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Abstract.b Educationalb roboticsb usedb asb ab teachingb tool,b usingb computers,b
microcontrollersb andb otherb electronicb components,b aimsb tob exploreb
conceptsb fromb severalb areasb ofb knowledge.b Thisb articleb reportsb theb useb ofb
digitalb technologiesb alongb withb theirb benefitsb whenb appliedb inb theb
educationalb field,andb proposesb ab simpleb roboticsb competitionb withb 2b
practicalb activities,bwithoutbthebusebofbprogrammablebmicrocontrollers,bwithb
cheapb andbeasilybaccessiblebcomponents,bproposingbtobbebthebfirstbcontactbofb
students with activities related to robotics.b
Resumo.b Ab robóticab educacionalb utilizadab comob ferramentab didática,b
fazendob ob usob debcomputadores,bmicrocontroladoresbebdemaisbcomponentesb
eletrônicos,b temb comob objetivob explorarb conceitosb deb diversasb áreasb dob
conhecimento.b Esteb trabalhob relatab ob usob deb tecnologiasb digitais,b
juntamenteb comb seusbbenefíciosbquandobaplicadasbnobâmbitobeducacional,beb
propõeb umab competiçãobdebrobóticabsimplesbcomb2batividadesbpráticas,bsemb
ob usob deb microcontroladoresb programáveis,b combcomponentesbbaratosbebdeb
fácilb acesso,b propondob serb obprimeirobcontatobdebestudantesbcombatividadesb
relacionadas com robótica.b

1. Introduçãob
Vivemosb emb umb mundob altamenteb tecnológico,b nab qualb osb computadoresb pessoaisb
estãob cadab vezb maisb presentesb nosb lares,b nob trabalhob eb nasb instituiçõesb deb ensino,b
alémb dosb computadoresb móveis,b queb estãob aumentadob crescentementeb nob cotidianob
dab sociedade,b oferecendob ab possibilidadeb deb qualquerb pessoab comb acessob ab umb
smartphone,b conectadob ab internet,b terb ab possibilidadeb deb acessarb informaçõesb emb
poucosb segundosb eb deb qualquerb lugar.b Juntamenteb comb ab popularizaçãob dob conceitob
deb Internetb dasb Coisasb (dob inglês,b Internetb ofb Things,b IoT),b segundob [Waherb 2015]b
basicamenteb visab interligarb açõesb dobnossobcotidianobabobjetosbquebutilizambabinternetb
como meio de comunicação.b
Háb algumb tempob vemb seb discutindob ob usob deb ferramentasb dab Tecnologiasb dab
Informaçãob eb Comunicaçãob (TIC),b comb ob propósitob deb auxiliarb ob professorb nasb
atividadesb didáticas,b porb meiob deb instrumentosbdebaprendizagem,bcomobsmartphones,b
tablets,b comb infraestruturab parab seremb projetadosb emb tvsb oub projetores,b queb quandob
conectadosb ab internet,b oferecemb umab vastab baseb deb informaçãob eb ferramentasb deb
maneira que podem ser usadas didaticamente.b
Nosb últimosb anosb embalgunsbpaíses,bpesquisadoresbestãobdebatendobabinclusãob
dab programaçãob nosb currículosb escolares,b comb ob objetivob deb desenvolverb ab lógicab
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computacionalb desdeb cedob nasb criançasb [Geraldesb 2014].b Tambémb jáb popularizadob
mundialmente,b ab robóticab podeb serb usadab comob umab ferramentab pedagógicab parab
ensinarb conceitosb diretosb comob ab mecânica,b ab eletrônicab eb ab programação,b
consideradosb comob osb pilaresb dab robótica.b Alémb dissobabrobóticabpodebserbusadabparab
ensinarb conceitosb indiretos,b tornando-seb ob meiob comob ferramentab parab ensinarb
matériasb convencionaisb nab matrizb curricularb escolar,b comob matemáticab eb portuguêsb
por exemplo.b
Ab robóticab educacionalb éb umab atividadeb desafiadorab eb lúdica,b queb utilizab ob
esforçob dob educandob nab criaçãob deb soluçõesb deb hardwareb eb softwareb visandob ab
resolução de uma situação-problema proposto [Miranda 2011].bb
Tendob emb vistab tudob ob queb ab tecnologia,b juntamenteb comb ab robótica,b temb ab
contribuirb nob processob educacional,b esteb trabalhob propõeb umab atividadeb deb robóticab
educacional,b comb ob intuitob deb serb ob primeirob contatob deb alunosb dob ensinob
fundamentalb oub dob ensinob médiob comb estab áreab tecnológica.b Ob objetivob desteb éb
motivarb osb alunos,b desmistificandob ab famab dab robóticab comob algob muitob complexo,b
mostrandob queb podeb serb feitob emb casab oub nabescolabcombmateriaisbacessíveisbabtodos,b
levandob emb contab ab situaçãob atualb dab educaçãob públicab nob país.b Alémb disso,b temb
comobobjetivobapresentarbebatrairbtalentosbparabcursosbsuperioresbnasbáreasbdebciênciasb
exatas e tecnologia [Aroca 2014].b
Ab realizaçãob desteb trabalhob envolvendob ab robótica,b seráb emb formab deb
competiçãob emb equipes,b comb ob objetivob deb incentivarb ob trabalhob eb ob sensob deb time,b
ondeb osb alunosb possamb interagirb eb discutirb comob solucionarb ob problemab proposto.b
Alémb deb desenvolverb ob espíritob deb competitividadeb parab estimularb eb despertarb ob
interesseb dosb alunosb ab participarb eb seb dedicarb ab realizaçãob desteb exercício.b Tambémb
visa-seb incentivarb osb participantes,b parab queb nob futuro,b participemb deb atividadesb
envolvendo robótica com um maior grau de complexidade. b

