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RESUMO

 

 

 

Este  trabalho  apresenta  um  estudo  sobre  ambientes  de  desenvolvimento  da  Robótica  Pedagógica, 

enfocando o uso da linguagem de programação C++  com ambiente p/ o ensino de algoritmos . Para o 



andamento do  trabalho, analisou-se, primeiramente, a importância da utilização da Robótica desde seus 

primórdios até a Robótica Pedagógica. Após esclarecimentos sobre esta proposta de ensino, analisou-se o 

conceito  de  ambiente  de  aprendizagem,  dando  ênfase  a  alguns  destes,  para  o  desenvolvimento  da 

Robótica Pedagógica, tais como LEGO-logo, Tartaruga, linguagem Logo Slot Machine, Traçador Gráfico 

e  Laboratório  de  Ciências.  O  objetivo  desta  monografia  é  apresentar  um  ambiente  pedagógico 

desenvolvido em C++ com o uso de um robô, justificado pela pequena quantidade de sistemas robóticos 

desenvolvidos exclusivamente para a educação , além do fato da linguagem C++ permitir a maleabilidade 

necessária às modificações constantes que podem se fazer necessárias dentro do processo pedagógico, 

aliado à sua elevada portabilidade.
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1.    INTRODUÇÃO

 

A base formal para o ensino, era lapidada em conceitos ultrapassados, onde o docente detinha todo 

o  processo  de  aprendizagem  em suas  mãos;  tornando  o  aluno  um  ser  passivo,  apenas  receptor  de 

informações.  Diante desta insolvência do ensino, foram necessárias atitudes para o descobrimento de 

novas formas de aprendizagem, que devolveram a ele seu real significado.

 

Esta  monografia  tem  por  objetivo  apresentar  um  ambiente  educacional  através  do  uso  da 

linguagem C++ e da Robótica Pedagógica para o ensino dos conceitos básicos de algoritmo. O qual pode 

ser  justificado  pela  pequena  quantidade  de  sistemas  robóticos  desenvolvidos  exclusivamente  para  a 

educação e  ao  fato  de que  a  linguagem C++ permite  uma maleabilidade  imperiosa  às  modificações 

constantes que podem se fazer necessárias dentro de processo de ensino e aprendizagem.

 

Desta forma, este trabalho de monografia foi estruturado em cinco capítulos. Sendo o primeiro 

esta introdução, que procurou deixar claro o objetivo do mesmo e justificar sua importância.

 

No segundo capítulo, abordou-se a importância da utilização da Robótica Pedagógica através da 

revisão de alguns conceitos de robótica e do embasamento teórico da Robótica Pedagógica. Apresentou-

se  também  alguns  projetos  relevantes  na  área  de  Robótica  Pedagógica;  analisando  a  formação  do 

profissional atuante nessa área e a necessidade da elaboração de uma metodologia para utilização destes 

recursos.

 

O terceiro capítulo tratou do estudo de ambientes de Robótica, apresentando uma breve descrição 

de alguns já existentes.

 

No quarto capítulo foi feita uma descrição do projeto implementado neste trabalho de monografia; 

onde se apresentou um dispositivo pedagógico feito a partir de sucatas e da linguagem de programação 

C++. Ambiente este, de certa forma, adequado para o processo de ensino-aprendizado a crianças, na área 



de algoritmos para execução de tarefas repetitivas.

 

No  quinto  e  último  capítulo  apresentou-se  à  conclusão  final  do  trabalho,  confirmando  a 

necessidade  de  mudanças  no  processo  educacional  para  a  concretização,  real,  do  processo  de 

aprendizagem.

 

O sexto capítulo mostra  as referências bibliográficas utilizadas durante  o desenvolvimento do 

estudo proposto.



 

 

 

 

 

 

2.     IMPORTÂNCIA DA ROBÓTICA PEDAGÓGICA

 

Segundo o Dicionário Aurélio[1], a palavra “Robótica” significa “ estudo da tecnologia de projeto, 

fabricação e uso de robôs.”. O vocábulo ” Pedagogia”, por sua vez , quer dizer “ teoria e ciência da 

educação e do ensino.” O que vem a acrescentar que a importância da Robótica Pedagógica reside na 

possibilidade de se promover a integração das tecnologias digitais no contexto do ambiente escolar, a fim 

de que estas passem a fazer parte do cotidiano dos alunos.

