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Resumo: Projeto idealizado na Oficina de Robótica, as alunas decidiram fazer um projeto diferente, um protótipo que pudesse ajudar
pessoas de diversas formas. Primeiramente pensaram em focar nas pessoas cegas, após êxito nas pesquisas e na idealização, foi
estudada formas para adaptar o boné e a bengala para pessoas surdas, e também pensou-se na ideia de adaptar a bengala em uma
cadeira de rodas, caso a pessoa surdo cega, seja cadeirante. O protótipo foi desafiador, pensando que as alunas venceram barreiras,
apesar da falta de material colocaram o projeto em uso, e mostraram que são jovens que pensam no bem estar de todos ao seu redor,
com um projeto que visa a inclusão e mobilidade social. 

Palavras Chaves: Robótica, Oficina de Robótica, Meninas na Robótica, Educação.

Abstract: Project conceived in the Workshop of Robotics, the students decided to make a different project, a prototype that could help
people of diverse forms. Initially they thought of focusing on blind people, after successful research and idealization, ways to adapt
the cap and cane for deaf people were studied, and the idea of adapting the cane in a wheelchair was also considered if the person deaf
blind, be a wheelchair. The prototype was challenging, thinking that the students have overcome barriers, despite the lack of material
put the project in use, and showed that they are young people who think of the well being of everyone around them, with a project that
aims at social inclusion and mobility.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente a Oficina de Robótica Educacional está sendo ofertada em 10 escolas do municipio de Vila Velha, a UMEF Reverendo
Waldomiro Martins Ferreira, localizada na área rural, foi uma dessas escolas contempladas para executar o projeto de robótica, as
aulas já estão acontecendo desde 2017. Os alunos que tem a oportunidade de participar da oficina estão cada dia mais empolgados,
pois  eles  tem oportunidade  de  aprender  coisas  novas,  como noções  básicas  de  eletrônica,  programação,  além  de  trabalhar  as
disciplinar do curriculo nacional, tais como matemática, fisíca, inglês, entre outras. 

A oficina de robótica caracteriza-se por um ambiente de trabalho, onde os alunos conseguem montar e programar seu próprio projeto,
controlando-os através de um computador com o software Arduino IDE. Através da robótica, o educando será o construtor de seus
conhecimentos,  por meio de aulas,  observações  e  da própria prática.  Nas oficinas  de robótica  trabalhamos por  meio do ensino
colaborativo e a avaliação é feita de forma contínua com o raciocínio lógico, a criatividade, o trabalho em equipe, a autonomia e
responsabilidade dos estudantes, além do trabalho com os conteúdos de robótica e informática, de maneira a promover a socialização
entre os envolvidos.

O projeto “ Boné e bengala com sensor de obstáculos para cego surdo”, foi criado e pensado por três alunas, o que mais chamou a
atenção é que a Oficina é mais procurada por meninos, mas as meninas estão tendo um destaque surpreendente, sempre tendo ideias e
querendo participar cada vez mais. 

2 OBJETIVOS

 Integrar a pessoa cega surda no ambiente que ela habita;

 Inovar de forma tecnológica acessórios que servem de locomoção para a pessoa cega surda. 

 Facilitar a mobilidade.

 Integrar a pessoa cega surda cadeirante no ambiente que ela vive.
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3 O TRABALHO PROPOSTO

As meninas trabalharam pensando na hipótese de adaptar a ideia já vista na internet de um sensor de obstáculos para carros, de forma
que pudessem ajudar pessoas cegas e surdas. Foi usado 2 microprocessadores Arduino uno, 2 sensores de obstáculos (ultrassônico),
jumpers, 2 buzzer (inicialmente), 2 módulos de vibração, bengala, boné e o software Arduino IDE. As meninas adaptaram o sensor de
obstáculos usado em ré de carro para o boné e a bengala, assim só montaram o protótipo de forma a descartar a obrigatoriedade de se
usar protoboard, já que o projeto é feito para auxiliar na mobilidade, foi pensado em não deixar muitos objetos a fim de tornar o boné
e a bengala (que pode ser adaptada em cadeira de rodas) mais leves.

As três  alunas que projetaram dividiram as  tarefas,  uma pesquisava,  outra montava e uma auxiliava ambas na montagem e na
adaptação dos objetos. As meninas trabalharam com muita organização nas atividades e com vontade de superar seus objetivos,
Melhorando cada vez mais o protótipo inicial.

Figura 1 - Pesquisa e montagem.

4  MÉTODOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO

No primeiro  desenvolvimento desse projeto, as meninas adaptaram um sensor de obstáculos usado em carro (traseira/ré), no boné  e
na bengala. Assim, quando detectado algum objeto próximo o boné e/ou a bengala aptavam, mas as meninas queriam mais, por que
não adaptar para pessoas surdas cegas também? Resolveram então acoplar um módulo de vibração no boné e na bengala, com isso,
quando é detectado um obstáculo o boné e a bengala vibram, ajudando assim no desvio dos obstáculos. Não dadas como vencidas
pensaram em adaptar o sensor da bengala para cadeira de rodas, então caso a pessoa cega surda seja também cadeirante, ele poderá se
locomover mais independentemente.

Figura 2 - Materiais usados.
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Figura 3 - Protótipo Boné e Bengala.

5 CONCLUSÕES

A realização desse projeto proporcionou as alunas a possibilidade de modificar um projeto já existente, de forma a trazer a robótica
para ajudar pessoas, e a Robótica Educacional proporciona isso aos alunos, pegar algo que já existe e trabalhar em cima  e criar algo
novo, com muitas possibilidades e dando oportunidade a mostrar seu lado criativo. Meninas que nunca se interessaram pelo assunto,
agora estão sendo despertadas e mostrando que mulheres podem e devem entrar em áreas antes dominada por homens.  
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