2. Revisão de Literaturab
Aob longob dosb anos,b pesquisadoresb trabalhamb emb projetosb relacionadosb ab robóticab
aplicadab emb ambientesb educacionais,b comob ob desenvolvimentosb deb ferramentasb parab
facilitarb esseb processo,b alémb deb atividadesb dinâmicasb queb permitemb maiorbinclusãobeb
interesse dos estudantes a participarem das mesmas.b

2.1 Robótica Educacionalb
Ab robóticab segundob [Zillib 2004],b quandob aplicadab nob ambienteb escolar,b podeb
desenvolverb oub aprimorarb asb seguintesb competênciasb nosb alunos:b raciocíniob lógico;b
formulaçãob eb testeb deb hipóteses;b habilidadesb manuaisb eb estéticas;b relaçõesb
interpessoaisb eb intrapessoais;b integraçãob deb conceitosb aprendidosb emb diversasb áreasb
dob conhecimentob parab ob desenvolvimentob deb projetos;b investigaçãob eb compreensão;b
representaçãob eb comunicação;b trabalhob comb pesquisa;b resoluçãob deb problemasb porb
meiob deb errosb eb acertos;b aplicaçãob dasb teoriasb formuladasb ab atividadesb concretas;b
utilização da criatividade em diferentes situações; e capacidade crítica.b
Porb voltab dab décadab deb 1950,b ob neurologistab Williamb Greyb Walter,b
desenvolveub robôsb móveisb denominadosb deb tartarugas,b comb ab finalidadeb deb exibirb
comportamentosb possíveisb deb seremb encontradosb nosb animais.b Inspiradob nasb
tartarugas,b Seymourb Papertb desenvolveub umb dispositivob móvelb pequenob queb poderiab
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serb controladob atravésb deb comandosb dob computador,b juntamenteb comb ab linguagemb
Logob nob Massachusettsb Instituteb ofb Technologyb (MIT).b Eleb pretendiab queb abtartarugab
fossebumbobjetobnobqualbasbcriançasbpoderiambcompreenderbobmovimentobdabtartarugab
mecânicab usandob ob conhecimentob dob seub própriob corpo.b Nab décadab deb 60,b estab
iniciativa foi pioneira na utilização da robótica na educação [Martin 2015].b

