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Resumo: Descreve um projeto em construção pela equipe de 

robótica da Escola Municipal Duque de Caxias, localizada na 

cidade de João Pessoa – PB, visando participar da Mostra 

Nacional de Robótica, no ano 2017. Nele espera-se evidenciar 

a importância da aplicação da robótica educacional no ensino 

fundamental e fazer com ela um paralelo com a leitura, 

tomando então a robótica como uma ferramenta indutora de 

leitura. Para este fim, surgiu a ideia de se fazer a construção de 

um protótipo que transportasse em seu interior livros e 

materiais literários diversos. Este robô irá transitar pelas salas 

de aula e será apresentado e utilizado pelos alunos das séries 

iniciais do ensino fundamental. O robô será dotado de motores, 

servos motores, sensores e mecanismos diversos que 

possibilitará a sua interação com os educandos e possibilitar o 

incentivo à leitura e sua apreciação, criando um momento de 

descontração e aprendizado. Para tal, realizou-se em conjunto 

com o corpo escolar, e fazendo-se uso de kit de robótica 

presente na escola, além de materiais alternativos e de fácil 

acesso pelos alunos, a construção de um protótipo que 

condizesse com o esperado, e que servisse como base para 

exposição. O material aqui apresentado ainda é um projeto em 

construção, e seu produto espera-se apresentar logo após sua 

finalização. 

Palavras Chaves: Robótica, Mecatrônica, Robótica 

Educacional, Robótica e leitura. 

Abstract: Describes a project under construction by the 

robotics team of Duque de Caxias Municipal School, located in 

the city of João Pessoa - PB, aiming to participate in the 

National Robotics Show, in the year 2017. It is expected to 

highlight the importance of the application of educational 

robotics in the Elementary school and make it parallel with 

reading, taking robotics as a reading-inducing tool. To this end, 

the idea arose of constructing a prototype that carried in its 

interior books and various literary materials. This robot will 

transit through classrooms and will be presented and used by 

elementary school students. The robot will be equipped with 

motors, motors, sensors and various mechanisms that will 

enable its interaction with the students and enable the reading 

incentive and its appreciation, creating a moment of relaxation 

and learning. For this, it was carried out in conjunction with the 

school corps, and using a robotic kit present at the school, in 

addition to alternative materials and easy access by the 

students, the construction of a prototype that fit the expected, 

and that As a basis for exposure. The material presented here is 

still a project under construction, and your product is expected 

to be submitted soon after its completion. 

Keywords: Robotics, Mechatronics, Educational Robotics, 

Robotics and Reading. 

1 INTRODUÇÃO 

A tecnologia adentra-se em nossos mais diversos ambientes de 

convívio, seja em casa, trabalho, escola, academia, e etc. São 

diversas as possibilidades e cada vez mais surpreendentes 

formas que ela apresenta-se e favorece o nosso melhor 

desempenho, lazer, e forma de realizar certas tarefas. 

Dentro da área da robótica, destacamos os robôs utilizados nos 

hospitais no Japão, os braços mecânicos e soldas automatizadas 

nas fábricas automotivas espalhadas pelo mundo.  

Foi então de interesse da equipe de robótica da Escola 

Municipal Duque de Caxias elaborar um protótipo de um robô 

automatizado que colaborasse para a dinamização do processo 

educacional, no tocante ao incentivo à leitura de crianças do 

ensino fundamental I (1º ao 5º ano). 

Construiu-se então este trabalho visando descrever os 

processos realizados até aqui, visando assim atingir os critérios 

estabelecidos para apresentação do nosso trabalho na Mostra 

Nacional de Robótica, edição apresentados para serem 2017, a 

ser realizada na Cidade de Curitiba, no estado do Paraná.  

Devido a nossa Unidade de Ensino está com um calendário 

escolar especial, algumas atividades foram adaptadas para 

obedecer um cronograma letivo diferenciado, por conta de 

reformas ocorrentes nas instalações físicas da instituição. 

Portanto, o que se apresenta aqui ainda é um esboço do que 

espera-se demonstrar presencialmente na MNR 2017. 



Mostra Nacional de Robótica (MNR) 

 

2 UM POUCO SOBRE A ESCOLA DUQUE 
DE CAXIAS 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias 

(EMEF Duque de Caxias), está situada no Bairro Costa e Silva, 

da cidade de João Pessoa. Atualmente oferece os dois 

segmentos do ensino fundamental, sendo eles: fundamental I 

do 1º ao 5º ano (da alfabetização à 5ª série na antiga 

nomenclatura), e o fundamental II compreende do 6º ao 9º (5ª a 

8ª série na antiga nomenclatura). 

