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PREFÁCIO
"I can't define a robot, but I know one when I see one."
-- Joseph Engelberger
A robótica educacional vem ganhando espaço no contexto educacional brasileiro
nos últimos anos. As iniciativas para se inserir a robótica em sala de aula nas mais
diversas áreas de ensino já abrangem trabalhos de conclusão de curso, dissertações de
mestrado e teses de doutorado. Os benefícios da robótica educacional tem impulsionado
a pesquisa, desenvolvimento de novas metodologias, ferramentas e formas de se fazer
robótica.
Com o apoio da Sociedade Brasileira de Computação – SBC , desde 2008, o
Workshop de Robótica Educacional – WRE vem buscando oferecer um ambiente aberto
e flexível para que pesquisadores, professores e entusiastas da robótica possam expor
suas ideias, experiências, ou mesmo apenas participar como ouvinte, e possivelmente
conhecer algum estudo de caso interessante que possa ser replicado em sua escola ou
região.
Em sua sétima edição, o Workshop de Robótica Educacional – WRE 2016
ocorreu juntamente com o Robótica 2016 na cidade de Recife/PE. Este evento agregou a
maioria dos eventos de robótica do Brasil e da América Latina, incluindo a Olimpíada
Brasileira de Robótica, o Simpósio Brasileiro de Robótica, o Latin American Robotics
Symposium, Latin American Robotics Competition, dentre outros eventos.
Aproveitamos para agradecer ao Professor Henrique Foresti, organizador geral
dos Eventos de Robótica 2016, anfitrião desta edição do WRE, que nos propiciou um
excelente evento.
O presente texto inclui vinte três artigos que foram submetidos e aceitos para
publicação na sétima edição do Workshop de Robótica Educacional após revisão de
pelos menos 2 revisores.
Acreditamos no que Anuradha A. Gokhale afirmou em seu estudo publicado em
1995 sobre aprendizado colaborativo, o sucesso dos autores dos trabalhos presentes
neste texto determinarão o sucesso de futuros autores das próximas edições deste
Workshop. Estamos certos de que esses artigos contêm informações interessantes, que
podem ser reutilizadas e adaptadas para um uso mais abrangente e contínuo da Robótica
Educacional no Brasil e no mundo.

Profa. Dra. Sarah Thomaz de Lima Sá – IFRN
Prof. Dr. Rafael Vidal Aroca – UFSCar
Prof. Dr. Luiz Marcos G. Gonçalves – UFRN
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A ROBÓTICA COMO ESTILO DE APRENDIZAGEM
NO CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE
Paulo H.C. Pereira, Juliano C. Miranda, Daniel S. Alcântara, José Eduardo S.
Gomes, e José Lima Jr
Departamento de Mecatrônica (DMCVG) – Unidade Varginha – Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
Av. Imigrantes, 1.000 – 37.022-560 – Varginha – MG – Brasil
{paulovga,coelhojm,dalcantara,jeduardo,josejunior}@varginha.cefetmg.br

Abstract. This paper describe a methodological experience in the design
process, organization and planning to use robotics as a learning style tool.
The development methodology was used to decomposition analysis problems
and solutions. The technique is to identify a problem in a real situation,
decomposing the overall problem into parts and analyze in detail the
requirements of each party. From the definition of the problem and its
requirements are then designed the possible solutions to the identified
subparts. The choice of a particular solution is to ensure that the desired
requirements are met optimally.
Resumo. Este trabalho visa descrever uma experiência metodológica no
processo de concepção, organização e planejamento para utilização da
robótica como uma ferramenta de estilo de aprendizagem. A metodologia de
desenvolvimento utilizada foi a de decomposição de problemas e análise de
soluções. A técnica consiste em identificar um problema dentro de uma
situação real, decompor o problema geral em partes e analisar
detalhadamente os requisitos de cada parte. A partir da definição do
problema e de seus requisitos, são então concebidas as possíveis soluções
para os subpartes identificadas. A escolha por uma determinada solução visa
garantir que os requisitos desejados sejam atingidos de forma otimizada.

1. Introdução
Um dos grandes desafios educacionais está associado à habilidade de combinar
conhecimentos teóricos e práticos para atender às necessidades humanas colocadas
geralmente como problemas reais a serem resolvidos. A complexidade do mundo
moderno exige uma formação profissional com um perfil abrangente. As habilidades
técnicas devem ser associadas à capacidade de julgar, de comunicar ideias, de trabalhar
em grupo e negociar coletivamente decisões.
Para realizar esta tarefa, entretanto, é necessário levar em consideração as teorias
da aprendizagem produzidas por áreas científicas tais como a pedagogia, a psicologia e
a epistemologia, bem como realizar experimentações pedagógicas que possam gerar
resultados capazes de, gradativamente, ir desenvolvendo um novo modelo.
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Neste sentido, se busca demonstrar neste trabalho o resultado de práticas
pedagógicas desenvolvidas nos cursos técnicos de nível médio profissionalizantes do
CEFET/MG, Unidade Varginha, Brasil, sobre o desenvolvimento do ensinoaprendizagem quando os alunos utilizam a robótica como ferramenta lúdica de
consolidação e autodesenvolvimento de conhecimentos, tendo o projeto como foco
desta ferramenta e tendo como metodologia o Construcionismo, de Seymour Papert.

2. Metodologia
A essência da atividade profissional, seja ele engenheiro ou técnico de nível médio, é
desenvolver projetos baseados em necessidades reais, sob restrições reais, e para operar
em um mundo real. Para levar em conta todos estes fatores, o engenheiro e o técnico,
ambos com visão empreendedora, precisam desenvolver uma visão sistêmica para
compreender a totalidade e o relacionamento entre as partes do problema que pretende
resolver.
Além dos conhecimentos técnicos, formam a base das habilidades requeridas do
engenheiro ou técnico a capacidade de julgamento crítico de alternativas e a capacidade
de propor aplicações tecnológicas criativas, mediante o trabalho cooperativo com outros
profissionais.
Suas decisões devem ser tomadas fundamentadas em questões de ordem técnica,
econômica, social e ética. As habilidades citadas devem, portanto, ser amplamente
estimuladas ao longo de seu curso, se possível, desde o primeiro dia do curso.
Segundo Bazzo: “pode-se admitir como hipótese que se o projeto é a atividade
integradora da prática profissional, também deve ser o elo integrador da formação
acadêmica que prepara o aluno para o exercício da profissão. O projeto deve ser
utilizado ao longo de todo o curso de engenharia para integrar os conteúdos teóricos aos
práticos como também integrar a formação acadêmica como um todo à vida
profissional” [Bazzo, Pereira e Linsingen 2000].
Com base no descritivo anterior, se sugere o uso da Robótica como ferramenta
de consolidação de conhecimento e inter-relacionamento entre a fundamentação teórica
e a construção prática (mundo real), mediante a metodologia Construcionista.
De acordo com Pereira, “A utilização de uma metodologia em que o aluno
consolida suas informações mediante a utilização do lúdico deve ser vista sob dois
aspectos: como uma contribuição à solução do problema geral capaz de integrar a
formação acadêmica às exigências da vida profissional; e como um campo de
experimentação de novas abordagens do ensino de engenharia, cujos resultados podem
servir de base para o desenvolvimento de um novo modelo de ensino na área
tecnológica” [Pereira 2004].
A metodologia de trabalho utilizada está fundamentada na Teoria de
Aprendizagem Construcionismo, que tem sua origem na década de 1960, com o trabalho
desenvolvido por cientistas do MIT, liderados por Seymour Papert, matemático e
pesquisador da área de Inteligência Artificial.
Segundo Papert, uma estratégia de aprendizagem eficaz consiste no
desenvolvimento de projetos em grupo. Os projetos devem ser suficientemente abertos
para permitirem abordagens diferentes e ao mesmo tempo restritas o suficiente para
WRE 2016 – 10 e 11 de Outubro de 2016 – Recife – PE
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permitir que diferentes abordagens sejam comparadas [Papert 2008]. A ideia defendida
por Papert é a de que “não são as regras de resolução que resolvem o problema; é pensar
sobre o problema que promove a aprendizagem” [Papert 2008]. Além disto, a discussão
de um problema com outra pessoa também contribui para promover a aprendizagem.
Na visão construcionista, não existe um “método de ensino”, porque isto
pressupõe transmissão de conhecimentos e, “quando o conhecimento é distribuído em
minúsculos pedaços, não se pode fazer nada, exceto memorizá-lo na sala de aula e
escrevê-lo no teste” [Papert 2008]. Papert critica, assim, a concepção tradicional da
escola, que considera a inteligência como inerente ao ser humano, desnecessária e até
impossível de ser desenvolvida. Ao contrário disto, ele afirma que só quando o
conhecimento está integrado num contexto de uso é que se pode ativá-lo e, ao corrigir
sucessivamente as falhas de compreensão, realmente adquiri-lo.
O professor, dentro da teoria construcionista, tem um papel não apenas técnico
de promover a aprendizagem, planejando e coordenando as atividades desenvolvidas na
forma de projeto pelos alunos, mas também de ser um construtor do seu próprio
conhecimento pedagógico. Isto só pode ocorrer, segundo Papert, se o professor também
estiver envolvido sintonicamente com a atividade de aprendizagem em questão. Assim
como Piaget afirmou que brincar é o trabalho das crianças, Papert relata que é preciso
desenvolver a ideia de que o trabalho deve ser o “brinquedo” (divertido e prazeroso) dos
adultos.
A estruturação da metodologia é proposta da seguinte das seguintes fases:
Exploração, Experimentação, Solução e Avaliação.
A fase de exploração do tema focaliza a atenção dos alunos para o projeto a ser
desenvolvido criando a motivação e o envolvimento necessário. Esta fase é importante
para estabelecer a conexão entre o problema atual e os conhecimentos e estratégias
adquiridos anteriormente.
A experimentação real possibilita aos alunos agir diretamente sobre os objetos e
abstrair suas propriedades físicas. Este processo é chamado de abstração empírica.
Na fase de solução do desafio, as concepções pré-existentes e as descobertas
derivadas da ação direta sobre os objetos na fase de experimentação são combinadas
visando á resolução do problema. Esta fase também irá fornecer os elementos cognitivos
necessários para criar generalizações e reestruturações do conhecimento. O processo que
permite estas generalizações é chamado de abstração reflexiva, e é utilizado pelos
alunos na fase de reelaboração do conhecimento para construir representações formais
do conhecimento.
Nas atividades práticas, também os protótipos são considerados para análise dos
resultados. Os instrumentos avaliativos são selecionados conforme a classe de
fenômenos da aprendizagem a ser observada, uma vez que tal tarefa não é facilmente
avaliada em termos quantitativos. Em outras palavras, os instrumentos utilizados
permitiriam detectar um nível qualitativo de consecução das aprendizagens desejadas,
sem efetivamente medi-las no sentido quantitativo.
Por observação direta, se entende, “a técnica de coletar informações sobre um
dado fenômeno diretamente no contexto em que o mesmo ocorre” [Minayo 2001]. Esta
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observação se aplica aos casos os quais os fatores a serem observados são numerosos,
complexos e não admitem medidas quantitativas.
A análise de relatórios permite verificar um amplo espectro de fatores, tais como
a organização das ideias, o conteúdo, a lógica do raciocínio, a clareza, o domínio dos
conceitos, a criatividade, o senso crítico, a capacidade de expressão, entre outros
conforme foi possível compreender da obra “Por que avaliar? Como avaliar? Critérios e
instrumentos” [Santana 1999].
Por fim, são realizadas reuniões semanais, em datas e horários a serem definidas
e divulgadas aos alunos no primeiro mês de aulas, para se verificar o andamento dos
trabalhos, dirimir dúvidas que possam surgir ao longo dos trabalhos, orientar para os
próximos passos, bem como apresentar caminhos a serem tomados para que se
encontrem as possíveis soluções dos problemas que se apresentaram ao longo do
trabalho.

3. Tema Proposto
Se propõe o desenvolvimento de um veículo guiado automaticamente (Autonomous
Guided Vehicle – AGV). AGV’s são robôs móveis não tripulados desenvolvidos para
receber e executar instruções que seguem uma rotina programada dentro de parâmetros
de movimentação (por exemplo: marcadores sensoriais, trilhos no chão ou ativação por
lasers).
Segundo Kim, “O AGV consiste em um veículo elétrico programado, guiado
através de trilhos, sensores ópticos, rádio frequência ou a laser. Oferece segurança e
velocidade em operações ininterruptas, podendo transportar caixas, carrinhos ou pallets.
Além disso, favorece as condições ambientais e acústicas da fábrica (sem ruído)” [Kim,
Tanchoco e Koo 1999].
Para Atlee (2011), o AGV “é uma das tecnologias mais interessantes para
transportes de materiais nas indústrias, principalmente no que diz respeito a pagamento
de produção (logística), coleta do material do armazém e transporte até a linha de
montagem, seu transporte é seguro e eficaz, trazendo grandes benefícios à produção e
aos usuários deste sistema”.
Esses robôs são frequentemente utilizados em aplicações industriais para mover
materiais em torno de uma fábrica ou um armazém. A aplicabilidade e utilização dos
AGV’s ampliaram no final do século 20 e, hoje em dia, eles não estão mais restritos aos
ambientes industriais.
A rota é facilmente identificada, realizando-se para isto o traçado com uma fita,
na cor preta, com uma largura de 60 mm, em um piso normal de cimento. Nesta rota
poderá haver curvas suaves ou curvas retas, porém com ângulos não superiores a 90º.
Também poderá haver obstáculos momentâneos durante o percurso da rota, com o
objetivo de simular a passagem de pedestre, animal ou qualquer outro tipo de material, o
AGV deve, neste caso, parar sua movimentação até que o obstáculo saia da rota.
Em sua rota haverá 3 (três) postos de parada obrigatórias por um tempo prédeterminado, definido na data da apresentação final do projeto, e alocado ao longo da
rota de forma aleatória. Estas paradas serão devidamente identificadas por uma faixa, de
60 mm, distante da faixa da rota em 50 mm e perpendicular a esta.
WRE 2016 – 10 e 11 de Outubro de 2016 – Recife – PE
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Será considerado satisfatório a execução do projeto aquele AGV que realizar o
percurso da rota em 3 (três) voltas completas, respeitar todas as paradas obrigatória e as
paradas momentâneas por obstáculos, que serão inseridas aleatoriamente durante o
percurso final de entrega do projeto.
A Figura 1 apresenta um modelo de rota sugerida para estudos e entendimentos
aos alunos, baseado no trabalho “Implantação de um sistema AGV: Veículo Guiado
Automaticamente um estudo de caso”. [Souza e Royer 2013 e Silva 2012].

Figura 1. Modelo de rota sugerida para estudos e entendimentos aos alunos.

4. Resultados
Entre os instrumentos utilizados para observar os resultados, se pode citar a observação
direta do comportamento dos alunos durante a realização do projeto, a análise da
documentação escrita e a realização de entrevistas informais. Nas atividades práticas,
também os protótipos foram considerados para análise dos resultados. Os instrumentos
foram selecionados de acordo com a classe de fenômenos da aprendizagem a ser
observada por não ser facilmente avaliada em termos quantitativos. Em outras palavras,
os instrumentos utilizados permitiram detectar um nível qualitativo de consecuções das
aprendizagens desejadas, sem efetivamente quantifica-las.
Em relação ao aprendizado de habilidades, as atividades serviram para introduzir
a sua discussão e para verificar o nível de desenvolvimento inicial dos alunos.
Os relatórios de projeto evidenciaram que a maioria dos alunos compreendeu
que a atuação profissional não é marcada apenas pelo conhecimento técnico e que
atuação profissional do engenheiro tem implicações sociais profundas.
Além do conteúdo, a atividade prática também visou desenvolver as habilidades
de cooperação no trabalho em grupo, a capacidade de expressão oral e escrita, o
pensamento crítico, o pensamento criativo e a iniciativa.
A Figura 2 ilustra o momento extraclasse em que os alunos estão realizando
ajustes e programações em seus AGV´s. Já a Figura 3 mostra um momento da fase de
exploração do tema para focalizar a atenção dos alunos para o projeto a ser
desenvolvido criando a motivação e o envolvimento necessário.
Dentre as habilidades citadas, o pensamento crítico e a capacidade de expressão
oral foram as mais desenvolvidas na atividade de exploração. Mesmo os alunos mais
tímidos, e os que se mostravam menos interessados, contribuíram para a discussão. Das
discussões realizadas até então, esta marcou uma mudança no comportamento dos
WRE 2016 – 10 e 11 de Outubro de 2016 – Recife – PE
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alunos, que mostraram argumentações mais consistentes e fundamentadas, além de
respeitar mais as opiniões contrárias.

Figura 2. Alunos realizando ajustes e programações em seus AGV´s.

Figura 3. Fase de exploração do tema para focalizar a atenção dos alunos para
o projeto a ser desenvolvido, criando a motivação e o envolvimento necessário.

Os objetivos, na fase prática, consistiam em desenvolver uma compreensão inicial sobre
os conceitos gerais da engenharia e sobre os conceitos básicos da área de Automação
Industrial, Instrumentação e Controle, Mecânica, Eletrônica e Computação; desenvolver,
em caráter inicial, as habilidades profissionais exigidas dos técnicos em mecatrônica e
destacar o conceito de projeto como atividade essencial da profissão.
Os grupos conseguiram implementar seus respectivos protótipos, conforme
mostra a Figura 4. A qualidade das soluções variou conforme o grau de entendimento e
aplicação da metodologia de projeto. Contudo foi possível constatar o desenvolvimento,
principalmente, das seguintes habilidades: Pensamento crítico, Pensamento criativo,
Cooperação no trabalho em grupo, Capacidade de "aprender a aprender", Liderança e
Comunicação oral e escrita.

Figura 4. Os grupos e seus protótipos de AGV´s.

5. Conclusão
Os resultados obtidos mostraram que a metodologia de ensino-aprendizagem
desenvolvida é promissora em promover a aprendizagem de conceitos e habilidades. A
hibridização das teorias construtivista, histórico-cultural e construcionista forneceu uma
WRE 2016 – 10 e 11 de Outubro de 2016 – Recife – PE
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orientação segura para os procedimentos e ações pedagógicas nas mais variadas
situações ocorridas ao longo do projeto.
Os conhecimentos técnicos e as habilidades profissionais necessárias a um
técnico em mecatrônica foram integrados a partir da atividade de projeto, que se
constitui na própria essência da profissão. A ideia de que o projeto é o elemento
integrador da prática profissional foi estendida neste trabalho para considerá-lo também
como integrador da formação acadêmica e como elo que vincula os dois contextos.
Foi observado que as aprendizagens dos conceitos básicos e das habilidades
profissionais desejadas, para um técnico em mecatrônica, se desenvolveram em diversos
níveis. A metodologia demonstrou a necessidade de se desenvolver um modelo de
formação profissional capaz de integrar de forma conceitual e prática os conhecimentos
adquiridos ao longo do curso.
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Abstract. This paper presents a new teaching-learning process as a
contribution to improve public schools learning results. It was considered
topics of active methodology and educational robotics as tools that allow the
educators to introduce new teaching methodologies. It was used to motivate
the students in this process the implementation of an introductory course of
robotics oriented to high school students from the Federal Institute of
Education, Science and Technology of Paraíba – IFPB – Campus Picuí and
their participation in the Brazilian Robotics Olympiad – OBR. A
complementary result was the development of a low cost Arduino based
robotic platform. As results, it was evaluated the professional and social life
improvements of the students.
Resumo. Apresenta-se neste trabalho a discussão de novos processos de
ensino-aprendizagem como forma de contribuir para a melhoria das escolas
públicas. Para tanto, são abordados os tópicos de metodologia ativa e
robótica educacional como ferramentas que auxiliam os educadores na
introdução de novos métodos de ensino. Para tanto, utiliza-se como incentivo
nesse processo, a realização de um Curso de Introdução à Robótica para os
alunos do ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Paraíba - IFPB Campus Picuí e a participação de tais alunos
na Olímpiada Brasileira de Robótica – OBR. Como forma de viabilizar tal
participação foi desenvolvido um kit alternativo de robótica, utilizando a
plataforma de desenvolvimento de baixo custo Arduino. Como resultado foram
analisados os impactos na vida social e profissional dos alunos.
Palavras-chave: robótica educacional, metodologia ativa, escolas públicas.

1. Introdução
A robótica educacional é uma atividade que desperta o interesse dos envolvidos com o
intuito de desenvolver estruturas de hardware e software com o objetivo de solucionar
alguma situação-problema [Miranda, 2010]. Segundo Schons [Schons, 2004], a robótica
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pedagógica “constitui nova ferramenta que se encontra à disposição do professor, por
meio da qual é possível demonstrar na prática muitos dos conceitos teóricos visto em
sala de aula, os quais as vezes são de difícil compreensão, motivando assim, tanto o
professor quanto principalmente o aluno”.
Os kits de robótica educacional disponíveis no mercado, apesar de serem muito
eficientes em relação a facilidade de utilização por parte de alunos e professores,
possuem preço relativamente elevado para aquisição, especialmente por conta de serem,
em sua maioria, produtos importados. Com o intuito de suprir essa dificuldade, é
proposto a utilização de plataformas de hardware e software livres e de baixo custo,
como a placa de desenvolvimento Arduino, a fim de serem utilizados na realização de
atividades de robótica nas escolas.
O presente trabalho tem como objetivo principal a discursão da robótica
educacional como instrumento de ensino nas escolas públicas, utilizando, como
elemento motivador, a participação dos alunos na Olimpíada Brasileira de Robótica OBR, a partir da utilização do kit de Robótica Educacional denominado Proteus, o qual
é baseado no emprego da plataforma de desenvolvimento Arduino®. Dessa forma, serão
analisados os impactos da participação dos alunos em atividades regulares de robótica.

2. Fundamentação
A utilização da Metodologia Ativa pode ser considerada como a forma de desenvolver o
processo de aprendizagem utilizando experiências reais ou simuladas em diferentes
contextos [Bastos, 2006] e [Berbel, 2011]. Segundo Campos (2011), a Aprendizagem
Baseada em Problemas (Problem Based-Learning – PBL) tem entrado em destaque
como uma modalidade de aprendizagem ativa e como práticas inovadoras na educação.
Segundo o Dicionário Interativo da Educação Brasileira (2016), o termo
Robótica Educacional é utilizado para caracterizar ambientes de aprendizagem que
reúnem materiais de sucata ou kits de montagem compostos por peças diversas, motores
e sensores controláveis por computador e softwares, permitindo programar, de alguma
forma, o funcionamento de modelos montados. De acordo com Maisonnette (2002), a
robótica possui grande importância como ferramenta interdisciplinar, pois a construção
de um novo mecanismo, ou a solução de um novo problema usualmente ultrapassa a
sala de aula, fazendo com que a busca do aluno por respostas em outras disciplinas
aumente consideravelmente.
A robótica educacional se utiliza de equipamentos e materiais para a concepção
de um projeto, construção e manipulação do mesmo. Dessa forma, há vários kits de
robótica educacional disponíveis no mercado para tal fim, de acordo com faixa etária ou
ambiente de ensino, ou seja: infantil, fundamental, médio, graduação e pós-graduação.
A Olimpíada Brasileira de Robótica – OBR faz parte do calendário anual de
olimpíadas científicas brasileiras, apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – CNPq, que utiliza a temática da robótica. Possui grande
aceitação do público jovem por estimulá-los às carreiras científico-tecnológicas,
identificar jovens talentosos e promover debates e atualizações no processo de ensinoaprendizagem brasileiro [OBR, 2016].
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Seu público é restrito a alunos de escolas públicas e privadas do país que estejam
no ensino fundamental, médio ou técnico. Vale ressaltar que a OBR é uma iniciativa
pública, gratuita e sem fins lucrativos.
Como forma de implementar um kit de baixo custo para o ensino da robótica, foi
utilizado o Arduino®, que é uma plataforma de prototipagem de código aberto baseado
no modo “fácil de usar” de hardware e software [Arduino, 2016]. As placas Arduino são
projetadas com um microcontrolador Atmel AVR e são capazes de ler entradas, como
exemplo: a luz em um sensor, um dedo em um botão, ou uma mensagem de Twitter, e
transformá-lo em uma saída, como por exemplo: ativação de um motor, ligar um LED,
publicar algo online, entre outros. As instruções são executadas por meio de códigos
enviados ao microcontrolador existente na placa Arduino. Para realizar a programação
do microcontrolador é utilizada a linguagem de programação própria do Arduino,
baseada na linguagem de alto nível C. A comunicação entre o programador e a placa do
Arduino é feita por meio do ambiente computacional IDE - Integrated Development
Environment disponibilizado pelo desenvolvedor da placa.

3. Metodologia
Nessa etapa do trabalho, são apresentados o desenvolvimento do Kit de Robótica
Educacional Proteus, a realização do Curso de Introdução à Robótica para os alunos do
IFPB Campus Picuí, a inscrição dos alunos na Olimpíada Brasileira de Robótica – OBR
e as atividades realizadas com as equipes participantes.
3.1. Desenvolvimento do Kit de Robótica Educacional Proteus
Apesar de existirem diversos kits de robótica educacional no mercado brasileiro,
os mesmos são difíceis para aquisição por parte das escolas e estudantes por conta do
seu relativo alto custo de aquisição. Tratando especificamente do público alvo dessa
pesquisa, de acordo com o Censo Demográfico de 2010 [Censo, 2010], mais de 50%
dos domicílios do município de Picuí possuem renda percapta de até metade de um
salário mínimo, e, ao todo, mais de 80% dos domicílios não possuem renda familiar
superior a um salário mínimo. A fim de se permitir o acesso dos alunos à tecnologia
desenvolvida, foi desenvolvido o Kit de Robótica Educacional Proteus, que utiliza perfis
de alumínio, parafusos, arruelas e porcas facilmente encontrado no comércio local como
estrutura física e a placa Arduino Uno como base para o hardware. Uma imagem do
robô Proteus pode ser visualizada na Figura 1.

Figura 1. Robô Proteus.
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O custo da montagem do robô Proteus está discriminado na Tabela 1. Conforme
pode-se observar, o custo de aquisição de materiais para a construção do robô está bem
aquém dos kits comercialmente disponíveis, ficando abaixo do salário mínimo e
custando em torno de quatro vezes menos do que os kits de robótica da Lego,
Fischertechnik e Vex, que variam em torno de R$ 3.000,00.
Tabela 1. Custos para construção do robô Proteus.
Parâmetro
1 Perfil de alumínio tipo L 3m
20 Parafusos, arruelas e porcas
1 Kit com 4 motores e rodas
Garra Robótica com 2 servo motores
1 Arduino Uno R3
1 Drive Motor Ponte H
1 Módulo Bluetooth
1 Bateria LiPo 11.1V
1 Chave On/Off
2 Módulos Sensor Segue-faixa
1 Sensor Infravermelho Sharp
TOTAL

Unitário (R$)
8,00
0,10
86,00
220,00
44,00
28,00
28,00
135,00
2,00
10,00
87,00

Preços
Total (R$)
8,00
4,00
86,00
220,00
44,00
28,00
28,00
135,00
2,00
20,00
87,00
662,00

3.2. Inscrição e Participação na OBR 2016
Após a realização do Curso de Introdução à Robótica, foi feita uma explanação acerca
da OBR e seus benefícios para os participantes e foram abertas as inscrições para as
modalidades prática e teórica. Na modalidade prática e teórica houveram um total de
onze alunos inscritos em três grupos. No ano de 2016, segundo a organização da OBR
(OBR, 2016), houve um recorde de alunos inscritos, foram 2968 equipes inscritas com
um total de 10603 alunos participantes.
3.3. Encontros semanais para construção dos robôs
Com a etapa de planejamento concluída, os alunos passaram a se reunir semanalmente
no Laboratório de Física do IFPB Campus Picuí a fim de executarem as demais etapas
de construção do robô até a fase de participação efetiva na OBR. As etapas de
montagem e programação foram distribuídas da seguinte forma: I.Mecânica do robô; II.
Seguidor de linha; III.Desvio de obstáculos; IV.Detector de encruzilhadas; V.Sobe
rampa; VI.Garra e detector de objetos.
Assim, situações-problema foram apresentadas aos alunos, que possuem
conhecimento prévio de robótica a fim de que os mesmos possam, por meio da
metodologia ativa, com orientação de um professor, ultrapassar tais obstáculos de
maneira inovadora. A realização das atividades desempenhadas pode ser visualizada na
Figura 2.
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Figure 2. Equipes projetando os robôs no Laboratório de Física.

4. Resultados
Como análise de resultados, foi feito um estudo do impacto da realização de atividades
de robótica na comunidade acadêmica do IFPB Campus Picuí. Para tanto, foram
analisados o ponto de vista dos alunos participantes das atividades de preparação para a
OBR. Para uma análise por parte dos alunos foi montado um questionário contendo
questões de múltipla escolha e espaços para comentários sobre as atividades realizadas,
ambiente físico, materiais, disciplinas curriculares, sugestões e críticas.
Inicialmente, foi questionado aos alunos quanto ao Curso de Introdução à
Robótica ministrado anteriormente às atividades da OBR. Nesse ponto, 100% dos
alunos aprovaram a realização do Curso. No segundo ponto, 100% dos alunos disseram
que acreditam que a Robótica pode contribuir com a sua formação pessoal e
profissional. Em seguida, foi perguntado aos alunos se eles consideravam o ambiente de
ensino utilizado (Laboratório de Física) propício ao aprendizado. Todos, 100%,
consideraram que sim. E como último ponto objetivo, foi perguntado se eles
acreditavam que a Robótica poderia facilitar o aprendizado de outras disciplinas.
Novamente, 100% respondeu positivamente.
A primeira pergunta dissertativa, indagava os alunos sobre o que a Olimpíada
Brasileira de Robótica representava para eles. Algumas respostas seguem abaixo:
“Significa aprendizagem e o ‘abrir das portas’ para minha vida acadêmica”.
“Oportunidade de aprendizagem com o conteúdo que pretendo seguir carreira”.
“Uma oportunidade de aprendizagem, experiência e conhecimento”.
“Incentivo para conhecer uma nova área do conhecimento”.
“É uma oportunidade do competidor para mostrar o seu aprendizado”.

Tais respostas reforçam a tese inicial de que a robótica educacional pode
proporcionar aos alunos o desenvolvimento de diversas habilidades e o despertar de
novos conhecimentos e oportunidades. Por fim, uma seção de críticas, sugestões e
comentários foi disponibilizada para que os alunos pudessem exprimir suas impressões
gerais acerca do projeto. Na qual os alunos colocaram os seguintes textos:
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“Seria bom se todos os grupos tivessem mais apoio financeiro do próprio instituto já que vamos
representa-lo”.
“Sugestão: realização de um Campeonato de robótica no Campus (IFPB Campus Picuí)”.

Uma das grandes dificuldades enfrentadas pelo projeto é justamente a
disponibilidade financeira para a compra de componentes eletrônicos e matériais de
consumo. Apesar do projeto possuir grande apoio da administração do Campus, há uma
burocracia no serviço público que dificulta e inviabiliza a aquisição de tais materiais.

5. Conclusão
Tendo em vista a grande quantidade de jovens que estão em salas de aula e estudam em
escolas públicas, as quais por diversas vezes, sofrem com a precarização dos seus
espaços físicos e conta com profissionais mal remunerados para o exercício da função
de educar, a utilização de metodologias alternativas para o processo de ensinoaprendizagem vem muito a colaborar para a melhoria do ensino, especialmente o
público. De tal forma, a Robótica Educacional se encaixa perfeitamente nesse ambiente
inovador e provoca nos alunos e trabalhadores da educação a busca pelo conhecimento e
seu desenvolvimento acadêmico e social.
A realização do Curso de Introdução à Robótica para os alunos do 3º ano do
Ensino Médio integrado ao Curso de Informática foi de grande valia para que os
mesmos pudessem colocar em prática ensinamentos das disciplinas curriculares e
expandissem seus horizontes quanto ao dia-a-dia de uma profissão tecnológica.
Também foi base para despertar o interesse dos alunos em participarem da Olimpíada
Brasileira de Robótica – OBR tanto na modalidade teórica quanto prática.
Com o elevado custo para aquisição, os kits de robótica tradicionais se tornam
distantes da realidade de grande parte das escolas, surgindo a necessidade da utilização
de meios alternativos, como no caso do Kit de Robótica Educacional Proteus,
desenvolvido com vistas a servir como modelo para demais robôs construídos pelos
próprios alunos.
As atividades de robóticas realizadas semanalmente despertaram o interesse
científico dos alunos para o desenvolvimento de novas habilidades, tais como:
mecânica, eletrônica, informática e robótica. Assim como, desenvolveu o senso crítico e
o espírito de equipe ao realizarem tarefas em grupo e de complexo entendimento. Dessa
forma, como atividades futuras, sugere-se a busca por investimentos mais acentuados a
fim de popularizar o uso do kit Proteus em escolas públicas do país e a realização de
Olimpíadas de Robótica em ambiente escolares, além da busca constante na redução dos
custos inerentes para a disseminação do projeto.
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Abstract. This article presents the experience of SESI - São Paulo to insert
Programming Logic classes in the early years of elementary school (4th and
5th grade) and the digital resources used in the development of these classes,
describing the methodology in the firsts lessons proposals. The article also
includes testimonies of the interest and engagement of students and teachers
and the benefits of working with programming logic in the intellectual
formation of the student.

Resumo. Este artigo apresenta a experiência da rede Sesi-SP ao inserir
aulas de Lógica de Programação nos anos iniciais do ensino fundamental (4º
e 5º ano), bem como os recursos digitais utilizados para o desenvolvimento
dessas aulas e, descreve a metodologia e a proposta das primeiras aulas. O
artigo traz também depoimentos sobre o interesse e engajamento dos
estudantes e professores e os benefícios do trabalho com lógica de
programação na formação intelectual do estudante.
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1. Introdução
As novas tecnologias têm modificado amplamente a forma como pensamos, nos
relacionamos, aprendemos e educamos proporcionando o desenvolvimento de novas
habilidades e competências. Com isso, torna-se imprescindível refletir sobre o potencial
educacional e as contribuições que o mundo digital e as novas tecnologias proporcionam
no processo de ensino e aprendizagem. Cada vez mais tem-se a necessidade de formar
uma nova geração de pensadores criativos, que saibam pensar de maneira mais lógica e
objetiva e que sejam aptos a lidar com as tecnologias e os desafios do mundo
contemporâneo.
Sabe-se que o uso das tecnologias digitais traz contribuições significativas para a
educação e que esse uso vem se intensificando cada dia mais. Porém, tendências atuais
têm revelado que somente usar e consumir tecnologias não é suficiente para formar
indivíduos preparados para os desafios do século 21 e apontam para um paradigma
educativo mais focado na produção de tecnologia.
Resnick (2014) acredita que os jovens de hoje devam se expressar por meio das
tecnologias e que a tecnologia deva levar o estudante a ser um pensador
criativo. Segundo ele, habilidades de codificação, criação, design e criatividade se
tornarão cada vez mais importantes para as sociedades futuras. O autor afirma que o
desenvolvimento da habilidade de codificação possibilita que os estudantes saiam da
posição de consumidores de tecnologias para produtores e passem a projetar, criar e a
se expressarem por meio da tecnologia. Ao aprender a codificar os estudantes
poderão criar seus próprios jogos, ao invés de simplesmente consumir o que já tem pronto
e a jogar de maneira passiva, passando a serem desenvolvedores e criadores do próprio
jogo. Resnick acredita que não devemos apenas aprender a codificar, mas codificar para
aprender. É importante aprender a codificar não pelas possibilidades de trabalho, mas
porque a codificação nos permite aprender outras coisas e a ver o mundo de novas
maneiras.
Steve Jobs já dizia que todas as pessoas deveriam aprender a programar um
computador, porque isso ensina a pensar, a colocar o pensamento em ordem. “A lógica
de programação nada mais é do que a organização coerente das instruções do programa
para que seu objetivo seja alcançado” (SILVA, 2010). Saber programar significa entender
como o computador funciona e aprender a dizer o que ele deve fazer. Por meio da
programação os estudantes aprendem a se comunicar com o computador (linguagens de
programação) e desenvolvem o pensamento computacional e o raciocínio lógico,
expandindo a capacidade de criação e reflexão sobre o próprio pensamento.
Araújo (2007) defende que o ideal é que o trabalho com conceitos relacionados à
lógica de programação comece nos anos iniciais do ensino fundamental, a fim de
introduzir o aprendizado de uma sequência de passos que devem ser executados para se
resolver um problema e iniciar conceitos básicos de linguagem de programação.
(ARAÚJO apud COLLING et al, 2014).
Seguindo essas premissas a rede Sesi-SP implantou aulas de Lógica de
Programação nos anos iniciais do ensino fundamental. O principal objetivo não é o de
preparar os estudantes para serem profissionais da computação, mas sim, o de
aprimorar o raciocínio lógico e expandir a capacidade d e pensar de forma
sistematizada e criativa, de solucionar problemas de maneira mais prática, de encontrar
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soluções criativas para situações inesperadas, de lidar com o erro e de planejar e
estruturar projetos.
Para tanto, diversos softwares, sites e aplicativos podem ser utilizados n o
desenvolvimento da lógica por meio da programação, de maneira lúdica, interativa,
divertida e adequados à faixa etária e à capacidade cognitiva dos estudantes. Com o
auxílio desses recursos digitais foi desenvolvida na rede Sesi-SP uma metodologia
pedagógica para a ambientação e inserção à lógica de programação, possibilitando
que os estudantes conheçam e compreendam formas (linguagens) de se comunicar
com o computador e aprendam a Linguagem de Programação em Blocos.

