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Resumo Após algumas experiências com a Robótica 

Educacional   percebemos uma mudança significativa em um 

grupo de alunos no que se refere à forma de interação com o 

conhecimento. Esta prática oportunizou a educação mão na 

massa, estimulando a curiosidade e a necessidade de pesquisa 

por parte desta autora. Sendo assim, com a intenção de 

incentivo à essa postura pesquisadora, pensamos em ações que 

dão condições de atuação destes alunos de forma mais efetiva, 

através de um “Grupo de Estudo” e a participação em 

“Oficinas de Formação”, para estudo, debate e aplicação de 

conceitos de robótica. 

Palavras Chaves: Robótica Lego, Tecnologia 

Educacional, Lógica.  
 

Abstract: After some experiments with Educational 

Robotics we noticed a significant change in a group of students 

regarding the form of interaction with knowledge. This practice 

gave the opportunity to education in the mass, stimulating 

curiosity and the need for research on the part of this author. 

Thus, with the intention of encouraging this researcher 

position, we think of actions that give these students more 

effective conditions of action, through a "Study Group" and 

participation in "Training Workshops", for study, debate And 

application of robotics concepts. 
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1 INTRODUÇÃO 

Após algumas experiências com a Robótica Educacional da em 

uma escola da pública do Mato Grosso do Sul, percebemos 

uma mudança significativa em um grupo de alunos no que se 

refere à forma de interação com o conhecimento. Esta prática 

oportunizou a educação mão na massa, estimulando a 

curiosidade e a necessidade de pesquisa por parte desta autora. 

Sendo assim, com a intenção de incentivo à essa postura 

pesquisadora, pensamos em ações que dão condições de 

atuação destes alunos de forma mais efetiva, através de um 

“Grupo de Estudo” e a participação em “Oficinas de 

Formação”, para estudo, debate e aplicação de conceitos de 

robótica. 

2 O TRABALHO PROPOSTO 

Favorecer a interdisciplinaridade, promovendo a integração de 

conceitos de diversas áreas, tais como: linguagem, matemática, 

física, eletricidade, eletrônica (trabalhar de forma prática 

conceitos trabalhados em sala de aula nas diversas disciplinas). 

Desenvolver aspectos ligados ao planejamento e organização 

de projetos. Motivar o estudo e análise de máquinas e 

mecanismos existentes no cotidiano do aluno de modo a 

reproduzir o seu funcionamento. Estimular a criatividade, 

desenvolver o raciocínio e a lógica na construção de Robôs 

através de programas para controle de mecanismos como os 

Legos Mindstorms NXT. 

 

Objetivos Específicos: a) O projeto em foco tem o objetivo de 

iniciar o contato dos alunos com as tecnologias e, através 

destas, proporcionar aprendizagens de conhecimentos para a 

formação de um indivíduo contextualizado, capaz de viver e 

atuar na atual sociedade, marcada pelos grandes avanços 

tecnológicos, estabelecendo relações com conhecimentos 

tecnológicos, físicos, químicos, matemáticos e outros que 

fazem parte da atualidade, sempre voltados para a formação do 

olhar científico; b) possibilitar ao aluno a construção de 

conhecimentos básicos de eletrônica, mecânica e programação 

vivenciados no dia-a-dia, através do contato com novas 

tecnologias; c) desenvolver a criatividade e a capacidade dos 

alunos na resolução de problemas, promover demonstrações de 

robótica na escola, feiras científicas, incentiva a participação 

dos alunos nas competições práticas da OBR ,realizar 

apresentações e demonstrações de robótica nas escolas da rede 

municipal de Amambai sempre que forem convidados.  d) 

Aproximar os alunos de recursos da área de robótica. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
Em relação aos recursos, espaço, utiliza-se as dependências e 

materiais da sala de tecnologia da escola, para estudo e 

experimentações, bem como para realização das oficinas. (Em 

comum acordo com a direção e coordenação pedagógica as 

oficinas de Robótica acontecem todas as segundas-feiras no 

contra turno de aula dos alunos, que no caso é no período 

vespertino). 

