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RESUMO 
 
 

Este trabalho apresenta um método para a utilização da robótica educacional de 

baixo custo como ferramenta facilitadora do processo de ensino e aprendizagem. A 

robótica educacional possibilita ao aluno conhecer a tecnologia atual, desenvolver 

habilidades e competências, a capacidade crítica, o senso de saber contornar as 

dificuldades na resolução de problemas e o raciocínio lógico. Por meio da aplicação 

do método aqui proposto, observam-se os resultados desta tecnologia e 

levantamento de novas oportunidades de aplicação e estudo da robótica 

educacional de baixo custo na educação. Sendo a tecnologia, hoje, um importante 

recurso na busca de inovação do processo cognitivo, a criação de modelos 

tridimensionais controláveis por computador com o uso de materiais recicláveis, 

software livre e interface de baixo custo é uma atividade que propicia resultados 

significativos. 

 

Palavras-chave: Robótica Educacional e Tecnologia Educacional. 
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ABSTRACT 

 
 

This dissertation proposes a method for utilization of low cost educational robotics as 

a mentoring tool for the process of teaching and apprenticeship. The educational 

robotics make possible for the student to be in contact with the actual technology, to 

develop abilities, skills, the critical sense and to learn how to deal with dificulties on 

solving problems of logical thinking. Through the application of the method proposed 

in this work is possible to notice the results of this technology and to find out new 

oportunities of use and studies based on educacional robotics. As the technology 

nowadays is an important resource on serching innovation of cognitive process, the 

criation of manageable three-dimensional models by computers with scrap, recycle 

materials, freeware softwares and low costs interfaces is an activity that applies 

meaningful results. 

 

Keywords: educational technologies, Educational Robotics. 
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 
 

1.1. - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A relação entre tecnologia e sala de aula sugere a necessidade do uso de 

recursos inovadores e adequados ao desenvolvimento do processo educativo. 

Porém, a simples adoção de recursos tecnológicos durante as aulas não é suficiente 

para que se realizem as transformações almejadas. Em virtude disso, a prática deste 

trabalho fundamenta-se na formação continuada de docentes para que se efetive a 

aplicação da robótica na educação.  

Este trabalho apresenta a robótica como diferencial tecnológico e 

educacional por meio de recursos que envolvem baixo custo. A tecnologia 

educacional, em particular a robótica aplicada à educação, é tratada como uma nova 

forma de aprender e ensinar. Para isso, é sugerida a utilização de materiais 

reciclados, reutilização de peças de informática e montagem de placa de conexão 

com o computador. 

Assim, a formação docente e a prática do método com os alunos fazem 

parte da pesquisa do trabalho desenvolvido e que teve seu estudo de caso realizado 

nas escolas da Prefeitura Municipal de Paranaguá. É importante ressaltar a relação 

existente entre tecnologia e comunidade, comprovada por meio do envolvimento de 

pais com alunos e destes com a escola.  

Alguns aspectos pertinentes à análise dos dados da aplicação e aceitação 

do método de uma nova tecnologia para o ensino de conteúdos curriculares no 

Ensino Fundamental (alunos de 5 a 14 anos) serão abordados durante este estudo. 

São eles: 

• identificar a necessidade de adaptações no método utilizado; 

• pesquisar novos componentes de baixo custo para a realização do 

trabalho com robótica educacional; 

• pesquisar e testar novos circuitos para implementação de placas de baixo 

custo; 

• comprovar a viabilidade econômica do método. 

 

 

 

 



 

 

2

1.2. - JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 

 

A velocidade em que as transformações tecnológicas ocorrem provoca 

alterações radicais nos cenários econômico, social e cultural, o que impõe ao 

processo educacional a necessidade de uma revisão profunda. 

Os avanços tecnológicos fazem com que se potencialize a construção 

conceitual com base na interpretação da informação e na reelaboração da 

mensagem, isto é, do compromisso com a construção de novos conhecimentos e 

novas habilidades de aprender. 

Neste sentido, Papert [1] afirma: 

 

“A habilidade mais importante na determinação do padrão de vida 
de uma pessoa já se tornou a capacidade de aprender novas 
habilidades, de assimilar novos conceitos, de avaliar novas 
situações, de lidar com o inesperado. Isso será crescentemente 
verdadeiro no futuro: a habilidade competitiva será a habilidade de 
aprender”. 

 

A utilização da informática, portanto, amplia cada vez mais as condições 

técnicas para a execução de atividades especializadas. São inúmeros os recursos 

tecnológicos disponíveis no mercado que a escola pode utilizar. Para isso, o docente 

deve buscar capacitação e especialização na área de tecnologia educacional. 

Oliveira [2] expõe a importância da capacitação docente: 

 

“Investir, hoje, numa formação docente alicerçada em múltiplos 
códigos e apoiada no uso de recursos tecnológicos, portanto, para 
além de qualquer argumento de ordem econômica ou política, é 
uma decisão que sustenta um argumento quase pueril: o de que 
só será capaz de implementar uma perspectiva de educação 
voltada para o homem contemporâneo o docente que tiver a 
chance de experimentá-la“. 

 

Outro ponto de concordância é que a utilização da informática amplia as 

condições para a execução de atividades cada vez mais especializadas. São 

inúmeros os recursos disponíveis no mercado para que a escola utilize a tecnologia 

na educação. É preciso incentivar o uso da informática como recurso que auxilie no 

ensino e na aprendizagem e utilizar novos instrumentos como oportunidade de 

ampliação do processo didático. 

O sistema de ensino atual inclui a tecnologia como aplicação imediata da 

ciência, não só para despertar o interesse do aluno, como também para integrá-lo 

muito mais facilmente ao mundo que o cerca e até lhe oferecer subsídios para 
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escolher uma profissão, ou a praticar alguma atividade relacionada a ela, que lhe 

renda dividendos antes mesmo de terminar o curso. Educação tecnológica consiste, 

justamente, em agregar aos currículos tradicionais de ciências, elementos das 

tecnologias modernas que fazem parte do cotidiano das pessoas [3]. 

Essa forma de aprender, utilizando o computador, desenvolve nos alunos 

mais autonomia, iniciativa, interesse e disponibilidade para buscar informações e 

estratégias para resolução de problemas e execução de atividades cada vez mais 

especializadas [4]. Nesta perspectiva, a utilização da robótica educacional 

fundamenta-se em propiciar aos discentes ambientes de aprendizagem baseados 

em dispositivos robóticos, que permitam a construção do conhecimento em 

diferentes áreas científicas [1].  

Um ambiente de aprendizagem baseado em dispositivos robóticos consiste 

em desenvolver atividades de robótica em situações nas quais a utilização de 

mecanismos de controle, compostas por kits de montar, interface de conexão ao 

computador e construção de maquetes com materiais reciclados, permitem a 

vivência científica em sala de aula. 

Tornar os processos de ensino e de aprendizagem mais interessantes é um 

desafio enfrentado por professores de qualquer nível de ensino. Em contrapartida, a 

redução dos preços dos componentes eletrônicos vem facilitando aos docentes fazer 

a aplicação da robótica em diferentes áreas do conhecimento, tornando viável a 

construção de dispositivos que envolvem baixo custo para dar suporte ao ensino e à 

aprendizagem [5]. 

As tecnologias educacionais, em particular a robótica, podem ser utilizadas 

como recursos pedagógicos para o aluno realizar a construção do próprio 

conhecimento por meio de investigações e simulações, ampliando-se as 

possibilidades de aprendizagem. Para isso, utilizam-se conexões com interfaces e 

outras tecnologias. 

A noção de interface está relacionada aos dispositivos tecnológicos 

desenvolvidos para viabilizar o contato entre meios heterogêneos de sistemas 

informatizados [4].  

Devido à evolução tecnológica, surgem modificações que definem novas 

configurações. A dificuldade encontrada nessa transformação é observada na 

impossibilidade da escola de acompanhar o ritmo das inovações, ora por elevado 

custo, ora por falta de preparação dos docentes em se adaptar às novas 

tecnologias. 
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Diante desta realidade, observa-se que a robótica, utilizada como ferramenta 

de apoio ao ensino, pode auxiliar e ser um facilitador do aprendizado. É necessário 

que a viabilidade desse recurso seja coerente à realidade econômica e educacional 

das escolas.  

Atualmente, a prática da robótica na educação é direcionada, basicamente, 

ao treinamento de educandos por meio da utilização de kits comerciais, ou seja, do 

uso de softwares e por hardwares proprietários, adquiridos comercialmente [6]. 

 A robótica pode ser implementada de diversas formas diferentes nas 

escolas; no entanto, é preciso analisar a disponibilidade de recursos financeiros e 

equipamentos especializados, além do preparo dos profissionais envolvidos. A 

constante necessidade de manutenção e substituição de materiais e peças faz com 

que se torne inviável a aplicação desse recurso educacional na maioria das 

instituições brasileiras. Para atender a essas necessidades, a melhor solução é fazer 

uso de materiais simples e acessíveis, tanto para estudantes quanto para 

professores, com plenas condições de dar suporte aos projetos [3]. 

Miranda [7] aponta dois problemas que ainda impedem a expansão da 

robótica educacional entre professores nas escolas brasileiras: o alto custo dos kits 

de robótica educacional e a limitação tecnológica de alguns produtos, uma vez que 

existe no mercado considerável carência quanto ao desenvolvimento de 

metodologias de aplicação, bem como tutoriais para construção de projetos 

pedagógicos aliados à robótica. 

Ribeiro [8] afirma que o desenvolvimento do trabalho com a robótica 

utilizando material reciclado é atraente aos alunos, porém, exige conhecimentos que 

não se tornam atrativos ao professor. Os benefícios da utilização do computador na 

educação eram discutidos até pouco tempo atrás, portanto, torna-se necessário 

estudar e desenvolver alternativas e métodos para a aplicação efetiva de recursos 

econômicos e pedagógicos viáveis. 

O que se propõe é uma metodologia de utilização da robótica educacional 

que atenda a essas necessidades. A proposta também permite aos alunos que 

trabalhem em um ambiente real, utilizando-se de material reciclado, sensores, 

motores e sonorizadores, programados por software livre e controlados pelo 

computador. 

Esta pesquisa foi desenvolvida com base na falta de uma metodologia 

adequada para utilização da robótica educacional durante a realização do trabalho 

com docentes e alunos do Ensino Fundamental. Além disso, a necessidade de 

desenvolvimento de interfaces de baixo custo e de simples aplicação, o uso de 
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software livre, a ausência de guias e manuais didáticos para a prática da robótica 

educacional, utilizando materiais de baixo custo e reciclados, aliados a tutoriais que 

auxiliem a compreensão dessa tecnologia na educação, são outros fatores que 

ampliam a importância da realização do presente estudo. 

 

1.2.1. - Objetivo geral 

 

Este projeto tem como objetivo apresentar uma metodologia adequada à 

utilização da robótica educacional. Isto requer pesquisa de recursos de hardware, 

utilizar software livre e desenvolver tutoriais para sua aplicação. 

Para a pesquisa, é necessário desenvolver processos para capacitação 

docente em robótica educacional. Conseqüentemente, para a aplicação da 

metodologia, deve-se utilizar uma interface para conexão com a porta paralela em 

substituição das interfaces utilizadas no mercado, além da utilização de software 

livre, materiais reciclados de informática para construção das maquetes e dos 

protótipos, com o intuito de diminuir custos e facilitar o processo de utilização da 

tecnologia na educação. 

 

1.2.2. - Objetivos específicos 

 

Outros objetivos que permeiam este trabalho estão na tentativa de facilitar o 

acesso e uso da tecnologia como ferramenta de apoio ao ensino-aprendizagem. É 

preciso investigar as diferentes interfaces e os materiais utilizados para a 

implementação de projetos educacionais com uso da tecnologia em questão, 

avaliando-se suas vantagens e desvantagens. Além disso, deve-se propor a 

utilização de uma interface que envolva um custo inferior aos praticados no mercado 

para o ensino da robótica educacional, bem como elaborar uma metodologia para a 

construção de projetos educacionais multidisciplinares. Para tanto, serão 

desenvolvidos tutoriais e práticas e capacitações em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Paranaguá para desenvolvimento do projeto de capacitação dos 

professores da Rede Municipal de Ensino de Paranaguá em robótica educacional e 

trabalho com material reciclado. 
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1.3. - METODOLOGIA 

 

Por meio da utilização de ferramentas de pesquisa descritiva, foram 

desenvolvidos, neste trabalho, aspectos como descrição, registro, análise e 

interpretação de fenômenos atuais.  

A aplicação do método proposto na pesquisa realizou-se nas escolas de 

Ensino Fundamental da Rede Municipal de Paranaguá, em 2007, cujos dados foram 

coletados por meio de um questionário direcionado aos grupos de professores em 

uma pesquisa de satisfação. 

 

1.4. - ESTADO DA ARTE 

 

Atualmente, a tecnologia se faz presente de modo ímpar nas escolas. Os 

meios de comunicação multimídia promovem, constantemente, a interação entre o 

ser humano e a técnica. Com isso, inova-se tanto a forma de ensinar quanto de 

aprender. Professores e alunos, por sua vez, fazem parte desse contexto e 

deslumbram-se com a nova realidade tecnológica e tornam-se ansiosos para 

descobrir as novidades que esta pode oferecer.  

Assim, as crianças convivem desde cedo com o mundo tecnológico, onde 

seus interesses e padrões de pensamentos são parte integrante desse universo. A 

informática tornou-se uma necessidade mundial. A Escola, nesse contexto, tem a 

missão de preparar a pessoa para a vida e formar indivíduos críticos. Além disso, 

trata-se de um meio para estimular e desenvolver as funções intelectivas dos alunos. 

A tecnologia auxilia e facilita a busca pelo conhecimento e é uma grande 

aliada para o desenvolvimento de projetos educacionais. O uso de tecnologias na 

educação deve ser cuidadosamente planejado e o educador deve ter perfil 

orientador e estimulador, pois são ferramentas que aperfeiçoam o processo de 

ensino e de aprendizagem. 

 

1.4.1. - Novas tecnologias na educação 

 

Oliveira [2] (apud. Masetto) define as novas tecnologias educacionais: 

 

“A aplicação do saber busca a produção de bens e de serviços. 
Isto implica no fazer tecnológico não se esgotar meramente num 
conteúdo manipulativo, mas se sustentar num saber tecnológico, 
jungido a métodos aplicados às suas respectivas transformações. 



 

 

7

É a utilização dos recursos tecnológicos – computador, 
informática, internet, CD-ROM, hipermídia, multimídia, 
ferramentas para a educação a distância etc. – e de outros 
recursos e linguagens digitais que existem e que podem colaborar 
de forma significante para tornar o processo de educação mais 
eficiente e eficaz”. 

 

Segundo o autor, essas tecnologias cooperam para o desenvolvimento da 

educação em sua forma presencial e podem ser utilizadas para dinamizar as aulas, 

tornando-as mais atraentes, interessantes, participativas e mais vinculadas à nova 

realidade de estudo, pesquisa e contato com os conhecimentos produzidos. 

Nascimento [9], em sua citação sobre as transformações radicais e 

inovadoras nas escolas, relata que as mudanças também apresentam caráter 

pedagógico, ou de utilização de novas tecnologias no ensino e na aprendizagem, 

sendo apresentadas ao docente de forma muito veloz. 

O uso da informática e da internet os coloca próximos de uma infinidade de 

informações e, ao mesmo tempo, permite aos professores que trabalhem com todo 

esse conteúdo, além das disciplinas curriculares. Para Pais [4]: 

 

“A expansão do uso da informática na educação reforça a 
importância de considerar a função pedagógica da 
transdisciplinaridade”. 

 

Nesse contexto, é pertinente citar os Parâmetros Curriculares Nacionais, que 

defendem o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação. Segundo suas 

diretrizes, cabe à escola informar o aluno sobre as mudanças e os avanços 

tecnológicos e oferecer-lhes condições de aprendizagem em ambientes 

cooperativos [10]. 

Nascimento [9] acredita que a escola vem assistindo ao movimento de 

inserção de tecnologias em seu ambiente sem, de fato, compreender as implicações 

dessas tecnologias no trabalho de seus profissionais e na própria formação de seus 

alunos. Afirma, ainda, que é pouco provável que a escola continue a mesma após a 

implantação de novas tecnologias educacionais em seu contexto escolar. 

Os objetivos fundamentais da educação tecnológica podem ser definidos 

das seguinte maneira [11]: 

• propiciar à imaginação da criança o desenvolvimento do próprio potencial 

criativo;  

• facilitar a aprendizagem da ciência; 
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• formar na criança a capacidade de realizar trocas e a inovar em 

ambientes tecnológicos interdisciplinares; 

• propor às crianças a prática de procedimentos e atividades científicas; 

• permitir às crianças melhor entendimento das relações existentes entre os 

avanços científicos, tecnológicos e os recursos humanos ao longo da 

História; 

• fazer com que as crianças, de acordo com a faixa etária, avancem, desde 

um esquema de compreensão da realidade científica simples até as 

explicações multicausais e o reconhecimento da interação de sistemas; 

• desenvolver hábitos e atitudes favoráveis ao trabalho organizado; 

• valorizar o trabalho em grupo; 

• ajudar, eficientemente, a exploração vocacional própria, evitando-se, 

assim, que as crianças descartem carreiras científicas por considerá-las 

equivocadamente distanciadas das atividades de seu cotidiano; 

• preparar as crianças para futuros ambientes trabalhistas e empresariais, 

onde se ressalta que nenhuma ocupação humana pode remunerar o uso 

da tecnologia. 

Kenski [12], em seu trabalho sobre as novas tecnologias, expõe claramente 

a importância da utilização desse recurso no trabalho docente. Ele aborda a 

possibilidade do professor assumir um papel significativo com relação a essa prática 

e que os cursos de formação desses profissionais garantam a aquisição de novas 

competências. Que ao lado do saber científico, do saber pedagógico, seja oferecida 

aos docentes a capacidade de serem agentes, produtos, operadores e críticos com 

relação às novas tecnologias educativas. 

Nesse sentido, destaca-se a robótica educacional como um modelo de 

integração entre os saberes e as capacidades para a construção do conhecimento 

do aluno. 
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1.4.2. – A Robótica educacional 

 

No contexto das novas tecnologias educacionais, segue a utilização da 

robótica na educação, baseada na utilização do computador, da interface de 

conexão e de componentes como motores e sensores para a construção de 

protótipos e maquetes em concordância com os conteúdos curriculares. A Figura 1 

apresenta a esta estrutura funcional da robótica educacional. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: ESTRUTURA FUNCIONAL DA ROBÓTICA EDUCACIONAL. 

 

A robótica educacional busca potencializar aos alunos meios tecnológicos e 

eficientes para que, auxiliados pelos professores, como ferramenta interdisciplinar 

ou não, possam construir um processo de aprendizagem que lhes permita interagir 

com o objeto de estudo. 

Konzen [13] comenta a finalidade da robótica na educação da seguinte 

maneira: 

 

“... a robótica educativa visa ao processo de construção e 
elaboração do pensamento do aluno. Na robótica educativa o 
caminho percorrido pelo aluno até a chegada a um determinado 
produto é a fase mais importante”. 

 

A robótica educacional é vista, portanto, como a aplicação da tecnologia na 

área pedagógica. Sua utilização é aplicada erroneamente, por meio da construção 

de brinquedos e blocos de montar. O papel do professor é de fundamental 

importância e relevância nesse processo. A construção do conhecimento não ocorre 

apenas por meio da utilização dessa tecnologia, mas sim pelo papel fundamental 

que o professor exerce ao tentar conhecê-la, dominá-la e aplicá-la com os alunos. 

Dessa forma, nenhuma tecnologia substitui o saber e o encantamento do professor. 

Assim, Ortolan [14] afirma: 

 

“Quando a robótica educacional for associada a uma boa base de 
sustentação, o resultado é um processo de aprendizagem que 
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realmente estimula os educandos a ir mais longe na caminhada 
em busca do conhecimento”. 

 

Para a aplicação da robótica educacional, são necessários equipamentos de 

informática, software e componentes eletrônicos. Com base nisso, o cenário atual 

com relação a ferramentas e kits existentes no mercado são os conteúdos do 

próximo tópico. 

 

1.4.3. - Plataformas para robótica educacional 

 

O trabalho com a construção de protótipos e maquetes de robótica difere do 

realizado apenas no papel, pois permite a utilização de diversos tipos de 

mecanismos, motores e sensores. 

São muitos os recursos disponíveis no mercado para o desenvolvimento de 

projetos educacionais utilizando a robótica, centrados, basicamente, na reprodução 

de comandos e construção de protótipos com a utilização de materiais adquiridos 

comercialmente.  

Praticar esses modelos implica em elevada despesa e impor ao educador a 

utilização de revistas ou livros com a orientação de construção de robôs que estão 

vinculados aos kits educacionais.  

Há, atualmente, empresas que fabricam e comercializam esses kits, que 

apresentam linguagens próprias de programação ou utilizam outras, existentes no 

mercado. A Tabela 1 apresenta o custo de alguns kits educacionais encontrados no 

mercado para alunos dos ensinos Fundamental e Médio. Os valores mencionados 

na tabela são de kits aplicáveis ao Ensino Fundamental.  