 

Não se pode negar a importância da derrubada de fronteiras que os recursos tecnológicos atuais, 

tais como os computadores, internet e multimídia oferecem ao seu humano e, a possibilidade de utilizá-

los como meio de promover o desenvolvimento cultural e intelectual de nossas crianças.

 

A seguir,  será  apresentada  a  importância  da  Robótica  Pedagógica  como ferramenta  de  apoio 

educacional, sua evolução bem como alguns projetos desenvolvidos na área.

 

2.1. Evolução da Robótica a Robótica Pedagógica

 

MARTINS [2] comenta através das observações de Diaz Barriga que: “A tecnologia da educação 

passou por várias etapas na América Latina; hoje, frente à pobreza econômica da região, é necessário 

pensar  as possibilidades de realizar,  e,  sobretudo, de empregar em grupos amplos,  desenvolvimentos 

tecnológicos  aplicados à  educação:  em particular  no âmbito dos  vídeos  e  da robótica educativa (em 



particular  simuladores)  são tecnologias  que mudarão radicalmente o  trabalho escolar  e  as formas de 

acesso ao conhecimento. Para muitos autores, estas tecnologias vão estabelecer um impacto nas formas 

educativas, similar ao que estabeleceu a imprensa no século XV.”

 

A palavra robô tem origem no idioma tcheca[3]: robotnickque significa servo, sugerindo o desejo 

insaciável do homem de possuir um escravo que satisfaça a todos os seus desejos.

 

O começo da realização dessa vontade humana se deu, no século XX. A eletrônica evoluiu a ponto 

de, na década de cinqüenta, propiciar o surgimento dos primeiros computadores, possibilitando, já na 

década  de  sessenta,  as  primeiras  explosões  de  automação  relacionada  à  robótica,  principalmente  na 

indústria automobilística. Pode-se dizer também que já existiam, na chamada Guerra Fria, na Primeira e 

Segunda Guerras Mundiais, projetos e pesquisas de tecnologia semelhantes aos existentes hoje, voltados 

para a área militar.

 

Hoje, há uma crescente necessidade de se realizar vários tipos de tarefas com eficiência e precisão. 

Também existem vários tipos de tarefas a serem realizadas em lugares onde a presença humana se torna 

extremamente arriscada e, até mesmo, impossível; como no fundo do mar ou no imensidão do espaço. 

Para que essas tarefas sejam realizadas, se faz cada vez mais necessária a utilização de robôs, visando a 

ocorrência de situações de risco para vidas humanas.

 

A Robótica é uma área multidisciplinar que busca o desenvolvimento e a integração de técnicas e 

algoritmos para a criação de robôs [3]. E, de acordo com Isaac Asimov, em 1984 foram estabelecidas as 

quatro leis que regem a robótica[4]:

 

•                                1ª lei: “Um robô não pode ferir um ser humano ou, permanecendo passivo, 

deixar um ser humano exposto ao perigo.”

•                                2ª lei: “O robô deve obedecer as ordens dadas pelos seres humanos, exceto se 

tais ordens estiverem em contradição com a primeira lei”.

•                                3ª  lei:  “Um  robô  deve  proteger  sua  existência  na  medida  em  que  essa 



proteção não estiver em contradição com a primeira e a segunda leis”.

•                                4ª lei: “Um robô não pode causar mal à humanidade nem permitir que ela 

própria o faça”.

 

Existem quatro tipos de robôs diferentes, que são [5]: 

 

1. Manipuladores: são sistemas mecânicos multifuncionais,  cujo sensível  sistema de controle  permite 

governar o movimento de seus membros das seguintes formas:

 

•                                manual, quando o operador controla diretamente os movimentos;

•                                de seqüência variável, quando é possível alterar algumas das características 

do ciclo de trabalho. 

 

2.Robôs  com  controle  por  computador: são  semelhantes  aos  robôs  inteligentes,  porém  não  tem  a 

capacidade  de  interagir  com o  ambiente.  Se  estes  robôs  forem  equipados  com  sensores  e  software 

adequado, se transformam em robôs inteligentes.

 

3.Robôs Inteligentes: são manipulados por  sistemas multifuncionais  controlados por computador;  são 

capazes  de  interagir  com  seu  ambiente  através  de  sensores  e  de  tomar  decisões  em  tempo  real. 

Atualmente, dedica-se grandes esforços no desenvolvimento desse tipo de robô.

 

4.Robôs  de  aprendizagem: se  limitam  a  repetir  uma  seqüência  de  movimentos,  realizados  com  a 

intervenção de um operador ou memorizadas.