Os alunos que integram este projeto são medalhistas das 

Olimpíadas Brasileiras de Robótica e Informática ( OBR –

OBI), desde 2015 adotamos este critério de seleção e foi 

através dessas Olimpíadas que iniciamos com a Robótica na 

escola, na primeira etapa do projeto é apresentado uma história 

em séries sobre os primeiros computadores e a história da 

informática  e os alunos são orientados na criação de contas de 

e-mail e são cadastrados na plataforma PETE para terem início 
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a primeira etapa de um curso de introdução a Robótica  para 

iniciação do entendimento sobre essa área do conhecimento, 

toda fundamentação de pesquisa é estudada na plataforma pete 

um curso de duração de 2 meses com certificação de 4 horas, 

esta plataforma é reconhecida pelo ministério da educação ( 

MEC). E na segunda etapa é apresentada aos alunos plataforma 

LEGO MINDISTORNMS para manipulação, programação e 

prototipação através de todo Kit lego mindstorms NXT E EV3, 

Softwares de programação para legos modelo NXT-linguagem 

de programação NXC e programação em blocos, os alunos 

aprenderam a programar, montar e projetar a partir do uso da 

programação e da montagem das peças de lego. Protótipo Os 

alunos podem criar robôs seguidores de linha ou diversificam a 

criação utilizando as peças de engrenagens alavancas, sensores 

de cor, sensores de toque e outras peças do kit da lego. 

A terceira etapa ou módulo confere a apresentação de robôs 
desenvolvidos e programados pelo grupo, testando suas 

habilidades de trabalhar em equipe, exercitando o lema lego 

que consiste em aprender a fazer, aprender a ser, aprender a 

conviver e aprender a conhecer. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A habilidade mais determinante do padrão de vida de uma 

pessoa é a capacidade de aprender novas habilidades, assimilar 

novos conceitos, avaliar novas situações, lidar com o 

inesperado. Isso será cada vez mais verdadeiro no futuro: a 

habilidade para competir tornou-se a habilidade de aprender 

[Papert 1994]. Apesar da data em que foi escrito o texto acima, 

o professor Seymour Papert já visionava a condição necessária 

de qualificação pelo conhecimento para o mercado de trabalho 

e até mesmo para o nosso cotidiano.  Também de forma muito 

clara, Papert [Papert 1994] abordava sobre a importância de 

métodos pedagógicos, que continuam sendo necessários, 

afirmando que os educadores que lidam com novas tecnologias 

estão se dando conta que a massiva introdução  na escola (e em 

casa) de computadores ligados a internet não significa melhoria 

da aprendizagem. O autor aponta para a necessidade da 

capacitação profissional dos docentes para que tornem esses 

computadores como eficazes ferramentas de ensino-

aprendizagem. 

Considerando o exposto acima, o objetivo deste trabalho é criar 

uma proposta de projeto pedagógico para a ambientação e 

inserção de crianças da faixa etária dos dez aos quinze  anos de 

idade a lógica de programação, com a utilização de duas 

ferramentas: o com softwares de programação como scrathc 

software NXC e  a programação em blocos do  Lego 

Mindstorms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Programação e montagem de protótipos. 

 

 

 

Figura 2 – montagem de protótipos. 

 

Figura 3 – Organização das peças e acessórios. 
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5 CONCLUSÕES 
Espera-se que através deste grupo de alunos aconteça a 

disseminação e participação de um maior número de alunos 

inscritos nas Olimpíadas cientificas de Robótica e informática 

respectivamente OBR E OBI. 

Por ser um projeto de iniciação aos temas já citados, faz-se 

necessário a sua continuidade tanto no processo de testes 

práticos, quanto na criação do plano de ensino. O projeto prevê 

o prosseguimento do programa com a criação de uma cartilha 

ilustrada de atividades e desafios para serem desenvolvidos e 

testados e também a aplicação educacional para as series 

seguintes do ensino fundamental, aumentando gradualmente a 

dificuldade pela complexidade da programação, explorando-se 

outros recursos como “condicionais” e os sensores do robô de 

toque, presença e cores.  Ainda como trabalhos futuros, 

pretende-se efetuar uma análise sobre os benefícios do ensino 

da lógica de programação através da robótica educacional, em 

relação ao aumento de desempenho dos alunos em outras 

disciplinas escolares. 
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