos dados recolhidos 

aquando da implementação do cenário ‘Uma História com Robots’, que a 

competência está intimamente ligada ao facto de algo ser reconhecido, a nível 
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individual e coletivo, como participação competente numa determinada 

prática, revelando responsabilização para e com os empreendimentos comuns 

que foram definidos. Implica não só ser reconhecido como competente mas 

também reconhecer que se tem legitimidade para participar de forma 

significativa na definição e constante negociação do que se pretende alcançar. 

Agência e competência estão fortemente relacionadas. Não é fácil participar de 

uma forma competente se não se tem legitimidade para atuar e para fazer com 

que essa atuação, de alguma forma, seja uma contribuição válida para o grupo. 

É através de múltiplas contribuições do aluno para a atuação do grupo, ou seja, 

é através de múltiplos momentos de exibição de agência e responsabilização 

que o regime de competência da prática é construído (Fernandes & Martins, 

2013) e que a participação do aluno é vista como competente mas também que 

o próprio se reconhece como tendo uma participação competente.  

5. Papel Mediador dos robots na Aprendizagem   

Introduzir os robots no cenário de aprendizagem – ‘Funções: Qual a 

Viagem Impossível?’ revelou uma ligação dinâmica entre o trabalho com robots 

e a forma como os alunos pensaram sobre o conceito de função. Os robots foram 
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artefactos de mediação da aprendizagem. Contribuíram de uma forma 

marcante para a estruturação das práticas de aprendizagem em que estiveram 

presentes.  

A forma como os alunos pensaram e agiram nas práticas resultantes da 

implementação dos cenários foi marcada pela presença dos robots e estes 

estruturaram a forma dos alunos pensarem e agirem. Por exemplo, na escrita 

da História (Martins, 2013b) os robots não estavam presentes fisicamente na 

sala onde os alunos escreviam a história mas estruturaram a forma como ela foi 

escrita e a própria história. Em Lopes (2012; 2013) podemos também observar 

que os robots estiveram sempre presentes, conceptual ou fisicamente, em todas 

as ações dos alunos. Em Santos (2013a) podemos constatar que, os alunos na 

fase de elaboração de um plano para a resolução dos problemas também não 

estavam a atuar fisicamente com os robots mas estavam a pensar com eles. Em 

Fernandes (2012a) podemos observar que uma reificação daquela prática 

matemática escolar foi o conceito de função associado à ideia de que o robot 

não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Este aspeto é também visível 

ao longo da descrição analítica apresentada por Abrantes (2013) neste livro.  
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