 

É possível também, propor uma classificação para os robôs, sob o ponto-de-vista do controle de 

seus movimentos, admitidas as seguintes configurações:



 

1.Sem controle-servo: é o programa que controla o movimento dos diferentes componentes do robô e se 

realiza em um posicionamento "ponto-a-ponto" no espaço.

 

2.Com controle-servo: este tipo de controle permite duas formas de trabalho:

 

•                                controle dos movimentos dos membros do robô em função de seus eixos. Os 

movimentos podem ser realizados ponto-a-ponto ou com trajetória contínua.

•                                os movimentos se estabelecem  a partir da respectiva posição de seus eixos 

de coordenada e da orientação da mão ferramenta do robô. 

 

No caminho para a evolução já foi concebido que as pessoas aprendem com maior facilidade e 

rapidez através daquilo que mantêm contato imediato. Ou seja, a teoria é fundamental, mas é a prática que 

concretiza o que foi estudado. Assim sendo, a Robótica pedagógica se tornou de fundamental importância 

hoje, uma vez que o século XXI prioriza o conhecimento e, acima de tudo, a agilidade.

 

De acordo  com alguns  autores,  o  emprego desta  tecnologia,  deu-se  a  partir  de  1952,  com o 

desenvolvimento das tartarugas de Gray Walter e W. Ross Ashby. Já outros autores dizem que a robótica 

associada à escola tem origem recente, mais precisamente nos anos 80, na Europa e no Canadá, onde 

surgiram experiências  de  micromundos  com pilotagem de  dispositivos  e  sensorização.  Entretanto,  a 

formação de profissionais para a área só teve início em 1985, na Europa e, o 1º Congresso de Robótica 

Pedagógica deu-se em 1989 [INDICAR REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA].

 

A robótica pedagógica é empregada na construção de ambientes de aprendizagem, por meio de 

materiais  de sucata ou kits de montagens e também na construção de modelos ou maquetes que são 

controladas por computador através de softwares adequados. Onde é possível trabalhar a criatividade, a 

percepção motora,  a  iniciativa  de  alunos  e  de  professores,  o  raciocínio,  a  lógica e  as  características 

individuais das pessoas envolvidas no processo ensino-aprendizagem.

 



2.2. Objetivos Educacionais da Robótica Pedagógica

 

A Robótica Pedagógica tem por objetivos educacionais [7]:

 

•                                A sedimentação do conhecimento adquirido em sala de aula: aqui o professor 

poderá atualizar os conceitos dados dentro de sala e avaliar cada aluno quanto à aprendizagem.

•                                Iniciativa: dará oportunidade ao aluno de construir seu projeto para expor 

suas idéias.

•                                Raciocínio e Lógica: serão desenvolvidos através dos algoritmos e programas 

criados pelos alunos e professores para controle dos mecanismos adotados.

•                                Planejamento:  será  desenvolvido através  da  organização do  projeto a  ser 

criado. 

•                                Trabalho em equipe: o professor incentivará  os alunos a trocar idéias e até 

experiências. 

•                                Saberes  na  área  de  Informática:  estas  características  serão  extremamente 

necessárias para a construção do projeto.

 

2.3. Principais Projetos na Área da Robótica Pedagógica

 

Dentre  alguns  projetos  relacionados  à  Robótica  Pedagógica  e  sua  aplicabilidade  no 

desenvolvimento da aprendizagem destacam-se [12, 13, 14]:

 

•                                Projeto  Integrado  Ambiente  LEGO-LOGO  e  o  Robix:  realizado  pela 

Faculdade  de  Engenharia  Mecânica  da  Universidade  Estadual  de  Campinas  (UNICAMP), 

juntamente com o Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED), e o Laboratório de 

Automação Integrada e  Robótica (LAR).  Este  projeto consiste  na  utilização dos  tijolos  do 

LEGO- LOGO mecânico do Robix.



•                                Projeto em Rede Pública: desenvolvido pela prefeitura de São Bernardo do 

Campo, no ABC Paulista, com alunos de 1ª a 4ª séries no ano de 1999. Foram distribuídos 150 

kits do tijolo programável RCX e do software ROBOLOB para todas as 108 escolas da cidade.

•                                Projeto LEGO-LOGO: realizado pelo Colégio Objetivo de Campinas (SP). 