2. Desenvolvimento
As aulas de Lógica de P rogramação foram inseridas na matriz curricular da educação
integral da rede Sesi-SP por meio das “Vivencias em Ciência e Tecnologia” para os
estudantes d o 4º e 5º ano do ensino fundamental, com início em março deste ano.
Essas aulas visam proporcionar aos estudantes o desenvolvimento da habilidade de
codificação por meio da Linguagem de Programação em Blocos. O conceito de
Programação em Blocos é relativamente recente, porém ferramentas específicas para
essa faixa etária já foram desenvolvidas utilizando esse conceito.
Para atingir o objetivo de introduzir de maneira intuitiva, interativa e evolutiva os
conceitos básicos de programação foram elaboradas 16 aulas interativas. As aulas foram
preparadas com diversos recursos digitais, como vídeos, textos, jogos e hiperlinks que
possibilitam aos estudantes se apropriarem da linguagem de programação em blocos.
O desenvolvimento das aulas teve como base a plataforma Code.org®, uma
iniciativa para promover o ensino de programação para crianças. Lançada em 2013,
Code.org® é uma organização sem fins lucrativos da Bill and Melinda Gates Foundation
e vários outros colaboradores, dedicada a expandir em todas as escolas a oportunidade
de se aprender Ciência da Computação. Essa organização reúne colaboradores que
acreditam que a Ciência da Computação deva ser parte do currículo básico, ao lado
de outras disciplinas como Biologia, Química ou Álgebra. Também foram utilizadas
algumas atividades do Blockly Games da Google e diversos jogos como Kodable,
Run Marco, Code Monkey, Monster Coding, LightBot, entre outros.
As aulas foram preparadas numa sequência que possibilita que os estudantes
consigam intuitivamente e autonomamente escrever algoritmos e compreender conceitos
básicos de programação (repita-LOOPS, condicionais - IF/ELSE, funções, variáveis e
outros) e à medida que realizam as atividades práticas vão ampliando, aprofundando e
testando seus conhecimentos. Ao final de todas as aulas, os estudantes são desafiados a
colocarem seus conhecimentos em prática criando os seus próprios jogos. As aulas são
desenvolvidas pelo professor da sala, no Laboratório de Informática com a assessoria do
técnico do laboratório.
Inicialmente o trabalho com lógica de programação foi inserido a o s
estudantes dos 4º e 5º anos (entre 9 e 10 anos), porém há propostas de ampliação
para ensinar programação para crianças a partir de 6 anos de idade.
Para uma melhor compreensão da proposta, descreve-se a seguir as duas
primeiras aulas. Na primeira aula são propostos dois jogos, o Kodable e Run Marco, que
visam introduzir os conceitos de sequência por comando em blocos. A aula 02 tem uma
atividade na plataforma Code.org – labirinto (sequência), inicia-se um código para
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mover o personagem e introduzir o estudante em um ambiente de programação em
blocos. Nesta aula também é proposto o jogo Code Monkey, na qual é possível
comandar o monkey por comandos em blocos.

Fig.01

Fig. 2

Desta forma, inicia-se um trabalho de desenvolvimento da lógica de programação
que não se finda no 5º ano do ensino fundamental. Propostas de trabalho com o Kodu,
Scratch e com kits de robótica educacional avançam também no ensino fundamental do 6º
ao 9º ano e no ensino médio.

3. Resultados
O projeto atingiu cerca 15.000 estudantes dos 4º e 5º anos do ensino fundamental. Não é
possível obter-se uma comprovação pautada em dados quantitativos que corrobore com a
eficácia da proposta, dado ao fato da mesma ter sido recentemente implantada. Contudo,
o monitoramento realizado periodicamente, por amostragem, tem demonstrado boa
aceitação e sucesso nos objetivos propostos, conforme relatos a seguir.
“A aceitação, participação e interesse dos alunos nas aulas de programação foi muito
positiva, se mostraram receptivos aos novos conteúdos e interessados na realização das
atividades. Em algumas atividades trouxeram exemplos do cotidiano onde a lógica está
presente. Os professores se mostraram dispostos e participaram de maneira efetiva nas
aulas relacionando os conteúdos trabalhado nas aulas de programação, com os
conteúdos trabalhados em sala de aula” (Relato de analista de suporte em informática
R.P.)
Percebeu-se também que tanto os estudantes quanto os professores buscam
relacionar os desafios com o que está sendo desenvolvido nos demais componentes ou
situações vivenciadas no cotidiano:
“Os professores mobilizam e orientam os estudantes quanto a importância do conteúdo
proposto pelas aulas de Lógica de Programação, contextualizando os conteúdos
trabalhados em sala. Em alguns momentos (em sala) fica evidente a associação de temas
propostos pelos desafios de programação com situações propostas. Os alunos buscam
entender as propostas dos desafios, resolvendo-os de acordo com suas habilidades
individuais (a seu tempo, em sua lógica). E nós damos oportunidades para que os
mesmos avancem. ” (Relato de analista de suporte em informática A.C.)
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Faz-se necessária uma avaliação ao final do ano para diagnosticar, tanto
qualitativamente quanto quantitativamente, o impacto das aulas de Lógica de
Programação nas aprendizagens dos estudantes. Porém, com os relatos a seguir pode-se
constatar os primeiros resultados:
“No fim de cada aula é nítido o sentimento de “quero mais” estampado no rosto dos
alunos. Os professores destacam que com essas aulas os alunos melhoraram a
concentração, raciocínio lógico e o desenvolvimento da observação e compreensão”
(Relato de analista de suporte em informática R.P.)
“Em todas as salas descobrimos alunos com potencial, que se destacam e que de fato
internalizam o conhecimento, …Acredito que se tivermos mais tempo para explorar os
conceitos, utilizar a roda de conversa, vídeos, esse aprendizado e o resultado seria ainda
melhor. ” (Relato de analista de suporte em informática E.D.)

4. Considerações finais
Conforme apresentado, pode-se concluir que o desenvolvimento da lógica de
programação traz contribuições significativas para a educação, uma vez que expande a
capacidade de pensar de forma organizada, sistematizada e criativa, aprimora as funções
cognitivas para se resolver problemas e incentiva o trabalho colaborativo. Além disso,
essa forma de raciocínio que combina matemática, lógica e algoritmos ensina a colocar o
pensamento em ordem e a pensar de maneira mais objetiva.
O projeto está sendo desenvolvido com êxito e atingindo os objetivos esperados
de tal forma que propostas para continuidade do trabalho com lógica de programação para
crianças vem se expandindo na rede.
No que tange o desenvolvimento do raciocínio lógico, inúmeras considerações de
professores nos reportam que o trabalho tem sido eficiente e tem contribuído para o
aprendizado de outros conceitos das diversas áreas do conhecimento.
Sendo assim, este artigo pretende contribuir para a difusão de novas tecnologias
no processo de ensino e aprendizagem, ressaltando os benefícios da lógica de
programação para a formação intelectual do estudante, bem como a formação de
pensadores criativos e inovadores essenciais para o desenvolvimento de toda a sociedade.
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Abstract. This paper presents a proposal for the use of designs using the
Arduino platform combined with teaching practice. By way of this important
resource for teachers, it is possible to stimulate the interest of students,
enabling active participation, allowing for reflection, reasoning and the
construction of their own conclusions contributing valuable and dynamic way
in teaching learning process. Some of the projects implemented in
Ourinhos/SP SESI school in Mathematics, Biology and Geography will be
reported in this paper.
Resumo. Este artigo apresenta uma proposta da utilização de projetos
utilizando a plataforma Arduino aliada a prática pedagógica. Por meio deste
importante recurso para os professores, é possível despertar o interesse dos
estudantes, viabilizando a participação ativa, possibilitando a reflexão,
argumentação e a construção das suas próprias conclusões contribuindo de
maneira valiosa e dinâmica no processo de ensino aprendizagem. Alguns dos
projetos aplicados na escola SESI de Ourinhos/SP nos componentes
curriculares de Matemática, Biologia e Geografia serão relatados neste
artigo.

1. Introdução
Em meio ao crescimento exponencial de um aparato tecnológico que permeia toda
sociedade, espera-se que a escola articule seu currículo a esse fenômeno, propondo um
ensino que valorize não só a integração de seus estudantes com tecnologias existentes,
mas acima de tudo, que fomente a busca pela investigação e inovação tecnológica,
transpondo a passividade na utilização das novas tecnologias, preparando mentes
capazes de conviver, construir e reconstruir essa realidade.
Segundo REFERENCIAL CURRICULAR DO SISTEMA SESI-SP DE
ENSINO (2016, p.214), visando atender às demandas atuais e implementar um currículo
na rede com tecnologias educacionais, o SESI-SP implantou em suas unidades escolares
Laboratórios de Ciência e Tecnologia, Laboratórios de Informática Educacional e
contratou profissionais especializados, criando assim espaços e possibilidades para
inovações tecnológicas no currículo. Este artigo apresenta projetos implementados com
Arduino pelos analistas de informática educacional, professores e estudantes do Ensino
Médio da escola SESI de Ourinhos/SP.
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O primeiro e segundo projetos intitulam-se Projeto da Ervilha: 1º Lei de Mendel
e Calculadora de Densidade Demográfica desenvolvidos nas aulas de Biologia da
professora Marcela Rodrigues com estudantes do 3º ano do E.M., já o projeto Matrizes e
Sismógrafo foram desenvolvidos nas aulas de Matemática da professora Rosangela Petri
com os alunos do 2º ano do E.M.. Por fim o Mapa Interativo da Copa e o Gerador
Eólico foram desenvolvidos nas aulas de Geografia da professora Maria Helena
Modesto com os alunos do 2º e 3º anos do E.M..
Alguns desses projetos foram propostos pelos professores, enquanto outros
surgiram espontaneamente nos encontros do grupo de estudos que acontecem na escola
no contraturno da aula dos estudantes.

2. Desenvolvimento
Segundo (LEVY, 1993 p.40), quanto mais ativamente uma pessoa participar da
aquisição de um conhecimento, mais ela irá integrar e reter aquilo que aprender.
Dada a necessidade da escola de apropria-se cada vez mais dos recursos
tecnológicos de forma a dinamizar o processo de aprendizagem, a utilização da
plataforma Arduino apresenta-se com uma boa alternativa, uma vez que possibilita
situações de aprendizagem significativas que extrapolam a compreensão dos conteúdos
curriculares elementares.
O Arduino é uma placa microcontroladora de prototipagem. Possui uma
plataforma de desenvolvimento open source, ou seja, seu código é aberto e pode ser
criada e modificada. Sua programação é semelhante à linguagem C. De acordo com
McRoberts (2011, p. 20), a maior vantagem do Arduino sobre outras plataformas de
desenvolvimento de microcontroladores é a facilidade de sua utilização; pessoas que
não são da área técnica podem, rapidamente, aprender o básico e criar seus próprios
projetos em um intervalo de tempo relativamente curto.
Os estudantes tiveram seu primeiro contato com o microcontrolador no grupo de
estudos de Robótica, que acontecem na escola no contraturno. Inicialmente recriavam
projetos disponíveis na Internet, depois de um tempo sentiram a necessidade de criarem
seus próprios projetos, sabendo disso os professores começaram a lançar desafios sobre
temas estudados em sala de aula para serem transformados em projetos com objetivo de
tornar as aulas mais significativas e atrativas.
O primeiro foi o Projeto da Ervilha: 1º Lei de Mendel, o qual visa contemplar a
expectativa de ensino e aprendizagem: “Identificar e aplicar os princípios básicos que
regem a transmissão de características hereditárias e adquiridas”.
O 3º ano do Ensino Médio foi desafiado pela professora de biologia Marcela
Rodrigues a construir um projeto dinâmico que possibilitasse a visualização dos
resultados dos cruzamentos das ervilhas amarelas com ervilhas verdes (Primeira Lei de
Mendel). Os estudantes construíram o simulador de cruzamentos que funciona da
seguinte forma: quando for apertado dois botões ao mesmo tempo correspondentes ao
cruzamento de genótipos, (figura 1) uma mensagem é exibida na tela do computador
(figura 2) dando as informações sobre o cruzamento e automaticamente os LEDs
correspondentes ao resultado do cruzamento se acendem. Segundo relato da professora
os estudantes demonstraram mais facilidade em assimilar os conteúdos básicos de
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genética (gene recessivo, dominante, homozigoto, heterozigoto), demonstrando
facilidade na resolução de situações problemas de níveis mais avançados.

Figura 1. Projeto com botões do cruzamento dos genótipos e LEDs
representando o resultado.

Figura 2. Mensagem exibida no monitor com informações sobre o cruzamento.

O segundo foi o Projeto Calculadora de Densidade Demográfica que visa
contemplar a expectativa de ensino e aprendizagem: “Relacionar a densidade
populacional e o crescimento da população com as implicações nos sistemas ecológicos
e sociais”. A professora de Biologia Marcela propôs a criação de um projeto envolvendo
Arduino com base no conteúdo trabalhado com os estudantes do 1º ano do EM. Durante
as reuniões do grupo de estudo eles discutiram como poderiam realizar a montagem e
criaram uma programação específica para calcular a densidade demográfica. O aluno
fornece dados que influenciam no declínio, estabilidade e crescimento de uma
população – população inicial, natalidade, mortalidade, imigração, emigração e área pela
entrada serial, o programa faz o cálculo e mostra o resultado ao aluno no display LCD.
Durante a aula, os estudantes foram divididos em grupos, cada grupo pesquisou
informações sobre populações de diferentes cidades e na sequência montaram seus
projetos com Arduino para resolver a atividade. Foi observado pela professora que os
alunos se interessaram muito mais, pois foi algo que eles mesmos pesquisaram (Figura
3), montaram e demonstraram para a turma. A aprendizagem foi significativa pelo fato
de terem feito uma atividade utilizando recursos diferenciados, motivando-os muito
mais do que quando realizaram um exercício parecido proposto anteriormente.

Figura 3. Grupo montando o projeto.
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O Projeto Matrizes contempla a expectativa de ensino aprendizagem: “Realizar
adições, subtrações e multiplicações de matrizes na resolução de situações-problema,
reconhecendo a matriz inversa como um produto de matrizes condicionado à solução de
um sistema linear”.
A professora Rosangela de Matemática propôs aos estudantes do 2º ano do EM a
construção de um projeto com Arduino para aprenderem matrizes. As placas foram
produzidas pelos estudantes do grupo de estudos (Figura 4). Durante a aula os alunos
foram divididos em 4 grupos, cada grupo fez sua própria programação para fazer
acender uma sequência de LEDs conforme o exercício proposto pela professora. No
final, teve uma pequena competição entre os grupos. Foi observado o comprometimento
dos alunos e percebido que com a realização do projeto ficou mais fácil para os
estudantes entenderem o conceito de Matriz.

Figura 4. Placa de LEDs para o estudo de Matrizes.

Já o projeto do Sismógrafo aborda a expectativa de ensino aprendizagem de
Matemática: “Reconhecer as funções exponencial e logarítmica para analisar e descrever
a variação de duas grandezas, com destaque ao crescimento muito rápido que assume a
variável independente, em contexto que explorem, dentre outras coisas, juros
compostos”.
O 1º ano do E.M. ao estudarem logaritmo em Matemática, a Professora propôs
um projeto com Arduino para melhor entendimento do conteúdo. A magnitude dos
terremotos é calculada por esta função que utiliza dados que podem ser coletados
por sismógrafos. Foi produzido um aplicativo no APP Inventor (Figura 5) para
comunicação com o projeto e o envio da magnitude do terremoto, assim, realizando a
simulação. Após o projeto finalizado foi colocado montagens feitas com LEGO para
simbolizar estruturas de uma cidade. Foi programado três magnitudes diferentes
(magnitude 3, 7 e 9). No LCD (figura 6) mostra a magnitude do terremoto e em cima os
LEDs simbolizam o risco (Verde: baixo, Amarelo: médio e Vermelho: alto risco).

Figura
5.
Aplicativo
para
comunicação com o projeto e o
envio da magnitude do terremoto.

Figura 6. Projeto sismógrafo, tela de
LCD demonstrando a magnitude e
LEDs indicativos do risco.
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O projeto Mapa Interativo da COPA com o Arduino aborda a expectativa de
ensino e aprendizagem: “Entender e utilizar a linguagem cartográfica como forma de
comunicação indispensável para compreensão dos fenômenos de interesse da
geografia”.
A professora Maria Helena desenvolveu um projeto com os estudantes do 2º ano
do Ensino Médio sobre a Copa do Mundo. Os estudantes se dividiram em tarefas,
alguns ficaram com a pesquisa dos países participantes, uns com o design do mapa,
outros com a parte eletrônica do mapa e a programação. Foram colocados atrás de um
mapa LEDs indicando todos os países participantes da Copa, iniciando com todos
acesos. Durante os jogos, os LEDs dos respectivos países ficaram piscando e os LEDs
dos times que foram desclassificados foram apagados. O painel ficou exposto para todos
os alunos, funcionários e visitantes primeiramente no pátio e depois na biblioteca da
escola.

Figura 7. Painel interativo da Copa exposto na escola.

O Projeto Gerador Eólico contempla a expectativa de ensino aprendizagem:
“Reconhecer o uso da energia de diversas fontes e suas características, analisando suas
implicações socioambientais no Brasil e no mundo”.
A professora de Geografia Maria Helena enquanto explicava ao 3º ano a relação
da energia com o desenvolvimento do país propôs a construção de um projeto que
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abordasse as energias alternativas. O projeto foi montado utilizando um cooler de
computador e sua base de aço inox, conectado ao cooler. Para a montagem do circuito
foi utilizado a protoboard. O gerador produz energia a partir do vento simulado por um
secador de cabelo, podendo alimentar o Arduino com um outro projeto, no caso
abordado, o controle de um semáforo. No primeiro momento foi produzido 3V, o
suficiente para acender um LED. Depois com a retirada do regulador de tensão e o
cooler ligado ao circuito, foi produzido 12V.

Figura 8. Projeto Gerador Eólico.

3. Conclusão
Tendo em vista os aspectos analisados, durante estas aulas descritas, o Arduino é um
recurso que uma vez incorporado a prática pedagógica permite propor situações
desafiadoras e problematizadoras, possibilita ao aluno construir o seu próprio
conhecimento enquanto realiza os projetos. O papel do professor é fundamental para
que no seu planejamento prepare aulas que estimulem o pensamento crítico. Podemos
observar uma prática pedagógica inovadora proporcionando um ambiente de cooperação
entre os estudantes, condizente com as exigências da sociedade atual e as necessidades
de aprendizagem dos estudantes.
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Abstract. This study aims to address the teaching and learning of mathematics
through the insertion of robotic kits in classes for children from preschool.
Following a teaching constructivist approach and a qualitative approach
research, several didactic and pedagogical activities have been designed
addressing concepts related to the following topics: laterality notions,
concepts of time and distance and concepts sequences. As a result, it was
noticed that the use of robots for teaching some topics of mathematics and the
initiation of some robotic and programming concepts enables motivation and
involvement of students and favors the construction of knowledge in an
interdisciplinary and dynamic way.
Resumo. Este trabalho tem por objetivo abordar o processo de ensino e
aprendizagem de matemática por meio da robótica para crianças da préescola. Seguindo uma abordagem construtivista de ensino e por meio de uma
abordagem qualitativa de investigação, foram elaboradas e aplicadas
atividades didático-pedagógicas para educação pré-escolar compreendendo
os tópicos: noções de lateralidade, conceitos de tempo e distância e
sequências. Como resultado, percebeu-se que a utilização dos robôs para
ensino desses tópicos e de alguns conceitos iniciais de robótica e
programação possibilitou motivação e envolvimento dos alunos e auxiliou na
construção do conhecimento, de forma interdisciplinar e dinâmica.

1. Introdução
Este trabalho tem por objetivo abordar o processo de ensino e aprendizagem de
matemática por meio da robótica para crianças da pré-escola. O projeto se dá em
parceria com pesquisadores da robótica e de educação matemática.
Considerando que a robótica seja uma área em ascendência enquanto ciência;
dentro do contexto de aprendizagem significativa de [Ausubel 1982], acredita-se que ela
possa ser utilizada para auxiliar a construção de significados de conceitos no processo
de ensino e aprendizagem de matemática, já que possibilita ao aluno elaborar comandos
para os robôs (ou simuladores de robôs) e ver na prática a execução do mesmo, com isso
oportuniza a reflexão sobre essa „prática‟ e o aprimoramento dos passos elaborados.
Assim, seguindo uma abordagem construtivista de ensino que enfatiza a
participação ativa do aluno na construção do conhecimento [Papert 1985], foram
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elaboradas e aplicadas atividades didático-pedagógicas abordando conceitos da
educação pré-escolar compreendendo os tópicos: noções de lateralidade, conceitos de
tempo e distância e conceitos de sequências, visando analisar a motivação dos alunos,
sua atenção e sua capacidade de assimilação dos conceitos.
Este artigo está organizado do seguinte modo. Na seção 2, é apresentada a
metodologia adotada. Na seção 3, algumas atividades aplicadas para o aprendizado das
crianças envolvendo o uso de kits robóticos são descritas. Na seção 4, são apresentados
os resultados dos experimentos e discussões. Finalmente, na seção 5, a conclusão e
trabalhos futuros são apresentados.

2. Metodologia
O método adotado neste artigo consiste na inserção de robôs em sala de aula, como
ferramenta para auxiliar o aprendizado das crianças. A pesquisa segue uma abordagem
qualitativa de investigação, a qual tem o ambiente natural como sua fonte direta de
dados e o pesquisador como seu principal instrumento [Bogdan e Biklen 1994].
Segundo esses autores neste tipo de abordagem a preocupação com o processo deve ser
maior do que com o produto, já que o interesse maior da pesquisa qualitativa é fazer
com que o pesquisador verifique como um determinado tipo de problema se manifesta
nas interações cotidianas, a partir das observações e análises de como as pessoas
envolvidas no estudo pensam sobre as situações que vivenciam.
As intervenções junto a Creche e Pré-escola da USP de São Carlos foram
realizadas em duas turmas, durante o horário de aula e ocorreram uma vez por semana
para cada uma das duas turmas, sendo que cada turma possuía aproximadamente 10
alunos na faixa de 4 a 6 anos de idade. As aulas foram divididas em tópicos de acordo
com o tema a ser discutido. Esses temas foram: noções de lateralidade, conceitos de
tempo e distância e conceitos de sequências. Cada tema foi abordado com atividades
distintas, que serão elucidadas a seguir.
As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil enfatizam a
importância da observação crítica e criativa das atividades, brincadeiras e interações
entre as crianças como as principais ferramentas de avaliação da evolução sócio-cultural
e intelectual da criança. Por conta disso, a observação do comportamento dos alunos
durante as tarefas foi fundamental para o processo de avaliação. Observações sobre
como reagiam às atividades propostas, se a compreensão dos tópicos havia sido clara, se
as crianças interagiam umas com as outras dentro do contexto da aula e se houve
interação efetiva das crianças com o que lhes foi proposto foram os aspectos avaliados.
Como proposta de avaliação adicional, cada uma das atividades foi pensada com
o objetivo de conter conceitos de atividades anteriores, para que ao longo da realização
de uma atividade, pudesse ser percebido se as crianças haviam absorvido ou não os
conceitos de aulas anteriores. Além disso, no começo do semestre seguinte ao da
realização das atividades, um primeiro contato com as crianças foi feito com o objetivo
de retomar alguns tópicos discutidos durante as aulas do semestre anterior. Com isso,
pôde-se averiguar se as crianças haviam absorvido os conceitos base das atividades e se
ainda se lembravam do que foi discutido mesmo após o período de férias.
Os Robôs utilizados foram fornecidos pela empresa PETE, que é focada no
desenvolvimento de kits de robótica educacional e, em parceria com o LAR
(Laboratório de Aprendizado de Robôs), forneceu alguns kits de montagem dos robôs.
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A plataforma de programação do robô se chama LEGAL e possui uma interface lúdica e
de fácil utilização.

3. Atividades
No que segue, serão apresentados e comentados os tópicos matemáticos trabalhados nas
intervenções pedagógicas realizadas junto às crianças da pré-escola.
3.1. Tempo, distância e lateralidade
Alguns dos conceitos que foram trabalhados com as crianças, utilizando o robô como
ferramenta, foram os conceitos de tempo, distância e lateralidade (esquerda e direita).
Esses conceitos possuem certo grau de dificuldade para serem compreendidos por
envolverem noções abstratas que não fazem parte do mundo concreto da criança.
As atividades consistiram em criar alguns caminhos com fitas adesivas onde as
crianças pudessem estimar a quantidade de tempo, através de um cálculo simples de
distância para que o robô completasse o percurso desejado, indicando também o lado
para o qual o robô deveria se direcionar (ver Figura 1a).

Figura 1. (a) Percurso definido (b) Adornos no robô

Nesta figura, as fitas foram colocadas entre as divisões dos azulejos do piso para
que as crianças estimassem qual a quantidade de azulejos que o robô deveria andar e
qual a quantidade de tempo o robô deveria se locomover para que aquela quantidade
fosse alcançada. Além disso, deveriam dizer qual a direção que o robô deveria seguir,
tais como direita, esquerda ou frente. É importante ressaltar que foram utilizados
somente números inteiros para a quantidade de pisos, visto que as crianças ainda não
possuem o conhecimento de números fracionários.
O robô utilizado na atividade foi ornamentado com duas setas, indicando direita
(azul) ou esquerda (vermelho) para que fosse possível trabalhar mais facilmente com os
conceitos de lateralidade (ver Figura 1b). Ao final da atividade os alunos foram
questionados sobre a movimentação do robô, quantos azulejos percorreu em cada etapa,
quando virou para o lado esquerdo ou para o lado direito (como exercício de memória) e
qual a quantidade total de azulejos percorridos, reforçando também conceitos de adição.
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3.2. Sequências
As atividades com sequências foram divididas em duas partes: sequências numéricas e
sequências com cores. Em ambas as atividades, o objetivo era ensinar às crianças que
um robô pode ser orientado através de instruções (ou os comandos de um código), neste
caso, sequências.
Em ambas as atividades, os procedimentos de montagem se resumem a desenhar
um labirinto no chão (pelo qual o robô deve percorrer) e distribuir para as crianças um
guia impresso de como orientar o robô para que o mesmo solucione o labirinto (ver
Figura 2). Foi escolhido um labirinto não muito simples de ser resolvido pelas crianças,
pois se resolvessem de início ficaria complicado garantir que prestassem atenção na
atividade até o fim.

Figura 2. Atividade sobre sequências sendo realizada

3.2.1. Sequências numéricas
Cada criança recebeu um guia contendo o desenho do mesmo labirinto desenhado no
chão. Dentro do labirinto, havia vários números espalhados pelo percurso e, na parte de
cima, uma sequência com os números que deveriam ser seguidos para ajudar o robô a
resolver o labirinto (ver Figura 3).
O robô iniciava na posição 1 e perguntava-se para as crianças qual era o próximo
número da sequência. Elas encontravam no guia qual o próximo número da sequência,
associavam esse número à posição correspondente no labirinto do guia e em seguida à
posição no labirinto desenhado no chão. Feito isso, o robô se movia para aquela posição
e o procedimento se repetia até que o robô encontrasse a saída do labirinto com a ajuda
das crianças.
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Figura 3. Guia de apoio da atividade sobre sequências numéricas

3.2.1. Sequências com cores
Para a atividade de sequência com cores, um guia contendo o mesmo labirinto
desenhado no chão foi entregue para cada criança. Nesse guia, o labirinto desenhado
possuía somente uma entrada e uma saída bem especificada (de forma lúdica), sendo
que todos os caminhos eram demarcados por círculos coloridos (ver Figura 4).

Figura 4. Guia de apoio da atividade sobre sequências de cores

Na parte de cima do guia, existe uma sequência específica de cores que, se
seguida corretamente, ajuda na solução do labirinto. Cada vez que o robô andava uma
casa, perguntava-se para as crianças qual a próxima cor da sequência. Assim, elas
identificavam na sequência qual a próxima cor e qual a posição dessa cor no seu guia de
mão, para depois olhar para o labirinto no chão e associar qual a posição que o robô
deveria ir. Isso foi feito até que o robô completasse todo o percurso. Além disso, cada
vez que o robô estava prestes a realizar uma curva, perguntava-se para as crianças qual o
lado que o robô estava virando, para reforçar as noções de lateralidade.
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4. Resultados e discussões
Nesta seção, uma discussão será apresentada a respeito dos resultados obtidos referentes
às atividades desenvolvidas.
As atividades envolvendo tempo, distância e lateralidade foram muito bem
absorvidas pelas crianças. Percebeu-se que a grande maioria dos alunos teve um bom
envolvimento com as tarefas propostas, sem muitas dispersões.
Percebeu-se que as aulas transcorreram de forma dinâmica, com as crianças
construindo conhecimento através das interações entre elas dentro do contexto das
atividades. Vale citar que as crianças até os 7 anos de idade não possuem uma noção
precisa do conceito de lateralidade, tendo dificuldades de diferenciar os lados direito e
esquerdo [Vieira 1997]. Isso se mostrou um desafio para a realização das atividades,
visto que algumas crianças ainda possuíam dificuldades nesse aspecto. Entretanto,
percebeu-se que a ideia intuitiva de lateralidade foi absorvida pela criança mediante as
cores usadas: azul e vermelho, no entanto, os termos “direita” e “esquerda” não foram
abstraídos. Entende-se que este é um primeiro passo na construção desse conhecimento,
que esta situação deverá então ser retomada de maneira que a criança consiga associar o
significado apreendido ao termo usualmente utilizado.
No que se refere às atividades de sequências, percebeu-se que as crianças
tiveram um rendimento bastante proveitoso, sobretudo na atividade envolvendo
sequências com cores. Traçando um comparativo envolvendo as duas atividades, alguns
pontos importantes podem ser levantados.
No começo da atividade de sequências numéricas, as crianças tiveram bastante
facilidade em fazer as associações entre os números da sua sequência no guia, qual a
posição no número no labirinto e qual posição o robô deveria andar no labirinto real. No
entanto, quando essa sequência começou a fugir do convencional (números
consecutivos) e passou a saltar alguns números, houve um pouco de confusão entre os
alunos, pois os mesmos não conseguiam compreender a lógica da sequência que salta
alguns números. Eles deixaram de se basear no guia e passaram a buscar a própria
lógica da sequência, o que causou um pouco de dispersão. Entretanto, ao longo das
atividades de sequências, pôde-se perceber que as crianças respondiam bem quando
questionadas sobre quantas casas o robô deveria andar, se o tempo seria maior ou menor
dependendo da quantidade de casas e outros questionamentos relacionados às atividades
anteriores.
A atividade envolvendo sequência de cores veio para solucionar algumas
dificuldades encontradas com as sequências numéricas. A substituição dos números
pelas cores solucionou todos os problemas de falta de compreensão por parte dos
alunos, ajudando a criar um ambiente mais colaborativo e envolvente. Quando algumas
crianças concluíram a resolução do labirinto antes das demais, foi importante ressaltar a
importância de ajudar o robô a solucionar o labirinto, e não cumprir essa tarefa
individualmente. Assim todos permaneceram engajados no propósito da atividade.
Após o período de férias das crianças, pôde-se notar que a grande maioria ainda
se lembrava das atividades desenvolvidas no semestre anterior, pois as conversas
relacionadas ao conteúdo e à execução das atividades fluíram muito bem, com as
crianças interagindo, compartilhando suas experiências e o que tinham aprendido.
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5. Conclusão
A partir das observações durante o processo de aplicação das atividades e das conversas
posteriores com as crianças, percebeu-se que a utilização dos robôs para ensino de
alguns tópicos da matemática, aliados à iniciação de alguns conceitos de robótica e
programação possibilitou motivação e envolvimento dos alunos e auxiliou na
construção do conhecimento, fato que ocorreu de forma interdisciplinar e dinâmica.
Percebeu-se que as crianças compreenderam os conceitos de tempo, distância e
sequência, através da variedade de situações apresentadas. Além disso, observou-se que
foi importante para esta compreensão o trabalho com situações envolvendo elementos
de maior familiaridade das crianças, como foi no caso do trabalho com sequências, em
que o uso de cores foi essencial na compreensão do conceito. No entanto, para o caso de
lateralidade houve dificuldade quanto à abstração dos termos usuais (direita e esquerda),
mas a ideia intuitiva foi apreendida também através do uso das cores (no caso, azul e
vermelha). Isso indica a necessidade de uma retomada do conceito de lateralidade em
atuações futuras. Além disso, percebeu-se que as crianças possuem um grande potencial
a ser explorado em conceitos que envolvem números, contagem e operações básicas
(soma e subtração). Esses conceitos serão trabalhados na continuação da pesquisa.
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Abstract. This paper aims to demonstrate how Educational Robotics can be
used as an interdisciplinary pedagogical practice for last year’s students of
Ensino Fundamental (Elementary School) at a Public School. The project has
been developed in a partnership between the Educational Robotics and
English classes, enabling the students to not only create and design a
humanoid robot to be part of Brazilian Robotics Competition/2016 but also
learn to communicate in English and use it in their presentation and
participation in a possible future international competition. We hope to
present some thoughtful results of the proposed work, giving emphasis on the
involvement of the students in classes and also on the Robotics Competition.

1. Introduction
The Educational Robotics is basically the development of knowledge through systems
and assemblies of robotic prototypes. These experiences can be the product of a
cognitive reflection when students express and explore ideas. In a low-income
neighborhood public school, this activity has developed significant thought changes in
the way how we conceptualize schooling.
By this means, we seek another way of thinking about education because it turns to be
necessary to connect / reconnect knowledge contextualizing content with the reality of
the students and the school in which they are inserted, making the act of learning
something stimulating and challenging [1]. Thus, teaching and learning become a reason
to craving, curiosity, critical thinking and innovatively, as Paulo Freire says that we
need to think of a pedagogical practice that initiates the "pedagogy of questions" instead
of "pedagogy of ready answers" [2]
Hence, this paper aims to demonstrate that Educational Robotics can be an
interdisciplinary learning tool for last years’ students at Elementary School, promoting
the integration of different areas of knowledge and concepts applied to Robotics projects
and also to present, specifically, some results of the work in partnership with English
Learning with emphasis on team preparation for national and international robotics
competitions.
The Public School Rubens Machado in Volta Redonda, Rio de Janeiro, has offered
Robotics classes through the Project Roboticando no Rubão, since 2013. This initiative
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provides an opportunity for at-risk students to have a new look at their own education
process, their future and also care
for their school and their neighborhood. The students spend the inverse time of their
regular classes in a moment of excitement and challenge, as Robotics classes open a
new reality not previously thought. They also have demonstrated a positive change
towards their learning process, school and even their personal choices concerning life.
In the National Competition last year, they glimpsed a possible chance to be part of
Robocup 2016 what gave them a new challenge they accepted and faced: to learn a new
language. Although the students have English classes at school, it was detected a need to
reinforce their communicative skills, and thus to be better prepared for presentations and
interactions in English.
The following sections provide a review concerning the importance of Educational
Robotics in public school; how the English learning can work as a tool to Robotics;
then, we describe the project Roboticando no Rubão, and how the students interact and
engage in the learning process; finally, we present some thoughtful results of the
proposed work.

