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Resumo: Objetiva apresentar o trabalho realizado 

pelos alunos da supergeeks, localizada na cidade de João 

Pessoa – PB, visando participar da Mostra Nacional de 

Robótica - MNR, no ano 2019. Nele denotamos a 

importância da veiculação do ensino através da robótica, 

compreendendo sua dinamicidade e valiosa colaboração em 

um processo evolutivo no âmbito da educação. Tendo ciência 

disto, busca-se despertar o interesse da pesquisa entre os 

alunos, utilizando a robótica como ferramenta, para auxiliá-

los de forma ativa através do jogo 

“ARDUGAMEGENNIUS: aprendendo de forma 

divertida.”. Desta maneira aplicamos alguns conceitos 

matemáticos, conhecimentos básicos de ciências da 

computação, de eletrônica, da cultura maker, como também, 

da língua inglesa, do trabalho em equipe e da memorização, 

através da construção do game, cujo objetivo final é a 

melhoria nos índices do SAEB de nossa região. 

Palavras Chaves: Robótica, Educação, Arduino, Game, 

Programação, Cultura maker. 

Abstract:  

It aims to present the work done by the students of supergeeks, 

located in the city of João Pessoa - PB, aiming to participate in 
the National Robotics Exhibition - MNR, in the year 2019. In it 

we denote the importance of teaching through robotics, 

understanding its dynamics and valuable. collaboration in an 

evolutionary process in the field of education. Being aware of 

this, we seek to arouse the interest of research among students, 

using robotics as a tool to actively assist them through the game 

"ARDUGAMEGENNIUS: learning in a fun way.". In this way 

we apply some mathematical concepts, basic knowledge of 

computer science, electronics, maker culture, as well as English 

language, teamwork and memorization, through the 

construction of the game, whose ultimate goal is to improve the 

indexes. SAEB from our region. 

Keywords: Robotics, Education, Arduino, Game, Programming, 

Culture maker. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade, vivenciamos a “indústria 4.0”, 

onde a linguagem computacional, a internet das coisas, a 

inteligência artificial, os robôs e outras tecnologias se somam 

para dinamizar os processos no mais diversos segmentos. Em 

face deste panorama em que a tecnologia se faz presente e 

atuante, inclusive na educação, a robótica, as tecnologias em 

suas variadas formas, é um dos caminhos para a implantação de 

um currículo inovador nas escolas, pois, além de facilitar a 

compreensão de conteúdos curriculares, possibilita o 

desenvolvimento de diferentes habilidades, ampliando a 

capacidade cognitiva dos alunos através de uma ferramenta que 

une teoria e prática, e que a criatividade é o infinito das 

possibilidades. 

Segundo Zilli (2004, p.77)  

A Robótica Educacional é um recurso 

tecnológico bastante interessante e rico 

no processo de ensino-aprendizagem. 

Ela contempla o desenvolvimento 

pleno do aluno, pois propicia uma 

atividade dinâmica. 

 

Pensando nesta construção, embasados através dos 

dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, por meio do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica- SAEB, cuja conclusão fora a 

seguinte no que condiz a Paraíba, conforme matéria do Portal 

Correio em 2018: 

“Para efeito de classificação, ficou 
definido que um desempenho estudantil 
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seria considerado “insuficiente” sempre 
que o aluno tirasse nota entre 0 e 3. E 
seria considerado “adequado” apenas 
quando a nota fosse de 7 para cima. 

Entre 4 e 6, o desempenho seria 
considerado apenas “básico”. 
Na média geral da Paraíba, portanto, 
entre alunos do 5º ano, 46,63% deles 
foram atestados com desempenho 
inferior em matemática. 

 

Desta maneira, constatamos que um dos maiores 

déficits de aprendizagem é na área da matemática e como forma 

de estimular nosso alunado a sempre pesquisar e estudar, 

propusemos neste projeto um elo interdisciplinar, contemplando 

os conceitos matemáticos, os conhecimentos básicos de ciências 

da computação, de eletrônica, da cultura maker, da língua 

inglesa trabalho em equipe e memorização. 