Consiste  em  uma  oficina  feita  dentro  do  ambiente  LEGO-LOGO  para  a  construção  de 

dispositivos programados pela linguagem LOGO pelos alunos das últimas séries do primeiro 

grau,  orientados  pelo  professor  João  Vilhete  Viegas  d’Abreu,  do  Núcleo  de  Informática 

Aplicada à Educação - NIED da UNICAMP.

•                                Robótica de Duplas: projeto desenvolvido de outubro de 1995 a dezembro de 

1997 no colégio de aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Foi 

feito com duplas de alunos sorteadas aleatoriamente, e onde se trabalhou conceitos básicos da 

linguagem LOGO e seus comandos.

 

2.4. Conclusão

 

Para  a  implantação  da  Robótica  Pedagógica  faz-se  necessárias  novas  técnicas  de  ensino  que 

consigam a interdisciplinaridade e o trabalho em equipe.

 

O futuro, ou até, o presente se baseia na crença de que as pessoas aprendem melhor com aquilo 

que elas podem experimentar e fixar, usando seus próprios meios e iniciativa. E, é esta a filosofia da 

Robótica Pedagógica: fazer do aluno um ser agente do raciocínio em cima de objetos, colocando em 

prática suas próprias conclusões.

 

Pode-se  dizer  então  que  a  Robótica  Pedagógica  é  de  grande  importância  no  contexto  escolar 

moderno, representando a possibilidade de serem estabelecidos novos patamares e uma nova proposta de 

vida para o ser humano.           

 

O capítulo seguinte aborda alguns dos aspectos fundamentais presentes nos ambientes de Robótica 

Pedagógica já existentes.



 



 

 

 

 

 

 

3.     AMBIENTES DE APRENDIZAGEM USANDO A ROBÓTICA PEDAGÓGICA

 

O ambiente de aprendizado da robótica pedagógica deve ser estruturado nas idéias voltadas para a 

educação escolar, onde o papel do aprendiz se distancia muito do ser receptor de informações e, o do 

professor, da onisciência em pessoa.

 

A seguir, serão apresentados alguns dos diversos ambientes de aprendizado de robótica e suas 

contribuições no desenvolvimento da educação e em algumas de suas áreas específicas de utilização.

 

3.1. Ambiente de Aprendizagem

 

Pode-se entender como ambiente de aprendizagem, pela própria expressão, como uma esfera, ou 

seja, um aglomerado que os indivíduos utilizam para construir seus conhecimentos.

            

As  ferramentas  a  serem  adotadas  conduzirão  ao  processo  de  aprendizagem  onde  serão 

“descobertas”, a partir do papel do educador e do educando, as concretizações do que foi ensinado. Neste 

contexto,  o aprendiz é  um ser ativo,  e,  sobretudo “desenvolvendor” de suas  próprias reflexões,  num 

processo de cooperação e interação.

 



Assim, um ambiente de aprendizado é estruturado de forma que o conteúdo que se quer aprender e 

as necessidades do aprendiz levam à escolha da ferramenta pedagógica a ser utilizada para que a forma de 

aprendizagem se torne cada vez mais eficiente.

 

Na  seqüência,  serão  abordados  alguns  ambientes  de  robótica  pedagógica  e  suas  principais 

características.

 

3.1.1    O Ambiente LEGO-LOGO

 

LEGO-LOGO é a união de várias peças do Lego com a linguagem de programação LOGO, ou 

seja, é a manipulação destas peças através de programas construídos com o LOGO. Onde a união do 

professor  e  do  aluno tem o  objetivo de  proporcionar  a  organização dos  projetos,  a  organização dos 

materiais e o teste das idéias, trabalhando assim os conceitos multidisciplinares.

 

O LEGO-LOGO trabalha com a integração dos conceitos das ciências ao montar um robô, por 

exemplo,  tendo  que  estudar  física,  matemática,  engenharia,  programação  e  design.  Desta  forma,  é 

aplicada a teoria da interdisciplinaridade.

 

Normalmente, a robótica pedagógica é desenvolvida através de oficinas, com trabalhos em grupos; 

o que, também, é extremamente importante, pois faz com que o aluno conviva, amigavelmente, com seus 

colegas,  trocando idéias,  dando sugestões,  sendo crítico  e  ativo  ao  perceber  que  a  vitória  será  uma 

conquista de todos.