 

TABELA 1: COMPARAÇÃO DOS VALORES DOS KITS EDUCACIONAIS. 

 A [15] B [11] C [16] 
Valores R$ 560,00 R$ 762,00 R$ 920,00 

 

O trabalho com kits comerciais de robótica educacional exige que o 

professor utilize conteúdos propostos em revistas, que acompanham os kits, com  

sequências para a construção dos blocos de montar. O conteúdo destes materiais é 

previamente definido e pode inviabilizar a ação do professor com relação à 

abordagem de conteúdos curriculares. 

Esses mecanismos, além de encarecer o desenvolvimento de projetos de 

robótica, não são as melhores opções econômica e ambiental, já que podem ser 
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utilizados para a mesma funcionalidade motores retirados de material reciclado de 

informática. Existem opções de kits de acessórios no mercado com o valor 

aproximado de R$ 325,00 a R$ 460,00, estes kits apresentam motores, sensores, 

sonorizadores, lâmpadas e leds e fios, chaves e sensores magnéticos. 

O Quadro 1 apresenta o comparativo de kits disponíveis no mercado e 

mostra que eles não atendem a alguns itens relacionados à metodologia, aquisição 

de materiais e componentes e não oferecem cursos e capacitações [17]. 
 

QUADRO 1: ADAPTAÇÃO DO QUADRO COMPARATIVO ENTRE KITS DE 

ROBÓTICA EDUCACIONAL [18]. 

Características A [19] B [11] C [16] D [15] 
Interface Qualquer uma de 

uso genérico 
RCX ou NXT  Intelligent Interface Cyberbox 

Componentes 
utilizados 

Barras de metal, 
cantoneiras, eixos, 

polias, rodas, pneus, 
correias e elásticos, 
mancais, parafusos 

e porcas. 

Roldanas, polias, 
engrenagens, 

blocos de 
montar, sensores 

e blocos de 
montar. 

Peças plásticas 
flexíveis, motores, 

lâmpadas e sensores 
do kit de acessórios. 

Kit de acessórios 
Standard e Plus. 

Metodologia de 
programação 

Linguagem Logo Linguagem 
orientada a 

objetos  

Linguagem orientada a 
Fluxograma lógico 

Linguagem Logo 

Custo Baixo custo Alto custo Médio custo Alto custo 
Aquisição Fácil aquisição, 

material nacional. 
Difícil aquisição, 

material 
importado. 

Média dificuldade de 
aquisição, material 

importado. 

Fácil aquisição 
material nacional. 

Forma de 
trabalho 

Apoio no 
desenvolvimento de 
projetos genéricos. 

Acompanha um 
passo-a-passo 
de montagem.  

Acompanha um passo-
a-passo que norteia a 

montagem. 

Possui apenas 
um manual de 
programação. 

Faixa etária A partir de 10 anos A partir dos 6 
anos. 

A partir dos 10 anos. A partir dos 10 
anos. 

Capacitação Não existe curso de 
capacitação formal. 

Dada pelo 
fornecedor e 
profissionais 

liberais. 

Dada pelo fornecedor 
e profissionais liberais. 

Dada pelo 
fornecedor e 
profissionais 

liberais. 
Material para 

uso em sala de 
aula 

Não existe um 
material de 

acompanhamento 
para a aula. 

Revista Lego 
Zoom 

Manual de montagem  
acompanha o produto. 

Existe um livro 
sobre a utilização 

do software de 
autoria. 

 

 Os kits apresentados no Quadro 1 foram escolhidos para o estudo por 

apresentarem especificação no material para o desenvolvimento de projetos na área 

de educação. 
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1.4.4. - Softwares para robótica educacional 

 

Diversos são os softwares utilizados para o controle das interfaces na 

robótica educacional, que podem ser programados pelo usuário por meio de 

linguagens de programação Logo, C, Visual Basic, Delphi. 

Entre as linguagens de programação para utilização educacional do 

computador destaca-se o Logo, desenvolvido por Seymour Papert e pesquisadores 

do MIT, no final da década de 1960, com o objetivo de ser uma linguagem de 

programação para crianças [20]. A linguagem Logo será abordada, detalhadamente, 

no próximo capítulo. 

Este trabalho aborda a utilização dos softwares Imagine e SuperLogo para 

realização de trabalhos de robótica educacional no nível de Ensino Fundamental. 

 

1.4.5. Uso da robótica educacional  

 

O ser humano vive, hoje, num ambiente ocupado também por máquinas e, 

cada vez mais, a interação entre homem e máquina está presente no cotidiano de 

cada um. É por meio dessa interação com o meio que a pessoa aprende e se 

modifica. Assim, cabe à escola oferecer um ambiente de aprendizagem que 

proporcione cada vez mais proximidade com a tecnologia e com a robótica, levando 

o aluno a buscar o conhecimento por meio de ação própria [13]. 

Essa prática não é uma realidade na maioria das escolas brasileiras devido 

ao alto custo dos equipamentos e, muitas vezes, na falta de conhecimento em 

relação à utilização dos novos recursos. 

Miranda [7] relaciona alguns fatores que podem explicar o baixo uso da 

robótica na educação: gestores educacionais que não possuem conhecimento dessa 

ferramenta pedagógica; professores que não estão capacitados para trabalhar de 

forma metodológica com essa tecnologia, pois os cursos de graduação para 

formação de professores – licenciatura – não exploram esse recurso em sua grade 

curricular; kits de robótica comercializados no Brasil que apresentam elevado custo 

para o padrão da maioria das escolas públicas ou particulares; limitação tecnológica 

– hardware e software – de alguns produtos; baixo nível de utilização, que pode ser 

impulsionado pelo emprego de kits de robótica educacional desenvolvidos no 

exterior; e, finalmente, kits didáticos que, geralmente, envolvem uma elevada 

despesa para os padrões da maior parte das escolas. Os que são desenvolvidos no 
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Brasil carecem de alguns recursos técnicos de hardware e software para sua 

utilização em projetos educacionais. 

O uso do computador e de qualquer recurso tecnológico na educação deve 

esboçar uma concepção de criatividade que seja, no mínimo, compatível com a 

potencialidade dos vários recursos que essa tecnologia oferece. Pais [4] comenta 

que, segundo Jean Piaget [21], é importante que o aluno construa seu próprio 

conhecimento por meio da interação com o ambiente em que vive, o que propicia o 

desenvolvimento da aprendizagem.  

Nesse contexto, existe o crescente desenvolvimento de interfaces de 

construção artesanal que podem ser consideradas por seus autores como de baixo 

custo [22]. Medeiros [23] apresenta uma solução de robótica de baixo custo, porém, 

a placa proposta utiliza microcontroladores, o que dificulta o desenvolvimento por 

parte de alguns professores que não possuem formação em eletrônica para tal 

elaboração. 

A denominada “robótica livre”, além da construção de interface de hardware 

livre (IHL), contempla a utilização de sistemas e aplicativos em software livre (SASL) 

e dispositivos eletrônicos comandados (DEC) [6]. Alunos e professores realizam a 

construção de mecanismos, mas,  como não há uma metodologia que insira esses 

mecanismos na construção do conhecimento do aluno em disciplinas curriculares de 

Ensino Fundamental, as práticas são utilizadas para alunos e professores de ensino 

médio e graduação.  

A fim de mudar essa realidade, torna-se necessária a implantação de uma 

metodologia que utilize equipamentos de simples manipulação, que envolvam baixo 

custo e material específico para demonstração didática da utilização desses 

mecanismos. 

A construção de interfaces e dispositivos de controle são comuns em 

revistas de eletrônica e mecatrônica, porém, a aplicação é direcionada a estudantes 

e profissionais dessas áreas. Observa-se, portanto, carência de interfaces e de 

metodologias de aplicação no Ensino Fundamental.  

A liberdade de criação é um dos fatores que torna a aplicação da robótica 

educacional uma opção economicamente viável em virtude da facilidade de 

substituição de peças e motores. 
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1.5. - ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

A presente dissertação está estruturada da seguinte maneira: 

• Capítulo 1: Introdução: apresentação da origem do trabalho, definição 

dos objetivos e justificativas da pesquisa, metodologia, estado da arte e 

estrutura da dissertação. 

• Capítulo 2: fundamentação teórica, contextualização histórica, 

ferramentas tecnológicas para a robótica educacional e aplicações da 

robótica educacional. 

• Capítulo 3: proposta de método de robótica educacional de baixo custo, 

metodologia, requisitos, mecatrônica envolvida e aplicação do método. 

• Capítulo 4: pesquisa, aplicação do método, avaliação da proposta do 

método, parâmetros utilizados, aplicação e resultados da pesquisa. 

• Capítulo 5: discussão de resultados, análise dos dados e do panorama 

da pesquisa. 

• Capítulo 6: conclusões, recomendações e sugestões para trabalhos e 

publicações. 

 

1.6. - CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

Partindo-se do pressuposto de que a utilização das tecnologias na educação 

motiva e facilita o processo investigativo orientado à solução de problemas, nesse 

trabalho será apresentado o uso da robótica como instrumento para apoiar o ensino 

e a aprendizagem do aluno. A utilização da robótica na educação, desde que 

desenvolvida por meio de um processo metodológico adequado, potencializa a 

construção de habilidades importantes para o estudante, conforme abordado no 

capítulo 2. 
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Capítulo 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1. - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Neste capítulo abordam-se a tecnologia na educação, particularmente a 

robótica educacional, seus conceitos, suas definições, sua utilização como 

ferramenta facilitadora do processo de ensino e de aprendizagem, seus principais 

componentes e sistemas. 

O entendimento dos conceitos associados à robótica educacional é condição 

fundamental para o estudo conduzido neste trabalho, observada a relação da 

robótica com o contexto educacional.  

É importante analisar a tecnologia educacional no contexto da prática 

pedagógica, considerando-se os seguintes aspectos: 

• o uso das tecnologias educacionais no processo de ensino e de 

aprendizagem, a definição de robô e robótica; 

• a robótica como ferramenta educativa, seus objetivos, componentes e 

sistemas utilizados. 

 

2.2. - DEFINIÇÃO DE ROBÔ 

 

Uma das maiores fantasias do homem é a construção de uma máquina com 

inteligência artificial, capaz de agir e pensar como ele. A palavra ‘robô’ origina-se da 

palavra tcheca robotnik, que significa ‘servo’. O termo foi utilizado, inicialmente, por 

Karel Capek, em 1923, época em que a idéia de um ‘homem mecânico’ parecia 

pertencer a alguma obra de ficção. Não é só do homem moderno o desejo de 

construir robôs: alguns fatos históricos mostram que a idéia não é nova. 

Há relatos sobre algumas animações mecânicas realizadas por Leonardo da 

Vinci, tais como um leão animado e seus esforços para fazer máquinas que 

reproduzissem o vôo das aves. Porém, esses dispositivos eram muito limitados, pois 

não podiam realizar mais do que uma tarefa ou um conjunto reduzido delas [24]. 

Uma definição de robô é dada pela instituição americana RIA da seguinte 

maneira: “robô é um manipulador reprogramável multifuncional projetado para 

manusear materiais, peças, ferramentas ou dispositivos especiais, por meio de 

movimentos programados para a realização de uma variedade de tarefas” [25]. 
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Outros conceitos importantes que ajudam a definir um robô são 

adaptabilidade e versatilidade. A diferença entre um computador e um robô é distinta 

por este poder interagir com o mundo. O computador não é inicializado sem a 

operação humana. Assim, robô é considerado um mecanismo inteligente que 

funciona de forma autônoma [26]. 

 

2.3. - DEFINIÇÃO DE ROBÓTICA 

 

Na sociedade atual é crescente a necessidade de se realizar tarefas com 

eficiência e precisão. Existem também tarefas em que a ação humana é difícil, 

arriscada e até mesmo impossível. Para executá-las, faz-se necessária a presença 

de dispositivos (robôs) que as realizem sem riscos. Pfeifer, (et all.) [27] cita um 

exemplo de tarefa que pode ser nocivo à saúde humana: o manuseio do lixo 

hospitalar. Para solucionar o problema, criou protótipos de robôs utilizando peças da 

Lego. 

A robótica é a área que se preocupa com o desenvolvimento de tais 

dispositivos. Multidisciplinar e em constante evolução, busca o desenvolvimento e a 

integração de técnicas e algoritmos para a criação de robôs. 

Pio [28] define robótica como: 

 

“A ligação inteligente entre a percepção e a ação. Trabalhar em 
robótica significa estudar, projetar e implementar sistemas ou 
dispositivos que, com a utilização de percepção e de certo grau de 
inteligência, sejam úteis na realização de uma determinada tarefa, 
pré-definida ou não, que envolva interação física entre o sistema 
(ou dispositivo) e meio onde a tarefa está sendo realizada”. 

 

A robótica envolve o estudo da engenharia mecânica, da engenharia elétrica 

e da inteligência artificial, entre outras disciplinas. Hoje existem robôs em várias 

áreas da sociedade: há os que prestam serviços, aqueles com a nobre finalidade da 

pesquisa científica e educacional e até mesmo os operários, que se instalam nas 

fábricas e foram os responsáveis pela “Segunda Revolução Industrial”. 

A automação industrial e a robótica e são duas tecnologias intimamente 

relacionadas. Considera-se a robótica como uma forma de automação industrial que 

utiliza tecnologias de robôs na produção e no controle. Uma definição formal seria a 

de “uma ciência da engenharia aplicada, tida como uma combinação da tecnologia 

de máquinas operatrizes e ciência da computação”. Assim, o principal instrumento 

utilizado na robótica é o robô. [25] 
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2.4. - CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

Na década de 50, o neurofisiologista Walter [29] realizou pesquisas pioneiras 

sobre os primeiros robôs móveis autônomos com o objetivo de estudar as bases das 

ações reflexas simples e testar sua teoria de que comportamento complexo pode 

surgir a partir de conexões neuronais simples. Obteve sucesso em criar os robôs em 

forma de tartaruga, aos quais batizou de "Elsie" e "Elmer"; sendo assim altamente 

influente no nascimento da nova ciência da cibernética. Escreveu o livro “O cérebro 

Vivo”, que teve muita repercussão na época.  

Entretanto, a utilização da robótica como ferramenta de aprendizagem na 

educação básica teve início no final da década de 60 por Papert, que, inspirado nas 

tartarugas de Walter, construiu um robô em forma de tartaruga e desenvolveu a 

linguagem Logo para controlá-lo [30].  

Os primeiros robôs começaram a ser usados com o objetivo de substituir o 

homem em tarefas que ele não podia realizar, as quais envolviam condições 

desagradáveis, tipicamente com altos níveis de calor, ruídos, gases tóxicos, esforço 

físico extremo, trabalho tedioso e monótono. Duas tendências, nos últimos 20 anos, 

garantiram a evolução dos robôs. São elas: o constante aumento dos níveis salariais 

dos empregados e o extraordinário avanço tecnológico no ramo de computadores, o 

que induz à redução dos preços do robô e uma significativa melhoria em seu 

desempenho. 

A idéia de construir robôs começou a tomar força no início do século XX com 

a necessidade de aumentar a produtividade industrial e melhorar a qualidade dos 

produtos. Nessa época, o robô industrial encontrou suas primeiras aplicações, e 

George Devol pode ser considerado o pai da robótica. O seu primeiro robô, o 

“Unimate”, lançado em 1962, tinha como objetivo automatizar algumas tarefas 

industriais. Um dos primeiros clientes de Devol foi a General Motors, que obteve 

sucesso assinalável de tal modo que ainda hoje é produzido [24]. 

Em 1966, a empresa Artificial Intelligence Lab, em Stanford, EUA, 

desenvolveu o primeiro robô capaz de reagir às próprias ações, denominado 

“Shakey”. Em 1969, foi criado o primeiro braço robótico e, em 1970, o primeiro robô 

capaz de seguir uma linha e que foi chamado “Stanford Cart”. 

A Lego lançou, em 1986, robôs construídos usando peças Lego, 

programados em linguagem Logo. Em 1998, foi colocado no mercado a série Lego 

Mindstorms. Em 1996, um robô recolheu informações sobre os oceanos e a vida 

marítima. 
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A ciência da robótica se tornou um produto comercial comum nos parques 

industriais recentemente, mas sua origem comprovou-se no início do século XVIII. 

Os robôs industriais são classificados cronologicamente em três gerações: a 

primeira geração são robôs não programáveis, compostos por dispositivos que 

atuam como escravos mecânicos do homem; a segunda geração apresenta robôs 

programáveis que executam tarefas (movimentos) por meio de servomecanismos; a 

terceira geração, embora também de programáveis, trabalha em função do ambiente 

em que estão e com capacidade de interagir com ele [31]. 

No Quadro 3 são descritos os principais fatos históricos que contribuíram 

para o desenvolvimento da robótica [24]. 

 

QUADRO 3: ADAPTAÇÃO DO QUADRO - FATOS HISTÓRICOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA ROBÓTICA [24]. 

Período Fato histórico 

Século IV a.C. 
(Grécia). 

Aristóteles relata os primeiros princípios da robótica. 

Século XV Leonardo da Vinci desenhou os detalhes de um cavaleiro mecânico. 
Uma ideia arrojada para época mas não passou de desenhos que 
nunca saíram do papel. 

Século XVIII e XIX Inicia-se a Revolução Industrial. No final do século XIX inicia-se o 
desenvolvimento da máquina. O motor elétrico é introduzido na 
indústria. A máquina substitui o homem. 

 

1914 a 1928 A Primeira Guerra Mundial acarreta várias mudanças. O dramaturgo 
Karel Capek usa pela primeira vez a palavra ‘’Robot“.Um robô 
mecânico abre a exposição de modelos técnicos, em Londres. 

1940  O grande escritor norte-americano de ficção científica Isaac Asimov 
estabelece quatro leis muito simples para a robótica. 

1959 a 1969 
 

É desenvolvido o primeiro robô industrial e um computador capaz d  
controlar uma mão mecânica. Inicia-se a investigação a respeito da 
robótica móvel. O homem pisa no solo lunar pela primeira vez.  

1970 a 1975  A robótica começa o uso de sensores e o controle de braços flexíveis. 
È produzido o primeiro robô industrial e desenvolvido na IBM um 
manipulador, controlado por computador com sensores. 

1980 A General Motors, em Detroit, nos Estados Unidos, introduz um robô 
industrial com ‘inteligência’ eletrônica. 

 

Nos dias atuais, o desenvolvimento da microeletrônica, nanotecnologia e do 

avanço contínuo das linguagens e dos programas de computador, evoluiu para o 

desenvolvimento de robôs com inteligência artificial, que permite que um robô 

adquira conhecimentos da própria experiência.  
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2.5. - AS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NO PROCESSO ENSINO E DE 

APRENDIZAGEM 

 

Em cada época são utilizadas novas tecnologias na educação. Ainda hoje se 

usa a tecnologia do giz, da lousa e dos livros didáticos. Assim, um dos grandes 

desafios é adaptar a educação à tecnologia moderna e aos meios de comunicação 

atuais como televisão, rádio e internet, com todo o suporte de que a informática 

dispõe. 

A tecnologia na educação pode ocorrer por meio do uso de alguns recursos 

como a oratória, o giz, quadro-de-giz, os livros, a TV, o rádio, computador e a 

internet, que auxiliam o professor no processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, Fonseca [32] (aput. Cysneiros) cita que o uso da tecnologia 

no processo educacional envolve três dimensões, presentes em qualquer tecnologia: 

em primeiro lugar, toda tecnologia tem por base um elemento material, um objetivo 

técnico e um concreto; em segundo, os objetos técnicos são matérias de ações 

humanas, culturalmente condicionadas; e em terceiro lugar, devem ser consideradas 

a relação ou integração entre os objetos técnicos e as pessoas que concebem, 

projetam, elaboram e constroem e as que fazem adaptações e modificações nesses 

objetos para o próprio uso.  

Os motivos pedagógicos para se defender a integração da tecnologia à 

educação já são praticamente um consenso. Professores que utilizam TICs com 

seus alunos tendem a desenvolver práticas pedagógicas mais variadas que colocam 

os educandos no centro do processo de aprendizagem. Esses professores tendem a 

desenvolver mais o papel de facilitadores e orientadores e menos o papel de 

transmissores do conhecimento. Essa abordagem pedagógica parece mais 

adequada às necessidades do cidadão do século XXI, que precisa, cada vez mais, 

desenvolver as habilidades de pesquisa, trabalho coletivo e de produção do 

conhecimento. [33]. 

As tecnologias articuladas à educação indicam que os trabalhos devem 

envolver algum objeto material. A utilização do computador só se efetiva como 

ferramenta tecnológica educacional quando faz parte de uma prática pedagógica na 

escola, em casa ou em outro ambiente, com o objetivo de ensinar ou de aprender, 

em que se estabeleça uma relação com pessoas que ensinam e aprendem [34]. 

O objetivo do uso de tecnologias educacionais é desenvolver nos alunos 

habilidades como criatividade, raciocínio lógico, trabalho em equipe e autonomia, 

além de prepará-los para um mundo de constantes inovações. Nesse contexto, o 
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computador, como qualquer outro recurso tecnológico, pode ser usado, hoje, como 

ferramenta de apoio no processo de ensino e de aprendizagem. 

