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Resumo: O presente trabalho trata sobre a utilização da 

robótica como estratégia para desenvolver as habilidades e 

competências dos alunos de escolas de educação básica. Nele, 

foram criados situações para a construção de robôs com a 

participação de alunos, do ensino fundamental e nível médio, 

de uma instituição de ensino particular situada no município de 

Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A finalidade do trabalho 

foi desenvolver as competências transversais e específicas dos 

alunos, tendo como objetivo a resolução de situações-

problemas e criar soluções para os desafios propostos na 

modalidade prática da Olimpíada Brasileira de Robótica 

(OBR), que será realizada em Julho de 2016. Os benefícios 

intangíveis desse trabalho foram o interesse e a motivação dos 

alunos pelas atividades práticas e o desenvolvimento das suas 

habilidades. Além disso, foram construídos robôs autônomos 

capazes de cumprir as tarefas propostas para as competições.   

Palavras Chaves: Robótica, Educação Básica, OBR. 

 

Abstract: The present work tackles the use of robotics as a 

strategy to develop skills and competences of students from 

elementary and high schools.  It shows situations to build 

robots with the students' participation, from the 7
st
 to the 12

th
 

grades, from a private school in the city of Duque de Caxias. In 

Rio de Janeiro.  The aim of this work was to develop cross-

cutting and specific competencies of the students, in which the 

objective was to solve problem situations and create solutions 

for the proposed challenges in the practical modality during the 

Brazilian Robotics Olympics (OBR, acronym in Portuguese) to 

be carried out in July 2016.  The intangible benefits of this 

work were the interest and the motivation of the students for 

the practical activities and the development of their skills.  

Furthermore, autonomous robots capable of carrying out the 

proposed tasks for the competitions were built.    
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A realização de atividade práticas na área de robótica é algo 

muito atraente para os estudantes da educação básica. Ela é 

uma excelente estratégia para o desenvolvimento de 

competências transversais e específicas para a resolução de 

problemas. O uso dessas estratégias enriquece as aulas e 

desperta a atenção dos alunos. SOEIRA (2008) argumenta que 

o professor precisa saber mudar o foco do seu trabalho, sair da  

memorização e reprodução, para uma ideia de aprendizes 

autônomos, capazes de construir conhecimentos coletivamente. 

O autor afirma, ainda, que as novas tendências da educação 

propõem a construção de competências e habilidades.  

PERRENOUD (2002) analisa as competências para ensinar e 

descreve que a primeira grande competência do professor hoje 

é organizar e dirigir situações de aprendizagem. Ele propõe 

como novo desafio saber elaborar e gerir situações que leve em 

conta as características, o ritmo e as motivações dos alunos. O 

autor apresenta como metodologia a criação de situação-

problema.  

Esse artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 

apresenta o trabalho proposto com uma breve definição de 

situação-problema e a descrição dos desafios propostos na 

modalidade prática da Olimpíada Brasileira de Robótica. A 

seção 3 descreve nos materiais e métodos o desenvolvimento 

das atividades. Os resultados e discussões do trabalho proposto 

são apresentados na seção 4, e as conclusões na seção 5. 

 

1 O TRABALHO PROPOSTO 

O trabalho proposto tem a finalidade de desenvolver as 

habilidades e competências dos alunos da educação básica de 

uma escola de ensino particular propondo desafios na área de 

robótica. São apresentados a seguir uma breve definição de 

situação-problema e os desafios propostos na Olimpíada 

Brasileira de Robótica. 

  

2.1 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

A situação-problema é a metodologia de gerir desafios 

para resolução de problemas. Ela requer um enfrentamento e, 

se possível, a resolução de um obstáculo previamente 

identificado pela classe.  

PERRENOUD (2002) argumenta que o interessante da 

situação-problema é que há o desejo de querer resolver, há 

intenção de alcançar bom resultado, embora nem sempre as 

decisões tomadas sejam bem-sucedidas. Ele defende a ideia 

que mesmo não chegando ao melhor resultado, o trabalho, o 

raciocínio e o processo de enfrentar a situação-problema 

também valem o esforço. Pois o sentido construtivo da 

situação-problema é: como aprender com os erros, como 

melhorar e como aperfeiçoar. 
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2.2 DESAFIOS DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE 
ROBÓTICA DE 2016 (OBR) 