b
Figura 1. Tartaruga Logo de Seymour Papert.b
Fonte: CyberneticZoo, 2018b

Baseadob nab tecnologiab Logo,b pesquisadoresb dob MITb eb dab empresab
dinamarquesab LEGOb desenvolveramb ob conceitob deb tijolosb programáveis,b osb quaisb
são,b computadoresb pequenosb inseridosb dentrob deb umab peçab deb LEGO,b podendob serb
programadob pelab linguagemb Logob parab interagirb comb ob ambienteb externob atravésb deb
sensores e atuadores [Gonçalves 2007].b

b
Figura 2. LEGO Mindstorms RCX.b
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Ab utilizaçãob deb dispositivosb deb computaçãob embarcadab emb ambientesb
educacionaisb deb robótica,b comob ob RCX,b modelob deb kitb robóticob compostob deb
sensoresb eb atuadoresb controladosb porb umb microcontrolador,b podeb oferecerb aosb
estudantesb umab ferramentab parab ob desenvolvimentob deb projetosb queb necessitemb deb
umb computadorb deb tamanhob reduzido,b comb facilidadeb deb mobilidadeb eb deb
aprendizadob dab programação.b Entretantob osb materiaisb dob conjuntob LEGOb
Mindstorms,b devidob ob altob custob parab ab realidadeb brasileira,b seb tornab inviávelb eb comb
custo proibitivo para a maioria das escolas do país [Medeiros 2008].b
Atualmenteb comb ob avançob dab tecnologia,b existemb alternativasb semb seb gastarb
valoresb elevadosb parab terb umb kitb deb robóticab nab salab deb aula.b Encontra-seb disponívelb
projetosb deb baixob custob deb softwareb eb hardwareb livre,b oub seja,b abertob parab ab
comunidadeb contribuirb comb obprojeto,bdentrobdesses,bpodemosbcitarbosbmaisbfamosos,b
comob ab placab Arduinob eb ab placab GoGo.b Parab [Souzab 2011],b ab placab Arduinob éb umb
microcontroladorb queb porb meiob deb suasb portasb deb entradab eb saída,b éb idealb parab
dispositivosb queb interagemb comb ambiente,b aindab utilizab umab camadab simplesb deb
softwareb eb possuib umab interfaceb deb programaçãob nob computadorb ondeb éb usadab umab
linguagemb baseadab C/C++.b Jáb ab placab GoGob tambémb éb umb microcontroladorb comb
portasb deb entradasb eb saídasb queb podemb serb monitoradasb eb programadasb atravésb dob
GoGob Boardb Monitorb conectadob emb umb computadorb utilizandob ab linguagemb Logob
[Gonçalves 2007].bb
Alémb disso,b éb possívelb utilizarb ab robóticab emb salab deb aulab semb ob usob dab
programação,b somenteb fazendob ob usob deb artefatosb mecânicos,b comob sensores,b
atuadoresb eb controladoresb elétricosb porb exemplo.b Ainda,b muitosb pesquisadoresb
conseguemb bonsb resultadosb utilizandob somenteb sucatab eletrônicab emb suasb atividadesb
de robótica [Alves 2013].b
Parab ab utilizaçãob dasb ferramentasb mencionadasb acimab emb ambientebescolar,béb
fundamentalb umab iniciativab vindab deb umb professor,b queb seb sintab capacitadob parab
desempenharb atividadesb relacionadasb comb ab robótica,b possuindob umb conhecimentob
básicob dab tecnologiab utilizada,b ob quebaindabébpoucobincentivadobnabformaçãobdocenteb
dos professores em nosso país [Alves 2013].b
Ob papelb deb terb umb professorb orientadorb éb muitob importanteb nob âmbitob dab
robóticab educacional,b ajudandob seusb educandosb tantob nob planejamento,b quantob nab
execuçãob dasb atividades,b agindob comob elementob mediadorb eb motivadorb parab queb osb
alunosb possamb concluirb comb êxitob eb comb aproveitamentob satisfatóriob suasb tarefasb
[Alves 2013].b
2.2 Competições de Robóticab
Asb competiçõesb debrobóticabvembsebpopularizandobglobalmente,bpodendobfortalecerbab
capacidadeb deb inovação,b soluçõesb deb problemas,b criatividadeb eb raciocíniob lógicobnosb
jovens,b eb aindab motivá-losb abseguirbumabcarreirabnobramobdabtecnologiabebengenharia.b
Osb torneiosb normalmenteb sãob realizadosb emb ambientesb escolares,b porémb nãob éb umab
regra.b Geralmenteb osb alunosb seb reúnemb emb times,b realizandob açõesb deb naturezab
colaborativa,b ondeb todosb osb participantesb sãob responsáveisb pelasb decisõesb dob grupo,b
aprendendo, solucionando problemas e buscando conhecimento juntos.b
Umb dosb eventosb maisb reconhecidob mundialmenteb éb ob RoboCup,b queb reúneb
diversosb torneiosb deb robóticab acontecendob emb paralelo,b comob ob RoboCupb Rescue,b
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comb ab temáticab deb robôsb deb buscab eb salvamentob emb cenáriosb deb catástrofes,b ob
RoboCup@Home,b queb temb comob objetivob desenvolverb robôsb autônomosb parab
auxiliarb nasb tarefasb diáriasb deb umab casa,btambémbobRoboCupbIndustrial,binspiradobnob
cenáriob industrialb deb umab fábricab inteligente,b eb aindab ob RoboCupJunior,b destinadob ab
jovensb comb menosb deb 18b anos.b Ob principalb torneiob dob eventob éb ob RoboCupb Soccer,b
campeonatob mundialb deb futebolb comb robôs,b foib idealizadob emb 1996b porb
pesquisadoresb japoneses,b suab primeirab ediçãob ocorreub emb 1997b emb Osaka,b Japãob
[ROBOCUP 2018].b
Ab RoboCupb éb realizadab todob anob comb ab presençab deb equipesbdebváriosbpaísesb
dob planeta.b Segundob seusb idealizadoresb ob objetivob finalb dab competiçãob éb queb "Emb
meadosb deb séculob 21,b umab equipeb totalmenteb autônomab deb robôsb humanóidesb
jogadoresb deb futebolb deveb vencerb umb jogob contrab ob timeb deb humanosb campeãob dab
última Copa do Mundo da FIFA, utilizando as regras da FIFA" [Kitano 1998].b