Sendo assim, resolvemos criar a nossa versão do jogo 

“genius, intitulando-o de “ARDUGAMEGENNIUS: 

aprendendo de forma divertida.”. 

O presente projeto está estruturado em 3 seções 

distintas, incluindo as discussões e a conclusão. A primeira 

seção versa acerca de nosso histórico com a robótica. A segunda 

nos convida a uma reflexão de nossa prática docente. E a última 

seção nos proporciona o conhecimento de toda estrutura do 

presente projeto. 

 

 

2 NOSSO HISTÓRICO 

 

O trabalho em conjunto com os alunos da Escola de 

programação e robótica supergeeks é recente. Iniciamos nossas 

atividades de Robótica pedagógica nesta unidade este ano, 

participando pela primeira de um campeonato, a Olimpíada 

Brasileira de Robótica- OBR.  

Conhecedores da relevância de uma educação pautada 

na tecnologia, estamos dispostos a dedicar nossos esforços e nos 

posicionarmos, como uma Escola construtora de saber e criativa 

no processo ensino aprendizagem. Acreditamos que: 

A escola precisa formar alunos capazes 

de interagir com a sociedade numa 
postura crítica, autônoma e acima de 
tudo responsável. Para isso, é preciso 
que ela proporcione experiências 
educacionais bastante diversificadas 
que não privilegie apenas o domínio do 
conteúdo, mas a sua significação, 
aplicação e utilização. (BASSO apud 

ANDRADE, 2004, p.1) 

 

É dessa forma, na busca pelo conhecimento, por esse 

compartilhamento de experiências e aprendizados, que 

desejamos participar da Mostra Nacional de Robótica – MNR 

2019. 

 

2.1 Aprendendo com a robótica 

A educação atual necessita de adequações pedagógicas 

que estejam relacionadas à estrutura organizacional da 

sociedade. Vivemos a era da informação, em que a internet, a 

tecnologia são princípios ativos de nosso cotidiano, e 

consequentemente da escola. 

O educador precisa descobrir 
alternativas que colaborem para que o 
estudante reconheça o sentido da 
ciência, compreenda suas construções e 
implicações para sociedade, realize 

estimativas e formule hipóteses, 
conduzindo-o assim, não somente para 
o desenvolvimento cognitivo, mas a um 
conhecimento do seu ser e do seu 
entorno. (MORAES, 2010, p. 46). 

Nessa perspectiva, os educadores necessitam modificar 

suas metodologias de ensino e recursos, proporcionando ações 

didáticas significativas para seus alunos. Desta forma, inserimos 

a nossa realidade escolar a robótica, um recurso digital que pode 

ser usado em sala, como uma alternativa pedagógica, criativa e 

que pode facilitar a aprendizagem de conceitos e resolver 

desafios de componentes curriculares. É a partir disso que inicia-

se o trabalho voltado à robótica pedagógica, baseado no 

processo de mudança na educação contemporânea. 

 

 

3 CONHECENDO O ARDUGAMEGENNIUS: 

 

Em nosso projeto, pretendemos despertar o interesse da 

pesquisa entre os alunos, utilizando a robótica como ferramenta, 

para auxiliá-los de forma ativa através do jogo 

“ARDUGAMEGENNIUS: aprendendo de forma divertida.”, 

que é a aplicação real dos conceitos aprendidos em aula, 

palpável e lúdico.  

Para desenvolver nosso game, nos inspiramos no jogo 

“genius” lançado em 1980 no Brasil pela Brinquedos Estrela, 

cujo objetivo era estimular a memorização de cores e sons. 
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Baseada na cultura maker, cuja temática é tomar o poder 

nas mãos, ter coragem e iniciativa para construir, em nossa 

versão utilizamos, materiais eletrônicos e recicláveis. Além de 

programarmos em blocos no “Blocklyduino” que proporciona 

uma facilidade no ensino aprendizagem do aluno.  

Para lograrmos êxito em nosso projeto, fizemos uso do 

Arduino para controlar e executar os comandos de programação 

que fizemos no Blocklyduino; como também utilizamos a 

protoboard, os resistores, os jumpers, os leds e os push bottons 

para estruturar o nosso game; além de materiais recicláveis, 

como o papelão, para ser a carcaça do nosso protótipo. 