2. The importance of educational robotics in Public School
The Educational Robotics was applied at first by the scientist Saymourt Papert, at
Massachusetts Institute of Technology (MIT) in the 60’s, with studies that focused on
the development of children intellectual abilities. Hence, instead of blackboards and
desks, the classroom is equipped with drilling machines, screws, soldering iron,
switches and computers, turning the place into a robot fabric. In Brazil, the first Kit used
was the educational Kits Lego®Mindstorms® NXT® and today, in Robotics
classrooms, there are already Arduino kits with sensors, motors and gears, taking classes
as an activity of multiple disciplines, and also as an educational activity that develops
the logical reasoning, creativity and interpersonal relationships.
By considering the amusement awakened by Robotics, which is demonstrated by people
who have been participating in events that robots are used, we can see that it brings a
motivating effect for conducting meaningful and logical activities in classrooms.
Consequently, Robotics becomes effective in raising students' interest and enhances the
pleasure of learning.
At many times, learning has been studied in different ways, with the function of solving
conflicts and the environment challenges. "Learning helps man to save energy in trying
to solve the cognitive-affective conflicts that are proposed through1."(p.45) [3].
Learning does not work by itself as Pedagogy thought in previous centuries when it
relied on he epistemic subject, and on the knowledge being exclusively a conscious
process and an intelligence product, not taking into account the body, emotions, history,
uniqueness, destinations, skills and abilities.
Learning constitutes a place of ensemble where we can see the following dimensions:
biological, cognitive, emotional and social. On the other hand, the non-learning is
caused by interrelated issues that prevent its development. From this view, the act of
learning is designed as a construction that uses energy and structural aspects which
implies theming. [4]
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Thereby, in order to learn, the individual brings out the personal, inherited and carefully
formed body, the self-constructed intelligence and desires. The learning process occurs
if only these four levels are involved. Then, "learning is a process whose matrix is
linked and playful, and bodily rooted; its creative unfolding is put into play by the
intelligence-desire joint and assimilation-accommodation balance.2" (p. 48) [5]
In light of this fact, the proposal above challenges students to build robots, but one of
the main tasks developed is to overcome each phase of planning and construction to
perform the task. In a simple activity with the assembly and programming of a line
follower for the Brazilian Robotics Olympiad students use the concepts of physics,
geometry, mechanics, mathematics and logical reasoning.
We suggest that this practice promotes an interdisciplinary, inclusive and interactive
instruction, problem solving and the enhancement of the participants’ self-esteem [6];
and also, experimentation and challenging motivational environments [7].
This type of practice has its foundations in the four pillars of the XXI century education,
posed by Dolors [8], which are:


Learning to be – It is important to develop sensitivity, ethical and aesthetic
sense, personal responsibility, independent and critical thinking, imagination,
creativity, initiative and enhancement of cognition. Learning needs to be
comprehensive, not neglecting any of the potential of each individual.



Learning to live - Actually, this is a very important learning to be valued as we
learn to share with others, to understand them, to develop awareness of
interdependence, to manage conflicts, to work together, to take pleasure in the
common effort.



Learning to learn - we must make pleasurable the act of understanding,
discovering, building and rebuilding knowledge so it will not be ephemeral, it
will be made to be last over time in order to foster curiosity, autonomy and
attention permanently. We must also think the new, rebuild the old and reinvent
the act of thinking.



Learning to do – It is the development of competences and abilities which takes
the use of technology to its application in modern life, not leaving aside
interpersonal relationships in order to know how to work in teams. Taking
initiative and having intuition, enjoying certain amount of risk, knowing how to
communicate and solving problems, and being flexible. Learning to do involves
a number of techniques to be worked.

Thus, when the Educational Robotics is associated with a supporting base, meaningful
learning encourages students to go further in the journey of knowledge. Besides that, the
robot can be understood as a cognitive device that students use to explore and express
their own ideas, or "an object to think with," in the words of Papert [9], one of the main
theorists of this field.
However, this is the kind of knowledge that challenges the public school; the acquisition
of materials is not accessible to low-income community. In this way, the use of recycled
materials becomes a possible practice by promoting the development of ecological
awareness and a new way to view the disposal of electronic materials.
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3. English learning as a tool to Educational Robotics
Robotics projects and Educational Robotics are considered interdisciplinary as in their
pedagogical practice involves an educational environment where there is a constant
dialogue among different disciplines such as mathematics, physics, psychology,
computing and above all this experience highlights the learning of a new language.
After being qualified for the RoboCup 2016 and waiting for a possible opportunity to
participate, a language deficiency was detected as the students could neither pronounce
English programming terms nor communicate in English which is often used in
international competitions. Thus, we noticed an urgent need to prepare them to present
their project and interact with other participants in English.
Then, the project received an exclusive English teacher who has developed an intensive
work preparing students for Latin American and Brazilian Robotics Competition 2016
this last year.
Part of the planning includes presentations using English language in Latin American
and Brazilian Robotics Competition 2016 as a follow up of the classes they have been
attending to improve their knowledge of English that consequently will enable them to
get a better performance in their Robotics project.
The English classes were designed to emphasize two main features: the students’
abilities to communicate using simple and functional sentences in English and also the
improvement of their knowledge about vocabulary, pronunciation and comprehension of
Robotics’ jargons and terms.
Taking into account that the students contact to formal English instructions has been
exclusively at school, we decided to implement a diverse curriculum which ranges from
grammar and instrumental activities to a more interactive and functional tasks in order
to provide an effective and delightful learning experience. According to Postmethod
perspective defended by Kumaravadivelu [10], teachers “rely mostly on contextsensitive local knowledge to identify problems, find solutions and try them out to see
what works and what doesn’t in their specific context.” (p.544). Thus, English class
based on Postmethod is aligned with the interdisciplinary practice in which teachers
have enough autonomy in pedagogic decision making.
After having set the objectives of English classes and gathering information about the
target needs, it was the moment to investigate how much English the students already
knew by identifying their skills and knowledge in English language. The first step was
to organize an activity focused on basic linguistics features and communicative tasks to
assess their level of language. The group of 8 students was identified in the basic level.
They had classes twice a week, counting 7 hours of practice per week, emphasizing the
four skills: writing, reading, speaking and listening. After 3 months, more students
started to attend English classes as they enrolled in Robotics project. Thus, at the
moment, there are 2 groups learning English while attending to Robotics.
During the classes, the students have the opportunity to read texts about Robotics
understand the rules and specification of international competitions as the RoboCup
Junior Competition and learn the jargons and terms of the area in context. They also
learned and role played communicative situations where they had to introduce
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themselves, ask for information, explain procedures and talk about themselves and their
country and city. (Fig. 1)

Figure 1. English classes

The most notable outcome we see so far is that learning a new language became joyful
as it is purposeful to the students. Traditionally, English classes at schools focus on
grammar and formal activities exclusively due to different reasons that are not discussed
on this paper. The partnership between Educational Robotics and English classes has
demonstrated that an interdisciplinary practice can engage learning environment and
motivate students to accomplish the projects.
Therefore, language classrooms have not always been the best place for meaningful
learning, that’s why teachers have to “capitalize on the power of meaningful learning by
appealing to students’ interests, academic goals and career goals.”(p. 57) [11], relying
on one of the main principles of English Teaching.

4. The description of the project
The Project has been developed in a public school named Rubens Machado, located at a
low-income neighborhood called Vale Verde in the city of Volta Redonda, Rio de
Janeiro State. This neighborhood belongs to Vila Brasília complex area formed by
public lands invaded where about 14.949 people live.
The school works in a municipal building called Ciep Brizolão 491 and it is the only
school unit around the neighborhood that provides groups for Elementary School final
years’ students. There are around 540 students enrolled at sixth to ninth year and two
classes of EJA - Youth and Adult Education.
The Robotics project called Roboticando no Rubão began in 2013 with the aim of
providing an extra activity for the students at the reverse regular time of classes so they
would attend Robotics classes and create idealized prototypes. Thereby, applications
were open to students who wanted to enroll in classes. As we received eighty-six
students’ enrollment, they were divided into five groups besides the two former groups
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of CNPq fellows that have been building robot prototypes to be presented at the Latin
American and Brazilian Robotics Competition in Recife, October 2016.
In Robotics classes, the students attend to theoretical classes to understand the
functioning of resources and materials to be used, learn programming with both the
educational Kits Lego®Mindstorms® NXT® and Arduino platform through a series of
pre-established cards developed by the advisor teacher. In these cards there are
algorithms as steps for programming with Arduino to connect motors, servo motors,
leds and to work with sensors and Shields. (Fig. 2)

Figure 2. Robotics classes

As the school is in a poor community with restricted resources, recycled materials,
donated computers waste and discarded materials found by the students are used,
contributing to environmental preservation awareness and sustainable actions. When
these materials are adapted to Arduino, they provide a lot of opportunity and stimulus to
awaken the creativity of students.
In 2015 a group of students including five selected ones for the CNPq scholarships this
year, competed in Robot Dance primary Category and won the third place in the Latin
American Competition of Robotics, and the second place in Brazilian Competition.
After this achievement they returned to school expecting to participate in the World Cup
in Germany, what gave the students the opportunity to reflect on their achievements and
on how they would prepare themselves for the new phase. They realized that although
they are still learners and their knowledge is limited, they could achieve a very
satisfactory result and they should keep the path to reach their dreams.
Thus, they projected a new robot prototype that is being carried out with two humanoid
robots that will perform a Samba presentation which portrays the 40s and 50s decades in
Brazil, starring two characters: one is the Brazilian singer and actress who was the face
of the country, Carmen Miranda, and the other is a popular bohemian figure from Rio de
Janeiro, Malandro Carioca.

WRE 2016 – 10 e 11 de Outubro de 2016 – Recife – PE

46

Anais do 7o Workshop de Robótica Educacional - WRE 2016

This year, the prototype has pieces that have been developed and shaped by the students
themselves, with electrical circuits well designed and structured to prevent failure. From
one of the parts used in the 2015 robot, the PanTilt, students designed and built the legs
and arms piece by piece. At first, they used plates removed from discarded DVD players
and then they used aluminum sheet. (Fig.3) The robots were shaped during planning
phase and they are all structured in aluminum, from body to members. The head was
made out of papier-mâché in Arts classes, allowing another interdisciplinary practice
with the Arts teacher.

Figure 3. The robot structure assembly

5. Conclusion
This paper described how a Robotics project can engage students from a low-income
community in their own learning process through an interdisciplinary pedagogical
practice. We demonstrated that Knowledge from several disciplines that are necessary to
develop Robotics prototypes can reconnect students with reality what turns to be
suitable to motivate and stimulate creativity, innovatively and group work likewise
some of the specialists in education have proposed.
The work in partnership with English Learning with emphasis on team preparation for
national and international Robotics competitions can be used as an example of a good
interdisciplinary practice as both Robotics and English learning become all-in-one
educational tool that promotes meaningful learning.
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Abstract. Advances in technology brought new forms of communication, faster
ways to obtain information and new possibilities in the classroom. However,
educational systems have a lack of better feedback for young students, who are
still adapting to those new concepts. In this paper, a 3D figures recognition system is proposed, extracting the image characteristics using the Hough transform
and classifying with a MLP neural network. The system achieved a satisfactory
accuracy in distinguishing the figures used. The use of a humanoid robot stimulated children, being a fun and challenging way to learn.
Resumo. Os avanços da tecnologia trouxeram novas formas de comunicação,
meios mais rápidos de se obter informações e novas possibilidades dentro de
sala de aula. Os sistemas educacionais, entretanto, carecem de um melhor
feedback para os jovens alunos, que ainda se adaptam aos conceitos passados. Neste artigo um sistema de reconhecimento de figuras 3D é proposto,
extraindo-se caracterı́sticas da imagem utilizando a transformada de Hough e
classificando-as com uma rede neural MLP. O sistema obteve uma acurácia satisfatória, distinguindo bem as figuras utilizadas. O uso de um robô humanoide
estimulou as crianças, sendo uma forma divertida e desafiadora de se aprender.

1. Introdução
Com o avanço da tecnologia, diversas atividades passaram a ser feitas com a ajuda de
dispositivos eletrônicos e, até mesmo, robôs. Dos celulares, tablets aos robôs, cada dispositivo tem uma forma diferente de interação entre si e com os humanos, e a robótica
social estuda o impacto dessa inserção, buscando que o comportamento seja da forma
mais natural possı́vel para os humanos [Breazeal 2002], melhorando a aceitação dessas
tecnologias. Exemplos deste estudo estão nas telas multifuncionais, que servem de guias
em museus, escolta robótica de humanos em uma situação de perigo até robôs ajudando
crianças em hospitais e, foco deste trabalho, em sala de aula.
Assim como os humanos, os robôs precisam de informações do mundo para se
localizar e tomar decisões sobre os próximos passos. Essas informações podem vir de
um humano (que controla o robô e toma as decisões por ele) ou devem ser lidos através
de sensores. Robôs autônomos, ou seja, aqueles que podem realizar objetivos sem a
intervenção humana [Romero et al. 2014], utilizam dos diversos sensores, como câmera,
sonar, laser, bumpers, entre outros para obter essas informações de mundo. Uma das
áreas que ajudam a obter e filtrar as informações obtidas é a Visão Computacional, que se
utiliza dos conceitos de obtenção e processamento de imagens, filtragem, segmentação,
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entre outros para transformar os dados obtidos em informações úteis para o robô. Neste
trabalho, nos preocupamos principalmente com a filtragem da imagem recebida e do reconhecimento de objetos na imagem, também conhecido como reconhecimento de padrões,
o que permite ao robô distinguir e rotular o que está a sua volta.
O uso de computadores para potencializar a aprendizagem, criatividade e foco
das crianças em atividades educacionais é algo idealizado desde o inı́cio dos anos 60
[Papert 1985]. Nessa época, computadores eram muito caros, e o seu uso pessoal era
praticamente impossı́vel. Hoje o uso de um robô em sala de aula também é bastante
reduzido, graças aos altos preços de kits robóticos ou a falta de conhecimento técnico dos
professores para operar e criar novas atividades utilizando tais tecnologias. Uma grande
barreira para o uso de tecnologia na sala de aula é a recepção, por parte dos alunos, à essa
novidade. Apesar do atrativo de uma novidade, crianças tendem a considerar os robôs
como brinquedos durante as atividades, principalmente pelas caracterı́sticas da maioria
dos kits disponı́veis comercialmente, cujas montagens “clássicas” são de carros, animais
e outras figuras que remetem à diversão. Neste quesito, o uso do robô humanoide, que
se assemelha muito as próprias crianças, permite uma interação social mais próxima da
realidade [Pinto et al. 2015], fazendo com que o robô seja um conselheiro ou amigo que
auxilia e as vezes precisa de ajuda para entender o mundo a sua volta [Tanaka et al. 2007].

2. Metodologia
Para o desenvolvimento do sistema foram utilizadas diversas ferramentas de visão computacional e uma rede neural para que o robô pudesse, após devido treinamento, reconhecer
padrões em imagens e classificá-las. O robô escolhido e suas ferramentas também são
discutidos neste capı́tulo, dada sua importância para o sistema final e a aplicação desejada.
2.1. OpenCV
Para o processamento da imagem recebida pelo robô foi utilizada a biblioteca OpenCV
(Open Source Computer Vision), que é uma biblioteca opensource originalmente desenvolvida pela Intel que possui diversos algoritmos otimizados para uso aberto, sendo que
a OpenCV é majoritariamente construı́da em C++ [Itseez 2015]. Esta biblioteca foi desenvolvida com o intuito de alavancar o desenvolvimento de aplicações na área de visão
computacional, sendo o código e seu uso tanto comercial quanto acadêmico liberado.
A utilização da OpenCV possibilitou o acesso simples a funções importantes para
manipulação das imagens enviadas pelo robô. Uma das funções utilizadas foi a cvtColor,
uma função base para processamento das cores na imagem. As fotos enviadas pelo robô
possuem formato BGR (Blue, Green and Red), que inverte as informações de vermelho e
azul entre as áreas menos significativas do pacote, para melhor compatibilidade. Então,
a imagem foi transformada para o formato grayscale que permitiu que ela passasse de 3
canais para apenas 1, onde o valor desse canal corresponde à escala de cinza.
2.2. Threshold
Ao analisar uma imagem em escala de cinza é possı́vel aplicar filtros para se obter regiões
de interesse e então extrair caracterı́sticas da mesma. Um dos métodos utilizados consiste
em aplicar um limite superior ( também chamado de threshold) na variação do canal de
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escala de cinza, ou seja, se o valor da escala for maior que esse máximo o algoritmo
mantém o valor original, se não o substitui por zero, definindo assim que as áreas de
interesse são as regiões com valores de escala acima do threshold.
2.3. Transformada de Hough
Um dos métodos para detecção de segmentos de reta é a Transformada de Hough. Esse
algoritmo permite identificar segmentos de retas em uma imagem ao analisar todas as
retas que passam por determinado ponto da figura, a função então retorna o coeficiente
angular e a distância da origem de cada uma das retas encontradas [Itseez 2015]. Essa
abordagem, já foi aplicada com sucesso para reconhecimento do uso do cinto de segurança
em passageiros[Kotchergenko et al. 2015] e para detecção de linhas para navegação de
um robô autônomo [Damaryam 2015]
Na biblioteca OpenCV existem duas implementações de Transformada de Hough,
a transformada padrão e a transformada probabilı́stica. A transformada probabilı́stica foi
escolhida para o projeto por apresentar melhores resultados, retornando os pontos (x, y)
do começo do segmento de reta e os pontos de seu final. A Transformada de Hough Probabilı́stica foi aplicada na imagem tratada com Adaptive Threshold pois empiricamente
percebeuse uma melhora na identificação das retas de interesse que formam as bordas
das figuras geométricas. Com as informações obtidas pela Transformada de Hough Probabiĺı́stica pode-se calcular o coeficiente angular das retas encontradas na imagem e seu
módulo, suas principais caracterı́sticas. Com essas informações foram montadas as entradas da rede neural para treinamento e classificação. A figura 1 mostra uma exemplo do
tratamento feito na imagem para reconhecimento

Figura 1. Imagem obtida pelo robô e após o tratamento

2.4. Redes Neurais
Muitos algoritmos de Inteligencia Artificial baseiam-se em comportamentos comuns de
humanos e animais para obter informações do ambiente. Para as redes neurais, o funcionamento do cérebro humano serviu de inspiração, partindo de um modelo matemático
mais simples até modelos mais complexos, com retro-propagação de erro, recorrência
de informação, entre outros. Um dos modelos mais conhecidos e utilizados na literatura
[Halkin 2001] é a MLP (Multi-Layer Perceptron), obtendo resultados satisfatórios para
reconhecimento de padrões, desde que se tenha o cuidado de treinar a base com conjuntos
significativos de dados.
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2.5. O robô e ferramentas de desenvolvimento
Como dito na seção 1, os robôs são vistos como brinquedos pelas crianças. Por isso,
foi feita a opção de se utilizar o robô humanoide NAO, da empresa Aldebaran Robotics,
que já é utilizado por mais de 600 universidades no mundo. Além disso, o robô possui
diversos sensores e atuadores que facilitam a interação entre o robô e a criança. Para
auxiliar no desenvolvimento para o robô existe a NAOqi SDK (Software Development
Kit) disponı́vel para que programadores possam desenvolver aplicações mais complexas,
permitindo desenvolvimento com total controle do robô e de sua conectividade. Em C++,
a framework permite a escrita de código para rodar em tempo real, o que é importante
para esta abordagem.

3. Experimentos e Resultados
Os testes foram divididos em dois momentos: no primeiro, o robô ficou em laboratório,
sendo testado apenas a capacidade do sistema em reconhecer as figuras propostas, e no
segundo o robô foi levado para a sala, para verificar a recepção dos alunos. Os dois
experimentos serão apresentados nas seções seguintes.
3.1. Experimentos em Laboratório
Como dito na Seção 2, é complicado extrair caracterı́sticas para treinar e classificar figuras geométricas 3D usando uma rede MLP. Por isso, julgamos importante fazer muitos
testes em laboratório antes de levar o robô para as escolas, afim de verificar se a base
dados era significativa e qual a porcentagem de erro. Nestes experimentos, foram testadas diferentes resoluções e espaços de cores parar imagens obtidas da câmera do robô.
Devida a limitações do framerate máximo do robô, o que atrapalhava a obtenção da imagem, a configuração escolhida foi 640x480 (pois configurações menores comprometiam
a obtenção das caracterı́sticas pela transformada de Hough) e o espaço de cores BGR, que
segundo a própria Aldebaran (e corroborado pelos testes) é a que melhor comunica o robô
com a OpenCV.
Durante os testes em laboratório, os problemas de reconhecimento do robô foram
sendo resolvidos com aumento gradativo da base de treinamento. A rede MLP convergia
rapidamente, levando 3 segundos em média para cada nova seção, e atingia acurácias
de 70% até 100% de acerto na após a base completa. Porém, já nestes testes foi possı́vel
perceber a dificuldade da rede de acordo com o ambiente em que se encontra, fazendo com
que o robô reconheça as figuras de forma errada. Após esses testes, foram implementadas
funções que, com o aperto de um botão especı́fico pelo pesquisador, o robô se retratasse
do erro, e explicasse de forma divertida o que aconteceu.
No total, foram feitas 40 fotos de cada uma das figuras geométricas em diferentes posições e com diferentes fundos para compor a base de dados. As posições não
influenciavam muito no resultado da rede, uma vez que eram limitadas a caber na mão
estendida do robô (por conta da parte pedagógica, na Seção 3.2). As figuras escolhidas
eram de cores fortes e foscas, o que atenuou a influência de luz, portanto o maior diferencial eram os fundos escolhidos. Colunas muito próximas da câmera acabavam sendo
computadas pelo algoritmos, influenciando na resposta da rede, causando muitos erros
no inicio dos testes. Foram feitos ciclos de treinamento da rede, que no total demorou
aproximadamente um minuto e 30 segundos para convergir, com a seguinte configuração:
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400 neurônios na camada de entrada, 30 na camada escondida e 2 na camada de saı́da. O
cubo era representado pela saı́da 0 0, a pirâmide pela saı́da 0 1 e a esfera pela saı́da 1 1.

(a)

(b)

Figura 2. Crianças participando das aulas com o robô

3.2. Experimentos em sala de aula
Com as crianças, o sistema foi testado por completo. Na atividade, o robô explicava
os conceitos de arestas, vértices e faces, para então pedir para que a criança colocasse
na mão dele a figura geométrica com as caracterı́sticas que ele pedisse (figura com 5
faces ou figura com 8 vértices, por exemplo). As atividades foram feitas com crianças
entre 5 e 7 anos, sendo o experimento com crianças mais jovens dentre as pesquisas do
laboratório. Caso a criança não entendesse o que ele falava, precisasse de mais dicas ou
tivesse colocado o objeto nas mãos do robô, ela deveria avisa-lo utilizando sensores táteis
na cabeça do NAO (meio, atrás e na frente da cabeça, respectivamente). Imagens destes
experimentos podem ser vistos na figura 2
Vários comportamentos foram implementados no robô, fazendo com que todas
as interações dele com a criança tivessem algum movimento. Além de alternar entre
pedir para que a crianças colocasse a figura na mão esquerda e direita, o robô gesticulava,
sentava e levantava, de forma a sempre manter a atenção. Para avisar que tinha colocado a
figura na mão do robô ou pedir outra dica, o aluno deveria tocar nos botões em sua cabeça,
o que ajudava a diminuir um pouco do medo que algumas crianças tinham em toca-lo. Ter
que colocar a figura na mão, perceber o robô olhando e analisando a imagem, tocar para
seguir com o experimento são ações importantes para tirar a ansiedade de participação da
criança no experimento e fazer com que ela prestasse atenção no que é dito pelo robô. A
voz sintetizada do robô ainda é um dos maiores problemas do experimento, pois causa
muita confusão em algumas palavras.
Apesar de todos os testes feitos em laboratório, a figura 3 mostra que o sistema
não funciona para qualquer ambiente. Mesmo com o mı́nimo movimento possı́vel da
figura geométrica, uma grande quantidade de informação ao fundo faz com que a transformada de Hough não consiga distinguir os objetos, causando muitos erros do robô. Esse
problema é minimizado colocando o robô em posições que eliminem o fundo, como se
inclinar para procurar a figura colocada em cima da mesa, o que permitiu que os testes
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(a)

(b)

Figura 3. Reconhecimento ineficiente do robô durante o teste fora do laboratório

fossem realizados. Considerando essas situações, o robô manteve os ı́ndices de acurácia
obtidos em laboratório, mantendo uma média de 97,3% de acertos, mas uma nova base
de dados precisava ser criada para cada uma das salas em que o robô era utilizado.
A resolução da câmera é importante para discussão dos resultados. Imagens muito
menores do que a resolução proposta comprometiam a capacidade do sistema em reconhecer as figuras geométricas, causando uma taxa de erros muito maior. Já maiores
resoluções afetam a velocidade de convergência e resposta, uma vez que a rede neural
precisa ser ampliada, aumentando exponencialmente a quantidade de cálculos do robô
a cada nova interação com os alunos. A câmera utilizada para a base de dados e para
os testes é uma das duas embutidas no robô, com resolução máxima de 1.22 Mp, e a
utilização de câmeras melhores, com melhor resolução, permite uma melhora na certeza
das informações obtidas na transformada de Hough, com o custo da perda de desempenho
computacional.
Os movimentos que foram incluı́dos no robô também tiveram uma boa recepção.
Verificando os problemas apresentados nos demais trabalhos do laboratório, o sistema
repetitivo causava cansaço e desânimo nas crianças. Neste caso, o robô tinha mais movimentos, uma função que simulava o piscar dos olhos e ainda mostrava passo a passo como
ele reconhecia as imagens, ajudando as crianças a entenderem o processo e os erros nas
respostas do robô. Vale lembrar que o robô, devido ao uso prolongado, apresenta alguns
problemas que afetam a interação, como o aumento da temperatura, fazendo com que ele
fique mais lento e as vezes fale, avisando em inglês da temperatura elevada, confundindo
as crianças.
Esse feedback dos alunos foi obtido comparando-se o seu desempenho com provas
pré e pós as aulas, onde os alunos deveriam mostrar o que aprenderam na sala de aula. Esta
técnica é muito utilizada em experimentos que envoltem educação infantil e computação
[Lee and Chin 2014]. Outra forma de obter as informações foi por meio de entrevistas
feitas após os testes, utilizando uma metodologia conhecida como MOS (Mean Opinion
Score), inicialmente utilizada para medir a qualidade em telefonia. Nesta abordagem, as
crianças davam notas de 1 a 5 para as interações com o robô e também poderiam, em uma
entrevista, apontar o que poderia ser melhorado no sistema.
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4. Conclusão
O sistema consegue alcançar os objetivos de reconhecimento de padrões e classificação
das figuras geométricas que eram esperados. Sua aplicação em sala de aula precisa ser
adaptada para cada situação, mas também mostra bons resultados. A resposta das crianças
quanto ao robô como auxiliador do ensino foi muito satisfatória. O uso de ferramentas
robóticas na educação é interessante mas ainda pouco explorado devido a vários fatores
como falta de atividades, falta de profissionais qualificados e alto custo. Porém, com
o aumento de pesquisas nessa área, a tendência é que cada vez mais a robótica esteja
inserida no cotidiano humano e, principalmente, nas escolas.
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Abstract. This paper uses the construcionist methodology in educational
robotics like a tool that assists in learning. During the project, an educational
material was developed and implemented with 24 workshops to high-school
students from public schools in Caruaru, Pernambuco-Brazil, with LEGO
MINDSTORMS and Arduino kits. Such workshops also develop solutions to
elderly, children and disabled. In fact, it was observed that students reacted
positively to the workshops and were able to better assimilate the contents,
because they felt encouraged and attracted by the interdisciplinary teachinglearning environment.
Resumo. O presente artigo faz uso da metodologia construcionista na
robótica educacional como uma ferramenta que auxilie na aprendizagem.
Durante o projeto foi elaborado e aplicado um material didático com 24
oficinas a estudantes do Ensino Médio de escolas públicas de Caruaru a
partir de kits LEGO MINDSTORM e kits Arduino. Tais oficinas desenvolvem
também soluções-desafio para idosos, crianças e deficientes. De fato,
percebeu-se que os estudantes reagiram positivamente às oficinas e
conseguiram assimilar melhor os conteúdos, pois se sentiram estimulados e
atraídos pelo ambiente de ensino-aprendizagem interdisciplinar.
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com Menezes e Santos (2002), os termos Robótica Educacional ou
Robótica Pedagógica referem-se aos ambientes de aprendizagem que reúnem materiais
de sucata ou kits de montagem, constituídos por diversas peças, motores e sensores
controláveis por computadores e softwares que permitem programar o funcionamento
dos modelos montados. Refere-se à implementação destes dispositivos Interfaceáveis
com finalidades educacionais e escolares.
O trabalho de extensão denominado “Projeto Passos – Robótica Educacional”
promovido pelo Laboratório de Robótica do IFPE Caruaru vinculado aos cursos de
mecânica (superior) e mecatrônica (técnico) atendeu em 2014 e em 2015 mais de 200
estudantes e professores da rede estadual e municipal da cidade de Caruaru (Escola
Estadual de Referência Arnaldo Assunção, Colégio Estadual de Caruaru Nelson
Barbalho, dentre outras), com a aplicação e validação experimental de 16 oficinas
utilizando os kits da Lego(2014) e arduino (2015) em formato de apostila, abordando
temas interdisciplinares como apoio prático aos conteúdos ministrados no ensino médio
e o desenvolvimento de soluções-desafios para idosos, crianças e deficientes,
respectivamente.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A robótica educacional vem se juntar aos demais recursos empregados no
processo de ensino aprendizagem como instrumento, que inserido nas atividades de sala
de aula, possibilitam explorar os mais diversos temas do currículo escolar, como sugere
Lima Filho e Freire (2009). Segundo Zilli (2004) o uso da robótica como instrumento
no processo de ensino-aprendizagem provou ser um forte aliada no processo de
aquisição do conhecimento, pois possibilita estimular o pré-projeto, a engenhosidade e
habilidades, caracterizando a atividade robótica como interdisciplinar sendo, por isso,
altamente relevante para o currículo escolar.
Nesse contexto, os desafios de robótica têm se tornado uma opção a vertente de
competições, configurando como uma proposta que desperta a responsabilidade social e
forte apelo humanístico. Soluções Inovadoras para a Saúde do Idoso foi o tema de uma
oficina que ocorreu durante a 38ª edição da Reunião dos Dirigentes das Instituições
Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Reditec), a fim de buscar ideias e
soluções para os desafios propostos pelos hospitais universitários federais, com atenção
especial para novos serviços e produtos em saúde.

3. METODOLOGIA
Como já foi explicado anteriormente, foram desenvolvidas as apostilas de
robótica para iniciantes com o uso dos kits LEGO MINDSTORM e apostilas de
robótica criativa utilizando os kits Arduino.
Por conseguinte, o curso de robótica educacional para iniciantes seguiu a
seguinte dinâmica: inicialmente ocorre a explicação dos objetivos do projeto e a
contextualização do laboratório de Robótica do IFPE-campus Caruaru como um espaço
da comunidade; segue-se a apresentação do kit de robótica da Lego e detalhamento dos
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principais componentes; montagem de um robô seguindo um tutorial; apresentação do
ambiente de programação de robôs; realização das oficinas no ambiente simulado e
posterior transferência da solução para o robô, permitindo visualizar na prática o
resultado; encerramento de cada oficina com uma avaliação da dinâmica.
No curso de robótica criativa são apresentados, inicialmente, os kits de
desenvolvimento com Arduinos; A seguir um mini-curso de programação desses
microcontroladores; montagens experimentais da parte mecânica utilizando sucatas;
programação dos produtos montados e encerramento com uma avaliação da dinâmica.

4.ANÁLISE DE DADOS
Tanto para a aplicação do curso de robótica para iniciantes, quanto para a aplicação
do curso de robótica criativa, cada participante passa por um processo de avaliação para
análise dos dados. Ao final de cada oficina são realizados alguns questionamentos de
conceitos básicos como forma de avaliar quais as dificuldades e como elas foram
vencidas e se, de fato, houve um aprendizado condizente com o proposto pelas oficinas.
Ou seja, os seguintes aspectos serão analisados:
•

Projeto mecânico (montagem);

•

Projeto lógico e eletrônico (instrumentação e programação);

• Reprodução do fenômeno físico;
• Capacidade de transmissão ou transferência de conhecimento ou experiências,
incluindo domínio do assunto, correspondência entre objetivos e resultados
obtidos, clareza, didática, dentre outros;
•Auto avaliação do participante e motivação;

5.RESULTADOS
Foram aplicados experimentos construídos com kits da LEGO®
MINDSTORMS®, que servem de motivação para o aprendizado de diversos conteúdo
do ensino médio. Em seguida foram realizadas oficinas introdutórias com o uso de
microcontroladores Arduino juntamente de sensores e motores. Logo em seguida,
aplicação dos conhecimentos adquiridos para o desenvolvimento de soluções-desafio
para idosos, crianças e deficientes.
5.1. Oficinas de robótica para iniciantes
Neste tipo de oficina foram utilizados kits da LEGO MINDSTORM, uma vez
que tal kit é disponível em nosso instituto e possui uma versatilidade de peças, sensores
e motores poderosa. Junto de uma interface de programação amigável e intuitiva por
meio de blocos. Foram aplicados desafios robóticos que um cunho pedagógico por meio
de temas que reproduzem uma interdisciplinaridade de conceitos físicos, matemáticos e
geográficos, por exemplo. Dessa forma, uma série de 16 oficinas foram fabricadas,
aplicadas e disponibilizadas ao alunos: Oficina 1 - Perímetro, área e volume; Oficina 2 e
3 - Estudo dos mapas; Oficina 4 - Jogo de perguntas e respostas; Oficina 5 e 6 - O motor à
combustão; Oficina 7 - Estudo dos dínamos; Oficina 8 - Estudo físico da queda livre; Oficinas 9
e 10 – Medições, algarismos significativos e reflexão da luz; Oficinas 11 e 12 – Transmissão de
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força; Oficinas 13 e 14 – Lançamento oblíquo; Oficinas 15 e 16 – Velocidade média escalar e
vetorial;

Figura 1. Montagem do sistema mecânico das oficinas 1 e 2 (acima à esquerda), 3 e
4 (acima no centro), 5, 15 e 16 (acima à direita) e teste da oficina 5 (acima)

A Figura(1) representa alguns dos protótipos produzidos. Além disso, Todos os
grupos conseguiram reproduzir as oficinas propostas, contudo algumas dificuldades
foram citadas em algumas oficinas como:
• Dificuldade ao trabalhar com alguns tipos de sensores;
• Dificuldade na criação de algoritmos;
• Dificuldade na montagem;
Tais dificuldades, assim como a verificação de conhecimento das oficinas pode
ser feito por meio de questionários feitos ao final da apostila. É importante informar
também que todas as oficinas feitas ficaram à disposição da comunidade assim como os
professores das escolas visitadas, como uma forma dos mesmo serem replicadores do
nosso projeto.
5.2. Oficinas Robótica Criativa
Neste modelo de oficina com um aprofundamento um pouco maior nos sistemas
lógico-programáveis foram elaborados oito projetos utilizando o microcontrolador
Arduino, junto de uma apostila, na qual, é abordada de forma didática, os diversos
componentes eletrônicos que serão utilizados, entre eles: LED, resistor, botão tátil e
sensores. Tendo como público-alvo alunos do ensino médio das escolas públicas,
também foi necessário um embasamento teórico da lógica e interface de programação
utilizada para desenvolver os códigos de controle do microcontrolador Arduino. Tendo
em vista que, os alunos não veem tais conhecimentos durante o ensino básico.
Sete das oito oficinas apresentadas, tiveram objetivo de apresentar os diversos
dispositivos eletrônicos junto da linguagem de programação inerente ao arduino de uma
forma aplicada. A Figura (2) representa algumas das aplicações propostas.
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Figura 2. Dispositivos propostos nas oficinas representados pelo software Fritzing

Na última oficina foi proposto um projeto final, no qual foi sugerido aos alunos
uma aplicação para deficientes visuais, com o objetivo de inspirar os mesmos a buscar
soluções do dia-a-dia utilizando como ferramenta o Arduino.
Como resultado, foi obtido um dispositivo, similar a uma luva, composto por um
sensor ultrassônico acoplado na parte superior da mão, e no braço encontra-se o
microcontrolador Arduino e um vibracall, acoplados em uma pequena caixa
transparente. O seu funcionamento dá-se na seguinte maneira: o motor vibracall
apresenta uma variação de sua vibração na medida que se aproxima de obstáculos. Tal
leitura de distância é feita pelo sensor ultrassônico e possibilita a deficientes visuais em
sua locomoção e detecção de obstáculos, embora com certa limitação. A Figura(3)
mostra algumas das aplicações realizadas:

Figura 3. Aplicação oficina robótica criativa (acima à direita e esquerda), protótipo
de auxílio à deficientes visuais (acima e no centro); desafio semáforo interativo
(acima à direita)

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se que ao final da realização das oficinas, os estudantes conseguem
realizar, por si só, tarefas como: ligar e operar o computador, programar e controlar um
robô junto de seus sensores e motores, além de relatos sobre o aprendizado intuitivo e
de forma multidisciplinar, conceitos que antes eram abstratos. Por meio das oficinas
aplicadas, os estudantes começaram a entender vários conceitos, que provavelmente
quando ministrados apenas na forma teórica, não seriam bem compreendidos, tais como
noções físicas e matemáticas. Ainda como, o despertar para ideia de solução para
problemas cotidianos de crianças, idosos e deficientes.
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Abstract. This paper describes a new methodology for teaching advanced
robotics for children. This methodology develops the three pillars of robotics:
mechanics, electronics and programming. This approach does not depend on
prior knowledge. The experiments were tested in a group of students from fourteen to eighteen years old. The three pillars were tested and the mechanics
concepts are easy to learn and the programming concepts are the most difficult
to learn.
Resumo. Este artigo descreve uma nova metodologia para o ensino de robótica
avançada para as crianças. Esta metodologia desenvolve os três pilares da
robótica: mecânica, eletrônica e programação. Esta abordagem não dependem
do conhecimento prévio. Os experimentos foram testados em um grupo de estudantes de quatorze a dezoito anos de idade. Os três pilares foram testados e os
mecânicos conceitos são fáceis de aprender e os conceitos de programação são
as mais difı́ceis de aprender.

