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“Não é a linguagem de programação que define o programador, mas sim sua lógica. ” 

David Ribeiro Guilherme 

 

 

RESUMO 

 

O projeto consiste no desenvolvimento de um jogo, que une o modelo de tabuleiro e um protótipo de robô para estimular 

a superação de desafios, raciocínio lógico e solução de problemas. O jogo consiste na manipulação do robô em uma determinada 

arena, onde o mesmo é programado através de botões que indicam a direção e o caminho a ser percorrido para responder o desafio 

proposto. O robô terá como objetivo chegar a um determinado ponto no tabuleiro, respondendo ao problema apresentado, ao tema 

lançado ou às missões atribuídas. 

Através da metodologia da gameficação, a criança terá um determinado tempo, para criar as diretrizes onde o robô terá 

que percorrer, apertando os botões geométricos, até chegar ao caminho para resposta identificada no tabuleiro. 

 

Palavras Chaves: Robô, jogo, raciocínio lógico e tabuleiro.  

 

**Abstract:  
 

The project consists of the development of a game that unites the board model and a robot prototype to stimulate the 

overcoming of challenges, logical reasoning and problem solving. The game consists of manipulating the robot in a certain arena, 

where it is programmed through buttons that indicate the direction and the path to be covered to respond to the challenge 

proposed. The robot will aim to reach a certain point on the board, responding to the problem presented, the theme launched or the 

assigned missions. 

Through the methodology of the gamefication, the child will have a certain time, to create the guidelines where the robot 

will have to go, pressing the geometric buttons, until arriving at the path for identified response in the board. 

 

**Keywords: Robot, game, logical reasoning and board. 
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1 INTRODUÇÃO 
Saber programar é uma habilidade que se mostra cada dia mais necessária, mesmo para quem não trabalha diretamente 

com linhas de código. Para tornar o aprendizado da lógica de programação mais simples, são 

utilizados brinquedos de programar, que podem executar sequencias de instruções definidas por 

crianças. Normalmente estes brinquedos apresentam-se na forma de um veículo com rodas que 

assumem aparências diversas como carro, tanque, abelha, e outras figuras representativas do 

imaginário infantil. O potencial pedagógico destes brinquedos está na possibilidade de engajar 

crianças de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental (3 a 8 nos) em atividades de 

resolução de problemas que envolvem conceitos matemáticos pertinentes a sua faixa etária como: 

observar, visualizar e descrever posições, direções e movimentos usando palavras comuns; 

reconhecer movimentos em linha reta e rotações, combinando-as em situações simples (por 

exemplo, ir até um local na sala) e reconhecer ângulos retos. Existem atualmente alguns 

brinquedos de programar comerciais, dentre esta nossa principal inspiração é o rato robô 

programável (figura 1). É uma forma de incentivar crianças a programar desde pequeno 

 

2 PROBLEMA 
A dificuldade de analise, resolução de problemas, interpretação de dados e raciocínio lógico vem sendo observada entre 

vários estudantes de diferentes idades, de todos os níveis de ensino, impactando diretamente na aprendizagem e desenvolvimento 

dos educandos. Em sala de aula é possível identificar esses alunos. Que direta e indiretamente são discriminados pelo grupo e se 

isolando do processo de ensino/aprendizagem. Trabalhar na forma de corrigir e reeducar é questão de envolver e dar significado 

ao objeto de aprendizagem.    

 

3 OBJETIVO 

 Despertar a criatividade;  

 Estimular a resolução de uma situação-problema a partir de um tema; 

 Desenvolver o raciocino lógico nos comandos da programação; 

 Analisar e discutir problemas matemáticos;  

 Praticar a gameficação, como ferramenta de inclusão no processo de ensino e aprendizagem; 

 Solucionar situações complexas. 

 

4 TRABALHO PROPOSTO 
Desenvolver o raciocínio, a lógica, estrutura de pensamento, construção coletiva que é essencial no aprendizado dos 

educandos. Esse projeto foi pensado com o objetivo de estimular e mudar a forma de aprendizagem complexa para uma 

aprendizagem de forma lúdica envolvendo várias disciplinas como robótica, informática, matemática, português entre outras. 

Como também, proporcionar a inclusão, estimular o desenvolvimento cognitivo, a interação e participação do trabalho coletivo na 

sala de aula. 

 

5 MATERIAIS E MÉTODOS 
Passos da criação e de pesquisas do projeto e do protótipo no laboratório prático de robótica: 

 Desenvolvimento do robô; 

 

Pensamos em um robô com rodas, como um carrinho, e colocar olhos esbugalhados, uma boca engraçada, para torná-lo 

mais interativo. Na sua parte superior, a cabeça, ficariam os botões, indicando a frente, a trás, a esquerda e a direita e o play, onde 

estes botões agregados com a programação em Arduino faria com que o robô andasse para todas as direções. Quando o 

participante apertasse os botões necessários para chegar ao determinado lugar, deveria apertar o play para iniciar toda a 

progamação inserida no robô. Ao mesmo tempo tocaria um som e uma LED se acenderia. 