O uso da tecnologia, em particular o do computador, na educação, pode ser 

aplicado por meio de instrução programada, onde o computador é utilizado como 

recurso instrucional colocando na posição de quem ensina, o CAI é utilizado para 

definir esse método, ou como simulações, aplicativos ou por aprendizagem por 

descoberta, na qual a criança aprende por meio da exploração do assunto, da busca 

pelo conhecimento, da investigação.  

Papert [1] percebeu que os computadores poderiam ser usados com objetivo 

educacional. Surgiu, então, o PEI com base em um de seus mais famosos trabalhos, 

que é a tartaruga controlada em Logo, uma linguagem de programação bastante 

acessível. 

Nesse contexto, a robótica educacional é utilizada como tecnologia 

educacional, principalmente como uma nova ferramenta que se encontra à 

disposição do professor, por meio da qual é possível demonstrar, na prática, muitos 

conceitos teóricos, às vezes de difícil compreensão, motivando tanto o professor 

quanto, principalmente, o aluno [35]. 

 

2.6. - ROBÓTICA EDUCACIONAL  

 

A robótica educativa é uma forma de aplicação da tecnologia na área 

pedagógica, um instrumento que oferece aos participantes, no caso os alunos, a 

oportunidade de vivenciarem experiências semelhantes às que têm na vida real. Isso 

lhes dá a chance de solucionar problemas difíceis, mais do que observar formas de 

solução [36]. 

A robótica pode ampliar significativamente a gama de atividades 

desenvolvidas na escola e promover a interação entre diferentes áreas do 

conhecimento. A construção de um novo mecanismo ou a busca pela solução de um 

novo problema obriga o aluno a questionar professores das diversas disciplinas ou a 

consultar especialistas fora do ambiente escolar [28]. 

Nos relatos de Hoelzel [37] sobre as oficinas de Logo, cita-se que a robótica 

apresenta grande potencial como ferramenta interdisciplinar, visto que a construção 

de um novo mecanismo ou a solução de um novo problema, freqüentemente, são 

experiências que extrapolam a sala de aula. Na tentativa natural de buscar uma 

solução viável para questionamentos, o aluno interroga professores de outras 

disciplinas, que podem ajudá-lo a encontrar o caminho mais indicado para a solução 
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do problema [4]. A robótica assume, então, o papel de uma ponte que possibilita 

religar fronteiras anteriormente estabelecidas, mas, no momento, desconectadas, 

agindo como um elemento de coesão em relação ao currículo proposto.  

Silva [38], em seus relatos sobre a experiência com alunos do Ensino 

Fundamental na utilização da robótica educacional no ensino público, reconhece 

esta ferramenta como sendo capaz de auxiliar na aprendizagem dos alunos, uma 

vez que os participantes das oficinas de robótica são crianças com dificuldades de 

concentração, alguns com repetências seguidas e dificuldades de aprendizagem.  

A autora ainda cita que o projeto de robótica educacional, além de ajudar no 

aprendizado das crianças, tem como objetivo, mesmo indiretamente, motivar 

professores à capacitação técnica ou atualizar seus conhecimentos de alguma outra 

forma. 

Nesse contexto, a utilização da robótica como ferramenta de aprendizagem 

favorece o trabalho em grupo e a troca contínua de experiências e de 

conhecimentos, pois os alunos são capazes de idealizar um projeto de ação, 

discutir, testar possibilidades, construir conceitos, verificar soluções aos possíveis 

problemas, indo além do imaginário, dando vida e criatividade ao processo 

educativo, promovendo o próprio desenvolvimento, estimulado a autonomia, 

incentivando o educando a pensar cooperativamente e emitir opiniões visando ao 

sucesso do grupo ao qual pertence [35]. 

Um ambiente de robótica educacional pressupõe a existência de 

ferramentas que possibilitam a montagem, a automação e o controle de dispositivos 

robóticos [39]. Com essas ferramentas, alunos e professores interagem entre si 

produzindo conhecimento. Nesse cenário, podem fazer parte a montagem de 

dispositivos como, por exemplo, um manipulador robótico, a construção de 

protótipos com a utilização de material reciclado e outros, que serão abordados no 

próximo capítulo. 

 

2.6.1. - Objetivos da robótica educacional 

 

A Figura 2 apresenta o nível funcional da robótica educacional, que se 

caracteriza pela utilização de kits compostos por peças, sensores ligados a 

computadores, motores e softwares, que permitem programar o funcionamento dos 

protótipos [11].  
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A construção e aplicação dos protótipos e das maquetes são conduzidas 

pelo professor, que contextualiza os conteúdos curriculares com a utilização desta 

tecnologia para facilitar e contribuir para o ensino e aprendizagem do educando. 

A Robótica educacional possibilita novas maneiras e possibilidades de 

aprendizagem por meio da tecnologia. A aliança da robótica com as linguagens de 

programação possibilitam o aprendizado de habilidades essenciais para o 

conhecimento do estudante [40]. 

Neste sentido, Papert [1] afirma que a robótica na escola serve como 

plataforma para fazer conexões entre as mais diversas áreas intelectuais como 

Biologia, Psicologia, Economia, História, Filosofia entre outras. 

 

 
 

FIGURA 2: NÍVEL FUNCIONAL DA ROBÓTICA EDUCACIONAL.  

 

Os principais objetivos e vantagens da robótica são apresentados a seguir 

[41 e 42]: 

a) transformar a aprendizagem em algo motivador, tornando acessíveis aos 

alunos os princípios da ciência e da tecnologia; 

b) testar em um equipamento físico o que os alunos aprendem, utilizando-

se de programas modelos que simulam o mundo real;  

c) ajudar a superação de limitações de comunicação, fazendo com que o 

aluno verbalize seus conhecimentos e suas experiências e desenvolva 

sua capacidade de argumentar e contra-argumentar; 

d) desenvolver o raciocínio e a lógica na construção de conceitos, 

algoritmos e programas para controle de mecanismos;  

e) favorecer a interdisciplinaridade, promovendo a integração de definições 

nas áreas de Matemática, Física, Eletrônica, Mecânica e Arquitetura; 
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f) estimular a criatividade e a inteligência através de um novo método 

educativo; 

g) proporcionar aos alunos interagirem com os colegas na criação e 

execução de projetos, obtendo, assim, a valorização do trabalho 

cooperativo; 

h) aprimorar a motricidade; 

i) desenvolver a concentração, a disciplina, a responsabilidade, a 

paciência e a perseverança. 

Com a utilização da robótica educacional, os alunos têm em mãos o poder 

de conhecimento e transformação e podem, ao mesmo tempo, analisar e buscar 

novas soluções aos trabalhos propostos [43]. 

Portanto, pode-se afirmar que o objetivo da utilização da robótica 

educacional pode ser definido como construção e controle de dispositivos, usando 

kits de montagem ou outros materiais que propiciam o manuseio de conceitos de 

ciências em geral num ambiente de sala de aula, nos diferentes níveis de ensino [1]. 

 

2.7. - HISTÓRIA DA ROBÓTICA EDUCACIONAL NO BRASIL 

 

O amadurecimento da robótica educacional no Brasil aconteceu na década 

de 1980. A idéia de robótica educacional foi introduzida no Brasil por Seymour 

Papert em 1975, que junto com Marvin Minsky disseminou os conceitos e 

fundamentações da linguagem Logo. Nos anos seguintes, foram realizados 

experimentos envolvendo a linguagem Logo e crianças. Em 1983, pesquisadores 

criaram o NIED, da Unicamp, em Campinas/SP, que disseminaram o uso do Logo 

no Brasil. 

Em 1986, a Lego lançou robôs programados usando a linguagem Logo e, 

em 1989, Seymour Papert se uniu à Lego. Em 1998, a empresa lançou a série Lego 

Mindstorms, com o modelo Robotics Invention System 1. 

Hoje, os principais projetos de robótica educacional são iniciativas isoladas 

de universidades, prefeituras ou escolas particulares. A maioria das instituições 

utiliza kits padronizados, formado por hardware, software e material didático 

próprios. Algumas, em outra direção, adotam software livre e material reciclado para 

construção de robôs com diferentes níveis de complexidade. 

Em março de 2008, o Ministério de Educação se dispôs a receber propostas 

de pessoas físicas ou jurídicas que detenham os direitos de propriedade intelectual 

sobre as tecnologias educacionais em questão para a criação do Guia de 
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Tecnologias Educacionais. Com esse incentivo, acredita-se que a robótica 

educacional ganhe ainda mais força como ferramenta tecnológica e educacional. 

A principal fornecedora de kits proprietários para escolas no Brasil é a 

empresa americana Lego Education Inc.. A empresa detém mais de um milhão de 

alunos que utilizam seus kits educacionais, 70 % em escolas públicas. 

O professor César [44], do CEFET, de Minas Gerais, criou o projeto 

Robótica Livre, que defende o uso de soluções livres, softwares e mecanismos de 

controle de robôs, em vez de produtos comerciais. Trata-se de uma maneira 

eficiente na tentativa de diminuir os custos que envolvem a aplicação da robótica. 

Existem no mercado softwares que incorporam a visualização e simulação 

de robôs, permitem que se faça o projeto inteiramente virtual até a construção 

completa do robô real e podem ser utilizados  em várias plataformas de hardware. 

Com as tecnologias disponíveis para a robótica educacional no Brasil pode-

se chegar à promessa de se consolidar, enfim, uma transformação da vida escolar 

há anos sonhada pelos educadores. Esta deve ser lúdica, interdisciplinar e 

desafiadora, que convide alunos e professores a ensinar, a aprender, a descobrir e a 

inventar em processos coletivos capazes de conectar abstração e mundo concreto. 

 

2.8. - FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA ROBÓTICA EDUCACIONAL 

 

A tecnologia na educação necessita de ferramentas de apoio ao trabalho 

escolar. A utilização dessas ferramentas está diretamente ligada ao 

desenvolvimento tecnológico que envolve o processo de criação, o que leva o aluno 

à construção do conhecimento por meio de uma atitude ativa, utilizando recursos 

físicos para projetar e construir modelos no mundo real e possibilitando que o 

professor integre várias áreas do conhecimento por meio da prática [45]. 

Nesse sentido, contextualiza-se a utilização de softwares e kits  e interfaces  

como ferramentas tecnológicas para a robótica educacional.  

  

2.8.1. Linguagem e softwares para robótica educacional 

 

A prática da robótica educacional, especialmente no ensino fundamental, 

utiliza a linguagem de programação Logo por meio de softwares como o Imagine e 

SuperLogo. A apresentação da Linguagem Logo, dos softwares Imagine e 

SuperLogo e as aplicações para controle de componentes e dispositivos são temas 

abordados na seqüência deste estudo. 
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Logo é uma linguagem de programação desenvolvida no MIT, pelo Professor 

Seymour Papert, educador, matemático e um dos pioneiros da inteligência artificial. 

Como linguagem de programação, o Logo serve para estabelecer comunicação com 

o computador e explorar aspectos do processo de aprendizagem. Tem duas raízes: 

uma computacional e outra pedagógica. Trata-se de uma linguagem de 

programação interpretada, voltada principalmente a crianças e aprendizes em 

programação. A Logo implementa, em certos aspectos, a filosofia construcionista, 

segundo a interpretação de Seymour Papert, co-criador da linguagem com Wally 

Feurzeig. 

A filosofia construcionista surgiu com base no construtivismo. Jean Piaget 

descobriu que as crianças não são simplesmente absorvedoras passivas de 

experiências e informações, mas construtoras ativas de teorias. A teoria do 

conhecimento de Piaget assim estipulou que o conhecimento é construído pela 

criança, teoria conhecida como construtivismo [46]. 

Seymour Papert era colega de Piaget no final dos anos 1950 e início dos anos 

1960. Em observação de ambientes escolares convencionais da época, concluiu que 

esses ambientes passivos não permitiam que as crianças fossem as construtoras 

ativas. Papert, convencido da teoria piagetiana, ia mais além, afirmando que a 

aprendizagem construtivista acontece especialmente quando as pessoas estão 

engajadas na construção de um produto, algo externo a elas como um programa de 

computação ou um livro. Papert chamou sua teoria de construcionismo. 

A primeira versão da linguagem Logo surgiu em 1968, contendo apenas a 

parte de processamento de listas. Depois, foram criados comandos como o girar e 

andar de um robô.  

Na raiz pedagógica, o Logo propõe uma metodologia de ensino que busca, 

por meio de uma linguagem natural, facilitar a comunicação entre usuário e 

computador e proporcionar a criação de modelos com formas geométricas bem 

como manipulação de palavras e listas utilizando-se uma linguagem de 

programação de fácil assimilação e do raciocínio lógico. 

Um outro aspecto importante nas concepções de Papert é o fato de, no Logo, 

considerar-se o erro um importante fator de aprendizagem, o que oferece 

oportunidades para que o aluno entenda por que errou e busque uma nova solução 

para o problema, investigando, explorando, descobrindo por si próprio, ou seja, a 

aprendizagem acontece por descoberta. 
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 Os comandos são termos que a criança usa no cotidiano delas. Portanto, é 

essencialmente dirigida a aprendizes. Os exemplos a seguir demonstram a 

programação para desenho na tela gráfica. 

Pode-se exemplificar a aplicação da linguagem Logo no software Imagine 

para a criação de polígonos, conforme a Figura 3. 
 

 
 

FIGURA 3: POLÍGONO PREENCHIDO NO SOFTWARE IMAGINE. 
 

 Para a criação do desenho foi utilizado o comando a seguir: 

  Poligono  
[ 

                        repetir 24 
[ 
     pf 200 gd 165 
] 

] 
Segundo Valente [47], as características do Logo que o tornam uma 

linguagem de programação de fácil assimilação são as seguintes: 

• explorar atividades espaciais, permitindo, assim, que a criança tenha contato 

imediato com o computador; 

• criar novos comandos ou procedimentos em Logo; 

• usar comandos próprios da linguagem e em nomes ou rótulos de procedimentos, 

escritos pelo usuário; 

• apresentar comandos para manipular palavras e listas, com os quais é possível 

programar a tartaruga, criar histórias, animações, jogos etc. 

 

2.8.1.1. - Software Imagine 

  

Imagine é um software de autoria e linguagem de programação Logo e sua 

licença é comercializada no mercado [15]. Por ser de autoria, difere-se por 
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apresentar recursos e funcionalidades para desenvolvimento de projetos multimídia 

e publicação na internet. 

A principal funcionalidade utilizada na robótica educacional com o Imagine é a 

criação de eventos e procedimentos utilizando a linguagem Logo, na qual o usuário 

pode comandar motores e sensores por meio da interface de conexão. 

  

2.8.1.2. - Software SuperLogo 

  

O Software SuperLogo foi desenvolvido pela Universidade de Berkeley, nos 

Estados Unidos da América e introduzido no Brasil pela UNICAMP e disponível no 

site do NIED, que fez uma tradução do mesmo para a língua portuguesa.  

O SuperLogo utiliza o conceito de software livre, o que possibilita a criação de 

projetos, porém não tem objetos para a criação e inserção de arquivos multimídia. 

As funções escritas em SuperLogo permitem a execução de ações de 

controle de interfaces de conexão com o computador encontrados no mercado. Na 

Figura 4 apresenta-se a tela inicial do  SuperLogo. 

 

 
FIGURA 4: TELA INICIAL DO SUPERLOGO. 

 

2.9. - APLICAÇÕES DA ROBÓTICA EDUCACIONAL 

 

Com a grande quantidade de recursos tecnológicos aplicados à educação, a 

robótica tem sido uma das que mais apresenta inovações. No entanto, apesar 

desses avanços, apenas uma ínfima parcela das instituições educacionais têm se 

apropriado de tais recursos. Com isto, a maior parte do que está sendo produzido 

em termos de referencial teórico-metodológico não chega ao conhecimento de 

professores e alunos. 
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As inovações estão baseadas e relacionadas a kits e componentes, deixando 

de lado a sua aplicação como recurso que auxilie no ensino. Muito se utiliza a 

robótica no ensino fundamental. Porém, os professores apenas aplicam a proposta 

ou o método adquirido comercialmente, sem a preocupação com desafios 

contextualizados aos conteúdos desenvolvidos em sala de aula. A robótica na 

educação tem como prioridade a extensão da sala de aula em qualquer ambiente 

em que seja possível a utilização da robótica na educação. 

No mercado podem-se encontrar soluções para a realização do trabalho com 

robótica educacional com base filosófica centrada no “ser humano”, na capacidade 

de constantes inovações, na ciência dos valores para que eles possam operar 

significativamente com a tecnologia sem ferir o meio ambiente e trazer para si e para 

a sociedade melhor qualidade de vida. 

Estes kits fazem uso de material didático específico por meio de revistas e 

livros para o professor e aluno, contendo dicas e sugestões de montagens. Para a 

prática desses conteúdos, existe uma fundamentação pedagógica com suportes 

teóricos. A metodologia permite aos alunos observarem os aspectos tecnológicos e 

incorporarem diversas habilidades como aprender a conhecer, construir, conviver, 

ser e ainda contextualizar, construir, analisar e continuar o trabalho através de 

desafios. 

Com os alunos os trabalhos são realizados em equipes, como o exemplo de 

organização a seguir [11]: 

• Organizador: é responsável pelas peças e pelo registro do trabalho com 

informações do projeto; 

• Construtor: é o responsável pela coordenação das montagens e pela 

organização da equipe;  

• Programador elabora o programa que controla e automatiza a montagem 

usando o computador e o bloco programável;  

• Apresentador: é o líder da equipe. Ele demonstra à classe o 

funcionamento da montagem pronta e seu funcionamento.  

Existem kits que não propõem uma metodologia específica para o 

desenvolvimento de projetos educacionais e são comercializados apenas os 

equipamentos e peças para a realização do trabalho. 
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2.10. - CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

As ferramentas tecnológicas para robótica educacional apresentam algumas 

dificuldades para a sua real utilização por carência de metodologia, por envolverem 

elevados custos, por não fornecerem capacitação docente e materiais que as 

auxiliem em sua aplicação. É imprescindível viabilizar custos e metodologia de 

aplicação para que aconteça o desenvolvimento e implantação da robótica nas 

escolas brasileiras, o que será apresentado no capítulo a seguir. 
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Capítulo 3 

PROPOSTA E APLICAÇÃO DO MÉTODO 
 

3.1. - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Neste capítulo, apresenta-se o desenvolvimento da proposta do método para 

utilização da robótica educacional de baixo custo, seus requisitos, características 

técnicas, aplicação e coleta primária de dados. 

  

3.2. - PROPOSTA DE MÉTODO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL DE BAIXO 

CUSTO 

 

A robótica é um grande motivador para as crianças, pois permite aproximar 

divertimento e intuição enquanto são descobertos os princípios das ciências ao se 

realizar um trabalho em grupo [48]. 

Os projetos de intervenção pedagógica, em particular os de robótica 

educacional, devem enfatizar os objetivos pedagógicos propostos, com extrema 

coerência com a teoria de educação que se pratica [38]. 

Os estudantes, imersos em um meio de experimentação e exploração, 

necessitam utilizar de dispositivos tecnológicos como facilitadores de acesso à 

informação, para se obter uma aprendizagem significativa e permitir identificação e 

correção imediata de erros, resolução de desafios, construção de conceitos, 

conhecimentos e a formação do raciocínio lógico. 

O computador permite que as crianças construam estruturas intelectuais 

próprias, espontaneamente, e que sejam elaboradas suas estruturas de 

pensamento, manipulando os materiais que encontram no ambiente em que vivem 

[16]. 

A elaboração de um método para utilização da robótica educacional objetiva a 

utilização desse recurso como ferramenta auxiliar do ensino, em que o foco é o 

aprendizado de diversas ciências e conteúdos curriculares. O método deve ser 

aplicado, primeiramente, à equipe docente, por meio de capacitação, e, 

posteriormente, a prática deve acontecer com os alunos na elaboração de projetos 

educacionais. 

O planejamento dos conteúdos curriculares desenvolvidos nos projetos de 

robótica educacional não está contemplado no escopo deste trabalho. O método 
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proposto neste capítulo não leva em conta este aspecto, supondo-se que as 

instituições de ensino dispõem dos conteúdos curriculares estabelecidos antes de 

aplicar o método. 

O método de robótica educacional proposto neste trabalho tem como base os 

conceitos teóricos estudados no capítulo 2. Esta estrutura pode ser representada 

pelo fluxo de ações do método, conforme a Figura 5: 

a) Capacitação; 

b) Requisitos técnicos; 

c) Desenvolvimento da mecatrônica; 

d) Aplicação prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: FLUXO DE AÇÕES DO MÉTODO. 