1. Introduction
Educational robotics has evolved from simple creative blocks to robotics kit. The simplest
way of teaching robotics since childhood is using educational robotics commercial products [Fiorini 2005] such as Lego Mindstorms, fischertechnik, VEX, etc. These generated
a revolution in the way of teaching robotics to children and the way of developing robots
from an very early age. But not always children and young low-income boys have access
to this technology. This causes that the creative skills do not developed in young people.
This technology gap is felt by many young people who want to learn educational
robotics when entering college or technical institutes. Therefore, we need to apply a
different and innovative methodology that uses the knowledge that students of these ages
have already acquired,
A simple way to incorporate knowledge of digital electronics and robotic programming is using the platform Arduino [Schmidt 2011]. Arduino gives the advantages
of reducing the electronic complexity to develop a circuit quickly, making digital and
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analog signals simple to control. The following article explains this new methodology,
developing each of his topics. Then results will be displayed to finalize the conclusions.

2. Proposed methodology
Robotics involves three pillars that are developed separately in this methodology. First
of all, we will introduce the world of programming in section “Hello World”. Here, a
method of teaching programming will be explained using the Arduino platform and the
easiest way to make young people learn programming languages. The main goal is to
develop their algorithmic thinking. Then, a teaching method of electronics, “Circuits
for all,” and how it relates to Arduino, functionality and methods of test/error, will be
presented. The goal is to learn how to handle signals and apply them in electrical circuits
explained. And the last section, Mechanics “Where is my robot” will be developed, and
its objective is to develop knowledge of physics and mathematics, showing concepts such
as torque, force, friction, etc., which are necessary for creating the mechanics of a robot.
Objectives and topics of each of the pillars are shown in Figure 1.

Figure 1. Proposed methodology

2.1. Programming - Hello Robot
Many people question whether if programming should be a priority in teaching robotics.
This is a mistake [Williams 2003], since the barrier that many teachers have with their
students is the lack of knowledge in algorithms that young people have when entering
this world for the first time. Programming breaks the barrier of student imagination,
because it is easy to build a robot of any manual robotics kit using a code already written
by others. Nonetheless, making students develop their own codes breaks the limitations
that a commercial kit has.
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In principle, when teaching programming to students, they should be introduced
to a basic computer architecture class, not delving into theoretical concepts, focusing on
the functionality of each component and what it does when executing a line of code. We
achieve this by generalizing the computer architecture and then comparing its similarities
with the Arduino board.
The methodology for teaching Arduino, envolves many important topics. Here,
we show the most relevant and the order in which they should be taught:
1. Blink, it is the most important when testing if an Arduino board is working
properly but more basic program. Can be found within the own Arduino IDE:
File>Examples>Basic>Blink
2. Fade: This code is essential to learn the easiest way to modular analog signals.
Also it found in the Arduino IDE: File>Examples>Basic>Fade. A variant of the
code is to challenge students to modify the code to work with two o more LEDs.
3. Semaphore [Nussey 2013]: This code is simple to develop handling digital signals, three LEDs of different colors are used and alternating same way as a traffic
light, the purpose of this alter the Blink code, and to challenge the student to generate different variants.
4. Sensors [Nussey 2013]: It’s a bit complicated to teach sensors for the high number
of sensors on the market, but you can simplify in only analog and digital readings.
With this you can learn the functionality of “digitalRead” and “analogRead” in
Arduino, but it is difficult to apply all the functionality it offers. This is best
explained in point 3.
5. Motors and Actuators [Nussey 2013]: Although it seems a more electronic topic.
Motors and actuators can be used through the use of digital and analog signals
output. This applies with the help of using L298N module [Nussey 2013] for use
both use commands like “digitalWrite” and “analogWrite” is needed.
These software modules are basic and recommended to develop programmable
robotics from scratch, but it is not enough. For the next level needed to teach more ways
to interact with different components and interaction of electronics and mechanics.
1. Ultrasonic sensors [Nussey 2013]: These sensors do not have a specific library, so
it is necessary to teach the functionality of a library for use.
2. Linked Lists [Cormen 2009]: Although it seems a matter of algorithms, it is really
necessary to teach their operation because it is a very important introduction to
understand the basics of algorithms.
3. Trees [Cormen 2009]: Trees are the easiest way to understand the binary search
and how they function to store data. It is easy to understand how it works, but it is
difficult to program. To this should have a basic knowledge of pointers in C++.
4. Protocols [Brock et al. 2009]: The protocols are important for the development of
communications between robots part. For better assimilation using 433MHZ RF
modules with the library ”VirtualWire” it is recommended.
5. Cryptography [Zhang et al. 2013]. With the help of the previous module, it is easy
to add code that implements cryptography can be used simple encryption methods,
such as encryption Cesar and transposition ciphers.
6. Structures and classes [Monk 2012]: It is the way of teaching data encapsulation,
and the concept of attributes and functions in a class. With this module, students
will be able to write any code Arduino syntax allows.
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2.2. Electronics - Circuits for all
Electronics is essential to develop different sensory and motor functions of a robot. In
educational robotics for children. This component is replaced by modules already created by robotics kits, they help a lot in the creation of robots, but limit the creativity of
the student. There is a difference between teaching children and young people, and is
basically the ability to understand logic electronic content. To understand the behavior of
a transistor, diode or capacitor, it is important to have at the outset theory of electricity,
its different types and uses. here is showing the summary of different topics in the order
which should be taught:
1. Electric current, in this part theoretical content of electricity is developed. It is
essential to teach the difference between DC and AC current, and the difference
between voltages. “High voltages are dangerous”, and it must be the first thing to
teach
2. Resistors [Mims 2000], this component is the most important and the easiest to
explain Ohm’s Law [Zhang et al. 2013] way. It is simpler to explain and recommend using graphics that resemble the behavior.
3. Diodes [Mims 2000], When we talk diode is simple to follow an analogy of a
traffic cop, this only lets the traffic in one direction. If there is some cars in the
opposite direction, this will take care to stop while you can. This behavior is the
same as a diode and its different varieties, including diodes LED.
4. Capacitors [Mims 2000], these resemble a water tank when it is full, you can have
two behaviors, only let pass the water overflow or discharge when it is completely
full. This analogy helps students understand the analog waves that can generate a
diode behavior.
5. Transistors [Mims 2000], It is complex, and at the same time is simple. Its complexity is due to the many types of transistors that are on the market. But it is
simple if you only explain the basic operation of the PNP and NPN types. The
analogy to teach this is a dam on a river. This can be opened or closed to stop
passing the river current. When the amount of water is above the dam, this overflows and wastewater passes. the behavior of a transistor is taught the same way,
the base of a transistor is symbolized by the dam. and this can be opened or closed
at the disposal of a current in the base. It is important to test circuits and teach the
proper functioning of a breadboard. Testing for both NPN and PNP transistors or
see the difference in the tests.
6. Logic gates [Mims 2000], using the foreknowledge of transistors. Teach logic
gates is one step further. Mathematical logic helps to understand the behavior
of a logic gate Therefore, it is necessary to examples such as AND, XOR, OR,
XAND and most important NOT. It is also possible to make examples of NOR
and XNOR. With these examples, it is easy to resolve a logical proposition as:
∼ p ∧ q or p∨ ∼ q. The exciting thing about this part is to see a real way the
logical behavior on circuits.
2.3. Mechanics - Where is my robot?
It is known that without the mechanics there would be no movement in a robot, and
although it is the most important part, this will not work if you do not have a basic knowledge in electronics and programming. Mechanics in young people is the basis for creativity and exploit all the capabilities. In this module, students discover the best ways to build
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a structure by means of predesigned pieces. It’s important to do understand the student
that not everything that program will be real, the non-deterministic behavior of the robot
makes robotics becomes more fun and interesting. Is recommended to use test robots that
integrate a set of functionalities between sensors and motors.
It’s important “Not to follow a manual”. A predesigned model is only to show the
final product and not the exact way to do it. manuals reduce the interest and creativity of
students. The correct way to evaluate the result of a built robot is to check three aspects.
Robustness, functionality and efficiency. A method for testing the robustness is letting
them drop at a safe distance, and hope that no parts fall off. Although the method is
unorthodox, he teaches students two things: the robot can work well, but in dangerous
situations is damaged and will not withstand drops, and the second is to make students
understand that to create a masterpiece it takes more than a single iteration, the redesign
and reconstruction will make the student create bulletproof robots.
The second aspect is functionality, a robot must not work as it was programmed,
often, bad codes generate erroneous functionality, so it is necessary to test the robots in
different areas and scenarios. The teacher must take care to find the errors, the robot works
well at first glance. But this should not be a deterrent for students. As much mistakes you
do , more will be learned.
Finally to evaluate the efficacy, it is necessary to judge based on metrics, may be
the time it took to complete the task or any other criteria that may be different from other
teams, efficiency should not only be judged based on results of the robot but as to the
team’s ability to respond to problems and situations under pressure. This criterion is not
objective but good for competitive purposes. For educational purposes we recommend
following the following list of competitive robots:
1. Mobile Robot [Grover et al. 2014], robot is the best known, but they are not the
only ones on the market. This robot comprises a chassis with two wheels that can
move independently. Creating the possibility to move forward, backward, turn on
its axis. This robot will be the basis for developing future designs adding sensors
for interaction.
2. Robot with ultrasound [Grover et al. 2014], the ultrasound robot serves students
can detect and dodge walls. This interaction with the environment makes this
robot highly susceptible to errors.
3. Line follower robot [Huy 2012], these robots are used in competitions and much
needed to be simple to build a basic version, but complicated when the complexity
of the field is greater
4. Robot sumo [Miles 2002], these robot integrate a large number of sensors such as
light sensors, ultrasonic sensors and a great ability to build. Although there are
many rules of competition sumo, according to the country of origin, all always
need the ability to have a great speed and accuracy. Programming is not everything in this competition, you need to have a constructive advanced skill where
the purpose of concentrating the center of gravity in the bottom of the robot.
5. Robot arm [Craig 2005], with the use of servo motors and lightweight materials,
you can build a robot arm with different degrees of freedom. The manipulators
are usually easy to program when controlled independently each servomotor. But
it is complicated to apply concepts of inverse kinematics, this serves so that the
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Table 1. Percentage of students approved by skills

Skills
Understanding
Programming language
Application of Basic
Electronics and Digital
Development of
mechanical robots
Algorithmic thinking

Period 2013
(10 students)

Period 2014
(12 students)

Period 2015
(14 students)

Period 2016
(20 students)

40%

50%

71%

80%

40%

33%

86%

70%

60%

50%

86%

90%

40%

33%

71%

70%

arm can reach a spatial point.
6. Omnidirectional robot [Williams et al. 2002], this robot with four wheels can
switch the movement of the wheels to mobilize any direction from any point.
In addition, these robots can rotate on its axis very smoothly. The ability of these
robots to move are very complex, but very difficult to program.

3. Results
In 2015 - 2016 this methodology was applied to the students of the Robotics Club of
the Catholic University San Pablo, with ages ranging between 14 to 18 years old. This
methodology was not applied in the 2013 - 2014 period. The results in Table 1 are divided
according to skills assessed by written tests, showing the percentage of passing students
in each skill.
Since the implementation of this methodology, students reached a better performance because the order applied and good practices improve the understanding of the
content. On the other hand it is observed that the ”Development of mechanical robots” is
the easiest skill to learn, while ”Understanding programming language” and ”Application
of basic and digital electronics” are the most complex.

4. Conclusions - Aspects of consideration
1. This methodology was tested in students between 14 and 18 secondary schools in
Arequipa - Peru. The purpose is to test a methodology that works in little knowledge students can learn advanced robotics and robotics competition. The competitive robotics contains many advanced concepts of electronics for competitive
purposes, they are not entirely important. It is more important to know how each
component, beyond the mathematical formulas that involves a circuit works. The
Arduino greatly reduces the complexity of interaction with the different modules,
this generates that student creativity is not reduced to only predesigned sensors,
but can build their own sensors.
2. It is necessary to differentiate the student’s abilities, it is normal that every student
is focused on only one of the capabilities, either programming, electronics and
mechanics. All students must be able to solve any of these because they are very
dependent, but at the same time, attitudes for each is different.
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3. Programming methodology of this article is focused on Arduino, but this is only
used as a means to acquire knowledge algorithmic, and not for purposes of learning to program in Arduino. It is vital to understand this difference, because students with a strong base in the algorithms can be programmed in any language.
4. Electronics and mechanics is essential to build real robots competition, but many
students are afraid to fail, either by burning a component or build bad a robot, it is
essential that the teacher approach efforts to understand the student, that the more
mistakes you make, you learn more.
5. Finally, this approach will not work if the teacher exploit the full potential of the
students according to their interests, it is not feasible for a student to do something they do not like by simple commitment. The interest in robotics must be
something recreational and not a course more.
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Abstract. This work presents a multidisciplinary educational robot prototype
which embodies desirable elements of Robotics found in literature putting
them together into one robot, containing a set of several sensors, thus creating
a Laboratory Robot called LaBoot. The prototype gathers diverse knowledge
and matters in its making, also being capable to assist and complement the
teaching of various subjects, especially in the areas of electronics and
computing. To do so, it is utilized an Arduino-based platform and a Windows
tablet, both receiving information from sensors and organizing it in a
spreadsheet, all of this in a compact photovoltaic-powered shape, managing to
be not only a playful toy, but a strong multidisciplinary teaching tool.

1. Introduction
The educational context has demanded major changes in school aiming to arrange new
postures that emphasize the changes facing a new scenario of the contemporary world
[Santo et al. 2012]. Within the area of engineering, for example, there is some difficulty
in learning concepts related to matters involving electronic devices, the interpretation of
graphs, measures of dispersion, scheduling algorithms, among others. This fact is due to
the abstraction of these topics often are not fully presented to the student so that they
cannot interact in a practical way with what is proposed.
“The brazilian educational system is built on some unsound bases, with
questionable values. The teaching and evaluation methods stimulate the
students to build superficial knowledge without questioning it. This way,
they work concepts needed only in a temporary and fractional manner,
which leads to a real accumulation of lack of knowledge over the years of
study” [Baretta et al. 2011].
Observing this scenario, aiming at the growing need for improvements in the
didactic-pedagogical practices and the increasing use of technology by students, it is
important to associate education to new technologies so the student can learn in a more
interactive and contextualized way [Silva et al. 2014]. In this prospect, Educational
Robotics appears as a mean of bringing together many multidisciplinary knowledges.
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Therefore, the objective of the present work is making a robot able to involve
multidisciplinary areas of knowledge, as well making this a laboratory capable of
performing various types of measurements (temperature, pressure, altitude, among
others) when exposed to diverse environments. It can also store the sensors signals in
real time, producing a wide range of useful data. Additionally, the system has its energy
demand supplied by use of a photovoltaic panel. This way, it is possible to the user learn
and relate several concepts, ranging from electronics and programming up to the
application of probability and statistics with the data collected by sensors.
The LaBoot applied the principle of continuous improvement into its creation,
evolving as the work was accomplished, observing always its educational application;
this way was created a prototype that offers playful and interactive activities, in addition
to providing future applications due to its number of sensors and measurement
possibilities.

2. LaBoot Project
The Laboratory Robot was an idea that came from experience with other previous works
involving Robotics. It was noticeable the attention and dedication that students showed
when viewing these prototypes, as a main example, the RecArd robot [Silva et al. 2014]
that was intended for reconstruction of three-dimensional objects. When this robotic
project was completed, it was noticed the need to create a tool with the focus on the
student’s audience, allowing the student himself to have more contact with Robotics.
In the educational context, the LaBoot is characterized as a pedagogical resource
which enables the following applications: practical activities in the areas of engineering,
computing, mathematics and study of the physical features of the environment. All the
systems are deployed in the robot by default, which is powered by a photovoltaic panel
and a battery, allowing it to collect and view different sets of data, consequently
becoming a dynamic laboratory and further motivating the student.
In this section are covered the research behind and related works aiming at the
creation and improvement of the LaBoot project, as well as specify the methodology
utilized in the development process, mostly based on the principle of continuous
improvement.
2.1. Related Works
One can find in the literature some attempts to boost the learning with Educational
Robotic tools, being some of the main examples of success the works involving the Lego
Mindstorms® toolset, in which it can be highlighted the works of Maia et al. (2008),
Soares et al. (2011) and Procek et al. (2015). The Lego Mindstorms® is a toolset which
enables one to build educational robots in a simplified way with different blocks and cost
of approximately R$2,499.00. This toolset differs from LaBoot due the fact it can be
used for basic concepts in undergraduate or technical courses and even used in high
school, aiding to develop student's logic and sharpen your curiosity for the matter,
because it has an easy-to-use language and pre-assembled components, not requiring any
knowledge of electronics during its installation and usage. On the other hand, the Robot
Laboratory makes use of sensors and actuators closer to the reality and therefore
requires a previous knowledge of electronic elements, in addition to using a
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programming language closer to the ones used in the industry. Therefore, both can be
complementary tools, wherein LaBoot can best be utilized for more advanced courses
like Engineering and Applied Computing, aiming to students who already know the basic
concepts of programming logic.
As foundations for this project, we have Silva’s RecArd (2014), which conducted
a survey with students after presenting an educational application of a prototype robot
for three-dimensional reconstruction with Arduino. It should be remarked that such
application of RecArd project for educational goals was not intended primarily. Later,
the work of Cavalcante (2014) reported the educational application of data obtained by a
temperature sensor in Microsoft® Excel spreadsheets, serving as one of the ideas to be
followed in the implementation of LaBoot.
2.2. Methodology
Educational Robotics is an important multidisciplinary, motivational and playful tool,
which makes an efficient method to assist in the teaching process, that needs an always
constant improvement. Relating this constant improvement need in education and
technology, the present work utilizes the PDCA cycle, in which it is possible to start a
cycle under an undesirable problem in some process and try to fix that using the methods
proposed by this cycle, later fine-tuning it with the focus on quality.
The PDCA cycle (Plan, Do, Check, Act), popularized with the help of Deming in
projects developed in Japan, focuses on the management of continuous improvement
process [Nascimento 2011]. To this end, the present work involves steps that follow the
PDCA cycle and within these steps use traditional methods, as for example, Applied
Research and Experimental Research, as well as different methods like 5W2H practical
tool that allows to identify data and routines within a project [Lisbôa 2012], identifying
causes and reasons behind common issues. Consequently, the project was being
improved with the aid of these tools and methodologies for a two years long period,
mostly due because the main tool that guarantees the quality of projects allied with the
Japanese concept of “Kaizen” (continuous enhancement) requires a continuous and
extensive step of evaluation and act always searching new rooms for improvement.

3. Experiments, Results and Discussion
This section discusses the materials and reports the assembly process of the prototype,
later the preliminary tests were commented and its intended way of functioning is
described.
3.1. Materials and Assembly
In order to ease educational implementation, the Laboratory Robot was divided into two
bases; in its primary basis (smaller, but responsible for the control of the robot) there are
several electronic and mechanical components, like BlackBoard Pro Mini (like an
Arduino Mini knock-off), H bridge, resistors, DCs motors with reduction box, heel,
Bluetooth module, among others; in the larger secondary backing stands the tablet,
Arduino UNO, LEDs (Light Emitting Diodes), ultrasonic sensor, servo motor, batteries,
resistors, the photovoltaic panel, charge controller, battery and a protoboard required to
perform many educational practices (activities proposed in the project) with the use of
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electronic devices, especially the seven sensors of the kit, which can be used to identify
physical characteristics of the environment with data automatically streamed and stored
in a Microsoft™ Excel spreadsheet. Table 1 presents the components. Before reaching to
this prototype, several other previous versions were created, but the implementing of the
continuous improvement mindset has resulted in this release for this work.
Table 1. Materials utilized in the making of LaBoot.
Amount
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Materials
Arduino UNO R3 Board
BlackBoard Pro Mini Board
Protoboard
Chassis with two bases and heel
H Bridge Module L298N
Bluetooth Module HC-06
Servo Motor HXT900
Piezoelectric Buzzer
Ultrasonic Sensor with mount
Temperature Sensor LM35
LDR Luminosity Sensor
12V DC Motor with reduction box

Amount
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

Materials
Pressure and Altitude Sensor BMP180
Gases, Methane and Smoke Sensor MQ-2
Humidity and Temperature Sensor DHT11
Sound Sensor (Electrode Microphone Module)
8Ω Speaker (0.25W)
5W Photovoltaic Panel
Charge Controller CMTP02 10A
12V Sealed Battery (1.3Ah)
Voltage Regulator LM7805
Transformer Book T100TA – Windows 10
Resistors, Capacitors, Connectors
PCBs, LEDs, Wires and others

Control of the robot can be done in two ways: automatic (driven by ultrasonic
sensor) or Bluetooth-controlled by a smartphone (using a simple touch command or
voice, through the TxCom software). The data collection is made with the PLX-DAQ
and the acquisition of these data can also be monitored via remote access to the tablet,
using specific software, like TeamViewer. This also allows access to the robot's camera,
which can take pictures remotely and inspect surroundings with no human close to it.
The Laboratory Robot in its final version is presented in Figure 1 in different views and
Figure 2 data collection worksheet LaBoot.

Figure 1. LaBoot and its basic electronic component kit, respectively.
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Figure 2. Data collection worksheet LaBoot.

3.2. Operation, tests and discussion
For the first tests of this version, it was tried to collect sensor data during a certain
period to perform preliminary tests and also get data for statistical studies with the
students. It was comprehended that the photovoltaic panel can supply enough electric
power required to get the prototype working, when exposed to the sun in the region of
Paulo Afonso (Bahia/Brazil), which has an high annual average of irradiation of 5.38
kwh/m².d [Cavalcante et al. 2016]. With a full battery charge, it is possible to achieve an
autonomy of approximately 2h:30min (may vary depending on the use), useful to nighttime or periods with little to no solar irradiation.
Based on answers of the quiz raised to eighteen students of Electrical
Engineering at the Federal Institute of Bahia in order to obtain suggestions for
improvements and general evaluation of the procedure of presentation of this proposal, it
was noticed that the greatest difficulty of these students is related to the programming
portion, since most have no incentive to study computer algorithms and this makes them
unwilling to learn, as well as courses that involve algorithms have a higher failure rate if
compared to others. The Robot Laboratory, in this regard, becomes an interesting
alternative considering its ludic nature and since all students it was shown demonstrated
high interest and made several questions related to the prototype. Therefore, we can
ratify that this information will be of great help when shaping the presentation content in
a more objective way, in order to be show in future lectures and/or short courses.

4. Conclusion and Future Works
In the educational context, it was recognized that the LaBoot may involve
multidisciplinary areas of knowledge, but in addition to education objectives, one can use
sensor data to other activities, such as checking the viability of deploying a photovoltaic
system in a given region, for example.
The prototype worked well, meeting the expectations and having excellent results
regarding its aspect, working as desired for most. The assembly cost was of
approximately R$2,550.00, also adding the price of the tablet, being competitive if
compared to the Lego counterpart; the commanding smartphone cost was not considered
since any smartphone than supports TxCom can be utilized. Worth noting that this cost
can be effectively reduced, if the materials are bought in bulk in the same supplier,
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reducing shipping costs and/or taxes, as well as if using alternative brands of imported
devices, reaching the range of R$1,600.00.
As a result, it is believed that the LaBoot is an efficient tool that educational
institutions may opt in to decrease the existing gap between new technologies and older
teaching methods, providing a multidisciplinary, dynamic and motivating environment.
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Abstract. This article reveals the fundamental elements, the developments, and
the results of a methodology based on the use of a maze solver robot for
supporting teaching and learning in logical and programming disciplines, as
an alternative proposal for solving learning difficulties experimented by
students in programming and algorithms disciplines carried out at the
Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte.
1. Introduction
Technology is becoming more and more present in daily activities of humans, in
despite of the several conjunctures of society. In this scenario, robotics is one of the
most promising areas of this technological progress, based on the fact that it has
achieved a remarkable place on the technological innovations, with a major focusing on
industry applications, initially. However, without getting apart our regular activities,
robotics has becoming present in home appliances, electronics devices, lifts, and another
lot of daily used systems, all of them with a "robot side" [Zilli 2004]. Nonetheless,
robotics applications can also be found in environments and situations that are
dangerous to human health, manufacturing processes to increase efficiency, even in
organizations that accomplish robotic competitions with the focus of encouraging
interest on areas like computer vision and artificial intelligence [Gomes et al. 2001],
[Vilas Boas et al. 2014].
Puntel et al. (2013) corroborates with this postulate saying that this vision of
"industrial robot" has been changed along the years, becoming more usual to interact
with robots in our daily simple activities, for example, vacuum cleaner robot. Although,
the word "simplicity" looks like hard to associate when it is time to try to understand all
of the theory connected with construction and robots operation. It should not be ignored
the fact that the system complexity is intrinsically linked to the objective for which the
robot is being projected [Guimarães 2007].
Therefore, it is supposed that these new technologies can be used as valuable
resources to help the teaching and learning process at schools, being it elementary, high
or even college. Because of this panorama, mainly in the last decade, educational
robotics area has succeeded a significant expansion in academic environments [Barbero
& Demo 2011, Perez et al. 2013]. This justifies, in fact, the possible and promising
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introduction of these new technologies, even in a specific situation as the one described
next. In fact, learning difficulties are usually identified in Brazilian educational
institutions in disciplines inherent to programming and algorithms contents. In the
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN),
Center Natal campus, the reality of obstacles for the apprenticeship in logics and
algorithms (basilar curricular component of computer science related courses) has a
very expressive diagnosis. This situation is verified by way of a simple analysis on the
student’s grades in the Fundamentals of Logic and Algorithms discipline, in the last
four years of a high school technical course in the career of Informatics for Internet.
According to the analyzed data, the percentage of students that fail in Logic and
Algorithms discipline has an average of 24% in the last four years. This fact shows that
almost a quarter of students are not developing the learning satisfactorily, on
programming. It entails not only the possible psychological conflicts of a failed student,
but also in the reality of permanence/quality in the curse, considering that the
subsequent subjects use programming as a prerequisite/basilar content.
In order to overcome these difficulties, robotics appears as a promisor element in
the learning process, with a proposal to changing the pedagogical praxis in the school,
with the perspective of new teaching and learning model.
In this direction, this paper proposes to use educational robotics as a
complementary tool for the improvement of the students learning in logic and
programming. In this proposal, the basic activity is based on the construction of a maze
arena that makes able to afford some possibilities of solutions by maze solver robots.
Thus, through a simulated environment, the students have the possibility to apply and
learn the theory of programming and logic that has been taught in their classroom.
Withal seeing the described problem, offering a project like this promotes a
different pedagogical action for the teacher, applying the principle of action-reflectionaction and linking with the theory and practice in a dialogical, contextualized,
interdisciplinary and flexible way.
2. Maze Solver project description
The Maze Solver project consists in proposing to the students the challenge of
building and optimizing an own algorithm to solve a maze of lines using the smallest
number of decisions, and, consequently, the least possible time.
2.1. Robotics Platform
This project uses the Polulu 3PI robotic platform, a small robot with a circular
shape with 9.5 cm diameter as seen in Fig. 1. The control of the robot is based on the
Atmega 328P-PU microcontroller, which can be programmed through the AVR studio.
Robot movements are allowed through two independents wheels that are activated by
two CC motors, and by one omnidirectional supporting wheel. Because of its size,
shape, and high accuracy, this robot has proven to be the ideal tool to solve the maze of
lines, as proposed in this project. To accomplish this objective, the Polulu 3PI has a line
following function, which is done through the use of five optical-reflective sensors that
are put on the lower front part of the robot. Fig. 1 introduces the main electromechanical
features of the used robotic device.
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Figure 1. General features of Pololu 3pi Robot [Pololu 2014].

2.2 Arena tests
A robotic arena is built to simulate a real environment controlled and safe in
order to make it easy the execution and repetition of tests with small robots. The arena
is built with MDF and has 90 x 120 cm of free area. The maze of lines are delimited
inside it following different solutions, depending on the logical programming utilized in
the robot. With the intention of obtaining a better analysis of the student’s algorithms
progress, all of the thirty-seven points of decision-making of the arena are mapped.
Thereby, parameters, as the number of decisions and the resolution time of the maze,
are embraced to measure the efficiency of the implemented algorithms. Fig. 2 presents
the arena being used by the robot during an attempt to finishing the maze.

Figure 2. Robot and arena used for experiments.

2.3 Maze solver algorithms
According to environment knowledge, the methods/algorithms for a maze
solution can be split in two groups: i) without previous knowledge or mapless
navigation: random mouse, wall follower, to the left or to the right [Rosa 2015], Pledge
[Paperd 1973] and Trémaux [Sánchez 2010]; and ii) with the knowledge of the
environment or map-based navigation: shortest path, dead-end filling (in French, Culde-sac), etc. The algorithms with a prior information has the best results [Cai et al.
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2010]. Other important algorithms mentioned for Rosa (2015) are: the Dijkstra, the
Flood Fill and a variation of the last one.
2.3.1 Implemented algorithm
Originally, the robot is programmed using the Atmel Studio software, an almost
pure form of C++ language, with a few libraries and uncomplicated functions that
execute the necessary tasks, what increases the student knowledge. In order to facilitate
the programming, we decide to adapt the IDE used with Arduino. So, it is possible to
enjoy the robot platform robustness, added to the simplicity of a friendly software. Fig 3
presents an excerpt of the developed IDE Arduino algorithm.

Figure 3. Implemented algorithm.

In our case study, the algorithm called "left hand rule", based in the left wall
follower, is used in order to conclude the route. Basically, the rule predicts when the
robot finds an intersection to the left of the robot, then it must turn 90° towards the line
and follow it, independently if exist lines in front or right lines. If there's not a left line,
the robot must choose to go straight ahead, turn right or even turn around (180°), in this
sequence. Under these circumstances, the end of the maze is eventually found, which is
delimited by a black square.
In this scenario, the robot should use a logic proposal, as a first attempt, using
the above algorithm and then execute the smallest track possible to the end of the maze,
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considering only optimized route decisions. Fig 4 presents a scheme of the paths traced
by the robot with the algorithm used.

Figure 4. Labyrinth solution during the test.

4. Conclusion
Beyond the results obtained in this study case described in this paper, it is possible
to observe that the use of this proposed scenario composed by a maze arena and the
robot platform is really promisor regarding to the improvement of interest and learning
in logic and programming of the students.
In addition, this project has being used as a didactic/pedagogic mechanism that
encourages the integral formation of students, through the scientific, critical
construction and search of knowledge.
Besides, the researcher attitudes will always be aroused to students, having the
research as a knowledge source and the transformation of the academicals environment
in a dynamic space. Besides being an educative, reflexive and formative act, research is
a politician act, thus “should be a usual attitude of teacher and student" (Demo 2002).
Therefore, it is still necessary to develop and to stimulate researches that able to
discuss the issues raised in the academic context and the particularity of teaching
practices, creating opportunities for the evolved subjects, both critically and
scientifically, that allow them to make questions and interpretations making possible
their own growing.
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Abstract. This paper presents a intensive course on Robot Operating System
(ROS) for undergraduate and graduate students. Well-established tools, such as
Git and V-REP simulator, and theoretical concepts like navigation and obstacle
avoidance are introduced in a just-in-time learning fashion. The last day of the
course is dedicated to a racing competition with small wheeled robots, where
all teams’ vehicles share the same racing track in a simulated environment. In
March 2016, this course was held for students at the University of São Paulo,
in São Carlos. Participants adopted a constructive and enthusiastic attitude, as
well as a strong endeavor in fulfilling the proposed tasks. At the end they filled
a survey, providing a very positive feedback.

1. Introduction
ROS is an open-source middleware that aims at encouraging collaborative robotics software development. A formal introduction is presented by [Quigley et al. 2009]. A set of
message formats, libraries, visualization, debugging and logging tools helps developing
algorithms for robots. Regardless of being written in C++ or Python, ROS code modules
communicate in a consistent manner. Also, an increasing number of expert researchers
are making their code publicly available in ROS framework, encouraging not only the
re-use of solutions, but also discussions and further improvements.

Figure 1. An autonomous robot race challenge motivates learning ROS. Vehicles,
customized by participants, are shown in the racing grid.
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For the reasons fore mentioned, the Mobile Robots Laboratory (LabRoM) and Intelligent Systems Laboratory (LASI) at Engineering School of São Carlos (EESC/USP)
have adopted the ROS platform. However, the groups noticed that new members tend to
become unmotivated when learning ROS, sometimes ending up quitting. The two main
bottlenecks usually faced by beginners are low or no Linux skills and the feeling that no
knowledge is being assimilated when following tutorials. In general, despite having successfully accomplished all tutorials, beginners linger to understand the ROS framework
as a whole. Hence, one may conclude that the main learning obstacles are the lack of a
formal problem to be solved along the learning track and the wide set of tools that a new
user believes to need to master beforehand.
In this paper, we describe the ROS course Autonomous Mobile Robots: First Steps,
shortened as AMR, an intensive four-day course of approximately 30 hours. Target participants are students with basic calculus, algebra and C programming skills. They are
challenged to complete an autonomous mobile robot race in a simulated environment,
as shown in Figure 1. In order to achieve this goal in a such short time, a set of essential concepts is introduced to the students using a ”just-in-time” learning technique.
The qualitative data gathered during the first edition of the course held at EESC/USP on
March 2016 is employed as a study case in this paper. The course counted 18 undergraduate and one graduate enrolled students. Highlights of the race challenge can be viewed
in https://www.youtube.com/watch?v=LdlB8c6Z0XY.
Furthermore, Section 2 addresses correlated works and courses. Section 3 states
the proposed course main goal. Section 4 discusses organization issues. First AMR edition qualitative results are presented in Section 5. Lastly, Section 6 presents final remarks.

2. Bibliography
Similar robotics courses have been carried out worldwide. In [Kantor et al. 2001], authors report a robotics mini-course developed for talented high school students in Young
Scholars Program. Although motivated, high school students lack skills developed in earlier undergraduate engineering courses. Similarly to AMR, computer science background
widely varies among students and there is a severe constraint in allotted time (24 hours
in total). To overcome difficulties, the authors employs a ”just-in-time” teaching method:
students are presented with theory in a highly conceptual manner as it is needed to perform tasks and experiments. Moreover, careful selection of topics and experiments played
an important role to challenge the students without going beyond their abilities.
[Ferrein et al. 2015] describes a similar course to AMR, the ROS Summer School.
This is a two-week course where participants learn basics of mobile robotics through
three-hour morning lectures and hands-on afternoon sessions. In order to motivate students beyond ”ordinary” classwork, the final three days are reserved for a teamwork race
competition. According to authors, ROS facilitates robotic applications development as
many roboticists worldwide have been making their research results available as opensource ROS packages, which can be considered as ”building blocks”. In spite of this facility, ROS itself still needs some attention to enable broader adoption of robotics. Moreover, the authors state that using ROS under Ubuntu OS is the most suitable option for a
course. Despite existing support for different Linux distributions, the easiest entry point
for a beginner is a stable system with ROS packages that run out of the box.
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Figure 2. Pre-course survey for analyzing a priori knowledge of the students.
Results for 19 students enrolled in the first edition.