A modalidade prática da competição da OBR tem como 

objetivo simular o resgate de vítimas em ambientes de 

desastres utilizando robôs autônomos. Segundo o manual de 

regras e instruções para as provas de regionais e estaduais da 

modalidade prática (OBR, 2015): 

" O robô terá que ser ágil para superar terreno 

hostil (redutores de velocidade) sem ficar preso; 

atravessar terrenos desconhecidos (gaps na 

linha) onde a trilha não pode ser reconhecida; 

desviar de escombros (obstáculos) e subir 

montanhas (rampa) para conseguir salvar a 

vítima (lata de refrigerante), transportando-a 

para uma área segura (ponto de evacuação) 

onde os humanos poderão assumir os cuidados 

da vítima." 

O principal desafio é desenvolver um robô capaz de 

identificar e superar obstáculos, localizar a vítima e a conduzir 

para um local seguro. As vítimas são representadas por bolas 

de isopor envolvidas com papel alumínio.  Para cumprir a 

tarefa de resgate é necessário o desenvolvimento de um sistema 

mecânico com sensores para identificar a bolinha e atuadores 

para acionar a garra e pegar a vítima. Além disso, o robô 

deverá conduzir a vítima para o local seguro delimitado da 

terceira sala da arena. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A construção do robô foi iniciada em abril de 2016 e contou 

com a participação de 05 alunos do ensino fundamental e 

médio com idades entre 13 e 18 anos. Teve como finalidade 

desenvolver as habilidades para resolução de situações-

problemas e principal objetivo de participar da competição da 

OBR 2016. Os encontros foram semanais, todas as sextas-

feiras, após os tempos regulares de aulas em atividades 

extraclasse com duração de aproximadamente duas horas 

(Figura 1).  

 

Figura 1 - Desenvolvimento das atividades 

Os alunos se organizaram em duas equipes: CIOB-01 e 

CIOB-02. As equipes foram inscritas na Olimpíada Brasileira 

de Robótica (OBR) nas modalidades de Nível 1 e Nível 2 

respectivamente. A equipe CIOB-01 foi constituída com dois 

alunos e a equipe CIOB-02 com três alunos. Durante a 

pesquisa para aquisição dos kits de robótica, optou-se por 

utilizar o kit LEGO Mindstorms EV3, apesar do preço ser um 

pouco superior aos demais kits existente no mercado, por ser 

fácil a montagem e programação. Inicialmente, foram 

estudados os tipos de desafios da modalidade prática da OBR e 

realizada as pesquisas para definir quais características os 

robôs deveriam possuir para cumprir as missões propostas. A 

principal característica do robô é seguir o trajeto definido na 

arena de competição e resgatar uma vítima simulada por uma 

bolinha de isopor envolvida com papel alumínio. Porém, o 

circuito definido na arena possui descontinuidade (gaps), 

cruzamentos, obstáculos e rampas. Os robôs deverão ser 

capazes de forma autônoma reconhecer cores e luminosidade 

(preto, branco, verde e refletância), transpor redutores de 

velocidade de no máximo 1 cm e ter tração suficiente para 

subir rampa com inclinação entre 10 e 20 graus. A estratégia 

utilizada foi identificar os principais problemas existentes e 

encontrar uma solução simples e eficiente para a resolução. 

Para cada problema identificado foi realizado a atividade de 

resolução do problema com desenvolvimento de módulos e 

códigos fontes para posterior integração das partes 

desenvolvidas.   

O projeto de desenvolvimento dos robôs foi dividido em seis 

etapas: construção dos robôs e arena; lógica de programação; 

estratégias para transpor os obstáculos; tipos de tração; 

desenvolvimentos das garras e integração dos módulos 

desenvolvidos. A primeira etapa foi constituída de atividades 

com o objetivo de montar os robôs dentro das dimensões 

máximas estabelecidas (25 cm de comprimento, 20 cm de 

largura e 14 cm de altura), Além de definir o posicionamento 

dos componentes eletrônicos (sensores, servos motores e 

controlador). Na construção do robô do Nível 2, foram 

utilizados 02 sensores de cor, 03 servos motores grandes, 01 

servo motor médio, 03 sensores de cor e de luz, 01 sensor de 

ultrassom. Já na construção do robô do Nível 1, foram 

utilizados 02 servos motores grande, 01 servo motor médio, 03 

sensores de cor e de luz, 01 sensor de ultrassom. Para realizar 

os testes iniciais de funcionamento, foi necessário construir 

uma arena com as mesmas dimensões e características da 

utilizada nas competições oficiais da OBR (Figura 2). A arena 

é dividida basicamente em duas salas inferiores, uma rampa e 

uma sala superior (sala de resgate). A segunda etapa contou 

com atividades para a elaboração da lógica de programação 

para que o robô tivesse condições de transpor cada obstáculo. 