Atualmente a EMEF Duque de Caxias conta com uma média 

de 500 alunos, divididos nos dois turnos, manhã e tarde, 

funcionando com 32 professores, 4 diretores (01 geral e 03 

adjuntos) e 23 funcionários; atende alunos de todo Bairro Costa 

e Silva, da comunidade do Taipa, sítios de Mumbaba e 

Engenho Velho, além de ter outros alunos de bairros vizinhos 

como Ernany Sátiro e João Paulo II. 

A partir de análise desenvolvida pelos educadores da Escola, 

observa-se que os educandos advêm de comunidades carentes e 

fazem parte de famílias sem estrutura, com baixo poder 

aquisitivo e muitas vezes sem renda fixa. O número de jovens 

por família varia de quatro (4) a oito (8) pessoas. Alguns dos 

problemas existentes são semelhantes aos de outros jovens de 

escolas públicas municipais: indisciplina e agressividade, falta 

de interesse no tocante à educação, problemas com a família, 

drogas, e  dificuldades em relação à sexualidade.  

A partir disso e de acordo com a complexidade e 

desenvolvimento da sociedade, a escola surge nesse contexto 

como instituição própria do educar e ensinar, permitindo aos 

educandos uma vivência de diversificadas situações e 

construindo o conhecimento, a partir das experiências trazidas, 

do lúdico, da troca de informações, da troca de diálogo, etc. 

3 ROBÓTICA E A LEITURA 

Haydt (2006, p. 286) destaca que “educar é formar e aprender é 

construir o próprio saber”. Diante disto, a EMEF Duque de 

Caxias, através da oficina de robótica educacional, busca 

colocar o alunado como construtores do próprio saber por meio 

da discussão, planejamento, construção e análise de protótipos 

decorrentes das aulas de robótica, fazendo um elo entre a 

robótica e o conteúdo de disciplinas das aulas convencionais. 

Sabendo disso, além da percepção da equipe pedagógica do 

baixo índice de leitura de alunos do ensino fundamental de 

nossa Unidade de Ensino, foi discutido como a robótica 

poderia promover o incentivo à leitura, pois compreende-se 

que esta  

possibilitará criar opiniões coerentes, 
reflexivas e críticas que enriquecerão a sua 

participação e o seu acompanhamento das 

aulas, ao mesmo tempo que aumentará a 
sua capacidade de relacionar o aprendizado 

da escola com a  sua vida cotidiana. 

(SILVA, 2005, p. 126) 

Surgiu então a proposta de criar um robô que fosse conduzido 

pela escola, e que em seu interior contivesse livros, gibis, 

quadrinhos, folhetos, e materiais literários diversos, que 

colaborasse para o desenvolvimento do imaginário do aluno, o 

“descobrir” de algo. Uma vez que o robô iria contribuir 

significativamente para criar um momento dinâmico, ao 

mesmo tempo educador, para o aluno, tendo em vista que 

despertaria a curiosidade de conhecer o conteúdo que estaria 

dentro do robô cada vez que ele passasse pelas imediações da 

sala de aula, corredores, ou ambientes nos quais estivesse 

trafegando. 

 

Figura 1 – Aluno fazendo contato com os Kits de robótica. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

O protótipo ainda está em fase de esboço, sendo preparado pela 

equipe de alunos em conjunto com o monitor de informática da 

escola.  

Atualmente, o projeto apenas conta com o mecanismo que irá 

conter os livros e que será aberto no momento em que o aluno 

acionar um dos sensores presentes no robô. Este mecanismo irá 

ser semelhante a uma gaveta, composta de material reciclado, 

emborrachado, motores de redução e trilhos metálicos. Os 

demais componentes do robô e sua estrutura estão sendo 

trabalhados e construídos paulatinamente. 

 

Figura 2 – Confecção do suporte para livros. 

 

Para a confecção do Robô, irá ser utilizado os seguintes itens: 

 Kit de robótica - contendo motores, rodas, servo 

motores, módulo de controle, sensores de luz, 

sensores de proximidade e peças metálicas.  

 Materiais alternativos como: 

o Isopor 

o Emborrachado 

o Madeira 

o Hastes de aço 

o Base de cadeira com rodas 

Os materiais acima descritos serão utilizados para os seguintes 

fins: 

Estrutura interna do robô – se fará uso das hastes metálicas e 

folhas de madeira leve para construir o esqueleto do robô, 
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dando suporte e sustentação para os componentes externos e 

eletrônicos que farão parte do robô. 