3. Objectives
The ROS framework, though widely used by the research community, is not trivial to
learn, leading to frustrating beginner struggles. The official tutorials available online are
a good start, but the lack of a solid milestone makes it harder for non-experienced users
to achieve the final goal: master ROS basic features.
In this scenario, AMR main goal is to guide students in a ROS learning track,
using autonomous mobile robots as a motivational background. Resorting to just-in-time
learning techniques, it tackles the main issues that experienced users reported to face in
their own learning endeavor. Concepts that serve as a basis to ROS, such as Linux and
C++ programming, are exposed in an easy and straightforward manner because students
are not supposed to struggle with them, but to focus solely on the ROS paradigm.
Complementary covered topics include code version control, two-wheeled vehicle
kinematics, path-following and team work.

4. Course organization
This section presents the organization and curricular agenda of the course.
4.1. Software
The AMR course focused on open-source computational tools. The main advantages are
the minimized cost for the holding institution and the fact that participants may replicate
and continue exploring related topics in their own personal computers. In the following,
tools are presented in order of appearance in the course.
A pre-course survey confirmed the necessity for a Linux introduction. As shown
in Figure 2 left, 50% of participants had never worked on Linux before. Thus, the first
lesson of the course introduces basic commands, in order to establish a common ground.
Basic C programming concepts are quickly reviewed, in order to keep all students
at the same page. Once again, a pre-course survey brought forth that participants were
not familiar with required C++ concepts, had never learned or practiced object oriented
programming (OOP) before (Figure 2, center) and almost 40% had never used a C++
class before (Figure 2, right).
The main criteria for choosing V-REP by Coppelia Robotics were the possibility
of ROS integration and its user-friendly GUI. Students are not supposed to learn the details of a simulation software. For a comparison between simulators see [Santos 2014].
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Few weeks before the course starts, students are encouraged to follow the official V-REP
BubbleRob tutorial. The goal is not to fulfill all tasks, but to become familiar with the simulated environment. Afterwards, a tutorial for building a simple two-wheeled differential
vehicle is provided by the staff. These are non-mandatory tasks, but highly recommended.
If required, participants are given a default robot model. At the beginning of the course, a
sonar sensor is added to the front of the robot and later, just before the competition, two
other sonars are placed at the sides of the vehicle.
In order to motivate students into learning a non-trivial tool as ROS, key advantages are transmitted, such as the ability to divide a complex problem into modules, to
reuse existent stable code, hardware abstraction and software utilities. ROS entities are
explained: nodes, topics, messages and services. Examples are implemented on class. For
better understanding of nodes, a course-related example is implemented: a node publishes
a velocity value on a topic, which is subscribed by V-REP, allowing the vehicle to move.
In turn, the simulator publishes the robot’s sonar reading and students have to subscribe to
this topic and stop the vehicle in case an obstacle is detected. All V-REP code is prepared
a priori by the staff. Later, as theoretical concepts are introduced, they are implemented
by students. This not only compels participants to practice learned ROS functions, but
also defines an immediate goal, keeping them focused in what they want to achieve and
how ROS commands impact on the result.
Once students start coding, they are introduced to GitHub, a tool that helps managing software development. It was chosen as it offers a free and open-source system
for versioning control. It allows creating source-code checkpoints, which is encouraged
during this course. GitHub allows sharing source-code and works as a backup tool.
4.2. Theory
Participants are not required to have any prior knowledge on autonomous mobile robots.
Hence, key ideas are introduced throughout the course. Discussion starts off by presenting the see-think-act cycle [Siegwart et al. 2011], highlighting motion control, and what
information is provided by the simulator, i.e. perception. A brief overview on the kinematics of two-wheeled differential vehicles is discussed.
Later on, participants have to deal with sensory information, such as pose, velocity
and sonar data. Thus, sensors that commonly equip ground vehicles are presented, namely
GPS, IMU, encoders, lasers, sonars and cameras. Although they do not have to work on
perception, this basic introduction helps envisioning how data is originated in real robots.
The course continues distinguishing inertial and body-fixed frames. Focus is given
on how to transform poses, i.e. rotation and translation, from one frame to another. Since
ROS represents rotations in quaternions, this representation method is also introduced.
Before that, using the gimbal lock example, participants understand the singularity that
may rise when representing rotations using Euler angles.
Afterwards, guidance-related concepts are introduced. First, a relatively straightforward strategy allowing the vehicle to move to a destination point in space is presented. Finally, theoretical classes finish presenting the carrot chasing algorithm
[Sujit et al. 2013], which is a simple, yet efficient path-following method.
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Table 1. Course Schedule. Each block has a two-hour duration.

Block 2

Day 1
Welcome!
Linux basics
C++ basics I

Block 3

ROS intro

Block 4

Vehicle kinematics

Go to Point

Milestone

(1) Move
(2) Move and stop
(3) Move and evade

(4) Go to Point

Block 1

Day 2
Let’s Git!
C++ basics II
Sensors, transformations
and quaternions

Day 3
Go to Point
(sync point)

Day 4
Meet your teammate!
Competition rules

Path Following
(Carrot Chasing)

Code by yourself!
Race time!
Farewell

(5) Path-following

(6) Complete
circuit

4.3. Tasks and schedule
In order to accomplish the final goal, i.e. complete the race challenge, students are compelled to reach the following milestones:
1. Move: Moving the robot forwards by controlling the angular speed of the left and
right wheels. Note: first ROS publisher experience.
2. Move and stop: Moving forwards and stop whenever the front sonar detects an
obstacle. Note: first subscriber experience.
3. Move and evade: Continuously moving the robot, evading obstacles by changing
angular speed.
4. Go to point: Moving the robot to a desired point in space.
5. Path-following: Implementing the carrot chasing algorithm.
A full activity schedule is shown in Table 1. Notice that in the first day, participants
quickly accomplish several goals. By the end of the day, they go home satisfied with their
own performance and motivated to keep up the pace. On the fourth day, they are divided
into pairs. Each team has to employ the tools and algorithms learned throughout the
course to come up with an autonomous racing car. All teams have access to the racing
track simultaneously.
4.4. Financial management
No profit was intended and, since the University provided all internal facilities, funds
were needed exclusively for catering. Each participant paid R$15, which was enough to
prepare two coffee breaks per day.

5. Results
In this Section, we further explore the results obtained in the first edition held at
EESC/USP on March 2016.
An initial survey, conducted after the first day, provided feedback by 12 participants. The prior V-REP lessons proved to be effective: 25% of the students were already
very comfortable using it and 75% could manage it after some time searching. As for
the Linux lesson, it was held at a comfortable rhythm for 75% and all of them could use
Linux commands, although 58.3% would need a quick internet search. Initially, 14 of 19
students had never used C++ classes and, by the end of the course, only 2 of 12 reported
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Figure 3. First day survey, featuring the responses of 12 participants.

still having difficulties. The C/C++ lesson caused a diverse range of reactions (Figure 3
left): experienced students found it too basic while inexperienced ones found it too abrupt.
However, half of the students found it at a comfortable pace. Regarding ROS, one of the
participants was not fully aware of its concepts and usefulness yet. However, as observed
in Figure 3 right, the remainder fully understood its communication policy. Services were
unclearly perceived, probably resulting from a lack of practical exercise. Finally, the vehicle kinematics lesson might gain special attention in future editions, as the approached
topics were new for 58.3% of the students. Despite 33.3% being familiarized with them,
they still benefited from the lesson and only one student found it too basic.
At last, a final survey aimed at obtaining the general opinion of participants on the
course. They were asked to point positive and negative aspects and suggest improvements.
13 participants answered this survey, providing an overall positive feedback, as shown in
Figure 4. In spite of its fast pace, the first edition of the course AMR exceeded the
expectations of most enrolled students.
Concerning positive aspects, participants acknowledged the tutoring team’s expertise in the field and willingness to share it. The brief presentation of theoretical concepts
followed by their implementation was also appreciated. For some students, the interaction with V-REP and the focus on programming helped mitigating the need for a physical
robot. Most of the pointed negative aspects were related to the course pace: sometimes
theory was taught too fast and more time was requested for the competition. An attendant
stated that he thought AMR would be tough but, according to him, in the end it turned out
being amusing as everyone got a good result.
For future editions, participants suggested expanding the theoretical component
to include more control and navigation strategies. They also suggested the instructors to
send Linux and C++ tutorials before the course, as it was done for V-REP. Finally, some

Figure 4. Final survey questions 1 and 2 responses. Results for 13 students
enrolled in the first edition.
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students would enjoy working with real robots, instead of simulated ones.

6. Conclusion
This paper presents Autonomous Mobile Robots: First Steps, a ROS-focused intensive
course. The course aims at minimizing non-ROS related handicaps, such as lack of
knowledge on Linux and C++, while motivating students to work on autonomous vehicles. Thus, participants can focus on the ROS learning track in a goal-oriented fashion.
The material is available online at https://github.com/EESC-LabRoM/AMR_
FirstSteps, including promotional material, slides and supporting code.
AMR was successfully held at EESC/USP. All teams managed to complete the
race, ending up mastering all basic ROS skills. Moreover, a ROS studying group spin-off
emerged from the course. Chaperoned by the course instructors, undergraduate pupils are
solving more complex motion planning problems. The team hopes to merge the studying
group outputs and suggestions by former participants in the upcoming AMR editions.

7. Acknowledgments
Acknowledgments go to all institutions that provide scholarships to the course instructors.
Ana Rita Pereira and Vitor Akihiro are supported by Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico (CNPq). Marco Antonio Arruda research is supported
by Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel Superior (CAPES). Rômulo T.
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Abstract. New technologies are transforming the way we communicate and
socialise with each other. These new technologies have a direct impact on
educational means and methods of learning, resulting in the importance of
their application in the teaching environment. One way to stimulate the
production of scientific and technological knowledge in this current generation
of students can be via Educational Robotics as well to motivate their creativity
and experimentation with the sharp playful appeal at the same time. Thus, this
paper aims to report experiences of the FIC course in Open Source Robotics
held at IF Sertão PE, Petrolina Campus.
Resumo. As novas tecnologias vêm transformando a maneira como nos
comunicamos e socializamos com as outras pessoas. Estas novas tecnologias
tem impacto direto com os meios educacionais e métodos de aprendizagem,
resultando na importância de sua aplicação no ambiente de ensino. A
Robótica Educacional permite estimular a produção do conhecimento
científico-tecnológico, ao mesmo tempo a criatividade e experimentação com
acentuado apelo lúdico nas gerações de alunos atuais. Desta forma, o presente
artigo busca relatar as experiências do curso FIC de Robótica Open Source
realizada no IF Sertão PE, Campus Petrolina.

1. Introdução
Fazendo-se presente no crescimento das gerações mais recentes, as novas tecnologias são
facilmente empregadas por pessoas dessas gerações, mesmo que não se tenha instruções
corretas de utilização da ferramenta, porém, tais indivíduos são capazes de utilizar e
dominá-las com destreza. As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) estão
cada vez mais mescladas ao cotidiano, fazendo parte da cultura, de metodologias de
ensino-aprendizagem e modificando formas de como relacionamentos acontecem. Além
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disso, espaços de aprendizagem sofrem com os efeitos desse momento o que sugere
novas necessidades aos indivíduos por novas experiências em diversos setores, a exemplo
da educação formal.
Partindo de leituras de Prensky (2001), os alunos (nativos digitais) tendem a
entrar em conflito com modelos educacionais verticais, que seguem uma linha
tradicional. Isso ocorre porque esses alunos desenvolveram desde cedo uma relação com
TIC que supera a condição de uso, ou seja, a tecnologia faz parte do cotidiano e das
necessidades diárias desses nativos, o que os leva a novos sentidos de ensinoaprendizagem. Os nativos digitais tendem a recorrer a múltiplas fontes de informação e
investiga-las de forma aleatória. A escola fundada numa perspectiva linear do
conhecimento e baseada em regras livrescas, percebe-se incapaz de lhe dar com a
dinâmica informacional com que alunos transformam dispositivos de divertimento em
espaços de aprendizagem e como esses dispositivos/conceitos deságuam livremente em
seu cotidiano.
Silva (2009) pontua que a robótica aliada a educação tem elementos para correr
bem. Isso porquê o robô como dispositivo tecnológico elenca uma série de conceitos
científicos, que, a princípios básicos, são trabalhados pela escola. Além disso, os robôs
atuam ludicamente com o imaginário infantil, possibilitando novas formas de interação e
requerendo novas mecânicas de como atuar com símbolos.
A Robótica Educacional/Robótica Pedagógica fomenta a produção do
conhecimento científico-tecnológica, uma vez que posiciona o aluno em contato com
aplicações práticas elencadas a assuntos que fazem parte do seu cotidiano. Assim, ao
discente é permitida a experimentação aliada a criatividade com acentuado apelo lúdico,
aflorando o desenvolvimento de habilidades cognitivas.
A robótica consiste num ambiente interativo entre o Concreto versus Abstrato
para resolução de problemas propostos ao qual envolve conceitos industriais. Para os
autores Usategui e Leon (1986), MIL e CÉZAR (2009), a robótica é definida como o
conjunto de conceitos básicos de mecânica, cinemática, automação, hidráulica,
informática e inteligência artificial, envolvidos no funcionamento de um robô. Por sua
vez, a Robótica Educacional (RE) utiliza tais conceitos num ambiente de aprendizagem
afim de instigar o conhecimento de forma interdisciplinar. Aliada a lógica de
programação1, os alunos desenvolvem projetos eletrônicos e elaboram uma sequência de
instruções algorítmicas para que o objeto produzido possa executar uma ou mais ações.
Desta forma, o aluno trilha um caminho que envolve o elenco interdisciplinar do
conhecimento e de formulações lógicas para resolução de problemas, atingir metas e/ou
alcançar objetivos.
Assim, este trabalho relata as experiências e resultados obtidos durante a
aplicação de um curso, no ano de 2015, na modalidade de Formação Inicial e
1 Técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo.
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Continuada (FIC) intitulado Lógica para Programação e Introdução a Robótica em
Plataforma Open Source. O curso FIC foi aplicado no IF Sertão PE, Campus Petrolina,
com o apoio do próprio instituto, Laboratório Interdisciplinar de Formação de
Educadores (LIFE), Grupo de Robótica Educacional e Computação (GRECO) e o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq.

2. Da realização do FIC de robótica
Os cursos Formação Inicial e Continuada (FIC23) são programas que visam o
desenvolvimento educacional e/ou profissional da comunidade, através capacitação e/ou
aperfeiçoamento buscando a especialização e a atualização de profissionais para
(re)ingressar no mercado de trabalho.
O curso FIC de robótica foi submetido pelo grupo GRECO, através do projeto
Robotizando o Sertão Pernambucano, que atua no IF Sertão PE, Campus Petrolina. O
curso consistiu em introduzir os discentes num ambiente de lógica para programação e
introdução a robótica em plataforma open source com foco no treinamento para
Olimpíada Brasileira de Robótica. Durante o curso, os alunos aprenderam noções de
lógica de programação, programação em Wiring para plataforma Arduino, elementos
básicos da eletrônica digital, confecção de peças em impressora 3D e a importância e
possibilidade de reciclar materiais.
O FIC teve abertura com duas turmas com discentes do médio integrado das
áreas de Computação, Edificações, Eletrotécnica e Química do Instituto Federal do
Sertão Pernambucano, Campus Petrolina. Cada turma teve a duração total de 60h.

3. Desenvolvimento do FIC
Após a aprovação do curso, foi realizado o cronograma de atividades a serem feitos antes
do início da aulas, tais como: Confecção de material didático para estudos; Prototipação
de um modelo robô que viria ser posteriormente adaptado pelos discentes; Preparação
dos Notebooks para ambiente de estudos e práticas; Organização dos Kits de Arduino e
aquisição de materiais extras; Estudo e confecção de objetos na impressora 3D MakerBot
Replicator; Organização das arenas para testes.
Algumas etapas, como estudo de confecção de objetos na impressora 3D,
ocorreram durante o percurso das aulas com a participação dos alunos no
desenvolvimento de materiais didáticos.

4. Mas, o que é Arduino?
Arduino (ou Arduíno), é uma plataforma de prototipagem eletrônica,
representada na figura 1, de hardware open source e software livre, projetado com o
2 BRASIL, Decreto Nº 5.154 de 23 de Julho de 2004. Endereço eletrônico: goo.gl/k4BwIp
3 BRASIL Lei Nº 11.892, de 29 de Dezembro de 2008. Endereço eletrônico: goo.gl/7yHkY
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microcontrolador Atmel AVR com suporte de E/S (entrada/saída) embutido, uma
linguagem de programação padrão, a qual tem origem em Wiring. O projeto tem como
objetivo auxiliar a desenvolver ferramentas que são acessíveis, com baixo custo, flexíveis
e fáceis de se usar por qualquer pessoa. Principalmente para aqueles que não teriam
alcance aos controladores mais sofisticados e de ferramentas mais complexas. Evans,
Noble e Hochenbaum (2011) colocam que o Arduino é utilizado em vários projetos
(como videogames, robôs e automação residencial, automação industrial, entre outros) e
vem sendo utilizado como ferramenta preferida das comunidades desenvolvedores e
fabricantes interessados na construção e prototipagem de seus próprios projetos.

Figura 1. Placa Arduino

5. Metodologia
É possível colocar o desenvolvimento do FIC em 3 fases: aulas conceituais, modelagem
do protótipo e testes, como pontua a figura 2.

Figura 2. Gráfico de como se deu o curso

Nas aulas conceituais, início do curso, os discentes foram organizados em grupos
de no mínimo dois à no máximo quatro integrantes por grupo para assim satisfazer uma
das condições para participação na OBR. Dentro de cada grupo os alunos se
organizaram, onde um ou dois eram programadores ou montadores. Os programadores
tinham o dever de escrever o software de execução e os montadores o de desenvolver o
hardware, ou seja, o de montar fisicamente o robô. Cada grupo era responsável pela
organização e integridade de um Kit Arduino. Além disso, cada elemento abordado era
correlacionado com as disciplinas básicas como física (relação dos sensores com o
ambiente: luminosidade e ultrassônico – tipos de ondas, reflexão, refração; motor:
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forças, potência, aceleração), matemática (equações, coordenadas) e, sempre que
possível, outras disciplinas eram elencadas. Foi rebuscado a todo momento demostrar
aos alunos que os conteúdos vistos em sala de aula podem e/ou fazem parte de seus
cotidianos.
Iniciada a fase de prototipação do robô resgate para OBR, foi desenvolvido junto
aos alunos um protótipo através do software 123D Design da Autodesk, figura 3.
Posteriormente, com um modelo impresso, figura 4, os discentes tiveram liberdade para
copiá-lo, adaptá-lo e desenvolver outros protótipos reciclando materiais, figura 5.
A fase de teste foi uma etapa de experimentação que tinha como finalidade
colocar os grupos para verificar se os protótipos tinham necessidades de ajustes quanto
ao modelo, além codificar e por em prática o que vinham aprendendo desde então.

Figura 3. Peças prototipadas no 123D Design.

Figura 4. Modelo com chassi, rodas e esquemática de garra confeccionadas na
impressora 3D.

Figura 5. Carro de brinquedo adaptado por um grupo.
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6. Resultados
Como resultado, os alunos participaram ativamente das produções do curso FIC. O
material didático foi reformulado ao longo do curso de acordo com as experiências
obtidas.
Os alunos desenvolveram junto ao professor um modelo base de carro robô
resgate para OBR. A partir de tal modelo, cada grupo começou a desenvolver o seu, seja
reaproveitando uma maior parte do modelo desenvolvido, seja reciclando outros objetos
para desenvolver um modelo único.
Alguns professores, ao qual nunca tiveram contato com a robótica, demonstraram
interesse e procuraram saber mais sobre o curso, o que era o Arduino e quais as
possibilidades de atividades. Além disso, alguns docentes do curso de técnico de
Eletrotécnica tomaram a iniciativa de pontuar os alunos de seu respectivo curso ao final
do FIC aplicado.
De um universo total de 26 alunos, 20 concluíram o FIC, com 4 grupos
participando II Campeonato de Robótica do IF Sertão PE, Campus Petrolina e na OBR
2015 Estadual/Regional em Recife.

7. Conclusão
Uma vez que finalizado o curso, alguns alunos imediatamente perguntaram quando
ocorreria novamente, como participar do grupo de pesquisa GRECO e comentaram que
tinham compartilhado com amigos e colegas sobre o curso e que os mesmos ansiavam
para poder participar do curso. O FIC foi capaz de mobilizar a instituição atraindo
olhares de outros indivíduos como alunos de outros cursos técnicos, superiores e
servidores. Além do mais, alguns alunos que participaram do curso, posteriormente
engajaram em projetos de pesquisa ou docência que envolviam lidar com a plataforma
Arduino.
Por fim, foi constatado que a robótica pode ser utilizada para despertar o
interesse dos alunos pelo desenvolvimento científico acadêmico e que a mesma tem
qualificação para elencar conteúdos de forma dinâmica e interdisciplinar ou
multidisciplinar.
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Robótica, y Visión Computacional - LARVIC
Centro de Investigación e Innovación en Ciencia de la Computación - CICC
Universidad Católica San Pablo
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Abstract. As part of the development of a curricula for the Robotics Club of San
Pablo Catholic University, an assessment rubric based on international standards has been adapted, developing some new evaluation criteria. The rubric
has been applied to a group of students in between the ages of 10 and 13 years
old, showing improvement in the comprehension of topics and the better development of the skills of design, building and programming.

1. Introduction
In the city of Arequipa, Peru, the Group of Research in Industrial Automation, Robotics
and Computer Vision of the San Pablo Catholic University (Universidad Católica San
Pablo - UCSP in spanish) had an important interest into developing Computer Science
concepts in kids and teenagers at elementary and high school. With this in mind, the
Robotics Club of the San Pablo Catholic University was created with the objective of
educating students of both elementary and high school about robotics, so they could develop small research projects and participate in international events of this area. Using
educational robotics as the means, the main goal is to participate in competitions with
international standards, specially those related to Robocup Junior.
As more students joined the Robotics Club, the need for a more formal system of
classes and education was addressed, giving birth to an Educational Robotics Curricula,
that’s based in the division of students by age and expertise on robotics. The main objective of this curricula was to standarize the topics covered by each section of students.
After this, the development of an assessment rubric was seen, so the evaluation of the
different skills that were addressed in the curricula could be correctly assesed. For this,
a joined-effort of the Robotics Club’s instructors and researchers of the Elementary Education Program to adapt an existent assessment rubric and apply it to the students of the
Robotics Club was made.
The rest of the paper is organized like this: In Section 2, the assessment rubric is
explained, including its origins and new topics added. In Section 3, a brief comparison
WRE 2016 – 10 e 11 de Outubro de 2016 – Recife – PE

95

Anais do 7o Workshop de Robótica Educacional - WRE 2016

about the performance of the students before and after the application of the assessment
rubric is discussed and finally, in section 4 we give some conclussions to the work done,
and also some future works we would like to develop in this area.

2. The Assessment Rubric
A rubric is defined as an instrument of measuring progress that establishes levels of criteria and standards, setting up scales that allow the determination of the quality of the
execution of specific tasks by the students[Zazueta and Herrera 2008]. It’s also defined
as an assessment tool based on a quantitative and/or qualitative scale associated with preestablished criteria that measure the actions of students on aspects of the task or activity
to be evaluated [Carrizosa and Gallardo 2011]. It was by these definitions that we decided
that we needed to define a tool like this.
2.1. Origins and Main Objectives
In the search for new lessons and methods of classes to apply at the Robotics Club, we
found the Vex IQ Robotics Kit, and most importantly, the VEX IQ Robotics Education
Guide[VEX Robotics 2016], which among very interesting lessons about robotics, it provided a very interesting assessment rubric, which provided examples about Design and
Process Criteria, Technical Criteria and Unifying themes. As the authors indicate, this
rubric was adapted from the Standards-Based Robotics Competition Curriculum Development Framework[Association 2005], which specifies a set of criteria that we need to
cover to assess Robotics Competitions Projects and Related Learning Experiences, abreviated as TSA Framework. With this guide, we stablished three main objectives for all
the curricula:
1. To form the students in the foundations of robotics, including the history, development, applications and future works on this field.
2. To instruct the students in the design, building and programming of robots, having
as main guide the performance at a Robocup Junior competition.
3. To explain concepts of Computer Science and other areas using robotics as a tool
for understanding them.
But for the utilization of this rubric in the lessons of the Robotics Club, more
elements were needed, so we adapted a new way of perform this assessment rubric, using
two elements: Progress Levels and Evaluation Criteria.
2.2. Progress Levels
To evaluate how our students are progressing in every evaluation criteria, we stablished
four levels of progress that are equivalent to those stablished by the Peruvian Ministry of
Education in the Directive No 004-VMGP-2005 [de Educación del Perú 2005]. For our
purposes, we adapted the progress levels so they would cover a percentage of the final
score that the students obtain in a test. The comparison of these progress levels are shown
on Table 1
2.3. Evaluation Criteria
We developed three evaluation criteria with 4 variables each one. These are:
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Table 1. Comparison in between the Directive No 004-VMGP-2005 and the Proposed Progress Levels
C - In Start

B - In Process
A - Expected
Accomplishment
AD - Outstanding
Accomplishment

Directive No 004-VMGP-2005
When the student is beggining to develop the expected
learning or shows difficulties for the development of
these, needing a bigger time of accompaniment and intervention of the teacher according to their own learning
rhythm and style.
When the student is in the path of accomplishing the expected learning, and requires accompaniment for a reasonable time to reach them.
When the student show the accomplishments of the expected learning in the programmed time.

When the student show the accomplishments of the expected learning, showing a very sound and satisfactory
progress in all the proposed tasks.

In
Start
(From 1%
to 40%)

In Process
(From 41%
to 70%)
Expected
Accomplishment
(From 71%
to 90%)
Outstanding
Accomplishment (From
91%
to
100%)

Evaluation Rubric
In this level, the students are beginning to develop the
expected learning in each evaluation criteria. They show
some difficulties in their learning. They require more accompaniment to achieve the objectives of each session.
In this level, the students are in the path of accomplishing the learning of each criteria and can show in a partial
way evidences of this learning process.
In this level, the students have accomplished the expected learning of each criteria and have evidence of this
learning, which they can explain and exhibit.

In this level, the students have reached and surpassed the
expected learning of each criteria. They can show evidence of this learning and they can also propose changes
and improvements that they can apply to future projects.

1. Design and Design Process: The objective of this criterion is to assess the mental
process of each student to get from a problem or challenge to the proposal of one
or more solutions to it. This process is supported by various tools and documents
that support the evaluation and as possible inputs for further projects that have
considerable similarities. Among these we find: lists of requirements, task lists,
sketches, models (physical and virtual), etc.
• Variable 1: Creation of Viable Solutions for the Challenge: The student
proposes multiple solutions and develops at least one on the required
depth, solving most of the project objectives.
• Variable 2: Simple and Complex Mechanisms and Systems: The student
proposes simple mechanisms and systems and at least one complex mechanism or system. This complex mechanism and all of the other simple
systems work. The student identifies accurately the function of each one.
• Variable 3: Design Process and Documentation: The student makes a formal design process and also identifies its phases, developing different documents and supporting evidence that were made in each phase. The student also can identify and explain whether there are differences between
the initial design and the finished robot. This relates to the Technical Sheet
of the Robocup Junior competitions.
• Variable 4: Use of Resources: The student successfully uses all resources
to produce the robot. The student identifies the need for each resource
used, and proposes ideas to reduce or use resources more efficiently.
2. Building and Programming: The objective of this criterion is the assessment of
the robot as a final product, based on two major phases in the development of
robotics projects: building and programming. Therefore, the evaluation of this
criterion will depend on both the robot’s functional mechanical construction in a
physical environment and also of the appropriate level of intelligence put into the
robot by using a programming language. Although the evidence taken during the
design phase supports the development of these two phases, the evaluation of this
criterion should not rely on these, but in the final product (the robot) and how the
student has understood this process.
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• Variable 1: Mechanical Systems: Mechanical systems have been constructed so that they usually function as intended. Possible improvements
to these usually require only partial reconstructions of parts of the robot or
additions of new parts and are aimed at improving functionality.
• Variable 2: Control Systems: The student develops a complete control
system and works most of the time: The control performs the expected
tasks and accomplishes them quite successfully. The student manages to
observe opportunities to modify and improve their work with assistance
from the instructor.
• Variable 3: Electrical and Electronical Systems: The cable connections
and batteries have been considered when making the construction: The
robot works correctly according to these connections and possible problems have been minimized. The wiring is safe and batteries have been
charged before testing.
• Variable 4: Programming: The student programs the robot with all main
components to solve the proposed problem, and the entire list of tasks is
reflected in some way in the programming. When the program runs successfully, the robot performs most of the tasks to be performed, succeeding
in most cases.
3. Unifying Aspects and Team Aspects: The objective of this criterion is the assessment of aspects that, although not directly related to robotics itself, support
the development of our students both in terms of understanding of other areas of
knowledge (with emphasis on STEAM[Jolly 2014] topics) and personal development by giving emphasis on skills such as communication, teamwork, creativity
and ethics. The evaluation of this criterion will tend to be subjective often, so the
use of appropriate support evidence necessary. Unlike other criteria, the supporting evidence of past projects can help a lot for a real assessment of progress in
these variables. The main changes in the adaptation of the rubrics were in this
criterion, adding more scope and variables to it.
• Variable 1: Communication: The student establishes an effective and consistent communication with his or her teammates and with the instructor.
He or she inquires questions and makes suggestions. He or she answers
questions correctly and explains their answers. Documents and answers
have both content and expression appropriate to their age and level of
knowledge.
• Variable 2: Team work: The students perform their work as a team and
define specific roles for the project. Their goals are directed to achieving
the overall objective. There is support among members of the same team.
• Variable 3: Creativity-Ethics-Responsability axis: The developed robot is
unique and imaginative performed in several aspects: There are significant
changes to models past and / or new approaches have been tried with success, although the overall goal may have not been achieved. The robot has
no unethical aspects or these have been minimized. The student avoid and
prevent others from performing dangerous and irresponsible acts during
work. He or she is responsible for his or her actions. The student is able
to follow rules and work instructions.
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Figure 1. An example of how the assessment rubric is structurated, including the
different progress levels and some assessment resources to help in the evaluation

• Variable 4: STEAM Topics Integration: The student links the robotics
project with the subject area the instructor wants to explore and see additional topics related to Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. The student performs activities of both robotics and the explored
area with some integration.
What we wanted to include in each criterion was not only the description of each
variable, but how the instructor and the students can be sure of how each progress levels
applies to each variable and different assessment resources that are used to help to evaluate
in each variable. An example of this is shown in Figure 1. We also thought that it was
very important to include STEAM topics in the curricula, because this would allow not
only the assessment of projects direclty related to competitions, but everyday-class topics
that could be taught using robotics[Walker and Thompson 2015].

3. Application and Results
For the application of the assessment rubric, we worked with a group of 12 students in
between the ages of 10 and 13 years old, who are learning robotics at the Robotics Club
of San Pablo Catholic University. After each lesson, they were assigned a project based
on the Robocup Junior OnStage Competition, in which they had to develop a small robot
for this competition. In the four lessons that were assesed, one was assesed just based in
the completion of the robot. The second was assesed using the rubric from the Vex IQ
Robotics Education Guide. The third time was assesed using the rubric directly from the
TSA framework and the fourth time, we used the rubric we had developed. The results
can be seen in Table 2. For the scores, we used a vigesimal system, with 1 being the lowest
score and 20 being the highest score the students could reach. The exact distribution of
the score is detailed also in Table 2
As we can see, in general the use of an assessment rubric that covered what was
going to be evaluated helped in general to the development of the kids, as they reached
higher scores. The usage of our rubric had the highest score in average, although the usage
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Table 2. Table of the Progress of the Students with each Assessment Rubric
Rubric
No Rubric (Completion)

1st Rubric (Vex IQ)

2nd Rubric (TSA)

Current Version (Our Proposal)

8 points:
8 points:
3 points:
1 points:
8 points:
8 points:
4 points:
8 points:
8 points:
4 points:
7 points:
6 points:
7 points:

Points Distribution
Robot Correctly Built
Robot Correctly Programmed
Robot Working Properly
Student Behavior
Design And Process Criteria
Technical Criteria
Unifying Themes
Design And Process Criteria
Technical Criteria
Unifying Themes
Design and Design Process
Building and Programming
Unifying Aspects and Team Aspects

Average Score

Max Score

Min Score

11.89

12.65

7.25

13.25

15.6

10.9

15.61

17.5

13

15.78

19

12.7

of the TSA rubric present in their framework gave the highest minimal scores. Personal
interviews with the students showed that they felt more confident about the robots they
had built and programmed now that they knew exactly what was the instructor going to
assess. Most of them indicated a general feeling of satisfaction with the rubric and found
it clear and entertaining. The parents of the students felt also more satisfied with the
learning progress of their children as they had a tool that allowed them to visualize it.

4. Conclusions and Future Works
We have developed an adaptation of an assessment rubric for educational robotics and
the results of the applied evaluations show that the knowledge of this rubric makes the
students work better and focus on the development of their skills.
As a future work, we would like to develop further this assessment rubric with the
study of its application in a wider age group, to evaluate how kids younger than 10 years
old and teenagers older than 13 years old respond to it, with the proper adaptations to
their ages. We would like to also explore deeper the impact of STEAM topics and their
integration with the different types of Robocup Junior competitions and others aimed to
students of both elementary and high school.
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Abstract. This work includes a study on educational robotics scenarios. The
scenarios were designed in three levels of difficulty, aimed at high school students, making use of artificial landmarks to determine the criteria of the proposed activities and set the input parameters for a verification system that, using a
camera positioned at the top, captures the characteristics of the setting and the
mobile robot to analyze the robotic behavior. The results include the analysis of
the extraction of colors established scenarios, as well as a prior survey of the
opinions of teachers and students is presented.
Resumo. Este trabalho contempla um estudo sobre cenários de robótica educacional. Os cenários foram concebidos em três nı́veis de dificuldade, destinados
a alunos do ensino médio, fazendo uso de marcos artificiais para determinar os
critérios das atividades propostas e estabelecer os parâmetros de entrada para
um sistema de verificação que, utilizando uma câmera posicionada no topo,
captura as caracterı́sticas do cenário e do robô móvel para analisar o comportamento robótico. Os resultados contemplam a análise da extração de cores
dos cenários estabelecidos, bem como, uma pesquisa prévia com as opiniões de
professores e alunos é apresentada.

1. Introdução
A difusão da Robótica Educacional tem oportunizado a professores e alunos um ambiente
de ensino mais interessante e diversificado. Além disso, a robótica tem sido um elemento
promissor no processo de aprendizagem, propondo-se a modificar a práxis pedagógica na
escola, na perspectiva de um novo modelo de aprender e ensinar, fazendo uso de diversos
recursos disponı́veis no mercado para o desenvolvimento de projetos cujo foco está na
robótica educacional [Soares et al. 2015].
Nesse contexto, existem várias formas de desenvolver projetos em plataformas
de Robótica Educacional, uma delas é por meio da robótica móvel, cuja finalidade é explorar diversos ambientes, visando satisfazer determinados desafios e tarefas. O robô se
torna uma ferramenta multidisciplinar e elemento motivador para o trabalho em equipe,
oferecendo uma experiência única de aprendizado, integrando conteúdos de diversas disciplinas, fazendo uso de um ambiente estimulante e motivador para que alunos de todas
as idades se envolvam no aprendizado de diversos assuntos. [Aroca et al. 2014].
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Entretanto, ainda é preciso um método sistemático de elaboração e avaliação de
práticas pedagógicas utilizando robótica. Em um currı́culo de cursos técnicos ou de
graduação, a construção dessas práticas devem refletir o conteúdo programático envolvido, bem como os conceitos fundamentais que devem ser aprendidos. Consequentemente, há a necessidade de criar meios avaliativos que sejam efetivos e que colabore para
a apresentação de resultados fidedignos [Benitti 2012].
Dessa forma, desenvolver cenários robóticos que desafiem o conhecimento dos
alunos, bem como, que favoreçam a análise do comportamento do robô móvel no desenvolvimento destas atividades, torna-se uma tarefa primordial. Sendo assim, este trabalho
apresenta um estudo sobre Cenários de Robótica Educacional, definindo-os em três nı́veis
de dificuldade, voltados para alunos do ensino médio, propiciando a análise desses ambientes de tarefas por meio de um sistema de verificação com visão computacional.
Para os experimentos, foram utilizados um robô móvel e uma câmera posicionada
no topo do cenário. A câmera tem a função de capturar as imagens do ambiente para que
o sistema de verificação possa extrair as caracterı́sticas relevantes do cenário (marcos artificiais), com o objetivo de monitorar o comportamento robótico. Os resultados mostram
que a definição desses cenários pode permitir uma análise mais eficiente e aprimorada,
bem como, possibilitar maior transparência e compreensão dos desafios propostos.
O restante desse trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta
os fatores que motivaram o desenvolvimento deste projeto de pesquisa; a Seção 3 apresenta os materiais e métodos utilizados neste trabalho; A Seção 4 apresenta os resultados
dos experimentos realizados e da pesquisa prévia de opinião. Finalmente, a Seção 5 apresenta as conclusões e aponta os trabalhos futuros.