 

 

Figura 1 – Protótipo ARDUGAMEGENNIUS. 

 

A fim de proprocionar um melhor entendimento, 

separamos e descrevemos os materiais utilizados na construção 

de nosso protótipo: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Materiais 

 

  

Utilizamos o papelão para fazermos a base da caixinha de 

nosso protótipo. O papel cartão para complementar a cobertura 

da caixinha, já que estamos utilizando Arduino e nosso game 

poderá ser jogado por pessoas de qualquer idade, resolvemos 

cobrir o Arduino, a protoboard, os jumpers, os resistores e a 

bateria, deixando a mostra apenas os led’s, os push buttons e o 

buzzer, para que quando usado não haja o risco de desconectar 

nenhuma ligação do ARDUGAMEGENNIUS. 

Para montar a protoboard, estudamos sobre todos os 

componentes que utilizamos no projeto (Arduino, a protoboard, 

os jumpers, os resistores, bateria, os led’s, os push buttons e o 

buzzer), aprendemos também a desenhar no Fritzing, que nos 

propiciou agilidade na hora de montar a protoboard. 

 

 

Figura 2 – Esquema de montagem da protoboard 

 

No que condiz a programação, utilizamos o Blocklyduino, 

uma ferramenta de programação em blocos disponibilizada pela 

“easycoding.tn”. É valido destacar que dentro do contexto de 

programação, os blocos são a unidade fundamental e podem 

representar comandos, condições, objetos e muitos outras 

variáveis que fazem parte da construção da lógica. Através de 

uma interface gráfica, os alunos conseguem visualizar e 

aprender com uma sequência lógica de blocos. 

 

Figura 3 – IDE de Programação do Blocklyduino 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A robótica torna-se uma valiosa ferramenta, que aliada 

a outras tradicionais só tem a enriquecer ainda mais o processo 

de ensino aprendizagem. A interação, programação, e a 

possibilidade de trabalhar em conjunto com os robôs, 

proporcionam ao alunado, de modo geral, uma nova forma de 

aprendizagem, colaborando para um processo de ensino 

diferenciado.  

A fase inicial de nosso projeto está voltada a aplicação 

de alguns conceitos matemáticos, conhecimentos básicos de 

ciências da computação, de eletrônica, da cultura maker, como 

também, da língua inglesa, do trabalho em equipe e da 

memorização, através da construção do 

ARDUGAMEGENNIUS, cujo objetivo final é a melhoria nos 

índices de do SAEB de nossa região. Para isso, segmentamos 

nosso projeto em 2 fases. A inicial já mencionada e sua 

continuidade será a expansão para outras escolas de João Pessoa, 

através de oficinas ministradas pelos alunos envolvidos neste 

projeto, auxiliados pelos professores, ampliando e 

proporcionando a vários alunos a experiencia de construir e 

aprender conceitos complexos de forma divertida.  

O relato de experiencia dos alunos é extremamente 

positivo e motivador. A compreensão dos conteúdos propostos, 

a autonomia de construir um game e vê-lo em funcionamento é 

fascinante para os alunos e torna-se uma possibilidade viável de 

estimular e modificar positivamente os dados do SAEB em 

nossa região. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

A educação, portanto, é um campo fértil para o uso da 

tecnologia, tendo em vista a gama de possibilidades que 

apresenta, tornando a aprendizagem mais dinâmica e 

motivadora.  

Sendo assim, acreditamos que nosso projeto pode e já está 

fazendo a diferença no processo de ensino aprendizagem dos 

alunos envolvidos e fará com os demais alunos de nossa cidade 

e Estado.  

Entusiasmar os alunos nem sempre é fácil, principalmente 

quando se diz que trabalhará com matemática, mas inovar é a 

solução. propor o uso de ferramenta simples, como o 

Blocklyduino, trazer para a sala a  gameficação com o 

Classcraft, e principalmente, explor a forma lúdica de ensino dos 

professores, são as marcas fortes do projeto 

“ARDUGAMEGENNIUS: aprendendo de forma divertida.”. 

 . 
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