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Resumo 

A tecnologia tem se mostrado uma tendência importante no ato de auxiliar 

crianças com deficiência visual (DV). Um robô inteligente será desenvolvido para 

ajudá-las se locomover e na atividade lúdica. O objetivo do projeto é facilitar o 

deslocamento e possibilite a interação de uma criança DV no ambiente escolar. 

Através de pesquisas bibliográficas será possível desenvolver um robô que suprirá 

as necessidades de crianças com DV dentro da escola. A Robótica Pedagógica 

configura-se como algo “novo” em relação às tecnologias comumente utilizadas no 

contexto ensino. Com isso, a robótica possibilita aos jovens o desenvolvimento de 

habilidades e competências, como a capacidade crítica, o raciocínio lógico e o 

discernimento para contornar dificuldades na resolução de problemas, vendo no erro 

um estímulo e encorajamento para realizações de suas tarefas. Será utilizado o Kit 

PETE-PNCA, que utiliza o software Legal. Como resultados preliminares espera-se 

que a criança tenha acessibilidade dentro da escola, e se divertir com o uso da 

tecnologia lúdica no ensino aprendizagem. 

Palavras-chave: Deficiente Visual. Robótica Pedagógica. Ludicidade. Ensino 

Aprendizagem. 

 

Introdução 

 No mundo contemporâneo, depara-se com várias crianças com algum tipo de 

deficiência, e uma delas é a deficiência visual (DV), em que a criança perde total ou 

parte significativa da sua visão, desenvolvendo assim dificuldades e desconfortos 

em sua vida escolar. Atualmente, observa-se que a necessidade da ludicidade está 

sempre presente no cotidiano escolar e isso vem contribuindo com as concepções 

psicológicas e pedagógicas do desenvolvimento infantil, um robô inteligente será 

criado para ajudar DV a se locomover e brincar, e dessa forma poderem praticar as 

atividades lúdicas que ajudam a favorecer aspectos da cognição. 

 As crianças com deficiência visual precisam ser integradas em todos os 

ambientes que vivem, seja na escola, na família, em ambientes sociais, religiosos ou 

de lazer e principalmente, no ambiente escolar pois, é um local em que a criança 

esta presente a maior parte do seu dia.  

 A integração escolar é um processo gradual e dinâmico, que assume 

diferentes formas segundo as necessidades e as características de cada aluno e o 

contexto da escola. (GIL, 2000, p.35) 



 Portanto, através de um robô inteligente, que a ajude se movimentar pelos 

ambientes sozinha, uma criança deficiente visual poderia se integrar melhor em seu 

ambiente escolar, de uma forma lúdica e divertida. Facilitaria sua locomoção pela 

sala de aula e demais locais dentro da escola. 

 

Objetivo 

 O objetivo principal é facilitar o deslocamento da criança deficiente visual (DV) 

no ambiente escolar. Tornar possível que o DV explore todo o meio escolar, brinque 

e interaja com as outras crianças. O robô inteligente guiará o deficiente e reagirá 

emitindo sons quando houver algum tipo de obstáculo ou objeto a sua frente. 

Metodologia 

 Será realizada uma pesquisa bibliográfica. Esse tipo de trabalho fornece ao 

pesquisador uma bagagem teórica, de conhecimento e de treinamento científico que 

habilitam a produção de trabalhos originais e relevantes. 

 Uma pesquisa bibliográfica bem feita depende de uma metodologia que saiba 

aplicar a função dos objetos de estudo ao trabalho desejado. “No sentido amplo, a 

pesquisa bibliográfica é entendida como o planejamento global-inicial de qualquer 

trabalho de pesquisa, o qual envolve uma série de procedimentos metodológicos, 

configurados em etapas de trabalho.” (MACEDO, 1995, p. 13) 

 Através de conhecimentos adquiridos por livros já publicados, artigos e 

pesquisas na internet sobre crianças com deficiência visual, ludicidade e robótica 

pedagógica que será possível desenvolver o robô inteligente que suprirá suas 

necessidades dentro da escola. 

 Será utilizado para o desenvolvimento do robô o kit PETE – PCNA que reúne 

ambientes e situações diversificadas de aprendizagem com sucatas, motores, 

sensores, rodas, pinos, parafusos controlados por um computador. O sensor de 

toque, som e  proximidade são as principais ferramentas, pois é através deles que a 

criança poderá ser notificada de que a sua frente existe um tipo de objeto ou 

obstáculo que possa interromper sua passagem. E também existirá um suporte na 

estrutura do robô para que a criança possa ali colocar seus brinquedos, materiais 

escolares e utensílios de sua necessidade, para que o robô conduza por onde for.  

 Sendo assim, com esse robô já organizado e programado de acordo com as 

necessidades de locomoção e diversão da criança DV, sua vida escolar será menos 

conflitante e mais alegre. Facilitando também a sua aprendizagem de forma lúdica 



Desenvolvimento 

A inclusão efetiva de crianças (DV) na escola é ter seu direito à educação 

garantida, ou seja, é possibilitar a essas crianças as mesmas condições das demais 

que freqüentam a mesma escola. 

 A criança DV dificilmente consegue interagir com os demais colegas sem a 

ajuda de terceiros, as brincadeiras e o espaço escolar se limitam, fazendo com que 

a criança DV se isole na maioria das vezes em que não encontra alguém quem 

possa ajudá-la. 

 O projeto visa melhorar significativamente a vida escolar de uma criança DV, 

ter uma companhia exclusiva que possibilite à essa criança explorar o ambiente 

escolar, interagir nas brincadeiras e ter uma maior participação pedagógica será um 

grande avanço para a inclusão efetiva. 

 Para que isso ocorra, é necessária a construção de uma ferramenta 

tecnológica inovadora (robô inteligente), que acompanha a criança em todo período 

escolar, auxiliando seu deslocamento através de sensores sonoros e táteis, e, que 

também auxilie a criança no transporte de seus brinquedos e livros (materiais). 

 

Resultados preliminares 

 Capacitar a criança DV para sua realidade escolar, de modo a ter 

acessibilidade aos locais dentro da escola e se divertir mais facilmente com uso da 

tecnologia lúdica. A ideia é de que um robô inteligente dê maior segurança, 

liberdade de locomoção, diversão, e facilite a integração da criança no meio escolar. 
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