2. Motivação
O ambiente de Robótica Educacional conduz o aluno a uma representação do mundo real,
onde questões cientı́ficas são levantadas e grupos são organizados em equipes que procurarão soluções. Naturalmente, se o robô não funcionar como o desejado, um subconjunto
de uma metodologia de resolução de problemas multidisciplinar deve ser estruturado pelos estudantes, entre eles ou através da interação com o professor. Essa é a forma que o
conhecimento é construı́do [Ramos et al. 2007].
Os alunos devem pensar em como programar um robô móvel que tenha a capacidade de navegar em ambientes parcialmente desconhecidos. A Robótica Educacional
oferece um ambiente de aprendizagem caracterizado pelo ensino da montagem de sistemas constituı́dos por modelos robóticos visando a resolução de problemas, onde muitos
professores têm visto na robótica um recurso tecnológico para intervir no processo de
ensino-aprendizagem [Santos and Mendonça 2015].
Nesse sentido, em Inteligência Artificial, pode surgir uma variedade de ambientes
de tarefas. Entretanto, é possı́vel identificar um número bastante reduzido de dimensões
ao longo das quais os ambientes de tarefas podem ser divididos [Russel and Norvig 2013].
No contexto da robótica educacional, os cenários estabelecidos neste trabalho podem ser
descritos como completamente observável e determinı́stico, com regras e caracterı́sticas
bem definidas.
WRE 2016 – 10 e 11 de Outubro de 2016 – Recife – PE

102

Anais do 7o Workshop de Robótica Educacional - WRE 2016

3. Materiais e Métodos
A proposta desse trabalho consiste em estabelecer Cenários de Robótica Educacional que
possam ser analisados, automaticamente, por meio de um sistema de verificação baseado
em processamento de imagem. A Figura 1 apresenta a visão geral do trabalho.

Figura 1. Visão Geral do Trabalho Proposto.

O robô móvel utilizado nos experimentos consiste em uma plataforma robótica
com acionamento diferencial, uniciclo, do kit LEGO Mindstorms NXT 2.0, não havendo
comunicação com o sistema de verificação. O mesmo foi equipado com dois servomotores, um sensor ultrassônico e um sensor de cor, conforme demonstra a Figura 2.

Figura 2. Demonstração do Robô Móvel para os Experimentos.

Os cenários robóticos foram inspirados nas provas práticas da Olimpı́ada Brasileira de Robótica (OBR), organizada pela RoboCup Brasil. Sendo assim, os cenários de
desafios robóticos consistem em uma chapa de madeira MDF branca, medindo 120x90
cm com 18 mm de espessura, caracterizados com marcos artificiais, classificando os ambientes de tarefas em três nı́veis de dificuldade, destinados a alunos do ensino médio.
A Figura 3 demonstra o Cenário de Nı́vel 01, apresentando um desafio onde o
robô móvel, marcado com a cor azul (número 1), deverá sair do ponto de partida de cor
verde (número 2) e atingir as cores amarela (número 3), obtendo 25 pontos, e vermelha
(número 4), obtendo mais 25 pontos e em seguida deve retornar para o inı́cio (número 2),
obtendo mais 50 pontos. Totalizando, no máximo, 100 pontos.
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Figura 3. Demonstração do Cenário Robótico para o Nı́vel 01.

A Figura 4 demonstra o Cenário de Nı́vel 02, apresentando um desafio onde o
robô móvel, marcado com a cor azul (número 1), deverá sair do ponto de partida de cor
verde (número 2) e seguir a linha de cor preta, realizando curvas conforme indicação dos
quadrados de cor vermelha, obtendo 10 pontos em cada quadrado, desenvolvendo toda
trajetória até a cor verde, obtendo mais 50 pontos. Totalizando, no máximo, 100 pontos.

Figura 4. Demonstração do Cenário Robótico para o Nı́vel 02.

A Figura 5 demonstra o Cenário de Nı́vel 03, apresentando um desafio onde o
robô móvel, marcado com a cor azul (número 1), deverá realizar o resgate de uma vı́tima.
Para esse tipo de desafio, uma garra estática deverá ser acoplada ao robô móvel, com o
objetivo de arrastar a vı́tima, um objeto cilı́ndrico estacionário de cor vermelha (número
3), e colocá-la em um local seguro de cor amarela (número 4), obtendo 50 pontos. Após
realizar o resgate, o robô deve retornar para a cor verde (número 2) obtendo mais 50
pontos. Totalizando, no máximo, 100 pontos.
Os desafios devem ser realizados dentro do tempo de 5 (cinco) minutos, monitorados por uma câmera Webcam HD 1080P posicionada sobre os cenários, com o objetivo
de capturar as imagens para um sistema de verificação (desenvolvido em Python com
OpenCV). A função do sistema é realizar a segmentação de cores utilizando o modelo de
cor HSV, criando uma máscara para cada faixa de cor existente (marcos artificiais), com a
finalidade de monitorar o comportamento do robô móvel, verificando se este passou pelos
marcos artificiais do cenário durante a realização de sua trajetória na atividade.
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Figura 5. Demonstração do Cenário Robótico para o Nı́vel 03.

4. Resultados
Os resultados desta pesquisa estão organizados em duas subseções: Análise do Ambiente,
demonstrando os primeiros testes por meio dos materiais e métodos propostos; e Pesquisa
de Opinião, apresentando o levantamento prévio das opiniões dos estudantes e professores
sobre a automação dos cenários robóticos.
4.1. Análise do Ambiente
Os experimentos tiveram o objetivo de analisar as caracterı́sticas estabelecidas nos
cenários, por meio de um sistema com descritores baseados em cor. A Figura 6 demonstra
uma instância do comportamento robótico no cenário de nı́vel 01.

Figura 6. Identificação dos Marcos Artificiais no Cenário de Nı́vel 01.

No quadro (a), é apresentada a movimentação do robô móvel durante o desenvolvimento da tarefa, com a definição dos marcos artificiais (1), (2), (3) e (4). No quadro (b),
o sistema identifica as cores dos marcos artificiais estabelecendo múltiplas máscaras de
contorno quadrangular, sendo possı́vel rastrear a trajetória do robô móvel.
4.2. Pesquisa de Opinião
Uma pesquisa prévia levantou as opiniões de alunos e professores sobre os cenários
robóticos estabelecidos, bem como, sobre a possibilidade de automatizar a avaliação de
desempenho robótico. A Figura 7 apresenta o gráfico estabelecido na pesquisa.
Da amostra de 54 entrevistados: 81% concordam com a necessidade de automatizar cenários robóticos e 19% disseram não haver necessidade; 87% concordam que
um ambiente monitorado possa motivar estudantes e 13% acreditam não interferir na
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Figura 7. Levantamento da Pesquisa de Opinião.

motivação; por fim, 86% aprovaram a proposição dos cenários estabelecidos e 14% disseram que os cenários podem ser aprimorados.

5. Conclusão
Este trabalho apresentou uma nova perspectiva de Cenários de Robótica Educacional,
configurados de forma a serem analisados por visão computacional. Foi demonstrado que
a maioria das pessoas preferem utilizar um ambiente de tarefa monitorado, possibilitando
maior motivação aos estudantes e melhor compreensão dos desafios propostos. O sistema,
ainda em fase de prototipação, funcionou de forma acurada em cerca de 90% dos testes,
identificando os marcos artificiais estabelecidos em cada cenário.
Os trabalhos futuros serão destinados ao aperfeiçoamento do sistema e dos
cenários robóticos, buscando melhorias no processamento de imagem. Serão realizados
estudos sobre classificadores probabilı́sticos e aprendizagem supervisionada, modelando
classificadores para reconhecer regiões de interesse nos cenários robóticos.
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Abstract. This article describes the Extension Project on Educational Robotics being held in a
higher education institution for high school students. The project aims to show the feasibility
of robotics for teaching and learning. In this step it was given to Arduíno Workshop, in order
to encourage students to logical thinking and teamwork. The results show a great enthusiasm
by the students, as they are working with a new platform by applying theoretical concepts in
practice.
Resumo. Este artigo descreve o Projeto de Extensão sobre Robótica Educacional que está
sendo realizado em uma instituição de ensino superior para alunos do ensino médio. O
projeto tem por objetivo mostrar a viabilidade da robótica para o ensino-aprendizagem.
Nesta etapa foi a ministrada a Oficina de Arduíno, com o intuito de incentivar os alunos para
o pensamento lógico e trabalho em equipe. Os resultados demonstram um grande entusiasmo
por parte dos alunos, visto que estão trabalhando com uma plataforma nova aplicando
conceitos teóricos na prática.

1. Introdução
A partir do momento em que os equipamentos tecnológicos começaram a entrar
nos espaços educativos trazidos pelas mãos dos alunos ou pelo seu modo de pensar e
agir inerente a um representante da geração digital, evidenciou-se que as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) não mais ficariam confinadas a um espaço e tempo
delimitados. Tais tecnologias passaram a fazer parte da cultura, tomando lugar nas
práticas sociais e significando as relações educativas ainda que nem sempre estejam
presentes fisicamente nas organizações educativas (ALMEIDA; SILVA, 2011).
Moran (2004) afirma que os alunos reclamam do tédio de ficar ouvindo um
professor falando na frente por horas, da rigidez dos horários, da distância entre o
conteúdo das aulas e a vida. A presença das TIC é uma alternativa possível de superação
ou de alternativa aos limites postos pelas “velhas tecnologias”, representadas,
principalmente, por quadro de giz e materiais impressos.
Neste contexto, destaca-se a Robótica Educacional, que é caracterizada por
ambientes de aprendizagem onde o aluno pode montar e programar um robô ou sistema
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robotizado (MALIUK, 2009) e sua diversidade de possibilidades como recurso ou
ferramenta, como componente interdisciplinar do currículo e também como prática
pedagógica para a construção de uma escola inclusiva e de qualidade para todos.
Trabalhos (ARAUJO; MAFRA, 2014), (D' ABREU, 2004), (D'ABREU; BASTOS,
2015), (BRITO et al., 2015) foram publicados abordando a robótica para fins
educativos, com o objetivo de melhoria do ensino e aprendizagem do professor e aluno,
respectivamente.
Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados da primeira Oficina de
Arduíno do projeto de extensão de uma instituição de ensino superior de Santarém –
Pará. O artigo está organizado como segue: na Seção II são relatados os métodos
abordados durante a execução da oficina sobre o uso da plataforma Arduíno; na Seção
III, são apresentados os resultados da avaliação do curso pelos alunos participantes; e as
considerações finais são descritas na Seção IV.
2. Métodos
2.1 Participantes
Participaram alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola estadual de
Santarém, Pará. A partir de reuniões com diretor e professores responsáveis pelas
turmas, foram selecionados 25 alunos para participação da Oficina de arduíno. Este
curso é fruto do projeto extensão sobre Robótica Educacional desenvolvido pelos
acadêmicos e docentes do curso de Redes de Computadores de uma instituição de
ensino superior do mesmo município, tendo a colaboração de professores parceiros.
2.2 Procedimentos
Para os métodos de pesquisas foram abordados a quantitativa que, segundo
Diehl (2004), trabalha tanto na coleta, quanto no tratamento das informações
objetivando resultados que evitem possíveis distorções de análise e interpretação,
possibilitando uma maior margem de segurança. E também foi trabalhado com
abordagem qualitativa que, também segundo Diehl (2004), descreve a complexidade de
determinado problema, sendo necessário compreender e classificar os processos
dinâmicos vividos nos grupos, contribuir no processo de mudança, possibilitando o
entendimento das mais variadas particularidades dos indivíduos. Para isso, foram
aplicados questionários com 7 perguntas fechadas aos alunos participantes da oficina.
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2.3 Oficina de Arduíno
Resultante do projeto de extensão, a oficina de arduíno apresentou os seguinte
eixos de formação: conceitos de microcontroladores; introdução à placa de prototipação
Arduíno; introdução a programação com Arduíno; componentes de um programa:
criação de variáveis, comandos de seleção e repetição, modularização; portas de entrada
e saída; portas analógicas. O Arduíno utilizado nas aulas da oficina foi o modelo Uno
R3, sendo que durante as aulas os alunos em grupos recebiam o kit (arduíno,
protoboard, fios jumpers, display, resistores) para realizar as atividades propostas.

3. Avaliação do Projeto
Nesta seção, são apresentados os resultados preliminares obtidos a partir de um
formulário de avaliação com alunos da turma do curso Oficina de arduíno e fotos de
momentos da participação dos alunos do ensino médio, como demonstrado na Figura 1
e 2. Já na Figura 3, é apresentado o produto final desenvolvido pelos alunos. Durante as
oficinas foram abordadas as temáticas de raciocínio lógico, intensidade de luminosidade
para tela do display, eletrônicos e físicos com cálculos e inserção de resistores para o
produto final.

Figura
prático

1:

Desenvolvimento Figura

2:

Desenvolvimento

prático

Figura

3:

Desenvolvimento

prático

A seguir na Tabela 1, são apresentadas as questões do formulário de avaliação
preenchido por alguns alunos do curso. Neste foi possível observar que uma alta taxa de
aprovação referente à oficina, além de demonstrarem uma significativa importância do
tema na inserção do currículo escolar.
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TABELA 1. Questões referentes ao formulário de avaliação do curso Oficina de
Robótica.
Questão
O CURSO OFERECIDO PELA OFICINA DE INTRODUÇÃO À
1 ELETRÔNICA USANDO ARDUIONO ESTÁ ATENDENDO
SUAS EXPECTATIVAS?
2 O CURSO ESTÁ INCENTIVANDO VOCÊ A ESTUDAR MAIS?
VOCÊ ACHA QUE ARDUÍNO PODE AJUDAR NAS MATÉRIAS
3
TEÓRICAS PASSADA EM SALA DE AULA?
VOCÊ PRETENDE CONTINUAR SEUS ESTUDOS COM
4
ARDUÍNO?
VOCÊ ACHA QUE A MATÉRIA DE ROBÓTICA DEVERIA
5 ESTAR PRESENTE NA MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO
MÉDIO?
VOCÊ CONSIDERA O ARDUÍNO UMA BOA FERRAMENTA
6
PARA APRENDER PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA?
A OFICINA ESTÁ TE MOTIVANDO PARA CURSAR A ÁREA
7
DAS EXATAS?

Resposta
SIM NÃO
25

0

25

0

24

1

25

0

21

4

25

0

21

4

Ressaltamos que o formulário não foi preenchido por todos os alunos que
participaram do curso, entretanto com as respostas de 25 (vinte e cinco) participantes,
verificou-se que os mesmos consideram o Arduíno uma ferramenta interessante para
aprender conceitos teóricos de sala de aula, de programação e robótica.
4. Considerações Finais
A partir do exposto ao longo deste artigo, conclui-se que a robótica educacional,
pode ser uma forma de se garantir a inserção de tecnologia ao currículo escolar,
sobretudo no ensino médio, nosso público alvo. O aspecto interdisciplinar, característico
desse ambiente propicia abertura a novas aprendizagens e maior autonomia intelectual
dos alunos. No que se refere às escolas públicas isso pode se constituir em uma
possibilidade de acesso a conteúdo de cunho tecnológico, geralmente negado à parcela
da população menos favorecida economicamente.
Com os resultados obtidos até o presente momento constata-se que o projeto é de
grande relevância segundo os próprios alunos participantes, sobretudo no quesito
motivação com os estudos e acreditam que seria uma excelente opção de inserção da
robótica no currículo da escola.
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Abstract. This paper examines the impact of sequencing activities in a robotic
curriculum, we use for this study the educational kit LEGO WeDO 2.0. The
study assessed 12 participants, their sequencing skills before and after the programming according to curriculum.

1. Introduction
New technologies and robotics in particular makes different kinds of learning opportunities, including new ways to foster peer social interactions, and many opportunities for
creativity, social, and cognitive development. Educational robotic kits are a new generation of learning manipulatives that also help children to develop a stronger understanding
of mathematical concepts such as number, size, and shape in much the same way that
traditional materials like pattern blocks, beads, and balls do [Brosterman 1997].
Currently in Peru the government provides LEGO WeDO kits to encourage
robotics in the country, the problem is that there is no curriculum that allows students
from an early age between 5 to 7 years to take advantage of these technologies. We should
have a curriculum to teach robotics to children who are immersed in a world of technology where they have the desire to learn more things and turn to learn faster. Children need
to learn by sequencing activities which are very important to increase the capacity of abstraction of different situations and solve a problem in an orderly and sequential manner
that problem and give a correct result.
This paper is organized as follows in section 2, will be the review of the literature,
in section 3 methods, Section 4 procedures, Section 5 curriculum Section 6 assessments,
Section 7 Results, Section 8 limitations, Section 9 future work and finally conclusions.

2. Literature Review
2.1. Robotics
Robotics was chosen as a domain for several reasons. First, as a tool that can help make
abstract ideas more concrete, as the child can directly view the impact of his or her programming commands on the robots actions. Secondly, children who work with robotics
are not sitting in front of a computer, because are engaged in developing fine motor skills
while they manipulate the robotic objects. So, robotics becomes the new early childhood
manipulative of the 21st Century [Bers 2008]. But why it is necessary for children to learn
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robotics? After carefully reviewing investigations were in accordance with the following
reasons[Academy 2015]:
Nowadays young people are immersed in technology, but the most of technology
is intangible and difficult to conceptualize. Young students often have difficulty learning
how to program iPhone games or design websites because those technologies are fundamentally abstract and intangible. In contrast, students can connect with robotics quickly
because they are able to touch the robots and manipulate them directly.
By building with robots, students are able to create their own devices and gadgets
to interact with the world. This is a profound and empowering experience, which greatly
impacts in students. Students learn to create solution for problems of world around, by
building simple machines.
Work with LEGO is funny because students learn playfulness way. LEGO helps
to develop their creative while they play.
2.2. Sequencing
Sequencing is the process of putting events, ideas, and objects in a logical order. We
divide our time into what we need to do first, second, and last. For some children, sequencing can be a hard concept to grasp, especially when they are trying to tell a story.
Using key words like ”first”, ”next”, ”then”, and ”finally”, help child to know what is
coming next [Becky L. Spivey 2008].

2.2.1. Sequencing Actvities
• Picture Sequencing: Cut several sequential pictures from magazines, picture
books, comic books, or the comics section of the newspaper. Make sure the pictures have an obvious order. Younger children should begin with two pictures
representing beginning/end or first/last, and then progress to three pictures, then
four, etc. The child of the highest age should be able to arrange in correct order.
The teacher gives to students one instruction to start their work (for example, a
sequence might include a picture of a dirty dog needing a bath, a tub filled with
water, the dog being washed, and dry dog.).
When the child thinks he/she has the correct order, have him/her tell a story in
order using the pictures. If the pictures are not in a correct order (the picture of
a clean dog is placed before the picture of someone washing the dog), have the
child tell why that does not make sense and have him/her attempt to rearrange
the sequence. Use pictures of events in nature like a volcanic eruption, tadpole
metamorphosis, seeds to flowers, or the changing of the seasons to enhance the
child’s learning.
• Letter and Number Sequencing: Students who are beginning to learn and recognize letters and numbers can make letter and number flash cards from index cards
or paper. Using two to six letters/numbers, have the child arrange the letters in
the order they appear in the alphabet or the numbers as they appear on a number
line. This is a more difficult task because children must figure out which letters
are missing between the letters/numbers you are giving him/her to arrange.
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• Story Sequencing: For young readers, cut simple sentences from stories or create
your own on a computer. Use a story with four to six sentences or a poem with
four to six lines. Begin with two strips to tell the beginning and end, then add
a strip until all six are in order. This activity can also use the lines of familiar
songs/nursery rhymes (e.g., Happy Birthday, Jack and Jill).
• Where do I go?: Pick a familiar route in home, neighborhood, or school. Have
the child walk the route and draw a map with symbols to represent places along
the way. One student can write the directions in numbered steps or in a paragraph.
Give the map/directions to other children to see if they can find their way to the
destination.
• Kitchen Steps: Visit the kitchen and prepare a dish using a few ingredients/steps.
For young students, make a sandwich, a bowl of cereal, or other snack that does
not require the use of the oven or stove. Talk about the food preparation on the
progress. Then, ask the child repeat the steps, write the steps, and draw a sequence
of pictures showing the preparation.
• I Spy and Why: Play ”I Spy”? together, but add a simple step. After spying the
object, give the student examples for what, how, and why we use the object in a
logical flow of ideas. For example, I spy a fork, I use a fork to eat food. I eat food
to keep healthy. I need to be healthy so I can run and play. I like to run and play
to have fun.? Have the child continue until he/she can think of no other details to
add to the sequence.
2.3. Programming
When children program the robot, they think in a sequence of commands for the
robot moves. ([Kazakoff and Bers 2012], [Kazakoff et al. 2013]). Sequencing skills are
foundational for early math, literacy, and planning [Zelazo et al. 1997]. Prior research
with robotics and programming curriculum has shown repeated, significant improvements in sequencing skills for children in kindergarten and prekindergarten classrooms
[Kazakoff and Bers 2012]; [Kazakoff et al. 2013]). Computer programming promotes sequencing skills while fostering ”computational thinking”. This term encompasses a broad
and somewhat debated range of analytic and problem-solving skills, dispositions, habits,
and approaches used in computer science [Barr and Stephenson 2011]. The foundation
for computational thinking is abstraction. Abstracting concepts from cases and evaluating and selecting the ”right” abstraction are critical parts of computer programming
([Bers 2010]; [Wing 2006]).

3. Methods
3.1. Participants
Participants in this study attended a private, Club of Robotic which is part of Laboratory
of Robotic and Computational Vision in Arequipa City in the country of Peru. Robotics
Club have 50 students aged 5 to 18 years through an engineering design approach.
Qualitative data collection measures were employed to examine the pilot implementation of an robotics curriculum in the first level with children aged 5 to 8 years
classrooms (N=12).
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4. Procedure

Researchers were participant in robotics lessons over the course of robotics curriculum. Each lesson was taught by the researchers, we work with small group to facilitate
classroom management. A combination of formal and informal interviews, video, photographs, and classroom observations were used to document the students experiences.
This paper will focus on presenting data from the interviews, questionnaires, and observations described below.

5. Curriculum

The Table 1 shows the curricula associated with sequencing activities shown in each module reinforce the different subjects with these activities, each of our modules include sessions and each session typically take four hours to complete. Every session has a job
in class (they are small projects where we work with sequencing activities ) and a challenge(asked the children to apply what they have learned to solve little more advanced
problems) an Diagram of the structure of the curriculum can be seen in figure 1.

Module
Module 1 :
What is a robot and
inclined plane
Module 2:
Levers
Module 3:
Wheels and axles

Module 4:
Engines and
basic programming
Module 5:
Gears and
pulleys
Module 6:
Sensors

Topics
Children learn about different materials and educational kits which
can be designed robots to perform various tasks. Students are
introduced theme of robots in society, we teach mechanics like inclined plane
Students learn about levers and different kinds of levers. Identify
which levers are used in daily life and through video to find levers
and indicate kind lever to belong.
Students learn about the axes and their uses, besides knowing the correct use of
the wheels, taking into account the force, distance and fources envolve.
Children learn about the different means of transport that exist, where they are
going and how arrive (navigation).
In this module the students learn how engines work, what kind of energy
use and how programming them. Children interact with programming
but understanding that to accomplish a task we must follow a series
of steps we need to perform in ordenr (algorithm).
Gears, transmission of force, meaning and direction are principal topics
of this module. Learning to use pulleys reinforces knowledge of forces,
but understanding that to accomplish a task we must follow a series
weight, gravity and direction.
Students analyze the similarity of touch, sound, light, ultrasound
and other sensors with the human senses and animal senses.

Sequencing Activities
picture sequencing

picture sequencing

picture sequencing

Letter and
Number Sequencing

Letter and
Number Sequencing

I Spy and Why

Table 1. Curriculum with sequencing activities.
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Figure 1. Diagram of the structure of the curriculum

6. Results
We evaluate the final results in a competition with Educational Kit LEGO WeDO in which
children with various structures complement a particular scenery.
For this competition the children had supplemented with three types of structures
the scenery of a boat that had to carry materials to a construction zone but to reach the
other side had to go through a drawbridges. We can show in the Figure 2 one work of one
team, children had to focus only on the structures without using sensors or motors.

Figure 2. Competition Structures

Also we evaluated only in programming, for which the children designed a duck
Figure 3 and after arming each of the children began to resolve some programming tasks
that the instructor gave them.
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Most children could be completed without further problems programming exercises and explained their programming blocks showing he had a logical order sequencing.

Figure 3. Duck in WEDO

We have results on evaluations students did throughout the curriculum shown in
Figure 4 where the grades given are between 0 and 20, and evaluated before and after
applying sequencing activities.

Figure 4. Results of applying sequencing activities

7. Limitations
The main limitation is about kids come to the club once a week, so we have to make a constant review of lessons with different sequencing activities and, it causes more fragmented
learning.

8. Conclusion and future work
Sequencing of activities serves as a didactic tool to strengthen the learning process of
children in robotics. because it improves the ability to reason and to thus be able to build
and program an orderly manner.
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Different sequencing activities allow children turn dren to improve their creativity
to later translate this in its buildings and orderly schedules.
Adding to the curriculum sequencing activities strengthens the topics that children have to learn, because with the activities mentioned anterioemente they can better
understand and organize their ideas when working.
Finally through building and programming challenges that were made children
we found that the way to make the challenges better than before performing the various
activities of sequencing.
As future work we would like to develop a curriculum based on an international
competition, as Robocup Junior, so students to learn sequencing activities with dance
developing skills such as socialization and body expression.
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Abstract. In this work we present the evaluation of the software W-Educ through
the evaluative method called EducAval, for educational software aimed for applications in educational robotics, based on a new model of tests that may be
used by the scientific community. We present details of the method EducAval,
its results when applied to the environment W-Educ quantized qualitatively and
quantitatively.
Resumo. Neste trabalho apresentamos a avaliação do software W-Educ através
do método avaliativo, EducAval, para softwares educativos voltados para
aplicações em robótica educacional, fundamentado em um novo modelo de
testes que poderão ser utilizados pela comunidade cientı́fica. Para tal, são apresentados detalhes do método em uso e seus resultados ao serem aplicados ao
ambiente W-Educ quantizados qualitativa e quantitativamente.

1. Introdução
Nos últimos anos diversas propostas foram lançadas a fim de introduzir e fundamentar
os avanços tecnológicos no âmbito educacional. Entre elas está a robótica educacional
que é caracterizada pela utilização de materiais de sucata ou kits de montagem compostos
por sensores e motores, controlado por computador e softwares que permitam programar
os protótipos montados [DIEB 2012]. Esse ambiente de aprendizagem apresenta grandes
benefı́cios educacionais para os alunos [do Rocio Zilli 2004] e tem sido cada vez mais utilizado como uma ferramenta de auxı́lio ao ensino e aprendizagem devido a sua associação
com outros conteúdos acadêmicos.
Baseada na teoria construtivista de Jean Piaget,a robótica educacional tem o aluno
como construtor do seu próprio saber, interagindo e produzindo o seu próprio aprendizado
estabelecendo uma relação de troca do meio com o objeto, obtendo assim um aprender
vivenciado, um aprender de experimentação, colocando o aluno como agente ativo no
processo da sua própria aprendizagem.
”Conhecer é modificar, transformar o objeto, e compreender o processo dessa
transformação e, consequentemente, compreender o modo como o objeto é construı́do.”
[Piaget 1972]
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Diante do exposto, percebemos a importância da robótica no âmbito educacional
bem como os softwares educacionais que vem surgindo para viabilizar e dinamizar a
aprendizagem dos alunos. No laboratório Natalnet da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, são desenvolvidos vários projetos na área de robótica educacional,entre
eles estão hardware e softwares voltados para essa área. Um dos softwares é o W-Educ,
plataforma web de programação, produzido por pesquisadores do laboratório com o objetivo de proporcionar que diferentes plataformas robóticas sejam programadas através
do cadastro de linguagens de programação com suas respectivas funções de baixo nı́vel
utilizando uma linguagem intermediária com alto nı́vel de abstração.
Com a introdução desses softwares para robótica educacional no mercado, verificamos que vários softwares na área são implementados, porém, não são avaliados
seguindo um padrão de avaliação especı́fico para softwares voltado para robótica educacional. Isso se deve ao fato de não existir no meio acadêmico um método especı́fico
para avaliação de software voltado para robótica educacional. Durante a revisão bibliográfica verificamos a existência de trabalhos que apresentam métodos de avaliação e
análise de softwares educacionais, no entanto, nenhum dos métodos encontrados se destinam especificamente a softwares para robótica educacional.
Portanto, entendemos a importância da avaliação de software especı́fica para
robótica educacional, da qual não está preocupa somente com os defeitos funcionais
do sistema [Pressman 2000], porém, dependendo do tipo de software e de seu grupo de
usuário, diferentes fatores podem ser mais ou menos importantes [Kan 2002].
Por entender a importância de averiguar e testar um produto, concluı́mos que
com os softwares voltados para a robótica educacional não seria diferente. Portanto, a
avaliação de softwares educacionais deve ser realizada para que a qualidade do software
educativo, que está relacionada com a capacidade que o computador, como um mediador
didático, tem de obter êxito e satisfação dos docentes na aprendizagem e domı́nio do
conteúdo abordado, realmente seja comprovado ou se necessário retorne aos seus desenvolvedores para uma reavaliação [Jucá 2006].
Neste trabalho, apresentamos a avaliação do software W-Educ [Sá et al. 2013]
através do método avaliativo EducAval, destinado á avaliação de softwares educativos
voltados para aplicações em robótica educacional. O método avaliativo é fundamentado em um novo modelo de testes que pode ser utilizado pela comunidade cientı́fica.
Esse novo modelo inclui dois questionários, um voltado aos professores e outro aos
alunos, compostos de quesitos técnicos e didáticos cujas respostas são utilizadas como
um parâmetro para a validação e qualificação do software. Através dos resultados obtidos pelo método, deve ser realizada uma análise especifica que indicará os atributos mais
relevantes do software em questão possibilitando ao interessado avaliar se este software
atende ou não as suas necessidades.
O software W-Educ foi escolhido por ser a plataforma utilizada na etapa nacional
da Olimpı́ada Brasileira de Robótica (OBR), nos anos de 2014 e 2015, com alunos classificados através de uma seleção teórica. Estes são contemplados com um minicurso
de introdução a robótica com aulas práticas e teóricas. Portanto, torna-se necessário a
avaliação desse software, visto que se trata de uma plataforma utilizada em um evento de
porte nacional e que está disponibilizada para toda comunidade cientı́fica.
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2. Avaliação de Software
Muito se tem falado a respeito do uso dos recursos da informática no processo educacional, e quando se tenta vislumbrar qual a forma adequada deste uso, torna-se importante
abordar a questão da avaliação do software. Além da ausência de modelos de avaliação
que aperfeiçoem esses métodos de controle de qualidade do software e que, ao mesmo
tempo, orientem os seus usuários na escolha responsável do produto a ser utilizado para
fins educacionais.
Para isso, é necessário analisar, não só suas caracterı́sticas de qualidade técnica,
mas também, os aspectos educacionais envolvidos no software educacional. Com isso
observamos que os softwares educacionais, além de exigirem atenção na avaliação dos
critérios técnicos, ainda englobam as questões pedagógicas referentes a construção do
processo de ensino aprendizagem. Um software educacional possui caracterı́sticas que o
diferencia dos demais softwares utilizados no trabalho, na medida em que sua ênfase está
no aprendizado.
Nessa análise, várias caracterı́sticas devem ser analisadas, objetivando a avaliação
da qualidade de software de acordo com a série de normas NBR ISO/IEC 9126
[ABNT 2003]. Porem, as normas ISO constituem um modelo de qualidade de software
genérico, sem levar em consideração as especificações do setor de aplicação do software
a ser avaliado. Para avaliar um software para robótica educacional é preciso levar em
consideração, além das normas técnicas, os atributos inerentes a este setor. É fundamental, portanto, envolver atores da área e usuários na avaliação dos mesmos. Por essa razão,
a avaliação de software procura averiguar a qualidade do recurso, confiabilidade, durabilidade, qualidade em seu desempenho, layout, percepção de software e facilidade de
manutenção [Pressman 2000].
Portanto, a avaliação de software para robótica educacional deve considerar não
apenas aspectos da interface do software, mas focar de forma bem fundamentada a relação
entre o uso do software e a aprendizagem de conceitos práticos abordado na esfera
acadêmica.

3. W-Educ
O W-Educ é um ambiente de desenvolvimento web multiplataforma configurável para
aplicações em robótica educacional [Sá et al. 2013]. Este projeto, desenvolvido por
pesquisadores do laboratório Natalnet da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
é um projeto aberto, que surgiu como uma extensão do software educacional RoboEduc,
e que possibilita que a programação de qualquer robô programável possa ser realizada
utilizando a linguagem R-Educ.
O sistema W-Educ é uma plataforma completa e gratuita para robótica educacional, que está disponı́vel para uso no sı́tio www.natalnet.br/weduc.

4. Resultados
Para avaliar o software para robótica educacional W-Educ [Sá et al. 2013] utilizamos o
método avaliativo EducAval [Albuquerque et al. 2014] que consiste em três partes, nas
duas primeiras, cada um dos usuários ,professores e alunos envolvidos no processo de
ensino-aprendizagem, deverá responder ao questionário destinado ao seu perfil. Estes
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devem determinar as funcionalidades do software e o avaliar de acordo com os aspectos
técnicos e didáticos apresentados no questionário. Além disso, os avaliadores podem
especificar que tipo de atividades didáticas é possı́vel realizar com o software, bem como
inserir comentários na avaliação.
A partir disso geramos uma análise especı́fica do software, que compõe a terceira
etapa do método, considerando os parâmetros estabelecidos para a partir daı́ apresentar ao
interessado na utilização ou a própria equipe de desenvolvedores uma análise do produto
a partir da visão do usuário adquirida pela avaliação.
Aplicando o método ao software da W-Educ para programação de qualquer tipo
de hardware para robótica educacional, com o objetivo de verificar e/ou validar sua aplicabilidade em RE. Os questionário foram aplicados com os alunos vencedores da etapa
teórica de cada estado, que foram contemplados com um minicurso de iniciação a robótica
em 2014 e 2015. O minicurso teve uma duração de três dias, na qual os alunos foram inseridos aos primeiros conceitos e marcos sobre a robótica, bem como a aplicação de todo
esse conhecimento através da montagem de um robô finalizando com a sua programação.
Ressaltamos que os alunos nunca tiveram contato com robótica, essa afirmação é validada através de um termo assinado pelos alunos junto a equipe organizadora do evento.
Os professores, no entanto, são pesquisadores na área de robótica educacional.
No primeiro ano de curso os alunos programaram na plataforma W-Educ, utilizando o kit Lego Mindstorms EV3. No ano de 2015 foram disponibilizado aos alunos
kits Bot’N Rool One A e sua programação foi realizada na mesma plataforma. Nesses
anos foram coletado dados de 45 alunos e 5 professores, A partir da coleta e análise dos
dados obtidos, observamos que houve uma convergência de valores. Dessa forma, os
resultados são considerados válidos para a análise em questão.
Os dados obtidos foram utilizados para gerar a análise qualitativa do software,
indicando quais os seus principais atributos. Inferimos a partir dos dados que os usuários
aprovam o software disponibilizado pelo laboratório Natalnet na Universidade Federal
do Rio Grande do Norte. A nota para o quesito público alvo que questiona se o software
atinge ou não o público indicado tanto pelos professores como pelos alunos, obteve média
de 9,84, sendo de 9,89 pelos alunos e 9,80 pelos professores, sendo esta a maior nota
recebida pelo software dentre os quesitos avaliados, verificando e validando que essa
exigência foi suprida pelo software.
Outros atributos relevantes que obtiveram destaque em relação a sua avaliação
foram os quesitos capacidade de execução em diferentes tipos de hardware e layout favorável ao uso. Para o quesito capacidade de execução em diferentes tipos de hardware
obtivemos notas de 9,70 pelos alunos e 9,60 para os professores, caracterizando que o
software tem a capacidade de funcionar em diferentes tipos de robôs. validando assim o
conceito principal do software W-Educ. Para o quesito layout favorável ao uso obtivemos
média de 9,44 para alunos e 9,40 para os professores.
No gráfico apresentado na Figura 1 podemos observar a variação das notas entre
alunos e professores em relação aos questionamentos realizados nos questionários, que
foram respondidos obedecendo à uma escala de 0 a 10. Os quesitos cujos resultados estão
compilados no gráfico são os seguintes:
• Q1 - Facilidade do software em ser modificado e a detecção de erros;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Q2 - Capacidade de execução em diferentes tipos de hardware;
Q3 - Satisfação diante das necessidades dos usuários;
Q4 - Garantia de que o software não falha durante o perı́odo de execução;
Q5 - Qualidade diante dos objetivos especı́ficos;
Q6 - Rapidez no tempo de resposta;
Q7 - Layout favorável ao uso;
Q8 - Clareza do conteúdo;
Q9 - Atinge ao público alvo.