bb
Figura 3. Partida da RoboCup.b
Fonte: ROBOCUP, 2018b

Emb âmbitob nacional,b pode-seb mencionarb ab Olimpíadab Brasileirab deb Robóticab
(OBR),b ab qualb éb divididab emb duasb partes.b Ab teórica,b ondeb osb alunosb realizamb umab
provab sobreb robótica,butilizandobapenasbosbconceitosbaprendidosbatébseubnívelbescolar,b
eb ab provab prática,b nab qualb éb propostobumbdesafiobembquebosbalunosbdevembconstruirbeb
programar um robô para superar o desafio [Aroca 2014].b
Ab parteb práticab dab OBRb éb divididab emb trêsb etapasb deb seleção,b ab primeirab
ocorreb emb âmbitob regional,b ab segunda,b estadualb eb finalmenteb ab etapab nacional,b ondeb
atéb duasb equipesb debescolasbdebensinobfundamentalbebmédiobdebcadabestadobbrasileiro,b
competemb parab determinarb ab equipeb campeãb nacionalb dab OBR.b Ab mesmab éb
classificada para representar o Brasil na RoboCup Júnior [Aroca 2014].b
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Figura 4. Arena de prova OBR 2017.b
Fonte: POSITIVO, 2018b

Alémb dab OBR,b pode-seb destacarb ab FIRST®b LEGO®b League,b torneiob deb
robóticab criadob emb 1998b pelab Forb Inspirationb andb Recognitionb ofb Scienceb andb
Technologyb (FIRST)b emb parceriab comb ob Grupob LEGO,b nob qualb osbestudantesb deb9bab
16b anosb sãob apresentadosb ab tecnologia,b porb meiob dab construçãob eb programaçãob deb
robôsb feitosb inteiramenteb comb peçasb dab tecnologiab LEGOb Mindstorm.b Nob Brasil,b ob
Departamentob Nacionalb dob Serviçob Socialb dab Indústriab (SESI)b éb ab instituiçãob
responsável pela operação oficial deste torneio [SESI 2018].b
Nab região,b éb realizadab ab Olimpíadab deb Robóticab Educativab Livreb (OREL),b
organizadab pelob Grupob deb Estudob eb Pesquisab emb Inclusãob Digitalb (GEPID)b nab
Universidadeb debPassobFundob(UPF).bDestebtorneio,bparticipambequipesbdebalunosbdasb
escolasb dab região.b Ab ORELbinicioubemb2014bebdesdebentãobébrealizadabanualmentebnob
Campusb Ib dab UPF.b Emb 2018b ab olimpíadab foib realizadab emb 5b etapas,b nasb quaisb ab
dificuldadeb aumentavab progressivamenteb eb ab ORELb contoubcombabparticipaçãobdeb10b
instituições de ensino representando 5 cidades.b
Dentrob dob contextob dasb provasb dab OREL,b sãob disponibilizadosb kitsb deb
robóticab comb atuadores,b LEDsb eb sensores,b controladosb porb umab placab Arduino,b ondeb
osb participantesb devemb solucionarb umab situaçãob problemab proposta,b respeitandob asb
regrasb dab competição.b Asb equipesb sãob avaliadasb levandob emb consideraçãob ab
criatividadeb eb ob desempenhob dab soluçãob proposta,b nab maioriab dasb vezesb medidabpelob
tempo.b
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Figura 5. Arena da etapa II da OREL 2018.b

3. Metodologiab
Participandob dab equipeb organizadorab dab Olimpíadab deb Robóticab Educativab Livreb nab
Universidadeb deb Passob Fundob nasb ediçõesb deb 2017b eb 2018,b percebeu-seb queb algunsb
alunosb apresentavamb dificuldadesb relacionadasb comb ab eletrônicab eb ab programação,b
mesmob asb provasb apresentandob umb graub deb dificuldadeb gradativob aob decorrerb dasb