 

Pode-se citar alguns projetos desenvolvidos neste ambiente [6, 13]:

 

•                                Projeto de Informática na Educação Especial - UNICAMP (1985). Um dos 

objetivos  gerais  deste  projeto  é  utilizar  o  ambiente  computacional  de  aprendizagem  para 

pesquisar o papel que o computador desempenha na avaliação e educação das pessoas com 



necessidades especiais.

•                                Automatização de uma Esteira Rolante com Caminhão Basculante. Esteira 

transportadora de  peças  que conta  número de peças a  ser  depositadas  num caminhão,  e  o 

número  de  viagens  que  o  caminhão  deve  fazer.  Neste  projeto  específico  três  aspectos 

importantes foram considerados: Conteúdo, Montagem e Programação.

 

3.1.2    A Tartaruga Mecânica

 

A Tartaruga Mecânica, denominação de Papert (1986), é formada por dois motores de passo e um 

solenóide, montados sobre um carro com o formato de uma tartaruga e mostrada na tela do computador, 

por um triângulo luminoso [5].

 

Uma das formas de se trabalhar a atividade de programação, neste ambiente, é a reprodução, no 

solo, dos desenhos produzidos por ela no computador. Assim, a tartaruga ao se movimentar, faz com que 

a criança trabalhe com conceitos de distância, ângulos e espaço.

 

Como exemplo de aplicação deste ambiente, cita-se o Projeto Geometric Supposer [10], onde o 

software é utilizado pelo usuário para construir e medir figuras geométricas usando para isso termos como 

“unir os pontos” de uma figura, “calcular” o ângulo entre duas semi-retas previamente definida, e outros. 

O resultado é bastante O QUE VOCÊ QUER DIZER ....???????

 

3.1.3    O Ambiente LOGO

 

O  LOGO  propõe  um  ambiente  de  aprendizagem  no  qual  o  conhecimento  não  é  meramente 

passado para o aluno, mas uma forma de trabalho onde esse aluno, em interação com os objetos desse 

ambiente,  possa  desenvolver  outros  conhecimentos,  como  por  exemplo:  conceitos  geométricos  ou 

matemáticos. Desta forma o ambiente propicia ao mesmo a possibilidade de aprender fazendo, ou seja, 

ensinando a tartaruga (símbolo utilizado) a resolver um problema, seguindo a linguagem de programação.



 

O aluno pode, ao ver o resultado da execução, comparar suas expectativas originais com o produto 

obtido,  analisando suas  idéias  e  os  conceitos  que  usou.  Se  houver  um erro  o  aluno pode  depurar  o 

programa e identificar a origem do mesmo, usando o erro de modo produtivo, para que assim possa 

entender melhor suas ações.

 

Apesar  de  toda  fundamentação  e  embasamento  pedagógico,  a  realidade  da  utilização  deste 

ambiente mostra a existência de algumas dificuldades, sugerindo reflexões sobre o tema [9].

 

A literatura pró-LOGO e as abordagens teóricas de seus pressupostos filosóficos e metodológicos 

levam às reflexões sobre a viabilidade da prática efetiva, sob a perspectiva da situação atual das escolas e 

da formação dos professores para tanto.

 

Assim,  o  uso  do  LOGO pode  resgatar  a  aprendizagem  construtivista  e  tentar  provocar  uma 

mudança profunda na abordagem do trabalho nas escolas. Essa é uma mudança que coloca a ênfase na 

aprendizagem ao invés de colocar  no ensino;  na construção do conhecimento e  não na instrução.  O 

controle do processo de aprendizagem está nas mãos do aprendiz e não nas mãos do professor.  Isto 

porque a criança tem a chance de explorar o objeto ‘computador’ de sua maneira e não de uma maneira já 

pré-estabelecida pelo professor.

 

É a criança que propõe os problemas ou projetos a serem desenvolvidos através do LOGO. Essa 

filosofia construtivista é que dá suporte aos pressupostos educacionais do LOGO, e não apenas ele; pois 

se trata de um dos paradigmas das idéias pedagógicas, ou seja; o paradigma que vê a educação com um 

processo de desenvolvimento do ser humano, o qual, em condições adequadas obtém o afloramento das 

suas reais potencialidades, obtendo ao final deste processo, um ser autônomo, que aprende por si próprio, 

dado  que  aprendeu  a  aprender  por  meio  de  um  processo  de  investigação,  descoberta  e  invenção, 

construindo portando sua própria aprendizagem. 