Figure 1. Gráfico comparativo entre as médias dos professores e alunos.

Podemos observar a partir da Figura 1 que existe uma discrepância significativa
entre os resultados obtidos pelos professores e alunos na avaliação do Q1. Foi constatada uma diferença de notas de 4,87 pontos e altos valores de variância que nesse
caso foi de 14,32. Para esse caso especı́fico, os alunos e professores apresentaram discordância no conhecimento desse quesito. Devido o valor da variância ter sido maior
para os alunos, podemos concluir que estes não compreenderam o quesito avaliado. No
entanto a variância calculada pelos valores inferidos pelos professores foi insignificante
em contante com a dos alunos.
A Tabela 1 apresenta as medidas de dispersão calculadas após a obtenção dos
dados nos questionários dos professores e alunos. A primeira coluna dispõe os quesitos
avaliados. Na segunda, encontra-se o desvio padrão dos dados dos professores, seguidos
dos valores dos dados dos alunos. Na terceira coluna, vê-se a variância.
Observamos que os quesitos que apresentam os valores mais expressivos de
variância são Q4 e Q5. O quesito Q4 não apresenta uma diferença significativa entre
os valores de média, como mostrado na Figura 1. No entanto, tanto os professores quanto
os alunos relataram problemas com o software, o problema na execução se deu devido ao
problema com a conexão da internet no local. Nesse caso,a variância dos alunos foi de
7,50, bem acima dos professores que foi de 1,30, nesse quesito os alunos alegaram que
foram prejudicados devido a má conexão com a internet, prejudicando seu desempenho
no curso. A seguir apresentamos a declaração de um aluno sobre este problema:
”Apesar de ser cômodo usar uma interface online, uma offline facilitaria o
trabalho na falta de internet.” (L. 16 anos)
Após analisar os questionários dos alunos e professores e comparar os seus dados,
iremos analisar separadamente os questionários dos professores devido apresentar dois
quesitos a mais que avaliam o software do ponto de vista didático, são eles:
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Table 1. Medidas de Dispersão

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11

Desvio Padrão Variância
0,71/3,78
0,50/14,32
0,89/1,74
0,80/3,03
0,45/1,44
0,20/2,07
1,14/2,74
1,30/7,50
0,71/3,25
0,50/10,56
0,84/2,57
0,70/6,62
0,89/2,19
0,80/4,80
0,84/1,79
0,70/3,21
0,45/0,75
0,20/0,56
0,55/—
0,30/—
1,10/—
1,20/—

• Q10 - Favorecimento da aprendizagem;
• Q11 - Favorecimento do ensino.
Nesta etapa os professores avaliam que o software favorece a aprendizagem e o
ensino, e dão a esses dois quesitos as médias 9,40, e 9,20, respectivamente. 100% dos
professores inferem que o software oferece diferentes tipos de dificuldades e afirmam
que o software oferece feedback. Foi avaliado, também, se o software, que possui a
classificação indicativa do desenvolvedor de ser a partir dos sete anos, atinge o público
alvo que se destina. A classificação obtida a partir dos dados fornecidos pelos professores
entrevistados foi uma média de classificação indicativa entre 7,80 a 18,00 anos.
Durante o processo de avaliação, como mencionado, os professores também devem inferir quais as funcionalidades presentes no software. O gráfico da Figura 2 apresenta no eixo das ordenadas as possı́veis funcionalidades do software e no eixo das abscissas o percentual de professores que apontaram que cada uma dessas funcionalidades
está presente.

Figure 2. Gráfico avaliativo das funcionalidades do software.

Com base nos resultados apresentados na Figura 2 pode ser observado que as
quatro funcionalidades mais indicadas pelos professores são ambiente de programação
textual, utilização de diferentes hardware, utilização de diferentes linguagens de
programação e plataforma web obtendo 100% de indicação nesses quesitos. De acordo
com os desenvolvedores do software, esses quesitos realmente existem, validando assim
a presença de tais funções.
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Depois de realizadas as análises dos resultados, foi calculada e inferida uma média
geral do software, a partir da média dos resultados de cada quesito avaliado por alunos e
professores, a qual foi de 8,67 pelos alunos e 9,04 pelos professores. Assim, com isso, a
ferramenta W-Educ obtém uma média geral de 8,85.

5. Conclusão
Com a crescente demanda de novos softwares voltado para robótica educacional se fez
necessário avaliar esses softwares com um método avaliativo próprio para essa área. O
software avaliado por esse método e apresentado neste trabalho foi o W-Educ, plataforma
criada por pesquisadores do laboratório Natalnet, que vem sendo utilizada na etapa nacional da OBR como ferramenta pedagógica no minicurso de introdução a robótica.
Neste trabalho, foi apresentado uma avaliação completa do ambiente web para
robótica educacional W-Educ. A partir dos dados obtidos foi possı́vel avaliar e inferir
quais os requisitos funcionais deste ambiente que são considerados de qualidade e qual o
público alvo adequado ao uso.
Pretendemos, como trabalhos futuros, elaborar um banco de dados com a
avaliação de vários softwares voltados para robótica educacional, nesse banco de dados
estará disponı́vel todas as avaliações com seus resultados, análises e comentários. Essa
ferramenta possibilitará uma maior facilidade e eficiência para os usuários e desenvolvedores.
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Abstract. In this paper we propose a low cost kit for educational robotics using
a pet bottle as the main structure. We aim with this kit lead students to create
awareness on the consequences of high pollution by pet bottles in urban and
marine environments, in addition to wake them up to the technological area.
The kit will be used in workshops of robotics offered as part of an extension
project of the Universidade Federal do Rio Grande do Norte in public schools
of the city of Natal/RN. Still aiming to reduce costs the robot will be programmed
through a free software, called W-Educ, a web platform easy to use, which has
several tools for users to exchange information and interact with their teachers.
Resumo. Neste artigo propomos um kit de baixo custo para robótica educacional utilizando como sua estrutura principal a garrafa pet. Visamos com
este kit levar aos alunos a criar uma consciênca sobre a consequência da alta
poluição por parte de garrafas pet em ambientes urbanos e ambientes marinhos além de despertá-los para a àrea tecnológica. O kit será utilizado nas
oficinas de robótica oferecidas como parte de um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em escolas da rede pública da cidade
de Natal/RN. Ainda visando a diminuição dos custos o robô vai ser programado através de um software livre, chamado W-Educ, uma plataforma web de
fácil utilização, que apresenta diversas ferramentas para os usuários trocarem
informações e interagirem com seus professores.

1. Introdução
Nas últimas décadas o uso de garrafas pet cresceu consideravelmente em embalagens
descartáveis de refrigerante. Com o aumento no uso de embalagens veio o aumento
no descarte dessas embalagens de maneira indevida. Um estudo feito no ano de 2014
pela Fundação Ellen MecArthur, em parceria com a consultoria McKinsey afirma que
em 2050 o número de plásticos poderá ultrapassar o número de peixes nos oceanos
[Foundation 2014].
Diante dessa problemática e de que a taxa de abandono no ensino primário entre
2008 e 2014 foi de 19,4% no Brasil de acordo com o relatório do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento [O.N.U. 2015], resolvemos utilizar uma garrafa pet como
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estrutura principal de um robô móvel e implementar o seu uso nas escolas públicas para
tentar aumentar a consciência dos alunos sobre descarte de material, reciclagem e tentar atrair os alunos para dentro da sala de aula ensinando a eles conteúdos curriculares
utilizando a robótica educacional.
Nas oficinas os alunos serão reunidos em grupos de cinco, cada um destes receberá
uma garrafa pet, sensores, motores, rodas, fios conectores e um microcontrolador Arduino
Nano. Para programar o Arduino será utilizado um ambiente de desenvolvimento web
gratuito que só necessita de Internet para ser executado e interagir com o dispositivo
robótico. Apesar do contexto de escola pública, a falta Internet não pode ser considerada
um problema pois de acordo com estudo o feito pela Fundação Victor Civita 83% das
escolas entrevistadas possuem internet banda larga [Civita ].
Neste trabalho apresentaremos o kit de robótica educacional com a utilização de
garrafa pet como sua estrutura principal, para tal, iniciaremos apresentando conceitos
relativos a robótica educacional que são fundamentais para o entendimento deste trabalho.
Em seguida faremos uma exposição do estado da arte e por fim apresentaremos a proposta
do kit, seus principais componentes, montagem e programação.

2. Robótica Educacional
A automação é um ramo da indústria da tecnologia que vem evoluindo muito ao longo
dos anos. O principal ı́cone na área de automação são os robôs, que não só estão presentes
em linhas de produção mas também dentro das casas, na limpeza de piscinas, limpeza da
casa, na cozinha e outros [Kanno et al. 2014]. Com essa aproximação da robótica no dia
a dia ela se tornou uma ferramenta amplamente atrativa, por executar tarefas com apenas
ordens de um usuário através de uma tela de comandos ou através da programação de um
usuário especializado.
Um dos ramos da robótica é a robótica educacional que prima por trazer o atrativo
da robótica para despertar o interesse dos alunos por assuntos regularmente ministrados
em sala de aula, como fı́sica e matemática.
Observando que a mudança na forma de ministrar o conteúdo em sala de aula
proporciona uma melhora no interesse e aprendizado dos alunos resolvemos implementar
a robótica educacional nas escolas públicas. De acordo com Jean Piaget: ”O professor
não ensina, mas arranja modos de a própria criança descobrir. Cria situações problemas.”
[Almeida ], para por em prática essa teoria utilizaremos essa ferramenta que nada mas é
do que o uso de kits ou materiais recicláveis a fim de criar um dispositivo capaz de resolver
problemas através de instruções dadas por um software computacional [DIEB 2012].
2.1. Robótica Livre
Um dos ramos da robótica educacional é a robotica livre. A robótica livre é uma forma de
abordar a robótica educacional sem utilizar kits comericias e nem softwares proprietários
e sim, kits compostos por sucatas ou materiais reciclados e softwares livres.
No comércio podemos encontrar diversos kits voltados para o ensino da robótica,
porém esses kits não são acessı́veis. Entre eles está o kit Lego Mindstorms cujo valor
pode ultrapassar R$1500,00. Devido a um alto custo para se adquirir um kit de robótica
decidimos utilizar as diretrizes da robótica livre.
WRE 2016 – 10 e 11 de Outubro de 2016 – Recife – PE

127

Anais do 7o Workshop de Robótica Educacional - WRE 2016

3. Estado da Arte
Na literatura encontramos apenas um trabalho que utiliza a garrafa pet como estrutura
principal. No trabalho, intitulado UAIrobots EKO, os autores se propõe a construir kits
educacionais de baixo custo usando lixo eletrônico doado pela comunidade e por empresas [Souza 2014]. O robô apresentado na Figura 1 é um UAIrobots EKO. Como é possı́vel
observar este faz uso de uma garrafa pet como base estrutural.

Figure 1. UAIrobots EKO

Este projeto possui como microcontrolador o Arduino Uno. A principal diferença
entre este projeto e o PetBot é a ferramenta de software utilizada para programação. Os
softwares utilizados para realizar a programação do UAIrobots EKO são o softwares gratuitos KTurtle e SuperLogo . O W-Educ, ambiente utilizado para programação do PetBot
se destaca por ser uma ferramenta web que não necessita de muitos recursos computacionais nem instalação de drivers para sua execução.

4. PetBot
O desenvolvimento do kit foi idealizado a fim de ser utilizado em oficinas de robótica
ofertadas em escolas públicas e escolas que se encontram afastadas dos grandes centros
urbanos visando diminuir a evasão escolar e aumentar a consciência quanto aos impactos
ambienteis causados pelo descarte indevido de embalagens. O kit é composto por componentes de fácil utilização e um microcontrolador que será programado através de uma
plataforma web gratuita, chamada W-Educ.
O ensino da robótica vai se dar por etapas. A primeira etapa será para introduzir
os conceitos fundamentais da robótica, depois virá os conceitos básicos da eletricidade,
como funcionam os componentes que irão compor o robô e por final como montar o
robô. As aulas serão ministradas por alunos da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte para alunos do ensino médio da rede pública estadual, utilizando o laboratório de
informática para programar o robô.
Nesta seção descreveremos os principais componentes do robô, como se deu sua
montagem e como deve ser realizada sua programação.
4.1. Componentes do Robô
A estrutura principal do PetBot será uma garrafa pet, no entanto, o kit contará com outros
componentes que são imprescindı́veis para sua montagem e funcionamento. São eles:
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• Arduino Nano: é um microcontrolador de fácil utilização, ele tem em sua estrutura
portas analógicas e digitais. Ele será utilizado para programar o robô, através dos
comandos enviados via USB pelo aluno através do W-Educ;
• Rodas;
• Motores;
• Mini protoboard com 170 furos: é uma base que apresenta ligações internas que
substituem a placa de circuito impresso, onde será conectado os jumpers (fios
flexı́veis de fácil manuseio) e a ponte H;
• Ponte H: é um circuito integrado que permite ao aluno controlar a velocidade e
direção de giro dos motores;
• Jumpers: fios flexı́veis de fácil manuseio;
• Sensor ultrassônico HC-SR04: sensor capaz de detectar a distância dos obstáculos
a sua frente;
• Sensor de cores RGB: sensor capaz de detectar cores;
• Desodorante Roll On: foi utilizado como roda boba.
4.2. Montagem
A primeira parte da montagem é a marcação na garrafa Pet, estrutura principal do robô,
nela serão marcadas os locais onde ficarão cada componentee e em seguida cortado e perfurado. A Figura 2 apresenta uma uma garrafa pet marcada e cortada nos locais indicados.

Figure 2. Marcações e cortes na garrafa pet

Após a realização dos cortes realizamos a montagem do circuito utilizando a mini
protoboard e seguindo o esquemático do lado esquerdo da Figura 3 para conexão dos
motores e do lado direito para conexão do sensor de ultrassom.

Figure 3. Esquemáticos dos circuitos dos motores e sensor de ultrassom

Depois de finalizado a montagem do circuito na protoboard, esta deve ser
posicionada dentro da garrafa, os sensores devem ser encaixados, as rodas dianteiras
acopladas aos motores e a roda boba devem ser posicionadas com cola quente obtendo o
robô completo do PetBot apresentado na Figura 4.
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Figure 4. Robô PetBot

4.3. Programação
A programação do PetBot será realizada no ambiente de desenvolvimento W-Educ
[Sá et al. 2013], apresentado na Figura 1, esta é uma plataforma web gratuita para
programação de diversos tipos de robô com a linguagem R-Educ. A linguagem R-Educ
é baseada em um português simples e as funções especı́ficas para o PetBot também serão
simplificadas. A Figura 5 apresenta um exemplo de programa escrito em R-Educ para o
PetBot.

Figure 5. Programa escrito em R-Educ para o PetBot

5. Conclusão
Neste trabalho apresentamos uma proposta de baixo custo para robótica educacional que
utiliza materiais reciclados e tem como estrutura principal uma garrafa pet. Observamos
que por ser um material encontrado facilmente e de manuseio fácil, a garrafa pet se torna
uma boa estrutura para a construção de um robô móvel. Além disso o Arduino Nano se
torna um grande diferencial por ocupar pouco espaço e ser um microcontolador barato e
de fácil aquisição.
Prentendemos como proposta de trabalhos futuros incluir mais sensores ao robô, e
uma garra a fim de manusear objetos no meio. Este kit será utilizado em oficinas a fim de
despertar o interesse por assuntos curriculares como fı́sica e matemática e criar uma consciência da importância da coleta seletiva e uso alternativo de embalagens descartáveis.
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em: http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp. Acesso em: 01 junho 2013.
Foundation, E. M. (2014). The new plastics economy-rethinking the future of plastics.
Kanno, E. K., de Moares, L. F. P., and Dobuchak, L. M. (2014). Robô limpador de parede
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Abstract. This paper proposes to describe the project Tecnologia na Educação,
executed in a municipal school of Aparecida de Goiânia in the second semester
of 2015. Its objectives were to utilize concepts of robotics to instigate learning in
children and demystify the use of technology in daily life. All the characteristics
of the project will be mentioned, like a description of the work environment and
resources used, the challenges faced during the execution, the methodology, the
teaching plan, and what results were achieved. It was noticeable that many students had grown intellectually, and had better behavior by the end of the project.
This demonstrates that robotics is a great tool for constructing knowledge.

1. Introduction
A robot qualifies as a unit composed by a hardware and software capable of identifying
its environment and process these informations to execute pre-programmed tasks. The
machine is fully responsible for its interactions with the outside world, moving around
space and interacting with human beings.
Platforms and archetypes to construct these robots already exist, such as the inumerous programming languages which allow further and more complex applications to be
developed and the LEGO Mindstorms used throughout this project. Its use will be further
explained in this article. However it is necessary to observe that these are mere tools,
the creation itself depends on creativity, the human capability of turning something into
something else entirely, to create in robotics is to express physically all these amazing
abstract ideas.
Along the ages of elementary school and high school the robots are seen as interesting and fascinating due to their direct interaction with the students, therefore they
create a better learning environment, one where the student is already interested. Such
potential is not only used by robotics, but in the student’s personal development along
with other subjects. As robotics can be used as a tool to help teachers from other areas
connect with the students.
This kind of approach in teaching is quite new. The traditional are hard to let go.
Although, there is a great interest for the development of such methods, as schools who
adopt it are rising in numbers, as are the number of schools enrolled in the Olimpíada
Brasileira de Robótica (OBR). A robotics competition that exists since 2007, and which
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in 2015 showed a 34% growth in the number of enrolled teams compared to 2014 in Brazil
[OBR ].
Such scenario motivated the team to make this article, which will present a study
case from a project conducted along the second semester of 2015. Also shows the importance of robotics as a tool for interdisciplinarity and as subject that can improve technical
and personal aspects on its students.

2. The Project
2.1. Objectives
There is much that can be achieved through robotic classes. The main objectives of the
project were the development of critical thinking, mathematical logic, interdisciplinary,
to increase motivation in creative thinking, problem solving, and demystification of technology in everyday life. These were the goals set to be reached for, by all the teachers
involved, in every class.
By teaching the basics about sensors, actuators and controllers, it is possible to understand the nebulous technologies that surround us in everyday life. Such as computers,
cars, cell phones, automatic doors, etc. The students would have a more sophisticated understanding of such devices, an understanding that most people don’t have and therefore
become oblivious users.
Along the classes it is important to allow the students to get familiar with the
material they’ll be working with. Therefore it is also important to lead them to solutions of
their own, this helps on the development of creative thinking, which nowadays is essential
for a successful professional career, and builds trust between the students and the teachers.
Interdisciplinary is one of the most important goals to be achieve. The idea that
robotics can relate to other areas of knowledge is still lost by some people. Looking at
robotics as a tool there’s much that can be achieved. Physics principles such as inertia
and acceleration can be easily seen as one studies how the robot moves around. Math
principles such as geometry and calculus can be just as easy to perceive while desired
trajectories for the agent and how to make them happen given its measurements, is also a
subject to be studied.
2.2. Environment
The city of Aparecida de Goiânia is located on the commuter belt of Goiânia, the capital
of the state of Goiás. Therefore it is marked by the presence of industries which represent
the biggest form of income for the town. Also as a result, the families that live there do
not have a good financial condition, since the ones that do eventually move to the capital.
The public school where the classes were conducted, called Escola Municipal
Telma Regina, provides a basic structure for the learning process. As in Brazil, public
elementary schools receive a low budget to work with. It was provided by the school 5
basic kits of LEGO Mindstorms NXT version, a classroom where the classes would take
place, and 20 computers on that classroom.
Looking at the social aspects of the city and the neighborhood surrounding the
school it was clear that the students came from humble families. Their discipline would
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vary from each student, despite their similar age, between 9 and 11, it was possible to
observe that some were more mature than others. The more mature could be left on their
own more often, so the others could have the needed attention.
2.3. Teachers
The teachers responsible for the implementation of the classes were Maria Angélica Basso
de Oliveira, a pedagogue from a school in Goiânia. Marco Antônio Assfalk de Oliveira,
a teacher from the Universidade Federal de Goiás (UFG) and the Computer Engineering
students who are also members of the robotics study group Pequi Mecânico: Bruno Brandão Soares Martins, Hudson Martins Silva Bruno, Jorge Augusto Lopes Gonçalves, Pedro
Santos de Rezende Alves and Thaís Mendes Pires.
2.4. Resources
In order to perform the classes properly it was required LEGO kits NXT model or superior. The school provided five of those educational kits, along with a classroom and
20 computers in it. The school also provided four wooden bases 1mx1m. Where they
would work with the pieces and assemble their robots. Its objective is to help the students
maintain the kits organized and not lose any parts from it, as shown in the Figure 1.

Figura 1. The Children assembling a robot in the wooden base.

3. Challenges
The implementation of technology programs in education isn’t so easy. Bureaucratic and
technical problems are plenty. In this project it was no different, lots of challenges were
found. In this section we will discuss what were they and how we dealt with them.
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3.1. Infrastructure and Work Environment
The computer, or any other tech device, can and should be seen as an instrument to aid
in the construction of knowledge. It is a resource in which the student can create, think,
and manipulate information. Therefore a well equipped environment, carrying computers, laptops, tablets, and others devices that allow connection to the Internet, where an
extensive arrangement of educational content can be found, would produce an ideal environment for learning. The same goes for robotics.
When you think about teaching robotics and technology, the use of computers are
essential. All programming is done through them. It is possible to teach programming
concepts through theoretic methods, with simply expository classes. But it has proven to
be inefficient when compared to teaching through practical classes, in which the student
can put in practice the knowledge that is passed to him.
From there came our first big challenge, the computers available at the school had
two aspects that complicated our initial planning, an operating system that isn’t compatible with the programming software and lack of Internet connection.
The lack of Internet connection made the project stray from the original planning.
Concepts and exercises related to programming would be taught with the aid of an online
platform, code.org. The platform is directed at teenagers and children, and introduces
concepts like propositional logic and procedural programming through games and puzzles. The platform uses references to a child’s daily life to teach programming concepts.
The other challenge in the the work environment had to do with the desktop computers provided by the school. The operating system(OS) utilized in the machines was a
version of Linux called Linux Educacional 5.0[Lin ]. It is an OS made by the Brazilian for
their schools. Unfortunately, it is not compatible with the programming software NXTG[Min ], which is used to program the kits. To overcome this, the teachers had to bring in
their own laptops, which brought the numbers of computers available to 4. This was very
unfortunate, because it meant that no longer each student would have a computer to work
on.
3.2. Technology Integration
A lot of the children in the school never had contact with computers, not even smartphones
that are so popular nowadays. The children that weren’t complete novices with technology
were the exception in the classroom. This made it difficult for them to use the equipment,
and comprehend the classes, but in another hand it also raised their interest in the classes.
The children helped each other out a lot in this aspect, and the teachers would always help
when necessary.
3.3. Didactic
The team responsible for the lectures was composed by undergraduated students in Computer Engineering at UFG. Before those classes, they had no contact or experience with
pedagogy. This lack of experience, initially, caused these undergrad students to face
challenges, such as dealing with disciplinary aspects of dealing with children. It was sometimes difficult to maintain their focus on the subject of the lecture. A possible solution
to this would be following certain pedagogical methodologies directed towards discipline
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and organization of the children, however, at that time, the undergrad students had no
knowledge of these methods.
3.4. Programming
Teaching programming concepts was a big challenge during the project, since it covers
much more than just a programming language. Propositional logic and abstraction are
necessary for the comprehension and good teaching of programming.
The challenge came with the fact that the children never had contact with programming, it was a little staggering for them. There is a misconception about programming
that comes with this. This idea that programming is something extremely complex and
destined to few. With time the children got accustomed to programming, some more than
others though.
3.5. Sensors
Sensors are devices responsible for being the robot’s interaction with the environment.
They can measure magnitudes like luminosity, temperature, speed, distance, etc. The
sensors are of extreme importance in the process of developing a robot because their
input determines how it will interact with the environment.
This way, transmitting these concepts and their importance to the robot was a
challenge. Most of the children, had never had direct contact with any sensor and couldn’t
think of an application in which these sensors were used in everyday life.
The best way that we found to define these sensors was through an analogy
between the human senses and the sensors. This analogy was chosen because it seemed like the easiest way to get them to understand, and it was a way to associate science
classes.
3.6. Assembly
During the project, more specifically, during the classes, the students were encouraged to
develop several abilities, one of them being the imagination. A great way to work on their
imagination was through the robots assembly, since the children were confronted with
a problem, and to solve it they had to build a robot capable of executing a task. These
problem-situations motivated the children to think and reflect on the best possible way to
assemble their robots.
The assembly process also faced challenges. The children weren’t familiar with
the kits utilized in the project and seemed uncomfortable with the idea of building their
own robots on the first assembly classes. This made them ask for help from the teachers
very often.

4. Methodology
Even with all the aforementioned challenges, the goal was to create classes that encompassed all the domains that were proposed, and at the same time were enjoyable for the
children. With the help of the teachers Marco Antônio Assfalk de Oliveira and Maria
Angélica Basso de Oliveira, the members of the project elaborated the education plan for
each class. A number of notions were discussed during two hour classes twice a week.
These notions will be discussed in this section in four stages.
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4.1. First Stage: Introduction
The first classes were reserved for familiarizing the children with the group of teachers
and robotics in general. In these classes discussions were made about what is a robot,
and what is robotics. A few videos were shown so the children could see various types
of robots, including robots made with the LEGO kit, and a comparison was made with
robots shown in person. During the demonstration, the basic components of a robot was
explained, like the controller, sensors, and actuators, making analogies between the robot’s components and parts of the human body. Figure 2 is a picture of one of the first
classes.

Figura 2. First Stage of classes: The members of the project making a discussion about a
LEGO robot with the students.
After familiarizing them with the basic notions of robotics, they were introduced
to the LEGO Mindstorms NXT kits that were used during the course. They organized the
kits, learned the name of the pieces and their uses, and how to take care of it.
In this first stage notion of biology (human body), geography (countries that produces robots) and general knowledge were passed to the students.
4.2. Second Stage: Assembly and programming
During the second stage the students started to assemble robots using the LEGO kits. The
first assembly was the robot show in Figure 3. The students were organized in groups,
so each group could build their own robot. During the assembly they cleared up doubts
about the function of the pieces present in the kit.
After the assembly the students were questioned about what was missing so the
robot could “come to life”. This caused a brief discussion, and they came to the conclusion
that it was necessary to command the robot somehow.
So, the students were presented to the NXT-G software, a graphical programming
environment. The software allows students to make their own codes with an intuitive
programming structure, as shown in Figure 4. The first programming task was to make
the robots follow trajectories like: straight line, L shaped, square and circle.
In the second stage, notions of math (counting, sum, multiplication), geometry,
symmetry, direction, units of measurement, logical reasoning and physics (force, speed).
4.3. Third Stage: Sensors
After being familiarized with the graphical programming software, they were introduced
to the kit’s sensors. The students were questioned about what makes the robot perceive
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Figura 3. A model of the first robot they built in class. Assembly instructions can be
found in the NXT Building Guide[Gui ].

Figura 4. The NXT-G Graphical Programming Software.
the environment around it. This caused them to notice that a robot needs senses like touch
and vision.
During this stage the children were introduced to all sensors present in the kit
(touch, light, ultrasound, sound, and color), learning their respective functions. To use the
sensors each group had to adapt the structure of the robots. In this stage they also learned
more programming topics like conditionals and loops. Figure 5 shows Bruno teaching the
students how to use the ultrasound sensor.
4.4. Fourth Stage: Revision and final project
In the fourth stage a series of challenges were proposed to assess how much the students
had learned of each subject and to fixate these concepts. The challenges were given in
the beginning of class, giving them an hour and a half to finish using their knowledge of
robotics and creativity. The first challenge was to create a robot that follows the wall of
the wooden bases and avoids possible obstacles. The second challenge was to make a
robot that is capable of following a black line on a white surface.
After the challenges the students were apt to create their own projects, so for the
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Figura 5. Third Stage of classes: One of the members of the project teaching the students
about sensors.
last classes each group built a different project using everything that they learned. The
projected chosen were: Automated House, Guitar, Mechanical Arm and Intelligent Car,
as shown in Figure 6. These final projects will be shown to the community to see the
results of their work and how much they have learned since the start of the project.

Figura 6. The student’s projects: Guitar, Intelligent Car, Automated House and Mechanical Arm. (from the top, clockwise)
To finish the project, a workshop with the teachers of Escola Municipal Telma
Regina will be done. This workshop will present basic concepts of robotics and the use of
educational kits in school. Its objective is to show the results achieved during the classes
and make the teachers see the value of robotics and technology in education so they will
continue the project in the school.
It’s notable that even without pedagogic training, the members of the project, intuitively, used concepts of the constructivist theory of Piaget and the sociological theory
of Vygotsky[de Lima 2009]. The students were participants in the process of constructing knowledge, being active agents in it, learning and constructing it from previous knowledge and social interactions. Another important is the constructionism theory proposed
by Papert[Papert 1993]. It is an approach of constructivism that allows the pupil to construct his knowledge using some tool as an intermediate, like computers and robotics.
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5. Results
The students were assessed on their behavior and growth shown over the course of the
classes. With that in mind, it is possible to state that promising results were achieved.
The children showed a surprising amount of progress, being that some of them, by the
end of the classes, demonstrated a high level of autonomy in building their own robots,
showing that they absorbed well the knowledge passed to them. But since the learning
process is an inherent one, some children still showed difficulty in building their own
robots by the end of the classes.
Aside from the robotic classes, it was easy to see an improvement of their behavior outside them. Reports from teachers responsible for other subjects described the
children’s behavior as quieter and more respectful of their classes. This project was the
first of its kind to take place at a public school in Aparecida de Goiânia, and due to its
success with the students and innovative aspects the city council decided to buy robotics
kits for every municipal school.

6. Conclusion
This project shows the importance of teaching robotics in schools. Despite several adverse
conditions and even though the duration of the project was relatively short, only 4 months,
the children and the school still benefited from the classes. Their improved behaviour and
grown interest in other classes were expressed by the school’s faculty. That progress
shows that our main objective was accomplished and that our project was successful.
A lot of changes are still necessary since the project is only in its first version.
The acquired results were promising though. It shows that the intersection of robotics
and school can bring many positive results. Hopefully with the conclusion of this project,
robotics will be present in the learning process of every student of Escola Telma Regina,
and that this work will serve as motivation for other schools to use robotics or any other
form of technology as a teaching tool.
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Abstract. Computational thinking in the contemporary world is a key skill for
anyone, not just for computer scientists. Along with reading, writing and
arithmetic, it is suggested to add computational thinking in the analytical
ability of each child. The Educational Robotics, which is characterized by
learning environments where students can assemble and program a robot, can
be a way to spread the Computational Thinking. It is believed that this work
will allow the young people of basic education contact with digital and current
technologies, favoring the development of computational thinking among
them.
Resumo. Pensamento computacional no mundo contemporâneo é uma
habilidade fundamental para qualquer um, não apenas para cientistas da
computação. Juntamente com a leitura, a escrita e a aritmética, sugere-se
adicionar o pensamento computacional na habilidade analítica de cada
criança. A Robótica Pedagógica, que é caracterizada por ambientes de
aprendizagem onde o aluno pode montar e programar um robô, poderá ser
um caminho para disseminação do Pensamento Computacional. Acredita-se
que este trabalho oportunizará a jovens da Educação Básica o contato com
tecnologias digitais e atuais, favorecendo o desenvolvimento do pensamento
computacional entre eles.

1. Introdução
Muito tem sido discutido sobre a inserção de tecnologias e disseminação do pensamento
computacional na educação. Para Almeida (2008), o maior desafio ainda é universalizar
o acesso às TIC para atingir todo o contingente de alunos, docentes e estabelecimentos
escolares e ampliar a compreensão de que o alicerce conceitual para o uso de
tecnologias na educação é a sua integração ao currículo, ao ensino e à aprendizagem
ativa, numa ótica de transformação da escola e da sala de aula em um espaço de
experiência, de formação de cidadãos e de vivência democrática, ampliado pelo seu uso.
É neste cenário desafiador que a robótica educativa, também conhecida como
robótica pedagógica, vai encontrando espaço, mostrando-se capaz de integrar as
tecnologias ao conteúdo pedagógico de forma lúdica e interdisciplinar (Bezerra, 2015).
Para Silva (2012), atualmente, existem muitos kits educacionais que podem
auxiliar no processo de introdução da robótica educativa. Porém, apesar das vantagens
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que os kits apresentam, nem todas as escolas possuem recursos financeiros para adquirilos. Mesmo quando disponíveis na escola, tanto o professor quanto o aluno podem vir a
ter interesse em possuir seus próprios kits, para realizar seus experimentos e/ou praticar
em casa, porém nem todos têm poder aquisitivo suficiente para isto (Bezerra, 2015).
Diante disso, este trabalho tem por objetivo apresentar uma plataforma interativa
para robótica educacional, através da Internet, para que alunos mesmo se acesso a robôs
ou kits robóticos possam conhecer e praticar a programação para a robótica.
Já existem tecnologias que permitem o desenvolvimento dessa proposta, como
será apresentado nesse trabalho. Assim, esse ambiente pode vir a ser utilizado por
professores e alunos a partir de qualquer computador, seja na escola ou nas suas casas,
bastando estar conectado a internet, para programar um braço robótico remoto.
Outro fator que motivou o desenvolvimento dessa plataforma é que a mesma
permite o aluno ter contato com a robótica e programar um robô sem a necessidade de
conhecimentos prévios de eletrônica ou mecânica para a montagem do aparato robótico.
Acredita-se que este trabalho pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento
computacional na educação básica, iniciando-se pela programação de robôs.
Com o advento da Internet das Coisas, o futuro próximo será altamente
tecnológico e informatizado. A automação se fará cada vez mais presente e esses alunos
poderão vir a ser profissionais dessas áreas no futuro. O incentivo da prática de
programação e o contato com a robótica pode ser um fator determinante para que eles
possam vir a optar por ingressar em cursos voltados a computação ou áreas correlatas.
Este artigo está organizado da seguinte maneira: o capítulo 2 descreve os
conceitos do pensamento computacional e sua disseminação através da robótica
educacional; no capítulo 3 são apresentados alguns trabalhos relacionados a esse; no
capítulo 4 é realizada uma discussão sobre as tecnologias apresentadas neste artigo; e
por fim no capítulo 5 são tecidas as considerações finais.