etapas.b Alémb dissob foib constatadob desistênciasb deb equipes,b porb nãob conseguirb
sintetizarb umab soluçãob parab ob problemab proposto.b Comb baseb nisso,b foib desenvolvidab
umab atividadeb pontual,b ondeb éb propostob umab atividadeb comb eletrônicabsimplesbebsemb
ab programaçãob deb umb microcontrolador,b comb ob objetivob deb iniciarb osb alunosb emb
projetosb deb robótica,b eb incentivarb osb mesmosb ab participaremb deb futurasb atividadesb
maisb complexas,b alémb deb despertarb ob interesseb emb cursosb nab áreab deb tecnologiab eb
engenharia.bb
Ob funcionamentob destab atividadeb éb divididab emb doisb momentos,b ondeb
inicialmenteb seráb exemplificadob parab ob alunob ab dinâmicab dob exercício,b juntamenteb
comb ab entregab deb umab cartilhab contendob todab ab informaçãob eb regulamento,b alémb dab
explicaçãob verbalb dosb organizadoresb dab provab deb robótica.b Alémb disso,b serãob
disponibilizadosb todosbosbcomponentesbpermitidosbparababconstruçãobdosbrobôsbparabab
participação das provas.bb
Emb seub segundob momento,b éb realizadob porb meiob deb duasb provasb práticasb deb
robótica,b comb umb aumentob nob graub deb dificuldadeb dabprimeirabparababsegundabprova.b
Osb educandosb devemb seb reunirb emb equipesb deb 3b ab 5b participantes,b integrandob ob
torneiob deb robóticab educacional.b Sãob distribuídosbosbkitsbcombosbeletrônicosbebdemaisb
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componentesb parab ab construçãob dob robôb queb solucionaráb ob problemab propostob nab
prova.b Ficab ab critériob dosb participantesb dab utilizaçãob deb materiaisb comobfios,bbateriasb
(podendobchegarbapenasbatéb9V)bebchaveadoresbporbexemplo,bporémbnãobébpermitidabab
utilizaçãob deb maisb componentesb eletrônicosb alémb dosb disponibilizados,b comob
microcontroladores,b atuadoresb eb sensores.b Aob fimb dasb atividadeb comb baseb nasb regrasb
deb avaliaçãob eb pontuaçãob dab competição,b umab equipeb seráb declaradab vencedora,b
recompensando a dedicação e comprometimento dos alunos envolvidos. b
3.1 Primeira Provab
Ab primeirab provab consisteb emb cadab equipebprojetarbebmontarbumbrobô,bcombaobmenosb
duasb rodasb eb comb umb aparatob capazb deb furarb doisb balõesb queb estãob posicionadosb emb
uma pista, que contém obstáculos que o robô deve desviar.b
Ob robôb deveb serb desenvolvidob comb osb componentesb eletrônicosb
disponibilizados,b percorrendob ab arenab dab prova,b solucionandob osb problemasb
apresentados,bbuscandobrealizarbabprovabdobtorneiobnobmenorbtempo.bAbnãobrealizaçãob
deb algumb objetivob dab atividade,b oub ab ultrapassagemb dob limiteb dab arenab indicadob sãob
cabíveis de punições, ou seja, acréscimo no tempo total da prova.b
3.1.1 Materiais Disponibilizadosb
Parab ab realizaçãob destab etapab dob torneio,b foib disponibilizadosb parab cadab equipeb umb
conjuntob deb 2b motoresb DCb deb 6Vb juntamenteb comb rodasb parab robô.b Comb isso,b asb
equipesb devemb montarb umab estruturab mecânicab parab queb ob robôb seb movimenteb pelab
pista da prova.b