 

Detalha-se, a seguir, cada uma das estruturas do método. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA 
MECATRÔNICA  

  APLICAÇÃO PRÁTICA 

COMPONENTES 

PLACA DE CONTROLE DE BAIXO CUSTO 

TESTE DO CIRCUITO EM PROTOBOARD 

CONSTRUÇÃO DA PLACA 

PROGRAMAÇÃO DOS DISPOSITIVOS EM 
LINGUAGEM LOGO 

ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 
DE PARANGUÁ 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 
PROTÓTIPOS E MAQUETES 

RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS 

CAPACITAÇÃO 

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES 

REQUISITOS 
TÉCNICOS 
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3.3. CAPACITAÇÃO 

 

A capacitação de robótica educacional é direcionada à equipe docente das 

escolas e cria condições necessárias para diretores, coordenadores, pedagogos e 

professores construírem conhecimentos sobre as técnicas computacionais e 

integração do computador e seus recursos às práticas pedagógicas. 

Pode-se expor a importância da capacitação docente na citação de Villardi 

[49]: 

“Investir, hoje, numa formação docente alicerçada sobre múltiplos 
códigos e apoiada no uso de recursos tecnológicos, portanto, para 
além de qualquer argumento de ordem econômica ou política, é 
uma decisão que se sustenta sobre um argumento quase pueril: o 
de que só será capaz de implementar uma perspectiva de 
educação voltada para o homem contemporâneo o docente que 
tiver a chance de experimentá-la”. 

 

A capacitação reflete-se na iniciativa das instituições em oportunizar cursos 

que visem ao processo de ensino-aprendizagem com compromisso e, 

principalmente, preocupação com a formação do aluno quanto ao desenvolvimento 

de competências. Estas devem prepará-lo para o mercado de trabalho e para os 

avanços tecnológicos da sociedade atual, além de permitir ao professor o alcance de 

meios diversificados da tecnologia educacional como recurso metodológico, que 

beneficie sua prática pedagógica. 

Para a aplicação do projeto de robótica educacional sugere-se a formação 

de turmas multidisciplinares de professores do Ensino Fundamental. Para a 

aplicação do projeto é realizada uma capacitação inicial de informática básica, pois 

não é obrigatório qualquer conhecimento prévio de informática, robótica ou 

eletrônica. 

Cada módulo do curso possui material didático específico. As cargas 

horárias dos cursos são definidas com oito horas de capacitação de informática 

básica e vinte e quatro horas de robótica educacional. Nos materiais são 

apresentados tutoriais de projetos. 

Os tutoriais são explicações detalhadas de processos e procedimentos aos 

quais professores e alunos devem obedecer para a construção das maquetes, 

programação do software, conexão da interface e execução dos comandos. Cada 

procedimento realizado no tutorial é demonstrado por meio de imagens e descrição. 

Na capacitação de robótica educacional são utilizados tutoriais apresentados 

detalhadamente quanto ao funcionamento de projetos adequados ao conteúdo 
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curricular. Além de desenvolver o tutorial, o professor pode observar as sugestões 

adaptáveis a outras disciplinas. Gradativamente, o nível de dificuldade de cada 

projeto aumenta, agregando-se novos componentes. 

A metodologia de utilização dos tutoriais sugere o trabalho em equipes de 

até quatro integrantes. Cada integrante tem uma tarefa específica na elaboração do 

projeto de robótica educacional. 

Conforme a descrição dos papéis, é realizado o desenvolvimento do tutorial. 

Os membros de cada equipe devem se dividir nas funções de Programador, Relator, 

Organizador e Construtor. A cada aula, os componentes das equipes devem alternar 

suas funções. 

Um exemplo de tutorial do material didático [50] utilizado na capacitação 

docente de robótica educacional com a utilização da interface de conexão pode ser 

observado no apêndice 1. 

Nos relatos de Kuc [51], observou-se que professores e estudantes 

mostraram-se profundamente interessados quando estavam envolvidos na 

construção de projetos, desde o conceito do circuito até a construção dos protótipos 

e das maquetes. Para facilitar o desenvolvimento do projeto com docentes e a 

familiarização deles com a robótica, todas as atividades do módulo foram 

apresentadas em forma de projetos e tutoriais.  

Ao final dos módulos, os professores estão aptos a desenvolver projetos de 

robótica educacional com os alunos, seguindo as etapas descritas por Zilli [41] e 

adaptadas à nova metodologia de construção da placa e utilização do software livre 

com a seqüência apresentada a seguir: 

a) pesquisar um tema para desenvolver um projeto de robótica; 

b) elaborar  um projeto escrito de trabalho, com descrição do modelo a ser 

criado, listagem de materiais e orientações das programações; 

c) coletar os materiais reciclados necessários para montagem do protótipo 

ou modelo; 

d) montagem da maquete ou do protótipo com materiais reciclados e 

inserção dos componentes eletrônicos; 

e) construir a placa de baixo custo; 

f) conectar os componentes eletrônicos com a placa de baixo custo; 

g) programar a maquete no software SuperLogo; 

h) testar a programação; 

i) corrigir e adaptar o que for necessário; 

j)  apresentar o projeto. 
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3.3.1. Formação de profissionais 

 

O uso das tecnologias de informação e comunicação ganha maior inserção 

no campo educacional, exigindo formação profissional adequada e mudanças do 

perfil do educador para enfrentar esses novos desafios. 

Nesse sentido, formam-se professores efetivamente capazes para utilizar as 

tecnologias de modo crítico, dando um novo significado ao uso e favorecendo a 

inclusão dos estudantes no mundo tecnológico. 

A utilização das TICs apenas como recurso didático reduz seu potencial 

interativo e inovador. Por esse motivo, é fundamental a formação de profissionais da 

educação em áreas tecnológicas, com o intuito de motivá-los a instigar os alunos à 

pesquisa e à construção de novos conhecimentos. Nesse sentido, o método propõe 

um treinamento dos profissionais envolvidos no projeto e contratação de equipe de 

pedagogos e engenheiros da informação e computação, formando-se uma equipe 

multidisciplinar para a realização das capacitações. 

 Para a formação destes profissionais, é realizado um treinamento para 

conhecimento do método, material didático e a metodologia do projeto em um mês 

de treinamento. Durante a execução de um projeto que envolva a equipe capacitada, 

sugerem-se reuniões e treinamentos para melhoria, debates, esclarecimentos e 

troca de experiências entre os envolvidos. 

 

3.3.2. Capacitação de professores 

 

A capacitação é realizada com os professores do Ensino Fundamental com 

a formação de grupos de até quinze docentes. Inicialmente, é ministrado o módulo 

de informática básica e, em um segundo momento, o módulo de robótica 

educacional. Sugere-se que as aulas sejam ministradas no período de permanência 

dos docentes nas escolas ou aos sábados.  

Nas capacitações dos professores, os grupos são separados conforme o 

trabalho que deve ser realizado com os alunos, com a definição de papéis que são 

intercalados a cada aula. Nesta prática, os professores podem observar como deve 

ser realizada a organização da sala, em grupos, e atribuídas as responsabilidades 

de cada membro da equipe. Sugere-se que a cada aula o professor realize a 

separação dos materiais que serão utilizados e incentive os alunos a buscar novos 

recursos e materiais reciclados, desenvolvendo a conscientização ambiental. 
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Ao final do módulo de robótica educacional os professores são orientados a 

escolher um conteúdo, desenvolver o projeto e construir a maquete. O objetivo desta 

construção é fazer com que o professor reconheça conteúdos, planeje e execute as 

atividades com os alunos, assim prevendo materiais, espaços e a organização dos 

trabalhos a serem realizados. 

Com esta organização realizada sugere-se o desenvolvimento de concursos 

de robótica educacional com temas selecionados pelas escolas para estimular a 

criatividade e  o desenvolvimento do trabalho com as tecnologias educacionais. 

 

3.4 - REQUISITOS TÉCNICOS 

 

Neste item, são estabelecidos os requisitos atendidos pela metodologia 

proposta para a consecução do objetivo do presente trabalho. 

 

3.4.1. - Reciclagem de materiais 

 

A construção de projetos interdisciplinares com materiais reciclados em 

robótica educacional é possível para estudantes a partir de oito anos de idade, por 

facilitar que a criança implemente as próprias idéias, imersa em um processo 

interativo, intenso e real [52]. 

Castilho [53] afirma que: 

 

“Essa nova prática traz para a Educação uma nova realidade na 
qual o aluno é o centro do processo e aplica sua imaginação 
criadora interferindo no meio. Ele não se limita apenas a fornecer 
respostas operantes sobre o ambiente, mas significar e, por sua 
própria ação, resignificar a experiência. Ele percebe o meio que 
lhe é apresentado e pode agir, montando e desmontando um 
robô, usando e buscando peças de que necessita e que, muitas 
vezes, precisa adaptar ao projeto, pois não é exatamente o que 
pensava no início.” 

 

O método não restringe a utilização de materiais. É possível a utilização de 

qualquer tipo de componente e material reciclado para a construção de maquetes e 

protótipos, desde que avaliados pelos professores, que devem estar capacitados 

para isso. O maior objetivo é a redução do custo do projeto e torná-lo flexível, o que 

torna a atividade mais interessante. 

Na prática, o educador e o educando podem desenvolver novas soluções e 

abordagens para o estudo de conteúdos curriculares, evitando a reprodução de 
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comandos e soluções prontas a problemas e objetivos propostos. Para a reutilização 

de componentes de informática, o professor deve ficar atento à aplicação e 

utilização desses materiais para evitar possíveis acidentes. Por isso, é importante, 

inicialmente, a capacitação dos docentes. 

 

3.4.2. - Construção e operacionalização de protótipos e maquetes 

 

O desenvolvimento do projeto deve ser aplicado inicialmente à equipe 

docente, em forma de capacitação, na qual devem ser elaborados alguns tutoriais. 

Em um segundo momento, o aluno deve ter contato com a robótica 

educacional por meio do professor. Este deve acompanhar de perto a evolução do 

projeto, a utilização e os testes de componentes. Todo cuidado deve ser tomado na 

reutilização de componentes eletrônicos, que precisam ser testados em baterias de 

9 volts. Inicialmente, propõe-se que o docente viabilize os componentes para que os 

alunos realizem os testes de funcionamento nas baterias. 

O reconhecimento de componentes e materiais é uma importante etapa do 

método, na qual o aluno reconhece os materiais e analisa suas possíveis aplicações. 

A capacitação do docente está dividida nas etapas a seguir: 

• Primeira etapa – reconhecimento da interface e dos componentes; 

• Segunda etapa – operacionalização da interface por meio do software; 

• Terceira etapa – conexão dos componentes e construção das maquetes 

ou dos protótipos. 

  

3.4.3. - Características técnicas 

 

O desenvolvimento da mecatrônica é descrito a seguir, apresentando-se 

assim algumas características técnicas são relevantes. São elas: 

• desenvolver placa para controle de motores por meio da porta paralela 

para controle de motores e sensores de corrente contínua, led e 

sonorizador de até 12 V; 

• confeccionar placa de circuito impresso utilizando-se materiais de baixo 

custo e de fácil substituição; 

• utilizar programação Logo para acionamento das placas. O trabalho 

baseia-se no software SuperLogo. 
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3.5. - DESENVOLVIMENTO DA MECATRÔNICA  

 

A seguir, apresentam-se os componentes elétricos e mecânicos, materiais de 

apoio e programação para se realizar a conexão e o funcionamento dos 

mecanismos que contemplam a parte técnica da proposta.   

 

3.5.1. - Componentes  

 

Os componentes utilizados para confecção das placas podem ser facilmente 

encontrados em lojas de eletrônicos. É possível a substituição de alguns 

componentes, de acordo com o conhecimento do usuário em criar melhorias e 

adaptações na placa. O Quadro 4 apresenta a relação básica de componentes como 

referência a ser utilizado e uma estimativa de valores. 

Cada placa construída pode atender a um grupo de até 4 alunos por turma, 

utilizando a organização proposta no método. Assim, sugere-se para uma turma de 

20 alunos, a confecção de 5 placas (circuitos) eletrônicos, sendo utilizada cada uma 

conectada a um micromputador. Os requisitos mínimos de computador para esta 

utilização são:  Windows95, 98, ME, NT 4.x, 200, XP ou Linux, processador pentium 

II 20MHz, 32MB de memória (64MB para NT, 2000 and XP), resolução de  

800x600 e 16 bit por pixel (Hi Color), espaço em disco rígido de 10MB, CD, mouse e 

multimídia. 
 

QUADRO 4: COMPONENTES UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DA PLACA. 

Placa Componentes  Custo 
estimado 

Placa 1 1 placa para circuito impresso 10 x12  
8 transistores de média potência TIP 31 
16 Leds da mesma cor 
8 LDRs (sensor de luminosidade) 
8 diodos 1N4004 
8 resistores de 470Ω 
1 cabo de impressora para porta paralela 
1 conector em barras tipo sindal com 12 bornes 
1 conector Jack fêmea j –4 
1 fonte de alimentação CC Tensão ajustável 0 a 12 
volts. 

R$ 49,17 

 

3.5.1.1. - Material de apoio 

 

Existem materiais que podem ser utilizados na robótica educacional como 

materiais de apoio, componentes elétricos e mecânicos e software para 

programação em linguagem Logo. Estes são apresentados a seguir. 
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3.5.1.2. - Componentes elétricos e mecânicos 

 

Em um ambiente de robótica educacional, na montagem de dispositivos, 

maquetes ou protótipos pode-se utilizar peças mecânicas. Essas peças, como em 

alguns kits comerciais, são engrenagens, eixos e correias.  

Na proposta de baixo custo, sugere-se a utilização de materiais de papelão, 

reutilização de peças de brinquedos quebrados que podem ser reaproveitadas como 

garrafas e tampinhas pet, conforme Figura 6, potes e garrafas plásticas, sacolas 

plásticas entre outros materiais. 

 

 
FIGURA 6: MAQUETE CONFECCIONADA COM 1.700 TAMPINHAS DE GARRAFAS PET. 

 

As figuras 7 a 13 apresentam os componentes elétricos que podem ser 

adquiridos em qualquer loja do ramo ou reaproveitados de brinquedos e de 

informática. 

 
 

 
FIGURA 7: DIODO. 

 

 
 

FIGURA 8 LÂMPADA. 

 

 
 

FIGURA 9: SENSOR DE LUZ. 
 

 
FIGURA 10: MOTOR DE 

PASSO. 

 

 
FIGURA 11: SENSOR DE 

TOQUE. 

 
FIGURA 12: MOTOR DE 
CORRENTE CONTÍNUA. 

 

 
FIGURA 13: SONORIZADOR. 
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3.5.2. - Placa de controle de baixo custo 

 

O método propõe a construção de uma interface de baixo custo, seguindo-se 

algumas etapas de desenvolvimento. 

A placa de controle de dispositivos acoplada ao computador pode controlar 

vários projetos como robôs, maquetes, manipuladores entre outros projetos que 

podem ser desenvolvidos por professores e alunos. 

A placa de controle de dispositivos pela porta paralela do computador, 

motores de corrente contínua e leds, dispõe de oito saídas para ligação de motores 

e lâmpadas e seus componentes podem ser adquiridos em qualquer loja do ramo ou 

encontrados em materiais que podem ser reutilizados de equipamentos eletrônicos. 

É composta por oito módulos idênticos, um para cada saída e cada módulo tem três 

etapas de desenvolvimento: painel, foto-acoplamento e controle de potência, 

conforme Figura 14. 

 
FIGURA 14: ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO – PLACA DE BAIXO CUSTO. 

 

A primeira etapa é a construção do painel, conforme a Figura 15. Tem como 

função informar ao usuário, por meio do acionamento dos leds, quando as saídas 

estão ativas. Cada saída corresponde a um bit. Quando o estado do bit é 0, a tensão 

fornecida no pino conector para cabo de impressora, DB25, é 0 V. Quando o estado 

do bit é 1, a tensão do pino é 5 V, suficiente para acender o led. 

 

 
FIGURA 15: PRIMEIRA ETADA – PAINEL. 
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A segunda etapa é o foto-acoplamento, apresentado na Figura 16. Trata-se 

da ponte entre as outras duas etapas. A ligação é feita por sinais luminosos, o que 

garante o isolamento elétrico de segurança, e é composta de um led e um Ldr, 

conforme a Figura 17. O led dessa etapa é ligado em paralelo ao do painel e os dois 

se acendem simultaneamente quando a saída é acionada. A função do foto-

acoplamento é converter o sinal elétrico em luminoso. Os componentes são vedados 

com fita isolante ou podem ser adquiridos foto-acopladores prontos, para facilitar o 

entendimento nas capacitações. 

 

 

FIGURA 16: COMPONENTES LED E LDR. 

 

 

FIGURA 17: FOTO-ACOPLAMENTO. 

 

A terceira etapa é o controle de freqüência, em que o sinal recebido do foto-

acoplamento aciona o dispositivo ligado à interface, apresentado na Figura 18. O 

transistor é o único componente que recebe no pino coletor (pino 2). O pólo positivo 

da fonte de alimentação, o emissor (pino 3), é ligado ao dispositivo controlado e a 

base (pino 1) é ligada a um dos terminais do LDR. O dispositivo ligado à fonte de 

alimentação permanece desligado. Quando o LDR é iluminado, sua resistência cai e 

passa a haver condução de corrente para a base do transistor que, excitado, aciona 

o dispositivo. 

 

 
FIGURA 18: CONTROLE DE FREQUÊNCIA. 

 

A seqüência de funcionamento dos módulos é iniciada pelo software 

SupeLogo e aciona a porta paralela ligando uma ou mais saídas, fazendo com que 

os leds do painel e do foto-acoplamento se acendam. O LDR, iluminado pelo led, 

deixa exercer resistência, conduzindo corrente para o coletor, que aciona o 

dispositivo ligado ao seu emissor [54]. A Figura 19 apresenta a construção de oito 

módulos com indicação das etapas construídas. 
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FIGURA 19: ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DA PLACA. 

 

Para o acondicionamento da placa pronta pode ser utilizada uma caixa de 

papelão ou latas de leite em pó. Sugere-se, para a capacitação docente, a utilização 

de materiais recicláveis como caixas de papelão. Isso pode ser observado na Figura 

20. 

 
FIGURA 20: PLACA DE CONTROLE ADAPTADA EM CAIXA DE PAPELÃO. 

 

3.5.2.1. - Esquema elétrico 

 

 O esquema elétrico proposto foi desenhado com base na proposta de 

Domingues [54], com layout sugerido em PCI. O esquema elétrico foi redesenhado, 

conforme A Figura 21, para facilitar o entendimento e evitar a inversão do circuito e 

soldas incorretas. 
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FIGURA 21: ESQUEMA ELÉTRICO DA PLACA. 

 

3.5.3. - Teste do circuito  
 

Na capacitação a construção da placa é realizada primeiramente na placa de 

testes, conhecida como protoboard, que é mostrada na Figura 22. Esse 

procedimento é apresentado no Apêndice 2, para depois ser confeccionada em 

placa de circuito impresso. 

Essa construção permite que o professor teste o circuito, reconheça todos os 

componentes, funcionalidades, entenda a seqüência da construção e principalmente 

observe e compreenda o esquema elétrico da placa. O software utilizado para 

controle das interfaces é o SuperLogo. 
 

 
FIGURA 22: PROTOBOARD. 

 

3.5.4. - Construção da placa 
 

Para a construção da placa deve ser utilizado o layout sugerido dos 

componentes, como mostra a Figura 23 [54]. 
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Para a confecção da placa deve ser elaborada uma seqüência de passos 

para a construção dos módulos das etapas: montagem do painel, montagem do 

controle de potência, montagem do foto-acoplamento. 
 

 
FIGURA 23: LAYOUT DO POSICIONAMENTO DOS COMPONENTES. 

 

3.5.5. - Programação dos dispositivos em linguagem Logo 

 

Os testes do circuito e o acionamento dos componentes da placa podem ser 

realizados utilizando o software livre SuperLogo. Os passos para o acionamento da 

porta paralela do computador são demonstrados na Figura 24. 

 

FIGURA 24: COMANDOS NO SUPERLOGO. 
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Os comandos devem ser digitados no editor de procedimentos do software, 

apresentados a seguir: 

aprenda ligar 

   abraporta 888 

   portasaidab 888 1 

   fecheporta 

fim 

Este código faz com que o componente ligado na saída 1 da placa seja 

acionado.  

 Após este passo, o código deve ser salvo e a tela de edição de 

procedimentos fechada. Na janela de comandos, ao digitar o comando Ligar e, na 

seqüência, clicar no botão Executar e o componente conectado à placa é ligado. 

Para desligá-lo, é necessário digitar o comando Desligar, na janela de comandos, e 

clicar no botão Executar. 

 

3.6. - CONSIDERAÇÕES PARCIAIS  

  

O desenvolvimento dos requisitos e mecatrônica são os subsídios para a 

aplicação do método na pesquisa. A aplicação do método e a pesquisa decorrente 

desta aplicação, bem como a análise, as interpretações e os resultados decorrentes 

desses dados estão presentes na pesquisa no capítulo a seguir. 
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Capítulo 4 

PESQUISA 
 

4.1.  - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Neste capítulo, apresenta-se a aplicação do método por meio da pesquisa 

[55] e desenvolvimento da “Pesquisa de Robótica Educacional”, em seus 

parâmetros, seu planejamento, sua aplicação e coleta de dados, bem como a 

interpretação dos dados obtidos. 