2. Robótica educacional e o Pensamento Computacional
O termo Pensamento Computacional surgiu com Wing (2006), ao afirmar que ele se
constrói nos poderes e nos limites dos processos computacionais, sejam eles executados
por um ser humano ou por uma máquina. Para a autora, os métodos computacionais
proporcionam a resolução de problemas e o desenho de sistemas que não seriam
resolvidos pelo ser humano. Já para Ramos (2015), ele envolve a formulação de
problemas e suas respectivas soluções, que são representadas de forma que possam ser
realizadas por agentes de processamento de informação. Sob essa perspectiva as
ferramentas computacionais são utilizadas a fim de transformar determinado problema
aparentemente difícil em um processo que, auxiliado pelas ferramentas computacionais,
possa ser resolvido mais facilmente.
A robótica que visa o desenvolvimento de robôs para, de algum modo, auxiliar o
homem em tarefas complexas e repetitivas. Sendo, portanto, uma área que agrega várias
áreas do conhecimento, traz em si a interdisciplinaridade. Isso se mostra também na
diversidade de setores em que robôs podem ser utilizados (Silva, 2009). Recentemente a
robótica chegou a escola. Nesse âmbito, a robótica toma uma nova forma, deixa de ser
eminentemente para a produção de robôs para se constituir um novo mediador no
processo ensino-aprendizagem (d'Abreu, 2004).
A robótica educacional, também conhecida como Robótica Pedagógica, é
caracterizada por ambientes de aprendizagem onde o aluno pode montar e programar
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um robô ou sistema robotizado. Vai desde a simulação na tela do computador, como por
exemplo, a implementação de um relógio digital ou contador que aparece na tela do
computador e possui apenas sensores externos até meios físicos externos ao
computador. Um robô inteligente com capacidade de decisão numa competição pode ser
um projeto bastante estimulante ao aprendiz e é viável numa escola (Castilho, 2002).

3. Trabalho Relacionados
Miranda, Sampaio e Borges (2010) propuseram o LabVad com o objetivo de criar uma
pequena infraestrutura de hardware e software que permita usuários-autores criarem
experimentos de ciências que possam ser disponibilizados pelo servidor do Projeto
LabVad para serem executados e visualizados remotamente por usuários-clientes,
através de um navegador web. As imagens do experimento são transmitidas para o
cliente na forma de streaming e gravadas.
Prayaga (2013) propõem o Tele-robotics in Education, que apresenta um
ambiente robótico interativo de aprendizagem utilizando tele-robótica para o ensino de
Física, Ciência da Computação e Matemática em escola secundária e níveis
universitários. Tem por objetivo oferecer a emoção de trabalhar em um ambiente de
robótica utilizando a Internet como meio para se conectar remotamente a programas e
robôs físicos. Esta proposta tem como objetivo avaliar se a ideia do TRE pode ser uma
abordagem eficaz para melhorar os resultados de aprendizagem dos estudantes.
O projeto SyRoTek de Kulich (2013) consiste em um laboratório virtual de
robótica no qual um conjunto de robôs móveis estão disponíveis para que alunos
programem o controle dos robôs móveis autônomos colocados em uma área restrita com
obstáculos dinamicamente reconfiguráveis. Porém a interface de programação exige
instalação de ambientes de programação e utilização de linguagem de mais baixo nível.

4. A Plataforma Robótica de Aprendizagem
A robótica é algo que atrai jovens adolescentes alunos da Educação Básica. A robótica
ainda é incipiente principalmente em escolas públicas que carentes de recursos não
conseguem disponibilizar equipamentos para as atividades pedagógicas.
Este trabalho apresenta um ambiente robótico interativo de aprendizagem de
programação utilizando robótica remota, com o objetivo de oferecer aos alunos da
Educação Básica a oportunidade de, através da Internet, conectar-se remotamente a
programas e robôs físicos e desenvolver atividades curriculares ou participar de
competições permitindo o aprimoramento do pensamento computacional.
O projeto disponibiliza um aparato robótico real, que pode ser programado de
forma remota. Este ambiente também oportuniza práticas previamente organizadas por
professores, envolvendo trabalhos onde o ambiente deverá ser utilizado. Este ambiente
ainda pode ser utilizado para a realização de provas, maratonas, olimpíadas de
programação para robótica entre outros.
A plataforma é composta de quatro módulos principais: braço robótico e arena,
sistema de imagem, plataforma de integração e interface com o usuário. O usuário
deverá desenvolver um programa na interface web enviando comandos para o braço
robótico. O braço robótico tem a função de pegar uma bola que esta em seu alcance
dentro da arena e colocá-la em uma cesta. Na figura 1 pode-se ver um esquema deste
projeto, onde o usuário acessa uma interface web, faz sua programação e a submete ao
sistema, que se comunica com a plataforma robótica enviando a programação. Quando
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iniciada a execução do programa pelo robô, o sistema de imagem inicia a captura das
imagens e as envia para o sistema principal que as disponibiliza para o usuário em
tempo real ou as mesmas poderão ser visualizadas em qualquer momento futuro.

Figura 1. Esquema do sistema completo.
Na sequencia serão descritas as funcionalidades de cada modulo do sistema:
(i) Braço robótico e arena: consiste em uma arena com um braço robótico com oito
movimentos possíveis: giro do braço para a esquerda e para direita, avanço para frente e
recuo, subida e descida e a abertura e fechamento da pinça. Na figura 2 é possível
observar a arena, o braço robótico e a cesta, onde a bola deve ser colocada. Há uma
câmera próxima a arena que filma e a disponibiliza ao aluno o vídeo de sua aplicação.

Figura 2. Plataforma robótica.
(ii) Sistema de imagem: como a arena onde as atividades executadas pelo robô esta
localizada remotamente aos seus usuários, faz-se necessário mostrar para o usuário o
comportamento do robô na execução das suas tarefas. Para essa finalidade foi
desenvolvido um sistema que captura o vídeo e o disponibiliza em tempo real, ou para
download, para quem submeteu a atividade na plataforma.
(iii) Plataforma de integração: a plataforma de integração consiste em um software com
duas interfaces de comunicação. A interface com o usuário permite o mesmo dar
entrada do seu código e submeter as atividades ao robô. Nessa mesma interface o
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usuário tem como resultado o vídeo das atividades dos robô e dados referente a essas
atividades. A segunda interface tem a função de comunicação com o robô.
(iv) Interface com o usuário: a interface de desenvolvimento da programação do braço
robótico usa o conceito de blocos de comandos semelhantes aos do software scratch1.
Os blocos são os elementos para construção dos programas. São usados para organizar
os comandos a serem executados. Portanto, cada bloco possui uma função relacionada
aos movimentos que o braço robótico deve executar. Além dos movimentos o usuário
deverá informar qual o deslocamento que esse movimento deverá ter para executar a
tarefa. Na figura 3 é possível visualizar essa interface.

Figura 3. Interface com o usuário.
A plataforma permite o desenvolvimento de atividades que podem facilitar a
disseminação do pensamento computacional. As atividades básicas que podem ser
programadas remotamente através de uma interface web poderão ser incrementadas com
novas funcionalidades ou novos robôs podem ser adicionados, bem como variar a
complexidade das atividades.

4. Considerações Finais
A tecnologia é hoje parte inerente da vida do ser. O futuro será cada vez mais
tecnológico e atividades como essa poderão contribuir para que o pensamento
computacional se dissemine hoje e que no futuro, os alunos poderão vir a seguir
carreiras nas áreas correlatas a Internet das Coisas.
Esse ambiente permite que alunos aprendam conceitos de robótica e interajam de
forma interativa com um robô, programando-o e compreendendo-o, sem ter a
necessidade de possuir um dispositivo robótico. Dessa maneira, acredita-se que será
possível ampliar a robótica educativa, especialmente a programação de robôs em
situações onde não se teriam condições suficientes de se desenvolver tais atividades.
Outro ponto a se destacar é que as dificuldades referentes a montagem do robô nessa
1

https://scratch.mit.edu
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solução podem ser abstraídas, não necessitando que o aluno domine, inicialmente,
alguns conhecimentos preliminares em áreas como eletrônica e mecânica, por exemplo.
Isso de certa forma é interessante, pois facilita a prática da programação de robôs,
especialmente em escolas públicas e faz com que todos possam adquirir de forma
indireta, porém interativa, novos conhecimentos, bem como a obtenção e melhor de
benefícios cognitivos que a programação pode proporcionar.
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Abstract. This study case aims to present the actions undertaken for the
implementation of educational robotics in the state of Mato Grosso do Sul
initiated by NERDS Program (Educational Center for Robotics and Software
Development) of the Border. This paper discuss the impact of these actions,
including teacher training, events, courses and lectures. Quantitatively, it will
be evaluated how these actions reflect the growing participation of the state in
the OBR (Robotics Olympiad Brazilian) in the last six years.
Resumo. Este estudo de caso tem como objetivo apresentar as ações
realizadas para a implantação da robótica educacional no estado de Mato
Grosso do Sul iniciadas pelo Programa NERDS (Núcleo Educacional de
Robótica e Desenvolvimento de Software) da Fronteira. Serão discutidas o
impacto destas ações que inclui formação de professores, eventos, cursos e
palestras. Quantitativamente, serão avaliados como elas refletiram na
participação crescente do estado na OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica)
nos últimos seis anos.

1. Introdução
A robótica vem sendo utilizada em práticas pedagógicas em diversas regiões do Brasil
atualmente. As habilidades desenvolvidas com seu uso durante o processo de ensino de
conteúdos de diversas disciplinas, como trabalho em equipe, aprendizagem
significativa, pensamento computacional e raciocínio lógico são o que favorecem para a
disseminação da robótica , principalmente no ensino básico.
Apesar de ser um campo em expansão, muitos esforços precisam ser feitos para
que se torne realidade em demais regiões do país. É necessário neste processo que
universidades, institutos, escolas e outros órgãos se dialoguem para colocar as ações em
prática.
Dentre as ações necessárias para a implantação da robótica nas escolas em uma
região, podemos citar: capacitação de professores, desafio das licenciaturas para que os
novos profissionais saiam capacitados para a nova realidade, elaboração de material
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didático para apoio aos professores e estudantes, e eventos abertos a comunidade para
que haja sensibilização da sociedade para que reflita em ações políticas na região.
Este estudo tem o objetivo de apresentar o histórico do avanço da robótica no
estado de Mato Grosso do Sul (MS), descrevendo como foi implementado este conjunto
de ações que teve início na cidade de Ponta Porã por meio do Programa NERDS
(Núcleo Educacional de Robótica e Desenvolvimento de Software) da Fronteira.
O trabalho está estruturado da seguinte forma: na seção 2 é apresentado sobre a
robótica pedagógica e como ela desenvolve diversas habilidades no estudante. Na seção
3 é apresentado sobre o Programa NERDS e sua parceria com os Núcleos de
Tecnologias Educacionais (NTE) do estado, que vem possibilitando a expansão da
robótica por meio de diversas ações que são descritas na seção 4. Por fim, as
considerações finais sobre o trabalho feito até o momento.

2. A Robótica Pedagógica
Vários pesquisadores fizeram grandes contribuições para a educação e mais
tarde Piaget criou a teoria do construtivismo, que em geral defende que o conhecimento
não é algo pronto e acabado, ele se dá pela interação com o meio físico e social. Dessa
forma propõe que o estudante participe ativamente do próprio aprendizado, mediante a
experimentação, pesquisa em grupo, estimulo a dúvida e o desenvolvimento do
raciocínio, dentre outros procedimentos. [Becker 1994].
Seymour Papert [Valente 1997], criador da linguagem LOGO, influenciado
pelas ideias de Piaget, denomina a teoria do construtivismo, onde o indivíduo através do
computador constrói seu próprio conhecimento. Nesta teoria, a construção do
conhecimento acontece de duas formas: quando o indivíduo cria um objeto no
computador, como um jogo ou um programa, e quando ele cria algo do seu interesse e
por isso torna-se mais motivado, pois para Papert, o envolvimento afetivo torna a
aprendizagem mais efetiva [Resnick, Ocko e Papert 1988].
A robótica possibilita colocar em prática estas abordagens, pois devido a sua
natureza multidisciplinar permite que seja empregada em diversas disciplinas e
conteúdos, onde o professor, que neste cenário atua como um mediador, propõe desafios
aos alunos, onde por meio concreto, precisam desenvolver um solução em equipe. Neste
processo, os estudantes desenvolvem habilidades como raciocínio lógico, o pensamento
computacional e o trabalho em equipe, ao mesmo tempo em que são apresentados ao
conteúdo que está sendo abordado, mas com a diferença que neste momento é o aluno
quem procura por esse conhecimento e não somente exposto a ele, tornando sua
aprendizagem significativa, visto que ele sente a necessidade de obter este novo
conhecimento para resolver o desafio.

3. A expansão da Robótica no estado de MS
As ações de robótica no estado de MS iniciaram-se devido às ações do Programa
NERDS da Fronteira que refletiram uma série de ações descritas nas seções seguintes.
3.1. O NERDS da Fronteira
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O programa NERDS da Fronteira, cujo nome remete ao termo “nerd”, um estereotipo
que caracteriza uma pessoa que estuda demais, que se interessa por conteúdos de
determinada disciplina que não está adequado a sua idade, ou ainda que se interessa
demasiadamente por tecnologia. O complemento do nome “fronteira” é para reforçar o
local que o projeto é desenvolvido, ou seja, em Ponta Porã, cidade fronteiriça com a
cidade de Pedro Juan Caballero no Paraguai.
O Programa iniciou as suas atividades em 2009 no campus de Ponta Porã da
UFMS através do trabalho realizado por bolsistas do Programa Nacional de Assistência
Estudantil (PNAES). Em 2011 e 2012, esta foi uma das ações de extensão da
universidade contempladas com recursos financeiros do Programa de Extensão
Universitária (Editais PROEXT 2011 e PROEXT 2012) do Ministério da Educação
(MEC), investido em bolsas, apoio a realização e participação em eventos [Fistarol
2015].
O objetivo do programa é disseminar o uso da robótica e das novas tecnologias
nas escolas, visando o desenvolvimento do raciocínio lógico e outras competências, por
meio de capacitação de professores, palestras, oficinas, competições, eventos e apoio na
realização das Olimpíadas Científicas, sendo estas a OBR e OBI (Olimpíada Brasileira
de Informática).
3.2. Parceria do NERDS com os Núcleos de Tecnologias Educacionais
Desde a implantação da UFMS campus Ponta Porã, a unidade mantém parceria
com o Núcleo de Tecnologia Educacional Estadual (NTE) e Municipal (NTEM) de
Ponta Porã para que, por meio do programa NERDS e do projeto Futuros
Programadores de Ponta, motivassem os professores das escolas a participarem de
provas da OBI e OBR com palestras que os conscientizassem da importância na
formação dos alunos, e posteriormente apoiando-os, oferecendo ajuda nas inscrições e
orientando-os na aplicação da prova. Esse diálogo entre a Universidade e os NTE’s
tornou possível diversas ações descritas nas próximas seções.
O NERDS oferece capacitações para os Professores Gerenciadores das Salas de
Tecnologia (PROGETEC's) e com o apoio destes consegue divulgar as ações de
robótica dentro das escolas, replicar oficinas para os demais professores da escola
auxiliando-os a incluir novas tecnologias e ferramentas de robótica em suas práticas
pedagógicas.

4. Ações para a expansão da robótica no estado
Diversas ações em conjunto favoreceram para a disseminação da robótica nas escolas
que tiveram inicio na cidade de Ponta Porã, mas que vem sendo oferecidas em outras
regiões do estado. São apresentadas nas seções seguintes como estas ações ajudaram a
criar essa sinergia no estado, que vem refletindo em novas ações políticas.
4.1. Palestras motivacionais
Em cada município visitado em que são iniciadas as ações de robótica, é realizada
inicialmente uma palestra motivacional sobre robótica educacional para os professores,
explicando sobre as ações que desenvolvemos inicialmente em Ponta Porã e os
benefícios de ferramentas robóticas em sala de aula fundamentados em principais
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pesquisadores
adores da área da educação.
ed
Na ocasião é apresentada sobre as olimpíadas
científicas como a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e Olimpíada Brasileira de
Informática (OBI).
4.2. Olimpíada Brasileira de Robótica
Anualmente é realizada as Olimpíadas Científicas
Científicas de Robótica e Informática, onde
busca-se
se desenvolver o raciocínio lógico dos estudantes por meio do contato com a
informática e a robótica.
A OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica) utiliza da temática robótica para
estimular os jovens em carreiras científico-tecnológicas,
c
tecnológicas, identificar jovens talentosos e
promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem
ensino aprendizagem brasileiro. A
OBR possui duas modalidades que procuram adequar-se
adequar se tanto ao público que nunca viu
robótica quanto ao público de escolas
escolas que já têm contato com a robótica educacional,
sendo estas teórica e prática [OBR 2016].
A OBI (Olimpíada Brasileira de Informática) é uma olimpíada oferecida em
duas modalidades: teórica e prática. Na modalidade teórica há questões de lógica e na
modalidade prática os participantes
icipantes precisam resolver um problema utilizando uma das
linguagem de programação permitida [OBI 2016].

Figura 1.
1 Participação MS e Ponta Porã na OBR

As palestras motivacionais e outras ações do NERDS tem favorecido para o
crescente aumento da participação das escolas de MS,
MS, principalmente de Ponta Porã, na
OBR, como visto na Figura 1. Nos últimos anos,
os, a participação na OBI também cresceu,
em especial, na última edição, como podemos observar na Figura 2 que foi resultado da
expansão das ações do NERDS para outras cidade de MS de forma mais efetiva, com
palestras motivacionais e capacitação de professores.
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Figura 2. Participação MS e Ponta Porã na OBI

Na figura 3 podemos ver os pontos onde o NERDS já iniciou as primeiras ações
que incluem: a palestra motivacional e o primeiro curso de capacitação para os
professores (marcados com balão), que refletiu, por exemplo, em um aumento no
número de equipes da modalidade prática da OBR neste ano (marcados com estrela).
estrela)

Figura 3.
3 Mapa da expansão da robótica em MS
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4.3. Oficina para estudantes
São oferecidos cursos como Arduino e programação para Lego para os estudantes do
ensino médio e, também, para os ingressantes dos cursos oferecidos no campus, como
forma de motivá-los a participarem da modalidade prática da competição de robótica.
Para os estudantes que obtém um bom desempenho na prova da OBI, é oferecido
um curso de programação em linguagem C, para que estes participem da modalidade
prática de programação da OBI.
4.4. Capacitação de professores
Torna-se cada vez mais necessário que as crianças aprendam lógica desde o ensino
básico, no entanto, os professores precisam estar capacitados para que conheçam as
ferramentas que podem ser utilizadas para abordar conteúdos da ementa, mas que ensine
ao mesmo tempo programação e desenvolva o raciocínio lógico. As ferramentas de
programação e robótica, permite que as crianças vejam na prática a aplicabilidade do
conteúdo abordado em aula, por meio de projetos que inclua estes desafios.
A primeira oficina oferecida foi de Scratch, que é uma ferramenta desenvolvida
pelo do grupo Lifelong Kindergarten no Media Lab do Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT) dos Estados Unidos. Oferecida gratuitamente, foi desenvolvida
para crianças e adolescentes, mas que vem sendo utilizada por pessoas de diferentes
faixas etárias, permitindo ser aplicada em diferentes projetos pedagógicos, que
possibilitam crianças e jovens a aprenderem programação desde cedo.
Baseado na linguagem LOGO, o Scratch possui códigos simples para comandar os
personagens, por meio de blocos, que permitem serem encaixados para criar uma
aplicação, o que lembra os brinquedos de encaixar Lego, baseado no conceito de dragand-drop (arrastar e largar) (figura 3). A ferramenta permite criar jogos, animações e
histórias, além de comunicar-se com robôs dos kits Lego. Por ser código livre, há
softwares utilizando sua base para se comunicar com robôs de baixo custo.
A oficina acontece de forma semipresencial com auxílio do AVA (Ambiente
Virtual de Aprendizagem) e grupos em redes sociais. As próximas oficinas a serem
oferecidas são de programação para Lego NXT e EV3, visto que são os mais utilizados
na OBR prática, possibilitando que os professores estejam mais aptos a treinarem
equipes em suas escolas.
4.5. Eventos
Como forma de prestigiar os medalhistas da OBR, dos níveis 0 a 4 da modalidade
teórica, e incentivar outros alunos a participar da prova e a obter um bom desempenho,
decidiu-se criar o evento Robo Ára, sendo ára, palavra em guarani, que significa dia,
significando então, Dia do Robô. O nome é para reforçar o aspecto cultural da cidade
que faz fronteira seca com o Paraguai.
O evento tem como outros objetivos: promover o contato das crianças do ensino
básico com a robótica com demonstrações e atividades específicas para cada nível e
incentivar os alunos a participar da prova prática da OBR. Além de permitir troca de
experiências entre os acadêmicos da comissão organizadora, pois esta é formada por
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professores e estudantes de todos os cursos da Universidade, que inclui cursos da área
de tecnologia e licenciaturas, além de técnicos administrativos da unidade.
A primeira edição foi destinado apenas aos medalhistas e ocorreu em um dia. A
segunda edição realizada este ano aconteceu durante dois dias, sendo o primeiro aberto
ao público, onde a comunidade em geral pode visitar as salas de demonstrações de
robótica e de softwares, além da apresentação em forma de pôster de jogos
desenvolvidos pelos alunos do ensino básico. O segundo dia do evento foi destinado
apenas aos medalhistas da OBR, em que separados por nível da prova da OBR que
realizaram, ofertou-se oficinas para cada faixa etária, além de capacitação para os
professores sobre preparação para a OBR teórica e prática.
O evento recebeu a comunidade em geral, dentre pais, empresas e órgãos que
ficaram encantados no mundo da robótica.

5. Considerações Finais
As ações de robótica já é realidade há alguns anos no município de Ponta Porã e vem
sendo replicado em diversas outras cidades do estado, que por sua vez vem tomando
como base os eventos e capacitações realizados pelo NERDS e sendo replicada em sua
região.
Espera-se que este trabalho possa servir como base para ações de robótica em
outros estados ou regiões do Brasil e em outros países. Por ser uma cidade fronteiriça,
estas ações já vem afetando diretamente o país vizinho, visto que muitos paraguaios
estudam em escolas brasileiras.
O NERDS vem ampliando suas ações para todo o estado e desenvolvendo
materiais de robótica e programação que possam ser utilizados no ensino básico.
Diversos projetos na área tem surgido na região e um levantamento destes está sendo
realizado para que possam servir como base para outras que estejam começando suas
ações.
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Abstract. This work presents a software developed with the purpose of
expanding the use of an educational robotic environment, so that it can be
used as a complementary technique in the teaching of logic. AEDROMO is an
experimental and didactic environment with mobile robots, consisting of a
workspace, passive objects, one or more robots and it can work with any
software that can establish an UDP connection with AEDROMO. The
proposed software interface allows the user to create their own program to
control the robot by generating commands in a language that resembles
Portuguese. Its routines are then interpreted and executed by AEDROMO.
Resumo. Este trabalho apresenta um software desenvolvido com objetivo de
expandir a utilização de um ambiente educacional de robótica, de tal forma
que possa ser utilizado como técnica complementar no ensino da lógica. O
AEDROMO é um ambiente experimental e didático com robôs móveis,
formado por uma área de trabalho, objetos passivos, um ou mais robôs e que
pode trabalhar com qualquer software desde que o mesmo possa estabelecer
uma conexão UDP com o AEDROMO. A interface do software proposto
permite que o usuário crie seu próprio programa para controle do robô
gerando comandos em uma linguagem que se assemelhe ao português. Suas
rotinas são então interpretadas e executadas pelo AEDROMO.

1. Introdução
Alves e colaboradores (2011) afirmam que a presença de um robô na sociedade em um
futuro próximo é incontestável. Diante disso, faz-se imprescindível a necessidade da
familiarização e desmistificação desta tecnologia que oferece suporte para outras áreas
do conhecimento. Segundo Baker e Ansorge (2007) e citado por Alves e colaboradores
(2011), a robótica é uma ferramenta pedagógica e um objeto didático vasto que
proporciona um aprendizado ativo em dois aspectos: no uso da robótica para educação
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no ensino de conceitos particulares ou gerais de disciplinas envolvidas com a própria
robótica e no uso da robótica na educação como elemento motivador.
Segundo Avanzato (2000), as abordagens tradicionais de ensino de engenharia não
cativam a atenção dos alunos por darem ênfase aos aspectos teóricos das disciplinas.
Neste sentido, a introdução de novas tecnologias no processo de aprendizado pode
fornecer resultados positivos. Ainda afirma que uma abordagem que tem apresentado
êxito em diferentes níveis de ensino é a robótica que como ferramenta pedagógica para
o ensino de engenharia, apresenta muitos aspectos interessantes. Dentre esses aspectos
estão: qualidade intrinsecamente multidisciplinar, estimuladora do trabalho em equipe e
promotora um retorno visual real de forma estimulante e motivadora. Entretanto, o alto
custo dos robôs é uma dificuldade encontrada no uso da robótica em sala de aula. Papert
(1980) já defendia a robótica como um recurso tecnológico auxiliar utilizável no
processo educacional que pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo do aluno e
para habilidades intelectuais específicas. Afirma que a robótica deve ser explorada e
encarada como ferramenta pedagógica.
Nesse sentido, o Grupo de Integração de Sistemas e Dispositivos Inteligentes, (GISDI),
do Departamento de Computação (DCo) da UNESP de Bauru desenvolve iniciativas de
baixo custo, flexíveis e alinhadas para o ensino de Engenharia e da própria Robótica
(ALVES et al. 2011). No GISDI foi desenvolvida uma ferramenta com potencial para o
ensino de robótica, o AEDROMO, acrônimo de Ambiente Experimental e Didático com
Robôs Móveis, figura 1, formado por uma área de trabalho, objetos passivos, um ou
mais robôs, dois computadores, uma câmera global do tipo webcam e um transmissor.
As premissas na concepção e desenvolvimento desse ambiente são a flexibilidade de
adaptação, o uso por várias disciplinas e o baixo custo (FERASOLI et al. 2006).
Visando unir a desmistificação da tecnologia – em particular o uso da robótica por meio
do computador – com uma educação mais moderna, motivadora e contextualizada com
a realidade dos alunos atualmente, o problema da presente pesquisa é o
desenvolvimento um software que vise auxiliar a manipulação do AEDROMO em
atividades educacionais.

Figura 1. AEDROMO. Fonte: (FERASOLI; et al. 2006).

Na arquitetura do AEDROMO há dois tipos de computadores: o Servidor, responsável
pela implementação do sistema de visão computacional e pela comunicação com os
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robôs; e o Computador do Aluno, onde o aplicativo de controle (Software do Aluno) é
desenvolvido (ALVES et al., 2011). Na figura 2 é possível ver a arquitetura proposta e
que será usada como base para esse trabalho.

Figura 2. Arquitetura do AEDROMO. Fonte: (ALVES; et al. 2011).

2. O Software
O software, que será chamado aqui de LOGIKID, possui uma interface que proporciona
uma interação com o usuário de acordo com as suas escolhas para a posterior geração e
interpretação desse código. Por exemplo, o programa pergunta ao usuário “O que você
deseja fazer?”, o aluno então deverá fazer uma escolha de acordo com as opções de
movimentação do robô e na sequência o tipo de métrica a ser considerada. O usuário
poderá escolher quantos movimentos forem necessários para que o robô realize o
movimento esperado e quando terminar o robô deverá executar a ordem dos comandos
escolhidos.
Existem quatro tipos de comando, sendo que cada comando é composto por uma
sequência de estados. O comando de movimento (move), onde se escolhe a direção,
valor e unidade de movimento; o comando de repetição (repita), onde há condições que
podem ser outros comandos e dependendo das escolhas volta ao laço ou o encera; o
comando de giro (vire), onde o robô irá fazer um giro em torno do próprio eixo de
acordo com a direção, valor e tipo de unidade escolhida; o comando de condição (se),
onde, caso condição satisfaça, ele executa um comando ou, se não satisfaz, executa
outro. Os detalhes da linguagem como suas palavras reservadas, operadores e rotinas
para a linguagem do LOGIKID são apresentadas nas tabelas de 1 a 3.
Na tabela 1 temos as palavras reservadas da linguagem, que identificam os elementos
que estão contidos no ambiente. Na coluna da esquerda temos a palavra e na coluna da
direita temos seu significado.
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Tabela 1. Palavras reservadas do interpretador de funções

Palavra reservada
cm, centimetros

Significado
indica que a unidade é “centímetros”

s, seg, segundos

indica que a unidade é “segundos”

Graus

indica que a unidade angular é “graus”

rad, radianos

indica que a unidade angular é “radianos”

Bola

objeto bola, com posição (x,y)

Obstaculo

objeto, com posição (x,y)

Gol

objeto gol, com posição (x,y)

Borda

objeto borda, consiste nos limites do campo

Robo

posição (x,y) do robô.

Frente

indica o sentido e direção (frente do robô)

Atras

indica o sentido e direção (atrás do robô)

esquerda, anti-horario

faz um giro de à esquerda do robô, mas precisa
dizer o quanto o robô irá girar neste sentido.
faz um giro de à direita do robô, mas precisa
dizer o quanto o robô irá girar neste sentido.
armazena a direção do robô em relação a arena
do AEDROMO
finaliza o laço e pula para próxima linha depois
dele
Finaliza o programa

direita, horario
Direcao
Termina
Fim

Na tabela 2 temos os operadores lógicos da linguagem. Na coluna da esquerda temos a
palavra reservada utilizada para realizar a operação e na coluna da direita temos seu
significado.
Tabela 2. Operadores

Operador
Nao
E
Ou
ou_exclusivo
Maior
Menor
maior_ou_igual
menor_ou_igual
Diferente
Igual

Significado
Negação lógica
“e” lógico (AND)
“ou” lógico (OR)
“ou” exclusivo lógico (XOR)
>
<
>=
<=
!=
= (comparação)
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Na tabela 3 temos as rotinas da linguagem. Na coluna da esquerda temos um guia
de como chamar as rotinas e seus respectivos parâmetros e na coluna da direita
temos o significado de cada rotina.
Tabela 3. Rotinas

Rotinas
move <direção> <quantidade>
<unidade>

Significado
move o robô para a direção escolhida
por determinada quantidade de tempo
ou distancia
repita {comandos} <condição> volta Repete uma sequência arbitrária de
comandos
ou termina
vira o robô para a direção escolhida
vire <direção> <quantidade>
por determinados graus ou radianos
<unidade>
(no eixo central do robô)
sinônimo de vire
gire <direção> <quantidade>
<unidade>
vá para a posição x y da arena
vai x y
se <condição> se não fim

se condição então

Essas rotinas são salvas pelo LOGIKID em um vetor de caracteres e posteriormente são
convertidas e salvas em um arquivo de rotina que será utilizada pelo interpretador. O
interpretador executa essas rotinas realizando as funções a serem utilizadas pelo robô
controlando a comunicação com o AEDROMO.
O interpretador que executa os comandos foi construído especificamente para integrar
este projeto. Cada linha a ser interpretada é iniciada pelo nome do comando, seguido
pelos argumentos que complementam o comando. Os argumentos podem ser constantes,
variáveis e resultados de expressões logicas e aritméticas.
Ele interpreta comandos em três níveis: comandos internos, comandos escritos em Java
a partir de uma classe específica e comandos descritos por rotinas escritas em modo
texto e salvas em arquivos com extensão “.rot”. Essas rotinas podem usar os comandos
internos, os escritos em Java e outras rotinas para completar a descrição de novos
comandos. A possibilidade da inclusão de novos comandos em Java ou em texto confere
flexibilidade ao simulador.
No nível de execução dos comandos internos, o interpretador executa os comandos de
teste “se”, o de repetição “repete” e dispara a execuções dos comandos externos escritos
em Java e os comandos definidos em rotinas “.rot” Esse fluxo pode ser ilustrado na
figura 3.
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Aluno
Aluno
Comandos
escolhidos
pelo usuário
Interface
Interface
LOGIKID
LOGIKID

AEDROMO
AEDROMO

Arquivos
Arquivos
“.rot”
“.rot”

Interpretador
Interpretador

Figura 3. Fluxo da interpretação de comandos gerados pelo usuário.

Os comandos definidos em Java devem ser descendentes da classe “RotinaJava.java”. O
nome da classe representa o nome do comando. Este nível é importante, pois permite o
acesso a classes que precisam utilizar de recursos disponíveis em Java. No caso do
LOGIKID, este nível permite a conexão via TCP/IP com o servidor do AEDROMO,
permitindo o envio dos comandos aos robôs.
O terceiro nível de interpretação de comandos permite a definição dos comandos que
podem ser escritos pelo usuário final. Cada comando é armazenado em um arquivo com
extensão “.rot”, sendo que o nome do arquivo representa o comando a ser interpretado.
Nestes arquivos, comandos definidos para qualquer nível, podem ser usados, inclusive,
recursivamente. Os comandos escolhidos pelo usuário do LOGIKID são também
colocados em um arquivo “.rot” para que a interpretação possa ser realizada.
A interface foi desenhada de forma amigável para o usuário. Possui uma área com texto
informativo ou perguntas configuráveis, botões de opções para a movimentação do robô,
área com uma lista com visualização do código criado e botões para executar e parar o
programa, como mostra a figura 4.

Figura 4. Interface do LOGIKID.

Cada sequência de perguntas gera uma linha de comandos, essa interação poderá ser
repetida diversas vezes até que todos os comandos necessários para a realização da
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tarefa sejam completamente especificados e adicionados à lista de comandos do
programa criado.
Por exemplo, ao escolher o comando “andar para frente”, abre-se uma janela onde o
usuário escolherá um valor e uma unidade de medida que poderá ser tempo (s) ou
distância (cm) (Figura 5).

Figura 5. Comando andar para frente.

Outro exemplo seria escolher o comando “virar”, que abre uma janela onde o usuário
escolherá um valor e uma unidade de medida que poderá ser graus ou radianos (Figura
6).

Figura 6. Comando virar para a esquerda.

Finalizada a sequência de comandos que o robô irá executar, deve-se clicar no botão
executar. A partir daí, o robô irá executar os passos linha por linha. Se o botão de
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“parar” for clicado o robô irá parar no meio da execução, sendo possível continuar do
comando onde foi parado. A Figura 7 a mostra a interface com quatro rotinas a serem
executadas.

Figura 7. Programa pronto para ser executado.

3. Aplicação
O LOGIKID pode ser aplicado em jogos com fases ou desafios de lógica e níveis de
dificuldade variáveis, possibilitando o uso com atividades lúdicas e educacionais de
forma interdisciplinar.
Na atividade ilustrada na figura 8, por exemplo, tem como objetivo fazer com que os
alunos elaborem e executem por meio do software os movimentos necessários para que
o robô empurre as bolas (independente da ordem) até as faixas de modo com que cada
bola fique em uma das faixas. A dificuldade consiste em deixar cada bola em sua
respectiva faixa, visto que durante o movimento podem quicar ou rolar para fora do seu
destino.

Figura 8. Exemplo de atividade que pode ser aplicada no AEDROMO.
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Cabe ao professor, responsável pela aplicação desses jogos, mediar a interação do aluno
com o conteúdo disciplinar.
O uso do software precisa ser analisado através da observação durante a interação do
usuário com o ambiente. Em uma apresentação na mostra acadêmica da edição de 2016
da Campus Party Brasil, como mostra a figura 9, foi possível ver o interesse das pessoas
quando em contato com o ambiente, mas é necessário fazer uma análise aprofundada.

Figura 9. AEDROMO com o LOGIKID na Campus Party Brasil 2016

4. Conclusão
Com a arquitetura do AEDROMO foi possível integrar com facilidade o software
desenvolvido através de sua API utilizando conexão UDP, dessa forma o software
conseguiu se comunicar com êxito e executar as funções propostas.
Com a interface amigável a programação foi abstraída de tal forma que qualquer usuário
sem conhecimento prévio de programação possa criar programas de controle para
movimentar um robô pelo ambiente.
O software LOGIKID foi desenvolvido com intuito de possibilitar o desenvolvimento de
um pensamento computacional, estimulando o uso da lógica na resolução de situações
propostas, além de competências interdisciplinares que dependem da tarefa proposta
pelo professor, desta forma, o aluno poderá desenvolver esse raciocínio por meio de
quatro operações básicas de movimento como frente, atrás, esquerda e direita e construir
conhecimento através da interação com os contextos interdisciplinares que podem ser
colocados em prática, por exemplo, conceitos de ecologia e sustentabilidade com a
simples tarefa de controlar um robô para limpar uma praia, onde a praia faz parte do
cenário a ser utilizado no ambiente.
Destaca-se que o software desenvolvido pode ser aplicado em instituições de ensino ou
mesmo para uso particular não exigindo custos elevados e deve ser mediado por um
educador para melhor aproveitamento do conteúdo.
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