b
Figura 6. Materiais do Kit.b

3.1.2 Arena da Provab
Ab pista,b ondeb éb executadab ab prova,b temb aproximadamenteb 2b metrosb deb comprimentob
porb 1,5b metrosb deb largura,b alémb deb possuirb obstáculosb aob longob deb seub percurso.b
Aindab estãob distribuídosb nab arena,b fixadosb emb suportes,b 2b balõesb emb queb umb estáb ab
umab distânciab deb 10b centímetrosb dob chãob dab arena,b eb ob outrob estáb posicionadob umb
poucob acima,bcombumabdistânciabdeb20bcentímetros.bNabpistabtambémbhábumabposiçãob
inicial,b ondeb ob robôb deveb sairb parabcomeçarbabprova,bebretornarbparababmesmabposiçãob
apósb concluirb ob objetivo,b oub seja,b estourarb osb 2b balões,b parab finalizarb ab
cronometragem do tempo de prova.b
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Figura 7. Arena da etapa 1.b

3.1.3 Dinâmica da Atividadeb
Parab executarb estab prova,b osb alunosb sãob desafiadosb ab elaboraremb umab estruturab
mecânicab parab ob robô,b eb movimentá-lob porb meiob dosb atuadoresb disponibilizados,b
montandob umb circuitob elétricob comb ob usob deb baterias.b Éb recomendadob ob usob deb
chaveadoresb parab interromperb ob circuitob eb tambémb inverterb ab polaridadeb elétricab
mudandob ob sentidob deb rotaçãob dob motorb DC,bcombobobjetivobdebcontrolarbobrobôbpelab
a arena cumprindo os desafios.b
3.2 Segunda Provab
Nestab provab osb participantesbdevembconstruirbumbrobôbcombumabmaiorbcomplexidadeb
queb ab etapab anterior,b combalgunsbcomponentesbeletrônicosbabmaisbdisponibilizados.bOb
desafiob éb percorrerb ab arenab dab provab controlandob ob robôb porb meiob deb umab fonteb deb
luz,b comob umab lanternab porb exemplo.b Assimb comob ab etapab anterior,b ultrapassarb ob
limiteb dab arenab provocab umb acréscimob nob tempob totalb dab provab comob formab deb
punição.b
3.2.1 Materiais Disponibilizadosb
Alémb dasb equipesb permaneceremb comb conjuntob deb 2b motoresb DCb deb 6Vb juntamenteb
comb rodasb parab robôb disponibilizadosb anteriormente,bosbparticipantesbparabestabetapa,b
recebemb doisb sensoresb deb luminosidadeb LDR,b utilizadosb parab reconhecerb ab fonteb deb
luzb acionandob osb atuadoresb porb meiob deb doisb transistoresb queb amplificamb oub
interrompembsinaisbelétricos.bAindabsãobfornecidosbdoisbpotenciômetrosblineares,bcomb
ab funçãob deb regularb abquantidadebdebluzbnecessáriabparabobmotorbligar,bimpedindobqueb
ab luzb ambienteb mantenhab ob motorbacionadobebaindabumabminibprotoboard,busadabparab
auxiliarb ab montagemb dob circuitob eletrônico.b Comb essesb materiaisb osb competidoresb
devemb usarb ab criatividadeb parab organizarb osb componentesb eletrônicosb mencionadosb
acima de maneira que o objetivo da prova possa ser concluído.bb
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Figura 8. Materiais do Kit etapa 2.b
b