 

4.2. - APLICAÇÃO PRÁTICA 

 

A aplicação do método para utilização da robótica educacional de baixo 

custo iniciou no ano de 2006, em parceria com a Prefeitura Municipal de Paranaguá.  

O trabalho de capacitação docente envolveu escolas da Rede Municipal de 

Ensino, da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

As aulas foram ministradas no período de permanência dos docentes nas 

escolas e aos sábados. A Figura 25 apresenta uma turma de docentes que realizou 

a capacitação de Informática Básica. 

Em 2006, foram utilizados interfaces comerciais [15] e software de autoria 

com licença adquirida pela Prefeitura. Para a realização das capacitações, a 

Secretaria de Educação de Paranaguá abriu inscrições para que os professores 

realizassem a escolha dos horários. A utilização da placa de baixo custo aconteceu 

durante o segundo ano de projeto, em 2007, na Rede Municipal de Paranaguá. 

 

 
FIGURA 25: PROFESSORES CAPACITADOS NO CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA. 
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A adesão dos professores na realização dos projetos com robótica foi além 

do esperado e a prefeitura não tinha a quantidade de interfaces e softwares para 

atender às escolas e aos professores que desejavam utilizar a robótica na 

educação. Assim, surgiu a oportunidade de aplicação do método de baixo custo uma 

vez que diversas unidades da interface comercial, aplicadas no treinamento em 

2006, danificaram-se e foi necessário enviar as mesmas para reparo. 

Em 2007, o projeto de capacitação docente foi ampliado e realizaram-se dois 

concursos de robótica educacional, um no primeiro e outro no segundo semestre.  

  

4.2.1. - Capacitação dos professores da Rede Municipal de Paranaguá 

 

A formação continuada dos professores foi realizada durante oito meses 

letivos com duas aulas semanais. Paralelamente às capacitações, os professores 

desenvolveram trabalhos interdisciplinares e multidisciplinares com os alunos 

utilizando a robótica educacional como recurso para trabalhar conteúdos 

curriculares.  Como na experiência relatada por Luna [56], o desenvolvimento desse 

trabalho deve ser realizado por equipes multidisciplinares durante a elaboração de 

atividades, com grande envolvimento dos alunos, da comunidade e das pessoas 

que, durante o processo de criação, ficam curiosas para aprender como foi realizado 

um projeto de robótica. 

A capacitação docente em robótica educacional, conforme a Figura 26 (A e 

B), iniciou-se após a aplicação do módulo de informática básica com a realização 

dos cursos em duas turmas de professores do 2º ao 5º ano. No ano de 2007, foram 

incluídas nas capacitações, uma escola de Educação Especial e duas escolas de 

Educação Infantil. 
 

 

(A) 

 

(B) 

FIGURA 26: CAPACITAÇÃO DOCENTE DE ROBÓTICA EDUCACIONAL NA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ. 
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4.2.2. - Aplicação do método com alunos da Rede Municipal de Paranaguá 

 

A prática do método com os alunos da Rede Municipal de Paranaguá 

ocorreu durante as aulas curriculares e em encontros extracurriculares. Participaram 

da capacitação de robótica educacional quarenta e duas escolas, o que resultou na 

participação de 1.480 alunos. 

Foram realizados dois concursos de projetos de robótica educacional. Os 

professores conduziram com os alunos o estudo dos temas propostos, a realização 

de visitas, pesquisas em livros, internet e construção de um projeto, no qual o 

resultado final é a construção da maquete ou protótipo. 

Os professores realizaram visitas com os alunos pela cidade e propuseram 

melhoria de alguns espaços da cidade como a reconstrução de muros, melhoria da 

coleta de lixo e conhecimento do contexto histórico da cidade, Figura 27 (A), sua 

conservação e melhoria da qualidade de serviços como o porto de Paranaguá e 

funcionamento dos navios, apresentado na Figura 27 (B). Os alunos elaboraram os 

projetos relacionados aos locais visitados e apresentaram aos colegas da escola. 

 

 

(A) 

 

(B) 

FIGURA 27: EXEMPLOS DE MAQUETES DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS DA REDE 

MUNICIPAL DE PARANGUÁ. 

 

Todos os materiais utilizados para a construção das maquetes são 

reciclados. Os materiais reciclados foram recolhidos pelos alunos na comunidade, 

conforme Figura 28. 
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FIGURA 28: MATERIAL RECICLADO UTILIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DAS 

MAQUETES. 

 

4.2.3. - Concurso de robótica educacional 

 

Em 2007, foram elaborados dois concursos de projetos de robótica 

educacional com a aplicação do método. Os professores realizaram a inscrição dos 

projetos seguindo os critérios estabelecidos no edital, conforme apêndice 3. 

Os temas dos concursos foram:  

• I Concurso de Robótica Educacional, tema “Paranaguá e sua História”; 

• II Concurso com o tema “Geração e Armazenamento de Energia”.  

O objetivo da realização do concurso era incentivar professores e alunos a 

utilizar tecnologia na educação, especificamente a robótica. A Figura 29 apresenta 

um dos projetos desenvolvidos, conforme edital, desenvolvido por alunos do 5º ano 

do Ensino fundamental da Escola Municipal em Tempo Integral Hugo Pereira 

Corrêa.  

 

 
FIGURA 29: MAQUETE: HIDRELÉTRICA - 1º LUGAR DA CATEGORIA “GERAÇÃO DE 

ENERGIA”. 

 

O desenvolvimento de projetos com o tema “Energia” motivou alunos e 

professores na realização de projetos possíveis e adaptáveis no cotidiano da escola. 
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Um exemplo do impacto da pesquisa entre os alunos é o estudo e a elaboração das 

maquetes “Casa Eficiente”, conforme mostra a Figura 30 (A e B). Na prática, os 

alunos observaram que, em casa e na escola, as adaptações de alguns materiais da 

construção de residências podem reduzir o valor da conta de energia e água, 

reduzindo-se os custos e preservando-se o meio ambiente.  

 

 
(A) (B) 

FIGURA 30: MAQUETES ELABORADAS REFERENTES AO TEMA “GERAÇÃO E 

ARMAZENAMENTO DE ENERGIA”. 

 

Para a avaliação dos trabalhos, como mostra a Figura 31 (A e B), foi criada 

uma banca julgadora na qual os projetos foram expostos e professores e alunos 

realizaram as apresentações. 

  

 

(A) 
 

(B) 

FIGURAS 31: MAQUETES ELABORADAS NO II CONCURSO DE ROBÓTICA 

EDUCACIONAL DE PARANAGUÁ - 2007. 

 

O Gráfico 1 mostra a participação de escolas, alunos e professores na 

capacitação de robótica no ano de 2007, comparando-o com a participação no ano 

anterior. No ano de 2006, com o início da capacitação docente, o número de 

projetos educacionais limitou-se somente ao desenvolvimento de projetos pelos 
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professores nas capacitações. Com a continuidade do projeto em 2007 e aplicação 

do novo método, além da elaboração de edital com tema específico e aplicação do 

método a participação aumentou significativamente. 
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GRÁFICO 1:  NÚMERO DE PARTICIPANTES DAS CAPACITAÇÕES E CONCURSOS DE 

ROBÓTICA EDUCACIONAL. 

 

É importante destacar que a aplicação do método, em 2007, diminuiu o 

custo do projeto e envolveu um número maior de professores e alunos em 

comparação com o ano de 2006. Nos concursos, foram utilizados o mesmo número 

de interface adquirida comercialmente e interface de baixo custo para realização de 

comparação de funcionalidade. Na capacitação realizada no ano de 2006 foi 

utilizado o software com a licença adquirida pela Prefeitura e a interface adquirida 

comercialmente, sem utilização de tutoriais e criação de editais, para incentivar o 

desenvolvimento do trabalho com alunos e professores. 

Os temas dos concursos representaram grande fator incentivador para o 

aumento da participação de professores e alunos, já que os conteúdos fazem parte 

do currículo escolar e abrem oportunidades de realização de projetos dentro e fora 

da sala de aula. A avaliação do método proposto neste trabalho é realizada através 

de pesquisa entre os participantes, professores das capacitações e concursos de 

robótica educacional. 
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4.3. – AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DO MÉTODO 

 

O tipo de pesquisa utilizada no presente trabalho é basicamente descritivo. A 

forma adotada para a execução da pesquisa foi a pesquisa online, utilizada para 

coleta de dados, tendo como apoio o ambiente virtual de aprendizagem do Moodle, 

e como endereço virtual no domínio http://www.eadexpoente.com.br 

O Moodle é um sistema de gerenciamento livre de cursos, voltado para a 

instrução e baseado na Internet. O ambiente de aprendizagem Moodle apresenta 

objetivos e metas muito específicos a serem atingidos pelos usuários (alunos).  

Uma variedade de ferramentas para gerenciamento dos cursos compõem o 

Moodle. Uma delas é o questionário, utilizado como ferramenta importante no 

processo de incentivo dos alunos e realização de comentários sobre os trabalhos. 

Para este trabalho, foram desenvolvidos questionários no Moodle para a obtenção 

dos dados da pesquisa [57]. 

A página principal do ambiente de aprendizagem é apresentada na Figura 

32, que contém informações sobre como utilizar o ambiente virtual de aprendizagem 

e como realizar o cadastro na pesquisa. 

 

 
FIGURA 32: SITE PARA ACESSO AS PESQUISAS. 

 

O questionário foi aplicado em duas etapas. A primeira etapa da pesquisa foi 

utilizada como pré-teste e verificação de elementos como funcionalidade, nível de 

acesso, integridade, acessibilidade do sistema e verificação de falhas. 

A Figura 33 apresenta a estrutura da pesquisa de Robótica Educacional, na 

qual estão destacados em blocos distintos a realização do pré-teste e sua 

consolidação na pesquisa em si. 
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A pesquisa de robótica educacional teve o intuito de acompanhar a utilização 

do método e obter dados sobre a satisfação e utilidade dos recursos utilizados antes 

da aplicação do método, principalmente da placa de baixo custo e componentes de 

materiais reciclados. A pesquisa descritiva realizou-se por meio de questionário 

eletrônico em tempo real, estilo Survey [58]. 

Na escolha da estratégia de aplicação, por meio de questionário, levou-se 

em conta o tempo e a forma para garantir uma taxa de resposta aceitável para o 

estudo, conforme descrito por Günther [59].  Outro ponto a considerar é a facilidade 

de acesso à Internet entre a população estudada, visto que todas as Escolas da 

Rede Municipal de Ensino de Paranaguá têm laboratórios de informática com esse 

recurso à disposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 33: ESTRUTURA DA PESQUISA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL. 
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4.3.1. - PARÂMETROS UTILIZADOS 

 

A pesquisa teve como público-alvo os professores da Rede Municipal de 

Ensino de Paranaguá, que participaram das capacitações e dos concursos de 

robótica educacional, com o intuito de coletar informações sobre a funcionalidade 

dos recursos, das metodologias, bem como as dificuldades que o usuário teve para 

a aplicação do método. 

Os parâmetros utilizados nas pesquisas são apresentados a seguir [60]: 

• Amostragem: A pesquisa foi realizada com 93 professores do 1º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental que participaram das capacitações e dos 

concursos de robótica educacional realizados no ano de 2007.  

• Área geográfica: A pesquisa foi contemplada em 42 escolas da Rede 

Municipal de Ensino da cidade de Paranaguá. 

• Resultados esperados: Os resultados esperados para a pesquisa 

incluiram avaliar a utilização do método de robótica educacional de baixo 

custo; verificar a satisfação dos professores em relação à utilização do 

método; comparar a utilização do software de autoria SuperLogo e 

Imagine; identificar diferença de custos e valores das interfaces utilizadas 

no mercado nacional; identificar materiais reciclados de informática que 

podem ser utilizados na robótica educacional; avaliar o nível de satisfação 

dos capacitadores (colaboradores) em relação ao uso da robótica 

educacional; identificar oportunidades de desenvolver projetos de robótica 

educacional que envolvam  a  conscientização e valorização ambiental; 

estimular o uso das tecnologias educacionais com os professores e 

alunos; divulgar a utilização da robótica educacional como ferramenta 

tecnológica de apoio ao ensino e à aprendizagem; identificar 

oportunidades de mercado nacional referente à tecnologia em questão, em 

escolas públicas ou privadas. 

• Elemento de pesquisa: A pesquisa é baseada na utilização de usuários 

educacionais de computadores com acesso à Internet. 

• Unidade de amostra: A unidade de amostra considerada no estudo está 

relacionada ao respondente de pesquisa online, em formulário eletrônico. 

• Período de tempo: O período de tempo considerado para a realização 

completa da pesquisa compreendeu os meses de julho a novembro de 

2007, período em que foram finalizadas as capacitações e a realização 

dos concursos de robótica educacional. 
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4.3.2. - APLICAÇÃO DA PESQUISA  

 

A pesquisa foi aplicada em dois momentos: execução do pré-teste e 

aplicação efetiva com a corrente coleta de dados. O pré-teste foi realizado no mês 

de agosto. A aplicação efetiva ocorreu no mês de novembro, ao final do último 

módulo de capacitação no ano de 2007. Uma semana antes da aplicação deste 

questionário, foi de comunicado, que, ao final das capacitações, era importante a 

participação dos professores na pesquisa, conforme apêndice 4. 

Na pesquisa, abordaram-se, principalmente os seguintes aspectos: 

• nível de conhecimento do usuário sobre robótica educacional e 

abordagem sobre os diferenciais que ele considera importantes na 

utilização robótica educacional; 

• metodologia usada para levantar informações em relação à quantidade de 

horas em que são aplicados os projetos de robótica na escola, o nível de 

ensino que o usuário indica para aplicação do método, forma de 

aplicação, verificação do grau de interesse e motivação dos alunos, 

dificuldades encontradas na aplicação do método e verificação de 

materiais utilizados para construção das maquetes e protótipos; 

• mecatrônica envolvida nos componentes mais utilizados, dificuldades de 

utilização da placa de controle e motores de material reciclado.  

 

4.3.2.1. - Pré-teste  

 

O pré-teste tem como objetivo a analisar dados, verificar falhas, aplicação e 

resultados obtidos, validade, utilidade e operacionalidade dos dados coletados e se 

o vocabulário está acessível e com significados claros. 

O pré-teste foi aplicado no mês de agosto de 2007 aos coordenadores da 

Secretaria de Educação de Paranaguá com questionário online, disponível para 

preenchimento durante a primeira semana do mês. Participaram 23 coordenadores e 

diretores de ensino. Dez questionários foram respondidos adequadamente. 

No mesmo ambiente em que foi desenvolvida a pesquisa de robótica 

educacional também foram respondidos os questionários.  

A análise dos dados iniciais indicou elementos que necessariamente 

deveriam estar presentes na pesquisa, dentre os quais: 
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• contemplar a qualidade dos cursos propostos em relação à metodologia, 

ao conteúdo e à distribuição da carga horária; 

• utilizar recursos de baixo custo em substituição aos kits educacionais 

aplicados no ano de 2006; 

• apresentar o índice de satisfação e interesse dos professores na 

participação de novas capacitações, palestras, eventos e concursos que 

abordem o tema “tecnologia na educação”; 

• utilizar novas tecnologias de baixo custo e sugestão de materiais para 

elaboração de maquetes e protótipos. 

As respostas também apresentaram sugestões para desenvolvimento de 

projetos e temas que abordem energia e conservação ambiental, para temas de 

concursos e utilização de materiais reciclados. 

 

4.3.2.1.1 - Objetivos e resultados do pré-teste 

 

A aplicação do questionário teve intenção de obter dados em relação ao 

acesso à Internet, aceitação da aplicação do novo método e grau de satisfação em 

abrir um campo para sugestões. 

O pré-teste teve fundamental importância na readequação do questionário e 

melhoria dessa ferramenta, pois foram identificados e aperfeiçoados alguns 

aspectos como os relacionados a seguir: 

• verificar se os termos utilizados são conhecidos e compreendidos pelos 

respondentes; 

Observou-se que alguns termos técnicos são conhecidos pelos 

colaboradores, mas não haveria total compreensão de professores que 

realizariam a capacitação durante o ano. Então, as perguntas foram 

readequadas a níveis intermediários de compreensão. 

• verificar a acessibilidade dos usuários à Internet e a necessidade de 

disponibilizar questionários em laboratórios de informática das escolas e 

da Secretaria de Educação para facilitar o acesso dos professores; 

• verificar o nível de satisfação  da Secretaria de Educação em relação ao 

método proposto; 

Com a utilização de novas tecnologias, observou-se que a descoberta da 

facilidade de se encontrarem novos recursos para facilitar o ensino foi fundamental 

para a continuidade da aplicação do método e realização da pesquisa.  
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4.3.2.2 - Histórico da Pesquisa 

 

As pesquisas foram desenvolvidas em formulário eletrônico utilizando a 

ferramenta Moodle, desenvolvida na linguagem PHP, programa que possibilita ao 

usuário criar e administrar pesquisas, filtrar resultados e visualizar as estatísticas 

com gerenciamento online após a inicialização do banco de dados.  

A pesquisa ficou hospedada no domínio http://www.eadexpoente.com.br e o 

questionário encontra-se no apêndice 5 deste documento. 

A divulgação da pesquisa foi realizada ao término das capacitações e dos 

concursos de robótica educacional. O encerramento oficial da participação da 

pesquisa ocorreu no dia 1 de dezembro de 2007, com o bloqueio de acesso ao 

formulário eletrônico da pesquisa. 

De um total de 93 professores aptos a participar da pesquisa, 49 (quarenta e 

nove) responderam ao questionário. Estes foram utilizados no processamento 

estatístico e analítico da pesquisa, com base na qual foram extraídas resultados, 

análises e conclusões para o presente trabalho. 

 

4.4. - Resultados da pesquisa 

 

A pesquisa apresentou dados importantes para a continuidade do trabalho 

com robótica educacional. O público-alvo, antes de iniciar a capacitação, não 

apresentava conhecimentos em relação à robótica e havia pouco índice de utilização 

da informática como recurso para o ensino e a aprendizagem.  

A aplicação da pesquisa demonstrou que, após a realização das 

capacitações, os participantes apresentavam mais intimidade com a tecnologia e 

facilidade em relação à utilização de materiais reciclados.  

A veracidade das informações prestadas pelos participantes pode ser 

comprovada por meio da identificação dos dados cadastrais e registro IP de cada 

um dos respondentes, armazenado em banco de dados no sistema Moodle, 

conforme Figura 34. 
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FIGURA 34: ENDEREÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS ENTREVISTADOS. 

 

Os resultados da pesquisa foram consolidados de forma gráfica pelo sistema 

Moodle, que processa o banco de dados e gerencia os dados da pesquisa. O 

sistema permite visualização dos gráficos online. 

 

4.4.1. - Dados gerais da pesquisa de robótica educacional 
 

A aplicação da pesquisa apresentou informações importantes sobre os 

usuários como, por exemplo, o grau de escolaridade, conhecimentos que 

apresentavam antes de realizar a capacitação e a importância das capacitações. 

Dos professores que responderam aos questionários, 84% tinham ensino superior e 

16% pós-graduação. Não tinham nenhum conhecimento de robótica antes da 

realização dos cursos de capacitação 63% dos participantes. A pergunta 2 

apresentou dados sobre o conhecimento prévio dos participantes com relação à 

robótica, conforme o Gráfico 2.  

22%

4% 2%8%

64%

nenhum ouvi falar

conhecia superficialmente tinha conhecimento

tinha conhecimento técnico

 
GRÁFICO 2: NÍVEL DE CONHECIMENTO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL ANTES DAS 

CAPACITAÇÕES. 
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A pergunta 3 abordava como cada professor considerava a capacitação. 

Foram abordadas quatro respostas: sem importância, pouco importante, importante 

para o entendimento e a funcionalidade da robótica educacional e de fundamental 

importância para a realização de projetos. Assim 51% dos professores consideram 

importante e participaram de todos os concursos de robótica educacional e 47% 

consideram de fundamental importância.  

Na continuidade da pesquisa, observaram-se perguntas referentes à 

aplicação das capacitações e aos materiais e equipamentos utilizados. A pergunta 4, 

sobre o conhecimento de robótica educacional, apresenta informações comparativas 

entre antes e depois da realização das capacitações. 

As informações mostram que, ao final do ano de 2007, 29% consideram ter 

adquirido conhecimentos, mas gostariam de aprofundar estudos a respeito do 

assunto, 31% têm conhecimento e não apresentam receio em aplicar os 

conhecimentos com outros alunos ou colegas; 39% consideram que conhecem e 

iniciaram os trabalhos modestamente com os alunos. Considera-se que uma ínfima 

porcentagem, 1%, não tem conhecimento após a realização dos cursos de 

capacitação, o que confirma o aproveitamento dos professores. 

Quanto à aplicação da robótica educacional, dados levantados por meio da 

pergunta 5 esclarecem que 47% acreditam que se trata de uma ferramenta que deve 

ser utilizada nas aulas curriculares, 16% acreditam que deve funcionar em sistema 

de curso à parte, disponível nas escolas e 37% como curso extracurricular, 

demonstrando um entendimento coerente da aplicação do método às diversas áreas 

científicas em cursos curriculares.  

