
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DA ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A
SOCIEDADE
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E TECNOLOGIASÁREA: 

SUBÁREA: COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE BARRETOSINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ANDRÉ FALLEIROS TERÇARIOLAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARIA LUDOVINA AP. QUINTANSORIENTADOR(ES): 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

1 

 

IMPLEMENTAÇÃO DA ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO E SUA CONTRIBUIÇÃO 

PARA A SOCIEDADE 

 

1. RESUMO 

Na atualidade, vivenciamos grandes inovações tecnológicas, desde o primeiro 

computador para realizar cálculos estatísticos e as tentativas de construir algo que 

possa substituir a força de trabalho humano em condições extremas ou no trabalho 

repetitivo, mas o fato é que os nossos jovens entendem muito sobre o uso da 

tecnologia, no entanto, utilizando de forma errada ou superficial não extraindo todo o 

seu potencial. Com esta percepção que muitas escolas utilizam os recursos 

tecnológicos aliados a aprendizagem e assim, propor aos educandos uma nova 

forma de entender o mundo e até criar soluções inovadoras com o uso das TICs 

(Tecnologia da Informação e Comunicação) e da Robótica. O uso de computadores 

e robôs em sala de aula pode parecer algo distante para muitas pessoas, mas já é 

utilizado por muitas escolas aqui e fora do Brasil, seja no ensino fundamental do 

primeiro ano até o ensino médio aliado neste caso a Física ou em cursos de 

Tecnologias. Desta forma, ao longo do desenvolvimento deste trabalho são 

apresentados exemplos bem sucedidos desta nova metodologia em diversos níveis 

de ensino. 

2. INTRODUÇÃO 

A Robótica na sala de aula busca mostrar ao aluno a teoria e a prática, pois na 

programação do robô percebe-se os conceitos básicos e avançados, desta forma o 

uso da educação robótica como ferramenta para estimular os jovens no surgimento 

pelo interesse por áreas técnicas e de engenharia, computação, dentre outras, pois 

o contato com raciocínio lógico e abstrato podem despertar a busca de 

conhecimento relacionados matemática, engenharia, física e a tecnologia de 

maneira geral. 

Existem registros, desde os gregos, que apontam a utilização de um 

mecanismo que pode ser considerado o primeiro computador do mundo que poderia 

realizar previsões relacionadas à eclipse e às estações do ano (mecanismo de 

Anticitera), e ainda os experimentos de Leonardo da Vinci e seus autômatos (por 

exemplo, um leão autômatos que andava pelo salão que foi dado a um rei da época) 

até o uso extensivo da robótica nos dias de hoje em fábricas de montagem, 
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principalmente no ramo automotivo, ou ainda na exploração de petróleo em águas 

profundas e mesmo na exploração de outros planetas.  

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

Busca-se analisar a aplicação da Robótica nos meio de ensino básico, 

demostrando seu desenvolvimento no processo ensino-aprendizagem como uma 

ferramenta necessária para cursos que envolvam Tecnologia devido a sua dinâmica 

e às contribuições já vivenciadas dentro de outras instituições de ensino. Dentro 

desta perspectiva são realizadas oficinas de robótica com crianças e adolescentes 

do ensino fundamental e médio analisando os resultados em relação ao 

desenvolvimento do raciocínio lógico matemático das estrutura do robô e sua 

programação utilizando o material LEGO e outras para a introdução dos conceitos 

lógicos da programação em LOGO. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Abordar a aplicação dos conceitos de lógica de programação; 

 Aplicar os conceitos fundamentais das TICs na construção de sistemas 

robóticos que possam interagir com o ambiente através de sensores; 

 Criar variáveis, condições, blocos de repetição (loop), que são necessários 

para qualquer robô ou programações avançadas; 

 Relacionar a Robótica Educacional e os temas relacionados a sua 

programação com cenário acadêmico brasileiro.  

4. METODOLOGIA 

No desenvolvimento deste trabalho é realizada revisão de literatura em 

referenciais bibliográficos e artigos relevantes da área, com o estudo dos conceitos 

de programação, raciocínio lógico. O software utilizado como referência: LEGO 

MINDSTORMS, outras linguagens (C++ e JAVA).  

 

 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

3 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A Robótica é definida como a ciência dos sistemas que interagem com o 

mundo real com ou sem intervenção humana (Ullrich, 1987).  

A grande inovação na educação com o uso da robótica tem por característica a 

existência de um ambiente de aprendizagem onde o aluno pode montar e programar 

um robô ou sistema robotizado. Esta aprendizagem ocorre em sala de aula com 

ambiente próprio e a utilização de kits de robótica compostos por robôs ou conjuntos 

de peças, motores, sensores, software de programação, controle e avaliação 

constante processo. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A Rede de ensino SESI-SP desde 2007, no ensino fundamental de forma 

interdisciplinar e médio como auxílio da disciplina de Física obtém resultados 

positivos em torneios dentro e fora do país. Outro sistema também adotado pela 

Rede SESI em algumas escola no ano de 2012 é a utilização dos kits de Arduíno e 

sua programação que pode utilizar JAVA ou C++ para o ensino médio com 

participação de torneios como o da OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica), 

associada a SBC (Sociedade Brasileira de Computação). No ensino fundamental a 

participação é feita no torneio da FLL (First Lego League), competição a nível 

mundial, que possui várias seletivas nas quais estamos participando pela quinta vez. 

Espera-se através destas tecnologias e com a evolução da estrutura educacional 

neste segmento com acompanhamento individualizado dos educandos promover um 

despertar para novos horizontes com o desenvolvimento de bases solidas, raciocínio 

lógico, objetivando a criação de profissionais de base matemática necessários ao 

crescimento do país. 
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