 

Do paradigma centrado no ensino passa-se então ao paradigma centrado na aprendizagem. Essa 

mudança de paradigma não consegue ser aplicada na maioria das escolas através dos meios e ferramentas 



já conhecidos. Imagine então as reais dificuldades para verdadeiramente praticar os pressupostos desse 

paradigma, quando se necessita que o professor aprenda e domine uma nova linguagem, tão diferente do 

material com que vem trabalhando, e ainda aplique o que muitas vezes não consegue fazer nem com o 

que já domina plenamente [7].

 

3.1.4            Laboratório de Ciências

 

O  Laboratório  de  Ciências  é  representado  no  computador  por  sinais  convertidos  da  forma 

analógico-digital, possibilitando o monitoramento de alguns fenômenos físicos, através da utilização de 

vários  tipos  de  transdutores.  Esse  ambiente  se  resume na  utilização  de  sensores  para  a  captação  de 

diferentes fenômenos físicos do mundo real  e  algumas de suas representações no computador,  como 

segue [11]:

 

•                                Projeto Criando Páginas: é um projeto para a pesquisa e experimentação em 

práticas  pedagógicas,  apoiadas  por  tecnologias  de  informação,  que  visa  desenvolver 

ferramentas online, de apoio aos professores. As ferramentas poderão facilitar a criação de 

ambientes  de  aprendizagem  baseado  na  web,  sem  a  necessidade  de  conhecimentos  de 

linguagens  de  programação.  O  ambiente  das  disciplinas  dos  cursos  presenciais 

disponibilizarão, para os estudantes, e para os professores em vários tipos de meios de meios 

de comunicação: e-mail, listas, grupos de discussão e outras.

•                                Projeto  PRÓ-ENSINO:  promove  competências  para  a  incorporação  das 

tecnologias  digitais  e  softwares  educacionais  com práticas  inovadoras  no  processo  ensino-

aprendizagem, o que vêm a facilitar  o  acesso aos  recursos e  ferramentas  que  os  alunos e 

professores venham a necessitar para utilizar as tecnologias digitais no processo de ensino e 

aprendizagem, promovendo competências no acesso a  informações e no uso educativo das 

tecnologias da informação.

 

Outros detalhes, bem como a aplicação de uma oficina usando este tipo de ambiente e a análise dos 

resultados obtidos podem ser vistas no anexo A.

 



3.1.5    Slot Machine

 

O  Slot  Machine  [9]  é  uma  caixa  com  vários  compartimentos  ou  ranhuras.  Este  dispositivo 

substitui o teclado, permitindo que crianças ainda não alfabetizadas possam comandar, por exemplo, a 

Tartaruga de tela e/ou de solo. O dispositivo possibilita programar o computador através de cartões que 

contém Figuras que representam deslocamentos e giros da Tartaruga e que são colocados em seqüência 

nas ranhuras. Com isso, a dificuldade de manusear o teclado, se reduz a encaixar cartões nas ranhuras.

 

O Slot Machine é um dos ambientes de robótica pedagógica, mais indicados para pessoas não 

alfabetizadas ou aquelas que não possam utilizar o teclado.

 

Falar de Robótica evoca ficção científica, R2D2, Data Enterprise ou os Replicantes do filme Blade 

Runner. Mas o impulso da robótica no Brasil é menos Hollywoodiano. De fato, sabe-se que ainda são 

poucas as maneiras que permitem o acesso das pessoas às novidades da tecnologia robótica.  Porém, 

particularmente durante a última década, investigadores e indústrias têm proposto e desenvolvido certo 

número  de  kits  para  a  construção  de  robôs,  projetados  para  estimular  o  aprendizado de  conceitos  e 

métodos  relativos  à  educação  de  estudantes  em conteúdos  científicos  tais  como  matemática,  física, 

informática e mecânica. 

 

Os kits incluem pequenos motores, singelos sensores, rodas, engrenagens, polias e relés - tudo 

aquilo  que  o  aluno  possa  necessitar  para  construir  robôs.  Produtos  como  LEGO  Dacta  e  LEGO 

CyberMaster  incluem  cabos  ou  equipamentos  de  rádio  que  possibilitam  conectar  o  robô  com  um 

computador pessoal, permitindo um controle mais preciso do invento [16].

 

Esses kits  foram desenvolvidos de acordo com princípios educativos derivados das teorias do 

desenvolvimento  cognitivo  de  Jean  Piaget  (1966)  [16].  Este  enfoque  indica  que  no  centro  de  todo 

processo de aprendizagem é o papel ativo de quem aprende o que amplia seu conhecimento através da 

manipulação  e  construção  de  objetos;  o  que  sugere  que  o  trabalho  prático  com a  robótica  é  muito 

adequado como ferramenta de aprendizado.