A questão 6 tratou da aplicação do método para a criação de projetos em 

horas-aula com os alunos, 37% dos professores indicaram a aplicação do método de 

6 a 8 aulas, 29% preferem de 4 a 6 aulas, 12 % de 2 a 4 aulas, 20% de 8 ou mais 

aulas e 2% de 1 a 2 aulas. Esses resultados podem servir como um indicativo para a 

elaboração dos tutoriais, bem como ao planejamento da execução das atividades 

propostas pelo método. 

Em relação ao nível de ensino em que os professores acreditam ser melhor 

aplicar o método, assunto tratado por meio da pergunta 7, observou-se que 64% 

indicam do 1º ao 5º ano, 22% acreditam que seja do 6º ao 9º ano. Contudo, observa-

se um percentual pequeno (8%) que indica a educação infantil como o nível de 

ensino em que a robótica seja melhor aplicada, mesmo com dificuldades. Isso 
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demonstra que existe interesse dos professores e espaço para a aplicação do 

método em diversos níveis de ensino. A indicação do ensino médio foi de 6%. 

A pergunta 8 mostra o nível de satisfação da utilização da robótica como 

recurso que auxilia o processo de ensino e aprendizagem. Observou-se uma 

satisfação de 51%, considerando-se um ótimo recurso de ensino e aprendizagem e 

37% que considerou sendo um grande diferencial no ensino. Contudo, observa-se 

um índice de insatisfação de 12% de usuários. Estes são indiferentes ou acreditam 

que seja um recurso que agrega pouco valor ao ensino. Isto demonstra um nível de 

satisfação elevado em relação à utilização da robótica na educação, o que incentiva 

a implantação da tecnologia nas diversas áreas da educação. 

Na pergunta 9, aborda-se a percepção dos entrevistados em relação aos 

principais diferenciais da robótica educacional, apresentado no Gráfico 3. A grande 

maioria identificou criatividade e liberdade de criação (39%) e reutilização de 

materiais e reciclagem (33%) os principais diferenciais da robótica educacional. 

33%

39%

18%
10%

tecnologia na educação
reutilização de materiais e reciclagem
criatividade e liberdade de criação
utilização da robótica educacional nas diversas áreas das ciências

 

GRÁFICO 3: DIFERENCIAIS DA ROBÓTICA EDUCACIONAL. 

 

4.4.1.1. - Percepção dos pesquisados em relação aos materiais e recursos utilizados 

 

Por meio das questões de 10 a 15 levantam-se informações quanto aos 

componentes do método, para confrontar estes dados com os recursos disponíveis 

no mercado, os quais também foram utilizados na Prefeitura de Paranaguá. 

A pergunta 10 solicita aos entrevistados a percepção deles quanto aos 

recursos utilizados. Do total apurado, 63% indicaram que é mais interessante a  

montagem da maquete ou do protótipo, visto que para o nível de ensino no qual foi 

aplicado o método leva-se em conta a finalidade dos mecanismos e não a 
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elaboração das placas e dos motores.  A aplicação do método levou os professores 

a conhecer novas tecnologias e tomar conhecimento de áreas que não são 

cotidianas como conceitos básicos de eletrônica para reconhecimento de pequenos 

motores de 12V. Assim, 27% dos professores consideram a interface ou placa de 

conexão com o computador e o acionamento de motores um recurso interessante. O 

software de autoria teve uma participação pequena em relação aos demais (10%). 

Considera-se esse número devido à mudança de software, já que, anteriormente, foi 

utilizado o Imagine, que apresentava opções para inserção de componentes 

multimídia como vídeo, som e animações. O software Superlogo não dispõe desses 

recursos, porém a funcionalidade é muito mais clara e objetiva para o uso na 

robótica educacional. 

A pergunta 11 tratou de dificuldades quanto à utilização de motores e 

sensores de material reciclado. Identificou-se que 78% não tiveram dificuldades e 

22% apresentaram dificuldades em realizar conexão de motores, identificação de 

fios e ligação de componentes, conforme apresentado na pergunta 12. Acredita-se 

que devido à grande quantidade de diferentes motores e sendo o primeiro contato 

dos professores com esses componentes, o número ainda é baixo em relação ao 

número de professores que tiveram dificuldades, o que mostra a viabilidade da 

utilização de componentes de material reciclado, sem restrição, e que com o tempo 

e o desenvolvimento de outros projetos a dificuldade pode diminuir. 

A pergunta 13 confirma essa informação quando trata dos equipamentos de 

baixo custo, apresentados no Gráfico 4, que consistem em placas e componentes de 

fácil acesso como diferenciais para a escola. Verificou-se que 47% dos entrevistados 

acreditam que são diferenciais para a escola e a comunidade, 37% acreditam que é 

uma excelente e importante solução para a realização dos trabalhos com os alunos 

e 16% acreditam parcialmente nisso. Estes dados indicam que se trata de um 

diferencial, a utilização de mecanismos de baixo custo na educação, abrindo-se 

novas possibilidades de uso da tecnologia em sala de aula. 
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16%

47%

37%

0%

não faz diferença

acredito parcialmente

sim, é um diferencial para a escola e comunidade.

é uma excelente solução e importante para a realização dos trabalhos com os alunos.

 

GRÁFICO 4: UTILIZAÇÃO DE COMPONENTES DE BAIXO CUSTO. 

 

A pergunta 14 procurou identificar os componentes mais utilizados, 

procurou-se identificar hábitos de uso dos componentes como forma de observar o 

nível de envolvimento dos professores no projeto e entendimento deles quanto ao 

método. 

Quanto aos componentes, levantou-se na pergunta 14, um posicionamento 

dos usuários quanto ao uso e à operacionalização. Isso serve para apurar-se o grau 

de conhecimento e dificuldades para uso e operacionalização dos componentes. Do 

total, 51% utilizam componentes simples como leds e lâmpadas, 43% utilizam 

motores de corrente contínua, o que demonstra que o nível de conhecimento dos 

professores já é um pouco mais elevado para lidar com esse tipo de componente. 

Pode-se afirmar que, para o nível de ensino em que foi aplicado o método, o uso de 

leds, lâmpadas e motores de corrente contínua é um grande passo para o uso da 

tecnologia, já que os professores não utilizavam motores de material reciclado 

anteriormente. Finalizando a questão, 4% consideraram um pouco mais difícil a 

conexão devido ao grande número de fios e à programação. Os componentes 

estudados mostram que, para implantação e aplicação do método, os professores 

não apresentaram familiaridade com o uso de material reciclado e componentes, 

dados apresentados no Gráfico 5. 
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GRÁFICO 5: COMPONENTES UTILIZADOS NAS MAQUETES DE ROBÓTICA. 

  

 A pergunta 15 abordou a consideração sobre a placa de conexão (interface) 

com o computador e 37% dos entrevistados não teve dificuldade em utilizá-la, 53% 

considerou a placa interessante, mas no início sentiu dificuldade, e apenas 10% 

achou difícil utilizá-la. A análise dessas informações apresenta a aceitação de 

aplicação da placa pelos usuários.  O número pequeno de usuários que sentiram 

dificuldade no uso dessa placa demonstra a receptividade dos professores em 

relação ao uso de novas tecnologias, como apresenta o Gráfico 6, a seguir. 

53%

37%

10%

uma ferramenta de difícil utilização

interessante, mas no início senti dificuldades de utilizá-la.

não tive dificuldades.

 

GRÁFICO 6: NÍVEL DE ACEITAÇÃO DA PLACA (INTERFACE) DE CONEXÃO COM O 

COMPUTADOR. 

 

4.4.1.2. - Percepção dos pesquisados na aplicação do método com os alunos 

 

As perguntas 16 e 17 levaram em consideração a observação dos 

professores em relação aos alunos e à utilização do método proposto. A pergunta 16 
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levantava a percepção do que o professor tirou de proveito com os trabalhos 

desenvolvidos com os alunos, com relação à facilidade e ao nível de interesse.  

Essa percepção teve como resultado que 82% dos respondentes observaram 

interesse dos alunos e facilidade em buscar materiais reciclados para o 

desenvolvimento de projetos. Acredita-se que, em virtude da faixa etária dos alunos, 

o interesse em criar e modelar maquetes e protótipos seja uma fase importante para 

a execução de projetos com robótica de baixo custo, pois eles trazem novas 

soluções para problemas encontrados e observam materiais do cotidiano que podem 

ser reaproveitados no projeto.  

Esse resultado desperta grande ansiedade nos alunos para o uso de 

materiais recicláveis, enquanto 14% consideraram interessante a manipulação e o 

controle de motores de informação, valorizando, assim, a busca de novas soluções 

como motores e outros materiais que possam ser controlados pelo computador.  

Na finalização da pergunta, ainda em pequeno número, 4% dos alunos 

mostrou interesse e facilidade na manipulação da placa (interface) de conexão, 

conforme apresentado no Gráfico 7. 

14%

82%

4%

utilizar a placa (interface) de conexão.

manipular e controlar motores.

buscar materiais reciclados  para desenvolvimento dos projetos.
 

GRÁFICO 7: PERCEPÇÃO DOS ALUNOS NO USO DE MECANISMOS DE CONTROLE E 

MATERIAL RECICLADO. 

 

Na seqüência do questionário, a pergunta 17 buscou analisar o interesse 

dos alunos em desenvolver projetos de robótica educacional. Essa informação 

apresentou um dado importante que definiu se o método é possível de ser aplicado 

ou não, já que o objetivo final é a utilização dos alunos na construção dos projetos 

educacionais. Assim, 49% mostrou grande interesse e motivação, 49% teve 

excelente participação e interesse e uma ínfima porcentagem mostrou pouco 
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interesse. Por meio da análise desses dados, pode-se considerar que é válida a 

aplicação do método com os professores e, conseqüentemente, com os alunos. 

 

4.4.1.3. - Informações referentes à satisfação, conhecimento e sugestões 
 

O nível de satisfação e conhecimento sobre o assunto após as capacitações e 

a aplicação do método foi tratado na presente pesquisa. Os indicadores podem 

orientar e facilitar a implantação do método de acordo com a realidade das escolas. 

A pergunta 18 considerou o nível de satisfação dos respondentes em relação à 

robótica educacional, 63% dos respondentes ficaram satisfeitos, 27% consideraram 

estar totalmente satisfeitos com a robótica educacional. Outros 8% foram 

indiferentes e 2% insatisfeitos. As observações deixadas no campo de sugestão, 

pergunta 20, apresentam o motivo desse pequeno número de insatisfeitos e 

indiferentes.  

Algumas considerações foram realizadas sobre o tempo de execução do 

método nas escolas, com solicitações de aumento de horas de capacitação docente, 

insatisfação em relação à elaboração dos projetos com turmas com mais de 20 

alunos e muitos professores encontraram dificuldade em utilizar a robótica por 

motivos de elaboração de outros projetos simultâneos nas escolas. 

A pergunta 19 levou em consideração o nível de conhecimento dos 

respondentes após a aplicação do método. O Gráfico 8, a seguir, mostra os 

resultados obtidos. O nível de conhecimento coletado na pesquisa demonstra uma 

tendência positiva e um cenário promissor para a implantação do método proposto 

de robótica educacional de baixo custo.  
 

29%

27%

41%

3%

nenhum
conheço superficialmente
tenho conhecimento
conheço e sinto segurança em realizar projetos os alunos

 
GRÁFICO 8: NÍVEL DE COHECIMENTO DOS PROFESSORES APÓS A APLICAÇÃO DO 

MÉTODO. 
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4.5. -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A aplicação do método permitiu a identificação de oportunidades de 

desenvolvimento de projetos multidisciplinares, capacitação continuada dos 

professores e profissionais envolvidos no projeto e, principalmente, realizar a 

avaliação da utilização da interface de baixo custo associado ao software livre. A 

análise prévia demonstra o aumento da participação dos professores e alunos 

durante o ano letivo. Uma pesquisa foi realizada com alunos e professores com 

intuito de orientar a tomada de decisão e adequação dos projetos. A pesquisa, 

análises, interpretações e resultados decorrentes desses dados estão no capítulo a 

seguir. 
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Capítulo 5 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 

 

5.1. - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este capítulo apresenta a análise dos resultados da pesquisa de campo. Os 

dados primários foram correlacionados para a formação de um panorama do uso do 

método para utilização da robótica educacional de baixo custo. Dessa forma, obtêm-

se informações que permitem investigar atitudes, percepções e motivações do 

público-alvo pesquisado. 

 

5.2. - ANÁLISE DOS DADOS 

  

Os dados da “Pesquisa de Robótica Educacional” demonstram as inúmeras 

possibilidades de interpretação e uso dos dados da pesquisa. Foi usado o 

tratamento estatístico, disponibilizado pelo sistema desenvolvido para a pesquisa, e 

combinados alguns elementos de perguntas abertas, que foram interpretadas, 

resultando-se um panorama geral da utilização da robótica educacional de baixo 

custo, assim apresentando informações importantes sobre a aplicação do método e 

possibilidades possíveis a serem geradas pela própria aplicação do método para a 

coleta e análise dos resultados. 

 

5.2.1. – Análise do panorama da pesquisa 

 

A análise da pesquisa combina dados, filtrando-se os fatores mais 

relevantes à adoção da tecnologia. Foram selecionadas para a elaboração do 

panorama da pesquisa as maiores porcentagens de cada pergunta. Essas 

informações geraram a Figura 35.  

Os indicadores da pesquisa formam as abordagens que a aplicação da 

pesquisa se propôs a investigar. Assim, a visão geral do panorama da pesquisa é 

otimista, já que as porcentagens de cada indicador apresentam-se acima do 

esperado. A importância da aplicação da pesquisa e separação dela por indicadores 

apresenta as etapas de desenvolvimento do projeto e a preocupação quanto à real 

execução e ao diferencial do método. 

A análise detalhada dos indicadores da pesquisa é realizada a seguir, com 

os comentários observados durante a aplicação do método. 
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FIGURA 35:  PANORAMA DA PESQUISA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL. 
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5.2.1.1. - Análise da metodologia 

 

A metodologia utilizada deve propiciar subsídios para a aplicação da robótica 

na educação, sendo possível explorar conteúdos e expandir o conhecimento e 

interesse de alunos e professores [61]. Assim o método foi aplicado a um 

determinado grupo de professores. Durante a execução, professores de outros 

níveis de ensino também mostraram interesse em participar das capacitações e 

aplicar a robótica educacional de baixo custo nas escolas em que atuam. Não se 

observou a grade curricular de cada escola para a adaptação e aplicação do método 

com os alunos, entretanto, foi iniciada pelos professores a aplicação da robótica de 

baixo custo em horário curricular, sendo possível conciliar projetos e conteúdos 

curriculares. 

 

5.2.1.2. - Análise dos diferenciais da robótica educacional de baixo custo 

 

A realização de um comparativo entre materiais, recursos e forma de 

utilização da robótica educacional antes da aplicação do método é importante, já que 

o termo “baixo custo” deve ser levado em consideração na prática. Para a 

construção da placa são necessários equipamentos apresentados na Tabela 2.  
 

TABELA 2: VALORES DOS EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DA 

PLACA. 

Equipamentos Qtde. Vlr. Unitário [R$] 
Multímetro 1 13,90 
Protoboard 1 16,90 
Ferro de solda 1 10,30 
Estanho 1 3,90 
Alicates de bico 5" 1 6,60 
Alicates de corte 4"  1 6,60 
Morça  1 17,90 
Percloreto de ferro (250g.) 1 5,25 
Total   81,35 

 

A comparação do custo das tecnologias é apresentada na Tabela 3. O 

arredondamento do valor, para R$ 100,00, dos equipamentos do método proposto, 

deu-se devido às variações de preços dos equipamentos e inserção de custos de 

energia, utilizados para a construção da placa. 
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TABELA 3: COMPARATIVO DO CUSTO DE TECNOLOGIAS. 

Soluções comerciais Método proposto 

Descrição Custo [R$] Descrição Custo [R$] 
Interface Cyberbox 560,00 Interface 49,17 
Software Imagine 1.661,00 Software SuperLogo Livre 
Kit de Acessórios Standard 325,00 Acessórios Gratuito 

  Montagem = (16 hora\aula no valor 
de  R$ 25,00) 

400,00 

  Equipamentos + energia 100,00 
Total 2.546,00 Total 549,17 
* Custo do software Imagine. Esse software é vendido em pacotes com 10 licenças. 
 

Os valores de construção da interface de baixo custo estão baseados nos 

valores praticados na pesquisa de Paranaguá, com o valor hora aula de R$ 25,00 do 

profissional que ministrou o curso. O treinamento da montagem é realizada com os 

professores e profissionais da área de informática ou eletrônica das escolas, que 

podem ser replicadores do conhecimento, portanto, o custo da montagem é inicial. 

Após o treinamento é possível que as escolas sejam autônomas para realizar a 

construção de quantas placas forem necessárias. 

O valor final considerado para a interface de baixo custo é de R$ 549,17 

incluindo os componentes, custo de montagem e equipamentos. Como a proposta 

apresenta outros valores indiretos, relacionados na Tabela 4, apresenta-se o valor 

real do método para aplicação em uma turma de até 20 professores. 
 

TABELA 4: VALOR DO MÉTODO PROPOSTO. 

Descrição Valor unitário 
[R$] 

Quantidade Total [R$] 

Capacitação docente  25,00 32 horas aula 800,00 
Impressão da apostila (treinamento do 
professor) 

15,00 20 apostilas 300,00 

Capacitação para construção da placa 25,00 16 horas aulas 400,00 
Equipamentos + energia 100,00 2 conjuntos 200,00 
Componentes para a confecção da placa 49,17 5 placas 245,85 
Total       1.945,85 

 

Considerou-se a compra de apenas dois conjuntos de equipamentos, por 

não haver necessidade de aquisição dos mesmos já que podem ser reutilizados em 

trabalhos em conjunto. Os valores mencionados foram os valores praticados junto à 

Prefeitura Municipal de Paranaguá. 

Um comparativo pode ser apresentado com relação a kits comercializados 

no mercado para treinamento de 20 professores em um laboratório com 20 

computadores e 5 interfaces, conforme a Tabela 5. 
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TABELA 5: COMPARAÇÃO DE VALORES. 

 Descrição Valor unitário [R$] Quantidade Total [R$] 

A [15] 

Capacitação docente (hora/aula) 10,42 24 250,00 
Imaterial para capacitação 
docente 

58,00 20 1.160,00 

Interface 560,00 5 2.800,00 
Software Imagine 1.661,00* 2 3.322,00 
Kit de acessórios 325,00 5 1.625,00 
Total   9.157,00 

* O software Imagine é vendido em pacotes com 10 licenças. 
 

Com a comparação dos valores das tabelas 8 e 9 pode-se observar que a 

diferença entre o custo das tecnologias comerciais é grande, o que torna o método 

proposto economicamente viável para aplicação nas escolas. Outros aspectos são 

relevantes:  

• o fato de não necessitar do uso de pilhas ou baterias; 

• a facilidade de substituição de peças; 

• ao contrário dos softwares encontrados no mercado o SuperLogo não 

especifica uma configuração de computador de custo elevado para a 

utilização do software; 

• para a utilização de alguns softwares comercializados no mercado é 

necessário que o usuário receba uma capacitação específica que não 

está inclusa no valor do produto. 

• o contrato de comodato disponível por algumas empresas do mercado 

não apresenta termo para substituição de peças que possivelmente 

possam ser danificadas ou perdidas, assim a escola precisa adquirir um 

kit para realizar a reposição das peças. O método proposto apresenta 

soluções simples e de fácil aquisição e substituição de peças e 

componentes. 

• o software anteriormente utilizado é vendido em pacotes de licença. 

Assim, a escola é obrigada a adquirir sempre o pacote, e o valor de 5 

licenças é mais caro que o pacote com 10 licenças. A utilização do 

software livre SuperLogo, portanto, torna-se, incomparavelmente, mais 

vantajosa, associada ao uso de motores de materiais reciclados. 

Com a análise dos custos da tecnologia pelos professores e pelas escolas, a 

pesquisa apresenta uma porcentagem alta de respondentes (84%) que consideram 

a robótica educacional de baixo custo um diferencial para a escola. Esses dados, 

acrescidos da facilidade de utilização de materiais recicláveis e interesse dos 

docentes em utilizar a interface de baixo custo, mostram o diferencial econômico que 

as escolas adeptas desta tecnologia tendem a realizar. 
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A comparação de valores é levada em consideração apenas após a 

aplicação do método, pois durante a execução deste, observou-se a necessidade ou 

não, em qualquer momento, de aumentar o investimento da escola para a aplicação 

do método. 

 

5.2.1.3. - Análise da mecatrônica envolvida 

 

A mecatrônica envolvida no método contempla os componentes 

apresentados, retirados de materiais recicláveis. A maioria dos respondentes utiliza 

motores de corrente contínua, leds e lâmpadas para a construção de maquetes ou 

protótipos. Isso ocorre pela facilidade de conexão desses componentes à placa de 

conexão do computador (interface) e fácil programação.  