Corpo do robô – com esqueleto montado, irá se fazer uso do 

isopor para fazer a modelagem do corpo do robô de acordo 

com o esperado. Logo após, irá ser coberto com camadas de 

emborrachado de cores diversas, buscando deixar o robô 

caracterizado de forma harmoniosa e convidativa para as 

crianças. Nas articulações do corpo, irá ser instalado servo 

motores para movimento dos membros do protótipo, e a 

abertura de uma passagem localizada nas imediações do tronco 

do robô, onde irá ser posto a gaveta eletrônica.  

Base e mecanismo de locomoção – irá ser utilizado a base de 

uma cadeira com rodas, similar à de escritórios, para 

possibilitar o transporte e locomoção do robô, além servir para 

instalar o tronco do robô na base que suporta o acento da 

cadeira. 

Gaveta eletrônica – como o projeto de propõe a guardar e 

transportar livros no interior do robô, irá ser criada um 

mecanismo que possa servir como suporte que irá se 

movimentar e ser externado do robô no momento em que o 

aluno acionar um dos sensores presente no robô (que poderá 

ser um sensor de contato, proximidade ou outro que julgar-se 

necessário). 

Programação - A programação do Robô se dará no ambiente 

de programação Legal ©, software específico para o Kit de 

Robótica presente na escola e disponibilizado pela Rede 

Municipal de Ensino. Ele apresenta uma linguagem acessível e 

de fácil compreensão pelos alunos, ainda que não tenham 

conhecimento avançado de programação computacional. 

Os alunos iniciaram a construção dos protótipos em julho de 

2017, devido a diversas circunstâncias adversas como: 

preparação para Olímpiada Brasileira de Robótica – Etapa 

Paraíba, falta de recesso junino para preparação das atividades 

devido ao calendário letivo sofrer alterações e as aulas 

iniciarem tardiamente, recursos escassos, horário apertado para 

a oficina tendo em vista acontecer logo após final as aulas 

convencionais e próximo ao horário de almoço e saída dos 

alunos.  

Durante a elaboração do projeto piloto estão sendo discutidas 

diversas possibilidade de montagem, pois mesmo o Kit Alfa 

nos permitindo muitas possibilidades, necessita para isso 

algumas adaptações e reformulações de estratégias de 

montagem.   

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto, ainda que em construção, tem mobilizado toda a 

escola, uma vez que tem sido um dos desafios abraçados por 

todos que estão trabalhando arduamente para ver produto final. 

Em todo o trâmite realizado até o momento, vê-se um grande 

aproveitamento dos alunos envolvidos, os quais deixaram de 

ser ociosos e tornaram-se mais ativos, demonstrando um 

grande e valoroso esforço em ver sua criação finalizada. Para 

isto, fazem pesquisas, testes, adaptações, e análises dos 

processos realizados. 

Espera-se que com a conclusão do protótipo, o objetivo seja 

atendido, e que possamos por fim apresenta-lo a todos os 

membros da comunidade escolar, que não compreende apenas 

os educandos, mas também professores, funcionários, pais, 

responsáveis e demais escolas circunvizinhas. 

6 CONCLUSÕES 

Podemos afirmar que a robótica tornou-se uma ferramenta de 

grande valor no ensino fundamental, pois propicia ao alunado 

construir o seu conhecimento de forma mais material possível, 

dinamiza as aulas, influencia o estudante para uma carreira na 

área da tecnologia, além de propiciar um aprendizado de forma 

prazerosa e eficiente, atraindo ainda mais o aluno para sala de 

aula. 

Sugerimos cada vez mais a prática do uso da Robótica 

Educacional como instrumento pedagógico em atividades 

lúdicas, inspiradoras e contribuintes na educação, ainda que 

haja desafios existentes, pois ainda alguns educadores não se 

integram a práticas educacionais. 

Mesmo com o nosso protótipo estando em fase de “gênesis”, 

quer dizer, no início, queremos salutar a importância que tem 

para todos os envolvidos, uma vez que demonstra o interesse 

em apresentar o trabalho conjunto e que foi pensado para 

estimular à praticas educativas e integrar as crianças menores 

de nossa escola às tecnologias, criando-se assim uma 

socialização do projeto. 

Finalizando, desculpamo-nos por não apresentar um projeto 

com maior grau de conclusão, mas esperamos poder de forma 

satisfatória realizar sua devida exposição, e atingir nosso 

objetivo deste artigo. 
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ANEXOS 

 

Segue abaixo imagens da construção da gaveta eletrônica que 

será inserida no robô ao final do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Montagem do primeiro protótipo (Robô Zero) 

pelos alunos da oficina de Robótica  
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Figura 4 –Início da construção da gaveta eletrônica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 –Segunda fase da construção da gaveta eletrônica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 –Cobertura da superfície da gaveta eletrônica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 –Instalação de motores e roldanas da gaveta 

eletrônica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 –Gaveta eletrônica com livros 


