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RESUMO 

    Este projeto tem por finalidade a construção de uma interface robótica que 

possibilite tal aprendizado de forma simples e econômica, difundindo o 

conhecimento tecnológico de forma acessível por meio de uma arquitetura de 

aprendizado multidisciplinar. A proposta será aplicada a um protótipo com forma 

humanoide, nomeado como GT-Robot, e será composto por múltiplos componentes 

e funções, com a finalidade de fornecer uma ferramenta mediadora no 

desenvolvimento técnico, possibilitando um aprendizado contínuo a crianças e 

adultos. 

 

INTRODUÇÃO 

  O desenvolvimento cognitivo por meio de sistemas computacionais e 

metodologias de aprendizado ativo vêm se expandindo, graças profissionais que 

acreditam no desenvolvimento humano através do contato com a tecnologia. 

Diversos professores utilizam o exemplo do Instituto de Tecnologia do 

Massachusetts (MIT), que difundem a ideologia de que uma máquina é capaz de 

auxiliar no aprendizado de uma criança e que o conhecimento deve ser algo a se 

compartilhar. 

 Diversas instituições brasileiras tem se inspirado em tais metodologias, devido 

a isto, passaram a aplicar aulas de robótica educacional para crianças e 

adolescentes, tal aprendizado conta com kits estrangeiros de valor comercial 

elevado, cuja função será a de fornecer apenas algumas noções básicas de física e 

matemática a tais alunos.  

   A aplicação da robótica na educação possui um grande potencial ainda em 

desenvolvimento, por tanto, este projeto terá a função de ampliar tal aprendizado, 

reduzindo custos e auxiliando professores e alunos, através das arquiteturas de 

aprendizado presentes em um robô humanoide, vinculando um sistema de 

aprendizado multidisciplinar a uma ferramenta dinâmica de ensino. 

 

OBJETIVO 

O foco deste trabalho será o desenvolvimento de um robô humanoide de 

baixo custo para mediar o aprendizado através da tecnologia, difundindo a inclusão 

digital e tornando este tipo de experiência didática mais dinâmica e acessível.  



METODOLOGIA 

   A interface adotada para a construção do trabalho surgiu em meados de 

2015, quando houve a oportunidade de prestar serviços a um laboratório acadêmico, 

auxiliando o ensino de robótica educacional para jovens de 10 á 17 anos. 

Transformar a sala de aula em um ambiente confortável para descobertas, colocar o 

professor entre os alunos e mostrar que o “erro” faz parte do aprendizado, isso os 

encorajava a desenvolver projetos e ir mais longe, atingindo premiações em 

campeonatos nacionais como o TJR e o ITR.  Esse período de quase três anos 

permitiu uma avaliação referente ao desempenho juvenil em plataformas como o 

Arduino IDE, todos aprenderam ao menos o básico de linguagem C, e isso mostrou 

ser o suficiente para aprimorar seus níveis de inglês, raciocínio lógico, matemática e 

até mesmo trabalho em equipe. 

   A eficiência desse trabalho será testada em uma coleta de informações por 

meio de pesquisas de campo, que serão divididas entre: avaliar a interação com 

indivíduos que nunca participaram de aula de robótica educacional e aqueles que 

possuem certo nível de conhecimento.  Tais pesquisas serão iniciadas a partir de 

Setembro, quando algumas partes que compõem o corpo do robô estarão prontas.  

 

DESENVOLVIMENTO 

  Inicialmente, o planejamento para a construção do GT-Robot fora voltado ao 

aprendizado infanto-juvenil, devido a isso resolvemos adotar uma aparência mais 

atrativa para o projeto dando-lhe aspectos felinos e um corpo bípede. Porém, 

mesmo que tamanha simpatia não atraia muito o público adulto, estudamos a fundo 

as possibilidades que tal projeto poderia proporcionar, afinal, seu interior é composto 

por três microcontroladores, um sistema de processamento dual core e 

coprocessador que opera em modo econômico (ULP), módulos de comunicação 

como Wi-Fi, Bluetooth e radiofrequência, em outras palavras, o usuário poderá 

avançar facilmente para uma lógica de programação mais avançada, desbravando 

programações em linguagem C, C++, Java, Phyton, Assembly, etc. 

   Até o presente momento, o projeto conta com as seguintes funções básicas 

de forma resumida:  

 Comunicação: USB, Wi-Fi, Bluetooth, radiofrequência e comando e 

reconhecimento de voz; 



 Deep Sleep: entra em descanso para poupar energia caso esteja ocioso; 

 Programação em pinos digitais, analógicos e virtuais; 

 Para interagir de forma física (toque): Sensores Capacitivos, Tácteis, Display 

Touch; 

 Para interagir com o ambiente: Sensor de Temperatura, Umidade, 

Luminosidade, Vibração, Hall (interagi com campo magnético).   

 

  E assim como qualquer humanoide, o GT-Robot conta com o auxílio de três 

sistemas embarcados, cada qual possibilitando um tipo de função e controle a nossa 

pequena ferramenta. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

  A estrutura deste projeto encontra-se em fase de desenvolvimento, embora 

possua programações, materiais didáticos e sistemas eletrônicos a todo o vapor, o 

corpo físico fabricado por meio de uma impressora 3D e cada peça consome o 

tempo mínimo de uma hora. O sistema se adapta a quaisquer níveis de 

conhecimento, auxiliando desde um aprendizado introdutório até o desenvolvimento 

de um servo com inteligência artificial, pois o mesmo poderá ser operado de forma 

versátil, possibilitando a construção de um projeto IOT (Internet das Coisas), ou uma 

simples dinâmica em blocos para acionamento de componentes. 
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