Os leds e as lâmpadas foram retirados de materiais reciclados de 

brinquedos, lâmpadas tipo pisca-pisca, lâmpadas de brindes de festas e de 

lanternas. Os motores de corrente contínua foram retirados de brinquedos, de 

material reciclado de informática (alguns motores e elásticos foram retirados de 

drives de CD e disquete de computador).  

Outros componentes foram descobertos durante a execução do método 

como sonorizadores retirados de cartões musicais, campainhas de relógios e  

pequenos motores de pára-brisa de automóveis. Portanto, considera-se que a 

facilidade de substituição do equipamento e a fácil manutenção sejam aspectos que 

contribuíram para a aceitação da tecnologia. 

Um ponto importante a se considerar é a manutenção dos equipamentos. As 

interfaces disponíveis no mercado [15] não apresentam manutenção de fácil acesso, 

sendo necessário, para eventuais concertos ou substituições, o contato com o 

fabricante e, em muitas vezes, a aquisição de outra interface. A placa de baixo custo 

pode ser facilmente construída e seus componentes podem ser encontrados em 

qualquer loja especializada. 

 

5.2.1.4. - Análise da aplicação do método com os alunos 

 

A capacitação dos professores foi realizada com o objetivo da real aplicação 

da robótica na educação. Após a realização da pesquisa e análise dos dados, 

observou-se que o objetivo foi cumprido, com 98% dos professores motivados para 

usar o método com os alunos e 88% consideram a robótica educacional um recurso 

que auxilia o ensino. 
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A contribuição da pesquisa envolveu também a questão da socialização dos 

pais. Com a apresentação dos projetos, os pais foram convidados a acompanhar o 

desenvolvimento dos projetos até o resultado final e a avaliação dos projetos nos 

concursos. 

Na elaboração do edital dos concursos de robótica educacional, realizou-se 

a abordagem de conteúdos curriculares associados a temas como conscientização 

ambiental e valorização do meio ambiente. Assim, realizou-se a aplicação do 

método, a pesquisa e avaliação dos resultados dos projetos, por meio do 

desenvolvimento dos próprios trabalhos dos alunos. 

 

5.2.1.5. - Análise da satisfação dos respondentes 

 

O uso de qualquer recurso tecnológico na educação, principalmente quando 

se trata de robótica educacional, tema que muitos professores desconheciam, é 

impactante por apresentar informações, conhecimentos e, principalmente, a 

necessidade do professor estar atualizado para a utilização de novos recursos. 

Inicialmente, alguns professores foram contrários à aplicação do método, já 

que as escolas usavam a robótica na educação de forma bem diferente do que se 

propõe neste trabalho. Após a orientação inicial e apresentação da pretensão dos 

resultados esperados, mostrou-se mais interesse em aplicá-lo, principalmente no 

que se refere a metodologias de aplicação, exemplos de utilização e disponibilidade 

de materiais. 

 

5.2.2. - Análise das questões abertas 

 

Na pergunta aberta, foi permitido aos participantes da pesquisa colocarem 

suas considerações, sugestões e críticas. Foram encontradas diferentes respostas e 

posições, declarações de incentivo e motivação à pesquisa e aplicação do método, 

posições favoráveis e posições contrárias ao uso da robótica na educação. 

As perguntas abertas se relacionavam à dificuldade encontrada na utilização 

de motores e sensores de material reciclado e na última pergunta o respondente 

podia registrar  sugestões, críticas e considerações. 

Os respondentes apresentaram algumas preocupações e interesse quanto à 

construção da placa e busca dos componentes necessários para isso nas lojas da 

cidade e, motivados, realizaram a construção.  
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Um fator comumente levantado pelos pesquisados relaciona-se à segurança 

física dos alunos na manipulação dos componentes. Para tratar essa questão, os 

professores enviaram uma carta de alerta aos pais e responsáveis com orientações 

e cuidados necessários. 

A pesquisa demonstrou a importância da credibilidade e confiança na 

aplicação do método, uma relação de formação continuada, a fim de promover 

conhecimento aos usuários, como forma de atender à comunidade educacional com 

soluções que criem o envolvimento dos alunos e o constante uso das tecnologias na 

educação. O acompanhamento durante o desenvolvimento de um projeto é 

indispensável, bem como a disseminação da facilidade de uso e reconhecimento 

dessa tecnologia na educação. 

 

5.3. - CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

A tecnologia proposta, em comparação com outras tecnologias da área de 

robótica utilizada na educação, demonstra oportunidades de aplicação na educação 

em diversos segmentos do ensino. Dessa forma, comparam-se tecnologias, 

metodologias e comportamentos dos usuários para atender ao meio educacional. 

Uma vez realizada a aplicação do método proposto, levantam-se as informações de 

sua utilização, seus parâmetros e fatores que levam as considerações, conclusões e 

resultados, o que será apresentado no próximo capítulo. 
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Capítulo 6 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 

6.1. - CONSIDERAÇÕES  

 

Este capítulo apresenta conclusões em relação ao método proposto 

consolidados com base em análises, dados e fatos que contribuíram e 

demonstraram a validade do método na educação. 

A integração da robótica com o processo de ensino sugere a elaboração de 

métodos de aplicação baseados numa estrutura teórica, e enfatiza aspectos 

importantes ao profissional de educação, especialmente no que se refere à 

formação continuada, às novas tecnologias educacionais e ao aluno, que 

desenvolve a habilidade para analisar diferentes aspectos, questionar posturas e 

ações, organizar-se, adaptar-se a novas situações e solucionar problemas. 

O conteúdo da “Pesquisa de Robótica Educacional”, apresentado em sua 

análise prévia, demonstra a coleta e o registro de dados relativos à aplicação do 

método proposto neste trabalho, que se destinou a apoiar e dar orientação a 

tomadas de decisões relacionadas à implantação da robótica educacional de baixo 

custo nas escolas públicas e privadas. 

Isso permite identificar problemas e direcionar soluções para a elaboração 

de projetos de robótica educacional com o uso de equipamentos e softwares de 

baixo custo e avaliar o desenvolvimento de projetos com a utilização dessa 

tecnologia. 

As informações apresentadas e as observações realizadas permitem uma 

análise sobre a utilização do método da robótica educacional de baixo custo, 

aplicação, resultados e necessidade de incentivo à tecnologia na educação. O 

método aqui proposto, suas evoluções e interações e dados oriundos da “Pesquisa 

de Robótica Educacional” permitem ampliar possibilidades em relação ao uso dessa 

tecnologia. 
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6.2. - CONCLUSÕES 

 

O estudo desenvolvido abordou aspectos educacionais, técnicos e 

metodológicos, que mostram que o método, da forma como é apresentada, tem 

aceitação, aplicação e utilização dentro das escolas. Isso indica que existe espaço 

para sua concretização como ferramenta tecnológica de apoio ao ensino e 

aprendizagem. No entanto, há que se destacar alguns fatores: 

• o envolvimento das escolas e professores para a realização de formação 

continuada e uso da tecnologia na educação; 

• o desenvolvimento de grades curriculares que adotem o uso das 

tecnologias na educação, em particular a robótica educacional; 

• o estudo da aplicação de recursos para aquisição de equipamentos de 

informática nas escolas públicas e privadas a fim de observar o que existe 

no mercado como recursos de baixo custo, como software livre e 

equipamentos de baixo custo. Não necessariamente toda tecnologia deve 

ser de alto custo para ser utilizada na educação; 

• o incentivo das instituições educacionais ao desenvolvimento de projetos 

que envolvam a comunidade e a utilização de tecnologias. 

 

6.3. - RECOMENDAÇÕES 

 

O resultado da pesquisa no capítulo 5, apresenta um aspecto importante que 

não foi abordado na pesquisa: as novas sugestões apresentadas pelos professores 

que utilizaram o método. Foram apresentadas idéias para implementação de novos 

circuitos. Mesmo sem o conhecimento na área de eletrônica, os professores 

questionaram a possibilidade do uso de canetas laser e rádio freqüência para 

acionamento de motores. 

Neste trabalho recomenda-se disseminar as aplicações da robótica 

educacional para outros níveis de ensino onde serão fontes geradoras de novas 

idéias, tornando o processo de criação e envolvimento de professores e aluno uma 

constante. 

Na pesquisa observou-se que ao aplicar o método, todos os envolvidos 

mostraram-se mais interessados quando estão totalmente vinculados e fazendo 

parte de todos os processos de implementação dos projetos de robótica 

educacional, assim outra recomendação é o envolvimento e questionamento junto 
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aos professores, na adoção de qualquer tecnologia a ser utilizada na escola. O uso 

de kits comerciais pode, em muitas vezes, dificultar a ação do professor em sala de 

aula e até desmotivá-lo. 

Por fim, na robótica educacional há muito ainda a ser explorado, pesquisado   

e desenvolvido o que torna possível, estimar proporções bem mais amplas na 

aplicação educacional. 

 

6.4. - SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS 

 

A fim de se promover novas pesquisas, sugere-se a aplicação de novas 

interfaces de baixo custo, com acionamento a laser e radio freqüência para 

acionamento remoto de maquetes e protótipos e realização de nova pesquisa de 

aplicação dessa tecnologia.  

Além disso, pode-se desenvolver novos tutoriais para utilização da robótica 

educacional do 6º ao 9º ano dos Ensinos Fundamental e Médio, estudar a aplicação 

e os resultados dos projetos, bem como realizar a contextualização com os 

conteúdos curriculares. 

Outra sugestão é desenvolver softwares para utilização na robótica 

educacional totalmente direcionados e aplicados na internet, sem necessidade de 

instalação de qualquer software nos computadores para manipulação de maquetes e 

protótipos. 

Nesse contexto, sugere-se a continuidade da presente dissertação por meio 

dos seguintes trabalhos: 

• desenvolver a aplicação de novas interfaces de baixo custo, com 

acionamento a laser e radio freqüência para acionamento remoto das 

maquetes e protótipos e realização de nova pesquisa de aplicação desta 

tecnologia; 

• desenvolver novos tutoriais para utilização da robótica educacional de 6º 

ao 9º do ensino fundamental e ensino médio, estudar a aplicação e os 

resultados dos projetos, bem como a contextualização com os conteúdos 

curriculares; 

• desenvolver software para utilização na robótica educacional totalmente 

direcionado e aplicado na internet, sem necessidade de instalação de 

qualquer software nos computadores para a manipulação de maquetes e 

protótipos. 
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• desenvolver material didático para a realização de projetos 

multidisciplinares com o uso da robótica educacional. 

 

6.5. - TRABALHOS PUBLICADOS 

 

Esta dissertação se baseou nos seguintes trabalhos científicos: 

 

• Robótica educacional como ferramenta facilitadora do processo de 

ensino e aprendizagem. Trata-se de um artigo publicado na Revista 

Brasileira de Informática na Educação - ABT, em junho de 2007. 

 

• Tecnologias para o ensino de robótica educacional utilizando sucata. 

Apresentação do Case nos Seminários de Educação de Santa Catarina, 

do Interior do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro – Tema: 

Responsabilidade Social para a Educação e Cidadania, em 2007. 
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APÊNDICE 1 
TUTORIAL 

Atividade: Poluição dos Rios 

Indicado para: 3.ª série/4.° ano – Ensino Fundamental 

Objetivos 

• Reconhecer os rios como uma das maiores riquezas naturais do planeta; 
• Identificar as causas de contaminação e poluição ocasionadas nos rios; 
• Compreender a importância da água para a sobrevivência das pessoas e do planeta; 
• Montar a maquete de um equipamento de limpeza de rios poluídos.  

Área curricular: Ciências 

Materiais necessários para o projeto de robótica 

• Motor de corrente contínua; Fios flexíveis; LED’s; Interface de comunicação; 
Software SuperLogo; Pistola de cola quente; Palitos de sorvete e de churrasco; Retalhos 
de papel, cartolina, papelão; Sucatas em geral: tampinhas de refrigerante, caixas de 
papelão, garrafas Pet etc.  

Encaminhamento metodológico 

Iniciar a atividade conversando com os alunos sobre a definição de poluição: define-
se poluição como qualquer processo que adicione algum material no ar, na água ou no solo 
em quantidades que causem alterações e problemas para esse ambiente. No caso da 
poluição dos rios, a flora e a fauna aquáticas são diretamente prejudicadas, além da própria 
vida humana. A poluição das águas iniciou-se com a deposição de dejetos humanos e 
animais nos rios e mananciais que, posteriormente, foram se infiltrando nos lençóis d’água.  

Mas não parou por ai! Ao longo dos anos, além de dejetos humanos começaram a 
ser despejados nas águas dos rios resíduos de indústrias, agrotóxicos usados em lavouras 
e lixo orgânico (resíduos domésticos). Sem tratamento adequado, a ingestão dessa água 
pelas pessoas gera grandes problemas de saúde pública, pois muitas doenças e mortes são 
causadas pela água contaminada.  
           A proposta desta atividade é, pois, despertar a consciência para o problema da 
poluição e fazer com que as crianças, em grupos, pesquisem as principais formas de 
poluição dos rios e, posteriormente, exponham, em forma de seminário e apresentação de 
maquete, o que foi pesquisado.  

Desenvolvimento da atividade 

1. Inicie a atividade conversando com os alunos sobre o tema poluição.  
2. Em seguida, divida os alunos em, no máximo três grupos, e distribua, por sorteio, um 

dos seguintes temas para que cada equipe pesquise: 
• Esgoto – no site  
http://www.canalkids.com.br/meioambiente/planetaemperigo/poluagua.htm o grupo pode 
encontrar um bom embasamento para sua pesquisa. 
• Resíduos das indústrias – a equipe pode realizar sua pesquisa tendo como 

referência o site:  
http://www.canalkids.com.br/meioambiente/planetaemperigo/liquida.htm 
• Lixo orgânico (resíduos domésticos) – no site  
http://cienciahoje.uol.com.br/controlPanel/materia/view/1117, o grupo pode encontrar um 
auxílio para desenvolver a sua pesquisa. 

 
Atribuições de cada equipe 
1. Cada equipe deverá: 

• preparar uma apresentação sobre o tema sorteado; 
• elaborar uma paródia ou poema que retrate a poluição dos rios e possíveis alternativas 

para que o problema seja solucionado; 
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• inventar um slogan de conscientização sobre o tema e escrevê-lo em um cartaz para 
que seja colocado em algum local público da escola; 

2. Após as apresentações, sugere-se assistir ao vídeo Vozes do Tietê (de Paulo Baroukh - 
19 minutos – Brasil-SP, 2006). Resultado de um projeto realizado pela Fundação SOS Mata 
Atlântica, esse vídeo retrata questões como: o que é a água, o ciclo da água, a função dos 
rios na história, os diversos usos e conflitos, os desafios da sua contaminação e o que vem 
sendo feito para recuperar a sua qualidade. No filme, todos esses temas são vivenciados 
por um personagem: o próprio Rio Tietê. O Tietê é um rio de contrastes e, no filme, suas 
histórias, paisagens, seus usos e desejos são contados por pessoas que vivem à sua 
margem e que atuam pela sua transformação. 

Construção da Maquete 

1. Após o término dessas atividades, inicie, com os alunos, a construção da maquete de um 
equipamento de limpeza dos rios.  

  

2.  Peça aos alunos que utilizem o material 
de sucata para construir a maquete e que o 
rio seja colocado próximo a uma cidade. 

3. No rio, peça que eles representem os 
diversos agentes poluidores (resíduos 
domésticos: garrafas, sacolas plásticas, 
caixas de papelão, vidros, restos de 
alimentos, plásticos etc.). 

  

  

4. Próximo ao rio, instrua-os a construir uma 
torre utilizando uma caixa, litro de 
refrigerante ou outra embalagem alta.  Na 
parte superior da embalagem, peça que 
façam um corte circular para encaixar o 
motor de corrente contínua. 

5. Cole com a cola quente (ou peça aos 
alunos que colem com fita crepe) metade de 
um palito de churrasco na ponta do motor 
de corrente contínua, para que o recipiente 
(coletor de lixo) não fique muito próximo da 
base.  

 
 

 

 

6. Para a instalação do motor amarre na 
ponta do motor de corrente contínua um 
barbante e, na ponta do barbante, um 
recipiente ou uma rede que descerá até o 
rio para recolher os resíduos poluentes e 
depositá-los em outro local para uma 
possível reutilização ou reciclagem.  O 
motor de corrente contínua terá a função de 
fazer com que o recipiente desça até o rio e 
suba trazendo os resíduos poluentes. 
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7. Os fios devem ser passados por dentro 
do recipiente e, posteriormente, para a parte 
de baixo da maquete para que sejam 
ligados à interface. 

8. Insira na maquete os postes elétricos, 
utilizando, para isso, os palitos de churrasco. 
Passe em meio aos palitos dois fios flexíveis 
(podem ser fios de sucatas de computador 
ou outros fios elétricos — de preferência os 
mais finos) e emende-os com as pontas dos 
LED’s. Após esse procedimento, passe os 
fios por baixo da maquete. 

 

 

9. Instale os fios nos postes e nas casas e 
coloque um LED em cada uma das casas e 
nos postes. Os fios podem ser fixados com 
cola quente ou fita adesiva. 
10. Observação: os detalhes da maquete e 
da construção do equipamento de 
recolhimento de resíduos podem ser 
deixados por conta da criatividade dos 
alunos. 

  

  

11. Ligando a maquete ao computador 
Professor, nessa parte serão necessários: 
 a interface de comunicação; um computador 
com porta paralela e com o programa 
SuperLogo, devidamente instalado. 

12.  Ligue a interface ao computador pela 
porta paralela utilizando um cabo. 
 

 

  

13. Ligue a outra extremidade do cabo na 
interface. 

14. Ligue a fonte na interface através do 
conector Jack. Em seguida, ligue a fonte na 
tomada. 

15. Ligando os fios: cada componente elétrico tem dois fios — um positivo e outro negativo 
(terra). O fio positivo deve ser colocado em qualquer uma das portas (1 a 8).  
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Atenção: a) o motor de corrente contínua tem uma peculiaridade: se for ligado normalmente 
(negativo com negativo/positivo com positivo) fará o processo de girar conforme o sentido 
horário. b) Se for ligado ao contrário (negativo com positivo), fará o giro em sentido anti-
horário. Utilizaremos as portas: 2 na barra sindal para ligar o motor, e a 3 na  barra sindal, 
para ligar os LEDs.  
 

  

16. É necessário desparafusar e encaixar os 
fios para deixá-los bem firmes.  
Observação: na porta 1 da barra sindal, vê-
se mais de um fio; isso ocorre porque só 
existe uma porta com saída para o fio terra. 

17. Ao acionar a porta 2, os LEDs que estão 
ligados nela serão acionados. 

  

18. A programação será realizada na linguagem Logo, utilizando o programa SuperLogo. 
 

Logo é uma linguagem de programação que permite ao usuário ver na tela os comandos 
digitados. Nesta programação, será utilizado o SuperLogo.  
  

  

19. Na tela inicial do SuperLogo, vá ao menu 
‘Procedimento’ e escolha a opção ‘Novo’. 

20. A seguinte tela será exibida. 
 

  

 

21. Na tela aparecerá o seguinte código: 
aprenda novo_procedimento 

fim 
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22. Serão realizados dois comandos: o de controle do motor e outro para acender as luzes. 
a. Para fazer com que o motor funcione, será necessário digitar os seguintes 

comandos:  
aprenda motor; define o nome para estes passos. 

       abraporta 888; permissão para acessar a porta paralela. 
       portasaidab 888 1; liga a porta 1 da interface. 
       espere 14; tempo de espera adiado em 1/60 de segundo. 
       portasaidab 888 0; desliga as portas. 
       fecheporta; encerra permissão. 

fim 
 

  

23. Para salvar o código, siga os próximos 
passos, clique em ‘Sair’ depois em ‘Sim’. 

24. Repita o procedimento para acender as 
luzes colocando os códigos a seguir. 

 

aprenda luzes; define o nome para estes passos. 
abraporta 888; permissão para acessar a porta paralela. 

       portasaidab 888 2; liga a porta 2 da interface. 
       espere 40; tempo de espera adiado em 1/60 de segundo. 
       portasaidab 888 0; desliga as portas. 
       Fecheporta; encerra permissão. 
                  Fim 
 

25. Os comandos podem ser agrupados em um só da seguinte maneira: 
1) Em um primeiro momento devem ser realizados os procedimentos do controle do motor 

e para acender as luzes. 
2) Depois de ter criado os dois comandos acima, você pode criar um terceiro comando e 

colocar dentro dele o nome dos outros dois comandos criados; assim, quando executar o 
comando ‘maqueteLixo’, este irá executar os comandos ‘motor’ e ‘luzes’ sem que seja 
necessário realizar os passos anteriores. 

   aprenda maqueteLixo 
                motor 

       luzes 
                         fim 
 

  
 
26. Os comandos estão prontos agora na tela 
de ‘Janela de Comandos’; para executá-los, 
digite ‘maqueteLixo’ e clique no botão 
‘Executar’. 

 
27.  Pronto! A maquete estará funcionando! 
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APÊNDICE 2 
MONTAGEM E TESTES DO CIRCUITO NA 

PROTOBOARD 
 

  
Objetivo: Utilizar a protoboard para 
montar o circuito a fim de verificar se os 
componentes estão funcionando 
corretamente e ilustrar o layout.  
Observe as linhas vermelhas indicam 
como estão ligadas as trilhas. 