3.2.2 Arena da Provab
Ab arenab destab etapa,b temb aproximadamenteb 2b metrosbdebcomprimentobporb1bmetrobdeb
largura,b emb seub centrob estãob posicionadosb obstáculosb cilíndricos,b ondeb osb
participantesb devemb conduzirb ob robôb seguidorb deb luzb desenvolvido,b saindob dob localb
indicadob comob iníciob dab prova,b obrigatoriamenteb fazendob ob movimentob deb
zigue-zague pelos obstáculos até a extremidade oposta do início e, além disso,
retornar para o começo repetindo o movimento de zigue-zague para que a
cronometragem do tempo de prova possa ser parada.b

b
Figura 9. Arena da etapa 2.b

3.2.3 Dinâmica da Atividadeb
Comb ob objetivob deb auxiliarb osb educandos,b ébfornecidobparabcadabequipebumbdiagramab
deb montagemb dob circuitob elétricob queb deveb serb executadob nestab etapa,b portantob osb
participantesb têmb ab missãob deb construirb ob robôb deb modob queb osb componentesb
eletrônicosb fiquemb distribuídosb nab estruturab mecânicab dob robô,b comb ob intuitob deb
obterb ab melhorb performanceb possível,b comob porbexemplo,babotimizaçãobdableiturabdosb
sensores de luminosidade.b
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b
Figura 10. Protótipo de robô para a etapa 2.b

3.3 Avaliação da Competiçãob
Comb ob propósitob deb avaliarb seb ob objetivob desteb trabalhob foib alcançado,b foib
desenvolvidob umb questionáriob parab serb aplicadob aob finalb dasb atividadesb propostas.b
Nesteb questionáriob éb verificadob seb ob participanteb jáb haviab tidob contatob comb robótica,b
alémb deb questionarb qualb ob nívelb deb dificuldadeb dasb provasb eb quaisb foramb asb
dificuldadesb encontradasb pelab equipe.b Tambémb procura-seb saberb seb ob educandob temb
interesseb emb cursarb futuramenteb cursosb relacionadosb ab áreab dab tecnologiab eb ob queb
cadab umb achab deb atividadesb comob essasb inseridasb emb âmbitob escolarb comob práticab
educacional.b

4. Análise de Resultadob
Parab avaliarb seb esteb trabalho,b foiborganizadobjuntobaobGrupobdebEstudobebPesquisabemb
Inclusãob Digitalb (GEPID)b umb desafiob deb robóticab comb alunosb dob Centrob deb Ensinob
Médiob Integradob UPF.b Nobdesenvolvimentobdestebdesafiobfoibusadababmetodologiabdab
primeirab provab apresentadab anteriormente,b ondeb participaramb seisb alunosb nab faixabdeb
idadeb deb16beb17banos,bdivididosbembduasbequipes.bOsbestudantesbquebsebpropuserambab
participar,b desdeb ab apresentaçãob dab atividadeb eb ob fornecimentob dosb materiaisb deb
robótica, tiveram o tempo de aproximadamente 15 dias para desenvolver seus robôs.b
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b
Figura 11. Execução da primeira prova.b