As atividades da terceira etapa foram as definições das 

estratégias para transpor os obstáculos. A quarta etapa foi a 

definição do sistema de tração que fosse mais eficiente para a 

competição. A quinta etapa foi a construção da garra e a última 

a integração dos módulos e códigos de programação. A 

construção da garra foi realizada na sexta etapa e alguns testes 

foram realizados para verificar se o robô teria estabilidade e 

tração para subir a rampa para a sala de resgate de vítimas. A 

última etapa será a integração dos módulos e testes finais. 

Essas atividades estão sendo realizadas e ainda não foram 

concluídas. Sendo necessários ainda pequenos ajustes e a 

programação para a identificação da vítima e condução para a 

área de resgate. 

 

Figura 2 – Construção da arena para testes. 

Após a construção dos robôs e montagem da arena para 

treinamentos, o maior desafio foi desenvolver a lógica de 
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programação para o robô seguir a trajetória e transpor os 

obstáculos. A estratégia adotada foi fazer com que ele seguisse 

em frente enquanto nenhum dos sensores detectasse a linha 

preta ou qualquer obstáculo. (Figura 3). 

 

Figura 3 – Testes iniciais. 

Caso o sensor da direita detectasse a linha preta, o controlador 

aumentava a velocidade do motor da esquerda fazendo o robô 

girar suavemente para a direita. Da mesma forma, caso o 

sensor da esquerda detectasse a linha preta o controlador 

acionava o motor da direta corrigindo a trajetória. Os 

obstáculos são blocos que impedem a passagem dos robôs. 

Nesse caso, os robôs deverão contornar o obstáculo e encontrar 

a linha e continuar com o deslocamento até a próxima sala. 

Com a finalidade de vencer os obstáculos existentes na arena 

de competição, foram desenvolvidos dois tipos de robôs com 

diferentes sistemas de tração. O primeiro utilizando esteira e o 

segundo utilizando rodas. O tipo de tração e o ângulo de 

entrada e saída da rampa foram a parte mais crítica no 

desenvolvimento do robô. Foram realizados testes ajustando o 

ângulo entre o sensor e as rodas e a distância em relação ao 

chão da arena.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O design dos robôs das equipes CIOB-01 e CIOB-02 são 

apresentados nas Figuras 4 e 5. Durante os teste foi verificado 

que o robô utilizando rodas foi mais eficiente para seguir linhas 

e desviar de obstáculos. Em rampas e redutores de velocidades, 

os resultados do robô utilizando rodas foram inferiores ao do 

robô utilizando as esteiras. Já o robô utilizando esteiras foi 

mais eficiente para superar os redutores de velocidades e subir 

a rampa. Porém, foram menos eficientes para desviar de 

obstáculos. Foi verificado que a altura mínima do sensor de cor 

para que o robô pudesse ultrapassar o redutor de velocidade 

deveria ser de aproximadamente 1 cm. Os sensores ficaram 

posicionados à frente do robô (Figura 6). Um no lado esquerdo 

e outro no lado direito, com distância entre eles de 

aproximadamente 4 cm. O ângulo entre os sensores e a roda foi 

de aproximadamente 20 graus (ângulo de entrada na rampa). 

 

Figura 4 - Robô da Equipe CIOB-01. 

 

Figura 5 - Robô da Equipe CIOB-02. 

 

 

Figura 6 - Posicionamento dos sensores. 

 

4 CONCLUSÕES 

Verificou-se que as atividades despertaram o interesse dos 

alunos, à medida que as etapas foram executadas, sendo 

possível discutir com mais detalhes os conceitos envolvidos 

nos processos. Os aspectos positivos foram a contextualização 

das atividades e o desenvolvimento das habilidades e 

competências transversais e específicas. Dessa forma, os 

alunos gostaram dos desafios propostos e as atividades foram 

bem recebidas, houve interesse dos alunos em aprender os 

conceitos envolvidos no processo e os resultados foram 

satisfatórios. 
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