Primeira etapa: começar encaixando o 
cabo na protoboard, de preferência em 
algum dos quatro cantos para que sobre 
maior espaço.  
Observe que o fio terra já está na linha 
de corrente negativa. 

  

  
Passar a corrente positiva para a linha 
positiva. A corrente positiva que estamos 
utilizando vem do pino 2 da porta 
paralela. Nosso primeiro fio no cabo. 

Do outro lado da placa ligar a corrente 

positiva em qualquer uma da trilhas. 

 
  
 

 

 

 

Ligar o Diodo na mesma trilha que o fio 
da corrente positiva e a outra 
extremidade pode ser em qualquer uma 
das próximas trilhas. Lembrando que a 
linha que se encontra no Diodo deve 
estar no lado oposto da corrente. 

Resistor – O resistor este não tem 
polaridade, qualquer um dos lados pode 
ser ligado na mesma trilha que o Diodo e 
o outro lado em qualquer uma das 
próximas trilhas. 
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Led, este também tem polaridade, o pino 
com o maior comprimento é o positivo e 
deve ser colocado na mesma trilha que o 
Resistor para receber a corrente que vem 
do Resistor e o outro pino pode ser 
colocado em qualquer uma das próximas 
trilhas. 

Para fechar este circuito ligamos a 
corrente negativa no pino negativo do 
Led.  
 

  

  
É possível  fazer um teste com este circuito, ao ligar a porta 1 da porta paralela o 
Led deve acender. 
  

 

 

 

 
Foto-acoplamento (segunda etapa): esta etapa funciona como uma ponte. A 
ligação é feita por sinal luminoso garantindo isolamento elétrico. Composto por um 
Led e um Ldr.  Os dois componentes são isolados dentro de uma cápsula para que 
não haja influência externa. 
 

  
Ligando o foto-acoplamento ao circuito. Ligue o Led da primeira etapa ao Led do 
foto-acoplamento. Lembre: negativo com negativo e positivo com positivo 
 

Terceira etapa: aciona o dispositivo ligado à interface conforme o sinal recebido 

pelo foto-acoplamento. Insira o transistor à frente do foto-acoplamento. 
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Ligar um dos terminais do Ldr ao pino 1 no transistor. A regra aqui é o terminal que 

receber a corrente positiva da fonte deve ser ligado ao pino 2 do transistor. 
 

 

 

Então ligue outro terminal do Ldr no pino 
2 do transistor. 

Conecte a fonte ao Jack. É necessário 
soldar dois fios no Jack para que possa 
ligá-lo no protoboard. 

Com o fio negativo (terra) do Jack, ligue-o em outra trilha negativa. E o fio positivo 
na trilha positiva. 
 

  

 

 

Ligue um fio à corrente positiva da fonte. 
 

 

 
Ligue o outro lado deste mesmo fio ao terminal do Ldr. Lembrando que este fio deve 
ser ligado ao terminal do Ldr que esteja ligado ao pino 2 do Transistor. 
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O circuito esta praticamente finalizado, mas para testá-lo vamos colocar um led na 
saída. Pino positivo (maior) do Led na trilha que está o 3º pino do Transistor e o 
outro pino do Led, o negativo, em algumas das trilhas ao lado. 
 
  

 

 

 

 

Com outro fio ligue-o a corrente negativa 
da fonte. 

Ligue este mesmo fio ao pino negativo do 
Led. 

  

 

 

 

 
 Então ligue a fonte à tomada. 
  

E de o comando através do computador. Agora os componentes elétricos ligados na 
saída serão manipulados pelo computador. 
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APÊNDICE 3 
EDITAL DO CONCURSO DE ROBÓTICA 

EDUCACIONAL 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DO CONCURSO 

2ª Edição de Produção de Projetos Educacionais buscará premiar objetos de 
aprendizagem nas áreas curriculares dos Ensinos Fundamental, Médio e 
profissionalizante e modalidade de Educação Especial, envolvendo professores da 
Rede Municipal de Ensino de Paranaguá. 

Nesse sentido, os objetos de aprendizagem visam ajudar o professor a 
transformar as salas de aula em ambientes de aprendizagem com o objetivo de: 
• oferecer uma educação contextualizada; 
• estimular o raciocínio;  
• proporcionar a experimentação/exploração dos fenômenos. 
2. QUALIFICAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 
2.1 Poderão participar do concurso:  
(a) professores da rede municipais de ensino. 
2.2 Cada  professor poderá se candidatar com apenas um objeto de aprendizagem. 
2.3 Não serão aceitos trabalhos apresentados fora da data deste edital. 
3. PROCESSO DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 
CRITÉRIOS GERAIS 
3.1 Os projetos que não atenderem ao disposto neste Termo de Referência serão 

automaticamente excluídos do concurso. 
3.2 Todos os projetos devem seguir o Tema: Energia. Os projetos devem seguir o 

tema podendo abordar:  geração e armazenamento de energia; economia 
de energia;    responsabilidade social e energia. 

Da identificação: 

3.3 Os projetos deverão ser identificados nos envelopes de remessa pelo seguinte 
código da chamada que estão concorrendo: 
1ª Edição de Produção de Projetos Educacionais 
Da Apresentação dos Trabalhos 
3.4 Cada conteúdo digital apresentado deverá conter os documentos a seguir, que 
estão disponíveis com os capacitadores de robótica educacional. 
- Formulário de cadastramento (devidamente preenchido), 
- Descritivo do Projeto Educacional Tecnológico, 
- Roteiro de atividade, 
- Termo de cessão projeto (apêndice I deste edital). 
Número de cópias e Local da entrega dos objetos 
3.5 Os projetos concorrente ao prêmio devem, obrigatoriamente, ser apresentados 
em 02 (duas) cópias impressas e uma em CD-ROM ou disquete. 
3.6 A entrega do projeto de tecnologia educacional deverá ser feito conforme o item 
3.5 e entregue aos assessores de tecnologias educacionais. 
Prazo de Entrega dos objetos 
3.7 Os projetos deverão ser entregues até 22/11/2007. 
3.8 Os projetos de aprendizagem concorrente e sua documentação somente serão 
aceitos se a data de entrega obedecer ao prazo limite de inscrição fixado no 
presente Edital. 
 
Características mínimas dos Objetos de Aprendizagem 
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3.10 Serão premiados os projetos que apresentem elevado padrão de qualidade, 
com as seguintes características: 
- O projeto de aprendizagem a ser desenvolvido deverá enfocar uma das áreas do 
Ensino Básico citadas abaixo: 
Ensino Fundamental: Artes, Ciências, História do Brasil, Geografia do Brasil, 
Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física. 
Ensino Médio: Artes, Língua Portuguesa, Geografia, História, Literatura, 
Matemática, Química, Biologia, Física e Educação Física. 
Poderão, ainda, concorrer projetos das áreas do Ensino Profissionalizante 
e da modalidade de Ensino Especial. 
- Ter formato ou conter combinação adequada do uso de textos, vídeos, imagens e 
animações; 
- Conter uma linguagem adequada ao nível de ensino proposto; 
- Vincular-se ao contexto sócio educacional brasileiro e referir-se à aprendizagem de 
disciplina, conjunto de disciplinas, projetos interdisciplinares ou temas transversais 
dos currículos da Educação Básica, Profissionalizante; 
- Ter originalidade; 
- Conter organização e estética satisfatórias; 
- Estar identificados por área de conhecimento e nível de escolaridade; 
- Apresentar facilidades de uso, possibilitando o acesso intuitivo por parte de alunos 
não familiarizados com o manuseio do computador; 
- Possibilitar que sejam utilizados em qualquer sistema operacional e em uma 
configuração mínima de processador de 1.0 Megahertz e 128 de RAM; 
- Apresentar interface e navegação adequadas para compreensão do conteúdo; 
- Apresentar fácil funcionamento e execução; 
- Possuir conteúdo didaticamente bem estruturado para ambiente hipermídia 
capaz de incentivar o aluno à construção do conhecimento; 
- A soma de todos os componentes do projeto deverá ter o tamanho de, no 
máximo, 3 Mb; 
- Respeitar a Lei de Direitos Autorais, no caso de uso de materiais de terceiros, e 
adequar-se à legislação relativa à produção de software; 
- Não serão aceitos projetos que apresentem somente os arquivos executáveis; 
- Com relação aos projetos de Robótica Educacional: 
- Os projetos devem contemplar a utilização de materiais reciclados e sucata de 

informática. 
- Todos os motores e sensores devem estar funcionando corretamente com a 

interface (Cyberbox) e com software Imagine. 
- As maquetes devem ser confeccionadas pelos alunos da Rede Municipal de 

Ensino, portanto o professor é responsável pela orientação do trabalho e não da 
confecção das maquetes e protótipos. 

- Os projetos deverão ser desenvolvidos em língua portuguesa. 
 
4. CESSÃO DE DIREITOS 
4.1 A apresentação de produtos no âmbito deste concurso, nos casos em que forem 
premiados, implica, automaticamente, em autorização de uso irrestrito (visualização 
e download) em sua base e na utilização dos mesmos pela comunidade docente, 
vedada a comercialização. 
4.2. A autorização descrita no item acima não implica em qualquer tipo de 
remuneração. 
4.3. O uso e destinação dos projetos de tecnologias educacionais, no âmbito deste 
Programa, são de inteira responsabilidade da coordenadora doprojeto e secretaria 
de educação de Paranaguá.  
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5. AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS OBJETOS 
Os critérios de avaliação para a análise dos objetos receberão notas de 0 a 5 

e terão nota final máxima de 50 pontos, conforme descrito abaixo: 
Critérios de Classificação 

O objeto apresenta um conteúdo contextualizado e coerente com os objetivos e as 
instruções deste Concurso. 
Originalidade 
Objeto oferece alto grau de interatividade para o aluno, permitindo que ele interfira bastante 
na resolução do problema(experimentação/exploração dos fenômenos) Com combinação 
adequada do uso de textos, vídeos, imagens e animações. 
Layout agradável, claro, bem elaborado e apresenta fácil funcionamento e execução. 
Atividade apresenta feedback e dicas que ajudam o aluno no processo de Aprendizagem. 
Uso correto da língua portuguesa. 
Contem uma linguagem adequada ao nível de ensino proposto. 
Apresenta os requisitos técnicos previstos neste edital. 
Utilização de motores e sensores reutilizados (sucata de informática). 
Utilização de materiais reciclados. 
Construção da maquetes pelos alunos (metodologia utilizada). 
Preenchimento adequado do instrumento de catalogação. 
Total Geral 
5.1. A avaliação dos projetos apresentados em resposta a este edital será realizada 
por uma comissão julgadora composta por especialistas tecnologias educacionais. 
5.2. Os projetos de tecnologias educacionais serão avaliados quanto ao atendimento 
aos critérios estabelecidos neste Edital (item 3 e 5). 
5.3 Os objetos de aprendizagem que não atenderem ao disposto neste Edital, em 
todos os seus itens, serão automaticamente excluídos do processo de seleção. 
5.4 Após encerrada a etapa de avaliação e classificação dos trabalhos 
apresentados, a comissão julgadora encaminhará a relação dos projetos 
classificados para divulgação no site Portal Escola Interativa 
www.escolainterativa.com.br e na Secretaria de Educação de Paranaguá. 
 
 6. PREMIAÇÃO 
6.1. Os recursos para lançamento do edital e premiação dos professores 
vencedores, serão oriundos da Prefeitura Municipal de Ensino de Paranaguá. 
6.2 Os projetos classificados serão premiados conforme as três categorias Geração 
e Armazenamento de Energia, Economia de energia e Responsabilidade social e 
energia, totalizando 10 premiações conforme colocação a seguir: 
6.3 Serão premiados três projetos de cada grupo com 1º (primeiro), 2º (segundo) e 
3º (terceiro) lugar e o melhor projeto de tecnologia educacional. 
6.4. A entrega do prêmio será efetuada no dia da divulgação do encerramento dos 
cursos de Capacitação de Informática Educacional. 
 Robótica Educacional 
1o. Lugar Camera Digital 
2o.. Lugar Micro System 
3o. Lugar DVD 
Melhor projeto: Microcomputador 

As premiações serão cedidas pela Prefeitura Municipal de Paranaguá. 
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7. CRONOGRAMA DO CONCURSO 
ATIVIDADES DATAS 
Data final de entrega dos projetos às assessoras de 
tecnologias educacionais e capacitadoras 

22/11/2007. 

Análise/julgamentos dos projetos 23/11/2007 a 28/11/2007. 
Divulgação dos resultados no Portal Escola Interativa 28/11/2007. 
Premiação durante o evento.  Data do evento a ser 

definida junto à Secretaria 
de Educação de Paranaguá. 

 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1 Após o encerramento do prazo de entrega dos projetos, no dia 22/11/2007 
nenhum outro projeto deverá ser recebido. 
8.2. Dos resultados apurados pela comissão julgadora, não caberão quaisquer 
recursos ou apelação das equipes concorrentes. 
8.3. A qualquer tempo, o presente concurso poderá ser revogado ou anulado, em 
parte ou em sua totalidade, por motivo de interesse público, sem que isso implique o 
direito de indenização de qualquer natureza; 
8.4. O pagamento do prêmio não confere qualquer direito a contrato ou vínculo 
empregatício com o Ministério da Educação e seus órgãos; 
8.5. Os casos não disciplinados neste documento serão resolvidos pela Prefeitura e 
coordenação do projeto. 
8.6 Eventuais dúvidas sobre os termos deste Edital poderão ser dirigidas ao email 
ccurcio@expoente.com.br 
Curitiba, outubro de 2007 
CHRISTINA PAULA DE CAMARGO CURCIO 
Coordenadora do Projeto. 
 
Modelo de autorização para publicação do projeto de tecnologias educacionais  

 
..............................................................................................., autoriza o uso irrestrito 
(para publicação e download) do projeto de tecnologias educacionais intitulado 
“..........................................” no Portal Escola Interativa e sua utilização pela 
comunidade docente e discente, vedada sua comercialização. A presente 
autorização de uso não implica qualquer tipo de remuneração, salvo a premiação 
prevista na 2ª Edição de Produção de Projetos Educacionais. 
________________________                     _________________________________ 
(Nome e CPF do Candidato)                                 (Nome da Escola Participante) 
Descrição do Projeto 

Tema:                                                            Objetivo Geral: 
Descrição da Atividade:                                Fotos:  
Referências Bibliográficas:  
Máximo 2 laudas. 
DADOS DO PARTICIPANTE 

Professor Autor:                                              Escola: 
Assessor:                                                        Disciplina:  
Série:                                                              Bimestre:  

Nome:                                                             Título do Objeto: 
Instituição:                                 RG:               Órgão emissor:            Data emissão: 
CPF:                                          e- mail:          telefone: 
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APÊNDICE 4 

CARTA CONVITE 
 

REDE MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

PESQUISA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL 

 

Prezado(a) Professor(a): 

 

 Vimos por meio desta convidá-lo a participar da Pesquisa de Robótica 

Educacional. Esta pesquisa é parte integrante de uma dissertação de mestrado junto 

ao Programa de Mestrado em Desenvolvimento de Tecnologia, do Instituto de 

Tecnologia para o Desenvolvimento – Lactec, que está sendo desenvolvida pela 

Profª Christina Curcio e orientada pelo Prof. Dr. Gilson Paulillo. Este trabalho tem por 

objetivo estudar a aplicação do método proposto para utilização da robótica 

educacional de baixo custo, bem como analisar o uso desta tecnologia na educação 

e formação continuada de professores. Desta forma, sua participação é importante.  

 Ao participar dessa pesquisa você estará contribuindo para o 

desenvolvimento da educação na Rede Municipal de Ensino de Paranaguá e o uso 

de novas tecnologias. 

 Maiores informações e acesso à pesquisa on-line, favor acessar o site 

www.eadexpoente.com.br. 

 Agradecemos, desde já, sua participação nessa pesquisa, preferencialmente 

até 31/08/2007. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Profª. Christina Paula de C. Curcio             Prof. Dr. Gilson Paulillo 

     chriscurcio@hotmail.com                                                  gilsonp@lactec.org.br 
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APÊNDICE 5 
PESQUISA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL 

 

1- Qual sua escolaridade? Selecione uma opção. 

 ensino superior.   

 pós-graduação.   

 mestrado.   

 doutorado.   
2- Antes da capacitação realizada com os professores da Rede Municipal de 
Paranaguá, qual era o seu nível de conhecimento de robótica educacional? 
Selecione uma opção. 

 nenhum.   

 ouvi falar.   

 conhecia superficialmente.   

 tinha conhecimento.   

 tinha conhecimento técnico.   
3- Você considera a capacitação dos professores em robótica educacional: 
Selecione uma opção. 

 sem importância.   

 pouco importante.   

 com boa importância para o entendimento e funcionalidade da robótica 
educacional.   

 de fundamental importância para a realização dos projetos.  
4- Seu conhecimento sobre a robótica educacional é: Selecione uma opção. 

 nenhum.   

 já ouvi falar.   

 conheço e iniciei os trabalhos modestamente com os meus alunos.   

 tenho conhecimento e gostaria de aprofundar meus estudos a respeito.   

 tenho todo conhecimento para utilizar a robótica educacional sem receio com 
alunos e professores.   
5- De que forma você acredita que a robótica educacional seja melhor utilizada? 
Selecione uma opção. 

 como aula extracurricular.   

 nas aulas curriculares.   

 como curso a parte disponível nas escolas.   
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6- Em quantas horas/aula você realizou a elaboração do projeto de robótica 
educacional com seus alunos? Selecione uma opção. 

 1 a 2 aulas.   

 2 a 4 aulas.   

 4 a 6 aulas.   

 6 a 8 aulas.   

 8 ou mais aulas.   
7- Indique o nível de ensino no qual você acredita que a robótica educacional 
pode ter melhor aplicação. 
Selecione uma opção. 

 educação infantil.   

 1º ao 5º ano.   

 6º ao 9º ano.   

 ensino médio.   
8- Ao falar de robótica você acredita que essa tecnologia seja um recurso que 
auxilie o processo ensino e aprendizagem? 
Selecione uma opção. 

 não acredito.   

 sou indiferente.   

 acho que seja um recurso que agrega pouco valor ao ensino.   

 é um ótimo recurso de ensino e aprendizagem.   

 acredito que seja um grande diferencial e um excelente recurso para auxiliar no 
ensino e aprendizagem.   
9- Na sua opinião, dos principais diferenciais da robótica educacional, indique 
aquele que você considera mais importante.  
Selecione uma opção. 

 utilização da tecnologia na educação.   

 reutilização de materiais e reciclagem.   

 criatividade e liberdade de criação.   

 liberdade de utilização da robótica educacional nas mais diversas áreas das 
ciências.   
10- Na sua opinião quais dos recursos utilizados na robótica educacional você 
considera mais interessante: 
Selecione uma opção. 

 software de autoria.   

 interface - placa de conexão com o computador e o acionamento de motores.   

 montagem da maquete ou protótipo.   
11- Você sentiu dificuldade em utilizar motores e sensores de sucata? 
Selecione uma opção. 

 não   

 sim   
12- Qual foi a dificuldade?  
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13- Você considera a robótica educacional de baixo custo (utilização de placas e 
componentes de fácil acesso e baixo custo) um diferencial para a escola? 
Selecione uma opção. 

 não faz diferença.   

 acredito parcialmente.   

 sim, é um diferencial para a escola e comunidade.   

 é uma excelente solução e importante para a realização dos trabalhos com os 
alunos.   
14- Qual foi o tipo de componente mais utilizado nas maquetes? 
Selecione uma opção. 

 leds e lâmpadas.   

 motor de corrente contínua.   

 motor de passo.   

 sonorizador.   

outro:   
15- Quanto a placa (interface) de conexão com o computador, você considera: 
Selecione uma opção. 

 uma ferramenta de difícil utilização.   

 interessante, mas no início senti dificuldades de utilizá-la.   

 não tive dificuldades.   
16- Em relação aos seus alunos, encontram maior facilidade e interesse em: 
Selecione uma opção. 

 utilizar a placa (interface) de conexão.   

 manipular e controlar motores.   

 buscar sucata e materiais de baixo custo para desenvolvimento dos projetos.   

17- Os alunos se mostraram interessados em desenvolver os projetos de robótica 
educacional? 
Selecione uma opção. 

 não se mostraram motivados.   

 apresentaram pouco interesse.   

 mostraram grande interesse e motivação.   

 apresentaram excelente participação, motivação e interesse.   

18- Qual o seu nível de satisfação em relação à robótica educacional? 
Selecione uma opção. 

 estou totalmente insatisfeito.   

 estou insatisfeito.   

 sou indiferente.   

 estou satisfeito.   

 estou totalmente satisfeito.   
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19- Após sua participação nas capacitações de robótica educacional, qual seu 
nível de conhecimento sobre o tema? 
Selecione uma opção. 

 pouco.   

 conheço superficialmente.   

 tenho conhecimento.   

 conheço e sinto segurança em realizar projetos com os alunos.   
20- Deixe aqui sua sugestão para realização de projetos educacionais.  

 