 

 Esboço do projeto (desenho a mão livre); 

 

 

Figura 3 - Esboço frontal 

Figura 1 - Rato robô 
programável 

Figura 2 - Esboço botões 
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 Modelagem 3D  

 Plataforma google sketchup 8 pro e XYZware Pro; 

A modelagem foi feita no programa google skrtchup 8. Nele há várias formas de modelar o carrinho. 

 

Figura 4 - Modelagem Roda 

 

          Figura 5 - Modelagem Corpo 

 

 

 Impressão em 3D - XYZ Da Vinci 1.0 PRO; 

 

A impressão 3D foi realizada em uma impressora de modelo XYZ WARE FOR PRO onde o composto utilizado é um 

filamento chamado ABS de espessura 1,3mm da cor laranja e os botões da cor azul. 

 
Figura 7 - Impressão 3D (botões) 

 Montagem do circuito eletrônico; 

 

Figura 6 - Modelagem botões e cabeça 
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Figura 8 - Circuito eletrônico 

 IDE Arduino, Programação em C++; 

A programação do robô foi feita no programa Arduino em C++, a programação foi bastante complexa, teve 543 páginas 

de programação. 

Estas são algumas partes da programação: 

 
Figura 9 - Parte da programação  

 
Figura 10 - Programação 

 Elaboração da arena; 

De início, pensamos em criar uma arena com vários quadriculados, onde cada quadriculado valeria uma casa andada. A 

cada chegada, o participante ganha uma recompensa, mas para isso tem que acertar toda a programação inserida no robô.  
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 Esboço com medidas e detalhes visuais 

        Fizemos o esboço com as medidas certas no software de design gráfico gratuito: Corel Draw. 

 
Figura 11 Esboço da arena feito no CorelDraw 

 Coleta de Dados 

Foi aprestado o projeto em forma de seminário para a sala do 5º Ano C do Colégio Paraiso em Juazeiro do Norte, onde 

foi exibido a proposta do projeto para ajudar aos alunos no aprendizado da Matemática e Logica da Programação com ajuda 

da Tabulógica. 

Elaborou-se uma enquete onde elencou-se cinco questões que se tratava da opinião pessoal dos entrevistados que foram 

35 crianças, o público alvo foram alunos do quinto ano que tem entre 9 e 13 anos. 

57%34%

3%6%

IDADE 

10 anos

11 anos

12 anos

13 anos

 
Gráfico 1 – Idades 

  Conforme observar-se no gráfico 1, a maior faixa etária dos alunos foi de 10 anos com um total de 57% da 

amostragem. 

6%6%
17%

20%
51%

NOTAS
6

7

8

9
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Gráfico 2 – Notas 

  Ao termino do seminário foi aplicado um questionário composto de 5 questões, com uma das perguntas 

solicitando uma nota de 0 a 10 referente a utilidade do projeto no que se diz respeito a ajuda no aprendizado, onde teve um 

resultado de 51% dos alunos dando a nota 10 para o projeto. 

77%

17%
6%

CLASSIFICAÇÃO

EXCELENTE

BOM

REGULAR

 
Gráfico 3 – Classificação 

No questionário foi solicitada uma classificação de Regular, Bom ou Excelente para o projeto em referência ao seminário 

apresentando, obtendo conforme gráfico acima um total de 77% dos alunos classificando como excelente. 

36%

9%
46%

3%6%

PREFERENCIA DE MATERIA 

MATEMÁTICA

INFORMATICA

CIENCIAS

HISTORIA

INGLÊS

 
Gráfico 4 - Preferencia de Matéria 

 No gráfico 4, demonstra o resultado da matéria que os alunos do 5º C mais gostam, sendo que Matématica e Informatica 

tiveram como respectivos resultados de 36% e 9%, ficando com o segundo e terceiro lugar da matéria que os alunos mais gostam 

dentro das disciplinas estudadas. 

Pesquisas Realizadas Pela Equipe 

6 RESULTADOS E DISCURSSÃO 
 A interação com as crianças envolvidas nos testes e na Pesquisa Avaliatórias, onde eles conseguiram interagir de uma 

forma diferente com a lógica na matemática e na programação. Ajudou também aos professores de matemática e de programação 

a ministrar suas aulas de uma forma diferente mais dinâmica.  Poucos alunos gostam de matemática em relação à informática 

como mostrado no gráfico de nossa pesquisa então podemos perceber que o projeto ligou estas duas matérias aumentando o 

público que gosta de matemática. 

Os resultados encontrados no presente estudo proporcionaram resultados significativos, desenvolvendo o raciocínio 

lógico das crianças nos comandos da programação, praticando a gameficação, como ferramenta de inclusão no processo de ensino 

e aprendizagem. Foi possível desenvolver habilidades que solucionou situações complexas, mudando a forma de aprendizagem 

das crianças envolvidas. 

 

7 CONCLUSÃO 
O projeto foi concluído com os testes. Para os testes, as mesmas crianças que fizeram o questionário, fizeram também os testes, ou 

seja, a parte prática do projeto. A maioria das crianças gostaram bastante, alegaram que era um projeto bastante criativo, interativo 

e que era possível aprender de uma forma mais descontraída. 

 

Este foi o carrinho após ser um pouco modificado por conta de nossos testes: 
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Figura 12 - Robô Final 1                                           Figura 13 - Robô Final 2 
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