 



Entretanto, dar vida a um objeto por meio da interação com um computador pessoal só é possível 

a partir de aplicações que vão além da idéia original dos primeiros que propuseram esta metodologia.

 

Analisando o quadro amplo de inovações presentes nos Estados Unidos, na Europa e mesmo na 

América  Latina,  bem como tecnologias  patrocinadas  por  grupos  como a  NASA ou o  MIT,  pode-se 

perceber  que  o  desenvolvimento  da  educação  tecnológica  se  desenvolve  em  duas  áreas  [INDICAR 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA]:

 

•                                A primeira relaciona-se com a área computacional,  e toma o caminho da 

utilização de ambientes de aprendizagem, como os aplicativos educacionais, os softwares de 

autoria, os programas de referência e a própria Internet. São as ferramentas tecnológicas.

•                                A segunda grande área está ligada ao próprio desenvolvimento tecnológico. 

É o ensino por meio da elaboração de projetos, da construção e aplicação de tecnologias em 

diversos campos do conhecimento e na solução de problemas, usando o computador como um 

componente no processo.

 

Como visto anteriormente, existem alguns ambientes específicos disponíveis no mercado como o 

LEGO-LOGO, entre outros. Entretanto, trata-se de ferramentas com um custo e sofisticação elevados. De 

acordo com pesquisa feita recentemente [INDICAR REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA], um ambiente 

LEGO pode ser adquirido por preço equivalente a R$ 1.000.00, enquanto que um robô mais simples, por 

R$  500.00,  limitando  a  expansão  da  propagação  deste  tipo  de  ensino  às  populações  que  poderiam 

dispender dessa soma. Neste contexto e, considerando a importância e os resultados que poderão ser 

obtidos com essa nova ferramenta justifica-se a criação de um ambiente pedagógico a partir do uso de 

sucatas como parte dos recursos tecnológicos; permitindo a elaboração de uma aplicação relacionada com 

o dia-a-dia de cada aluno, de forma lúdica e criativa.

 

3.2. Conclusão

 

Pode-se perceber através das experiências expostas  neste  capítulo,  que o ambiente  de ensino-

aprendizagem é de fundamental importância  para qualquer desenvolvimento educacional.  No que diz 



respeito ao aprendizado através da Robótica Pedagógica, isto não é diferente; o ambiente é importante 

para a formação de vários indivíduos criativos e ativos que buscam constante do conhecimento.

 

Como o foco de todo aprendizado é o aprendiz, este ambiente deverá ser construído tomando-se 

como base todas as necessidades e o conteúdo a ser ensinado, o que torna necessário a diversificação de 

ambientes, com suas áreas específicas de utilização e características intrínsecas (do eixo pedagógico e 

suas possibilidades de evolução).

 

A seguir, será mostrada a implementação de um ambiente de robótica pedagógica através do uso de 

sucatas  e  da  linguagem de  programação C++,  para  o  ensino  dos  conceitos  básicos  de  algoritmo  às 

crianças.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    ESTUDO DE CASO: IMPLEMENTAÇÃO DE UM AMBIENTE DE ROBÓTICA PEDAGÓGICA 

EM C++ 

 

Por ambiente pedagógico utilizando robótica, entende-se a utilização de elementos da robótica de 

modo a permitir o desenvolvimento de noções interdisciplinares do conhecimento de várias ciências.

 

A  utilização  da  Robótica  Pedagógica  na  educação  vem  expandir  os  ambientes  de  ensino  e 



aprendizado,  disponibilizando  mais  ferramentas,  aumentando  a  gama  de  atividades  que  podem  ser 

desenvolvidas  e  promovendo  a  integração  de  diversas  disciplinas;  à  medida  que  os  alunos  podem 

vivenciar, na prática, o método científico. Afinal, a teoria educacional atual afirma que os indivíduos 

selecionam ativamente os aspectos relevantes de seu ambiente, manipulam objetos concretos, e, assim 

assimilam  novos  conhecimentos  por  meio  da  observação  dos  efeitos  destas  ações.  Neste  sentido  o 

indivíduo constrói uma representação da realidade. Esta participação ativa do estudante é o aspecto mais 

atrativo do uso da robótica no ensino.

