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Resumo 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.  
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Abstract: With the aim of understanding the use of robots, and 

motivated by the Olympiads developed in relation to robotics 

and informatics, it was realized the importance of the 

development of technologies within the school environment, so 

that, in the future, the students will be more integrated in the 

midst of robotics. It was proposed a project that, with the help 

of technology, would facilitate daily activities, using LEGO 

mindstorms kits from NXT, EV3 and its platforms in NXC and 

blocks language. The difference is in the fact that robotics is 

worked in a general form by letting students develop the robot 

in ways that interest them most. We obtained a good result with 

the interest of the students of several classes to participate in 

the assembly of robots, including students of the elementary to 

high school separated by levels of difficulty. 
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1 INTRODUÇÃO 

Partindo do interesse dos alunos em participar de atividades 

diferenciadas no ambiente da escola foi criado o projeto de 

robótica. Foram pesquisados formas e modelos de robôs para 

inspiração na criação de seguidores de linha para competição 

por exemplo, além de debates sobre assuntos relacionados à 

area da robótica como sobre inteligencia artificial, que é um 

tanto polêmico, principalmente no ensino médio. Também 

encontramos trabalhos relacionados ao ensino de lógica de 

programação nos ensinos fundamental e médio utilizando o 

Scratch.  

Entendemos por robótica educacional ambientes de 

aprendizagem que reúnem materiais ou kits de montagem 

compostos por peças diversas, motores e sensores controláveis 

por computador e softwares que permitam programar de 

alguma forma o funcionamento dos modelos montados. A 

robótica educacional vem sendo ampliada cada dia mais e 

vemos como as escolas vem procurando integrar esse tipo de 

aprendizagem na carga horária dos alunos.  

Com as mudanças tecnológicas e informacionais que a 

sociedade sofreu nos últimos anos, se faz cada vez mais 

necessário que as instituições de ensino incorporem ao seu 

currículo novas matérias que atendam as demandas do século 

XXI, sendo o ensino de programação nas escolas uma das mais 

importantes. 

Aprender a programar, além de preparar os alunos para o 

mercado de trabalho e para o sucesso profissional, fornece 

inúmeros outros benefícios tanto para os estudantes como para 

as escolas que lecionam essa habilidade. Podemos dizer que a 

criatividade e a curiosidade são os sentimentos que mais 

estimulam nossos alunos a permanecerem com as pesquisas. 

 

2 O TRABALHO PROPOSTO 

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.  
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Hoje em dia, é mais comum ver equipes de programadores 

trabalhando em conjunto do que programadores solitários e 

reclusos e que não precisam do contato com outras pessoas. É 

só observar os escritórios abertos de muitas das grandes 

empresas da área, como a Google e o Facebook. 

Portanto, aprender a programação nas escolas é uma ótima 

maneira de estimular os alunos a trabalharem em equipe, 

desenvolvendo suas capacidades sociais e emocionais. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

De forma organizada, os alunos  que participam semanalmente 

dos encontros de robótica se dividiam em programadores e 

montadores/organizadores para manter uma ordem melhor, são 

por volta de 13 pessoas que participaram durante o ano todo. O 

único lugar utilizado foi a sala de tecnologia da escola e 

quando possível participávamos de oficinas de robótica 

ofertadas pela UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso 

do Sul).  

Em uma placa de MDF colocávamos fitas isolantes pretas e 

verdes para montarmos a pista de acordo com o objetivo que 

proporíamos ao robô.  

Quando falamos em programação de robô não podemos deixar 

de falar que são muitos os testes feitos até que fique tudo do 

jeito que você quer, poucos milissegundos digitados já fazem a 

diferença para seu robô não colidir com o obtáculo, enquanto o 

programador arrumava a programação os montadores já 

adicionavam as peças que precisavam ou retirava as que 

estavam atrapalhando. A partir dos nossos erros corrigíamos o 

que era necessário. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após alguns meses em programação e montagem conseguimos 

chegar aos nossos objetivos. Como resultado principal, que nos 

mostrou a eficiência de nosso projeto, fomos convidados a 

participar de feiras científicas estaduais e nacionais que nos 

empolgaram e nos fizeram sentir valorizados mesmo não 

possuindo tantos recursos, o que nos deu muita experiência, 

além das várias vantagens de trabalhar com a robótica como 

desenvolvimento do raciocínio lógico, aprendizado do inglês, 

desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas, 

estímulo ao trabalho em equipe, entre outros. 

 

Figura 1 – OBR Prática em Campo Grande (MS) 

 

Em relação à escola a programação é uma ótima maneira para 

estimular o desenvolvimento de alunos mais focados e 

engajados, o que melhorou as aulas nas outras áreas, 

principalmente em matemática e nas ciências. 

 

Figura 2 – Alunos montando robôs na sala de informática 

da escola 

Possuir a programação no currículo de nossa escola fez com 

que nos destacássemos das outras, sendo mais sintonizados 

com as novas exigências do século XXI. 

Além disso, tendemos a ter alunos que participam mais de 

eventos intelectuais, como olimpíadas de matemática e eventos 

científicos, ganhando assim mais destaque e prestígio 

educacional. 

 

Figura 3 – Alunos montando e programando robôs na sala 

de informática da escola   

 

4 CONCLUSÕES 
 

O que mais nos manteve fortes em permanecer com o projeto 

foi a união e a determinação que tínhamos em alcançar o 

objetivo, mesmo havendo algumas falhas de programação por 

ser algo complexo de aprender. 

Trabalhando dessa forma, em que o aluno é livre para 

desenvolver o robô com poucas restrições, foi muito bom para 
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estimular a criatividade entre todos,. A robótica é um trabalho 

maravilhoso para ser empregado nas escolas e seria muito bom 

se em todos os lugares houvesse essa oportunidade.  

Começar com olimpíadas teóricas antes da parte prática é a 

melhor forma de encontrar alunos com maior aptidão  e que 

demonstrem maior interesse em desenvolver um bom projeto. 
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