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Com o objetivo de entender a utilização dos robôs, e 

motivados pelas Olimpíadas desenvolvidas em relação à 

robótica e informática, percebeu-se a importância do 

desenvolvimento de tecnologias dentro do meio escolar 

para que no futuro os estudantes estejam mais 

integrados no meio da robótica. Foi proposto um projeto 

que, com auxílio da tecnologia, facilitasse as atividades 

do cotidiano, utilizando kits de LEGO mindstorms  e 

suas plataformas na linguagem C e em blocos. O 

diferencial está no fato da robótica ser trabalhada de 

maneira geral deixando os alunos desenvolverem o robô 

de forma que mais lhe interessem. Obtivemos um bom 

resultado com o interesse dos alunos de várias turmas 

em participarem da montagem de robôs, incluindo 

alunos do fundamental ao ensino médio separado por 

níveis de dificuldade.  

o principal objetivo da robótica na escola é garantir o ‘despertar’ 

do olhar curioso, que levará o aluno a querer desvendar 

horizontes e (re) conhecer o poder de fazer acontecer pelas suas 

próprias mãos. O pesquisador Seymour Papert, baseado na teoria 

do construtivismo de Piaget, criou a abordagem construcionista 

que defende que o indivíduo, por meio do computador, é capaz de 

criar o seu próprio conhecimento. Nesta teoria a construção do 

conhecimento acontece de duas formas: quando o indivíduo cria 

um objeto no  

computador, como um jogo ou um programa, e quando ele cria 

algo do seu interesse e por isso torna-se mais motivado,  

Inicialmente trabalhamos com a proposta de um 

robô NXT seguidor de linha que fosse eficiente e 

elegante para conseguir percorrer um determinado 

trajeto, desviando de obstáculos utilizando 

sensores e que conseguisse utilizar uma garra de 

resgate de forma adequada. Depois começamos a 

desenvolver outros tipos de robôs, deixando o 

pensamento da competição (OBR) um pouco de 

lado.  O robô foi construído sendo utilizadas peças 

do Kit de Robótica EV3 sendo programadas a partir 

da linguagem NXC e a de blocos, respectivamente. 

Tivemos encontros de robótica semanais na sala 

de informática da escola, no contra turno, para que 

fossem feitos esses trabalhos, com todo o material 

necessário disponível para seu desenvolvimento 

como notebooks, internet e, claramente, os kits 

Nós formamos um grupo de 5 pessoas do ensino 

médio e 8 do ensino fundamental na parte prática. 

Na parte teórica nunca temos um número certo, 

todo ano várias pessoas mostram interesse nas 

olimpíadas teóricas levando às vezes mais de 60 

pessoas.  O estímulo ao trabalho em equipe está 

bem presente e se engana quem pensa que o 

trabalho do programador tem que ser isolado dos 

outros. Portanto, aprender a programação na 

escola é uma ótima maneira de estimular os alunos 

a trabalharem em equipe, desenvolvendo suas 

capacidades sociais e emocionais.  
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