Emborab sejab prematurob analisarb osb resultadosb deb apenasb umab atividadeb comb
algunsb estudantes,b éb deb extremab importânciab saberb ab opiniãob dosb alunosb sobreb essab
prática.b Ab avaliaçãob foib realizadab ab partirb dob questionáriob relatadob previamenteb nab
metodologiab desteb trabalho,b queb foib aplicadob aob finalb dab atividadeb eb preenchidob porb
todos os alunos participantes.b
Emb relaçãob aob nívelb deb dificuldadeb dab atividade,b ab maioriab dosb participantesb
avaliaramb comob normalb emb umab escalab deb muitob fácilb atéb muitob difícil,b levandob emb
contab queb esseb desafiob foib ob primeirob contatob dab maiorb parteb dosb estudantesb comb ab
robóticab educacional.b Esteb resultadob atendeb ab propostab deb iniciarb ob educandob emb
atividadesb relacionadasb comb robótica,b deb maneirab queb ob mesmob nãob desistab pelob
motivob deb acharb ob desafiob muitob difícil.b Sobreb ob tempob deb trabalhobnabconstruçãobdeb
seusb robôsb osb alunosb relataramb queb levaramb nob máximob 2b diasb parab ab conclusãob deb
seus projetos.b
Alémb disso,b osb participantesb relataramb osb principaisb desafiosb encontradosb
parab realizarb ab atividade,b entreb eles,b elaborarb umab maneirab deb alimentarb osb motoresb
comb energia,b eb também,b realizarb ob chaveamentob deb maneirab queb osb atuadoresb
agissem da forma esperada.bb
Outrob questionamentob feitob parab osb participantes,b foib ob quantob ab atividadeb
influencioub nob interessebdebrealizarbalgumbcursobnabáreabdabtecnologiabdabinformação,b
ab maioriab informoub queb ob exercíciob influencioub poucob nessab decisão.b Entretanto,b ab
maiorb parteb dosb alunosb questionados,b responderamb queb talvezb podemb participarb deb
uma atividade relacionada a robótica com maior grau de complexidade no futuro.b
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Todosb osb estudantesb queb participaramb dab atividade,b afirmaramb queb achamb
importanteb ab inserçãob destab prática,b bemb comob outrasb atividadesb queb envolvamb
tecnologiasb digitais,b nab escola.b Ainda,b algunsb deixaramb depoimentosb sobreb ob desafiob
como,b “acheib muitob interessanteb ab propostabeblevou-mebabterbumbconhecimentobmaiorb
sobreb ab áreab eb despertarb maisb interesse”,b eb também,b “acheib muitob importanteb queb
tenham levado essa oportunidade para a escola”.b

5. Conclusãob
Ab robótica,b alémb deb desenvolverb eb aprimorarb competênciasb nosb educandos,b tambémb
motivab asb pessoasb queb acompanhamb umab competiçãob deb robótica,b sejab alunos,b
professores,b eb tambémb espectadoresb emb geral,b queb porb acasob acabamb inseridosb nab
atividade.b Nob casob desteb trabalho,b ob objetivob éb motivarb eb atrairb jovensb parabciênciabeb
tecnologiab deb formab simples,b desmistificandob ab complexidadeb relacionadababrobóticab
e a área tecnológica.b
Parab osb professoresbficabumaboportunidadebdebrealizarbumabatividadebdiferenteb
dosb padrõesb escolaresb atuais,b comb apenasb umb conhecimentob baseb deb robóticab eb
tecnologia,b comb umab dinâmicab deb fácilb inclusãob eb comb poderb cognitivo,b porbmeiobdeb
dispositivosb acessíveisb parab ab maioriab dasb escolas.b Jáb osb educandosb experimentamb ab
possibilidadeb deb utilizarb seusbconhecimentosbparabresolverbproblemasbparticipandobdeb
uma competição.b
Emborab osb resultadosb apresentadosb representamb apenasb ab execuçãob dab
primeirab etapa,b pode-seb observarb queb osb principaisb objetivosb dob trabalhob foramb
alcançados.b Comb baseb nosb depoimentosbdosbparticipantes,belesbesperambmaisbpráticasb
comob estab nab escola.b Portanto,b tecnologiasb educacionaisb devemb cadabvezbmaisbseremb
inseridasb emb ambientesb escolares,b aliadab comb ab formaçãob dosb professoresb parab
utilizar essas tecnologias.b
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