 

Considerando que a interação entre professor e aluno implica em atividades de planejamento, 

raciocínio e análise do trabalho executado pelo aluno, a abordagem das práticas de ensino através de um 

ambiente pedagógico possibilita o surgimento de novas possibilidades no processo ensino-aprendizagem, 

em que é possível verificar as vantagens oferecidas por esse ambiente. Destas, podem ser citadas [16]:

 

•                                Maior motivação dos usuários/alunos;

•                                Surgimento de oportunidades para experiências;

•                                Permite que o aluno desenvolva o trabalho no seu próprio ritmo;

•                                Permite que haja interação, e desta forma estimula a participação ativa do 

estudante.

 

Neste sentido, todo objeto do ambiente passa a ser visto como um pequeno sistema inteligente que 

pode ser estudado em interação com o resto do mundo físico e com outros sistemas inteligentes. Deste 

ponto de vista,  o  computador pode ser visto  como uma ponte entre  as estruturas  formais puramente 

abstratas (a informática) e os aspectos do mundo físico real. Além disso, a robótica pedagógica permite o 

desenvolvimento de aspectos sociais como [16]:

 

•                                Jogo em cooperação;

•                                Compartilhamento de idéias;

•                                Perseverança;



•                                Paciência.

•                                 

Em relação ao desenvolvimento da linguagem, tem-se [16]:

 

•                                Descrição de modelos/processos;

•                                Aprendizado de vocabulário técnico e específico;

•                                Desenvolvimento de expressão oral.

 

Com relação ao conhecimento e compreensão do mundo, cita-se [16]:

 

•                                Desenvolvimento do conceito de trabalho e papel das máquinas;

•                                Relações de comunidade;

•                                Ferramentas e veículos.

 

O objetivo deste capítulo é apresentar um ambiente pedagógico desenvolvido a partir de sucatas e 

da  linguagem  de  programação  C++  para  o  ensino  de  algoritmo  às  crianças.  Como  resultado  desse 

conjunto, pretende-se estimular a criatividade, inventando máquinas e mecanismos que contribuam com 

as soluções de desafios encontrados no mundo real.

 

4.1. Descrição do Projeto

 

O robô utilizado neste projeto foi desenvolvido pelo Grupo de Inteligência Artificial e Robótica 

(GIAR), da UNIT-Centro Universitário do Triângulo, sob a coordenação e orientação dos professores 

Alfen  Ferreira  de  Souza  Júnior  e  Elmo  Batista  de  Faria,  com o  intuito  de  promover  um ambiente 

pedagógico desenvolvido em C++. Dando continuidade a estes estudos, a autora desta monografia propõe 



utilizar desenvolver uma linguagem de es, para ensinar ambientes de aprendizagem de algoritmos através 

de exercícios repetitivos.

 

Espera-se que desta forma o aluno passe, então, a construir seu conhecimento através de suas 

próprias observações.  Alguns psicólogos comentam que não existe a chamada aprendizagem passiva, 

caracterizada apenas pela observação de informações. Pois, neste caso, o mais importante é ter certeza 

que os alunos irão aprender o exercício proposto, e, que este será levado a desenvolver um verdadeiro 

processo de descoberta.

 

4.1.1    O Robô

 

O robô implementado pelo grupo de pesquisa GIAR, na realidade é uma garra. A garra mostrada 

nas figuras 4.1 e 4.2, foi construída a partir dos seguintes itens:

 

•                                fonte de energia, a qual alimenta a placa de comandos do robô;

•                                computador Compaq Pentium 100, este projeto também pode ser executado 

em um computador 486;

•                                placa; DO QUE???? Seria o suporte??????

•                                linha de costura, a qual foi usada para a rotação e abertura da garra;

•                                caneta,  a  qual  está  no  meio  da  pinça  para  soltar  a  quantidade  de  linha 

necessária;

•                                esponja, a qual está presa na ponta da pinça. Para que a garra tenha maior 

porosidade e, assim possa pegar o tubo sem que deixe este cair;

•                                cabo de porta SERIA CABO SERIAL, este cabo é utilizado para enviar os 

comandos do computador para a placa da garra), e alguns outros materiais.

 



 

Figura 4.1 Posições do tubo.                                            Figura 4.2 Visão lateral da garra.

 

4.1.2            Especificação da Linguagem Utilizada

 

O  arquivo  rl2.h,  vide  anexo  B,  é  uma  que  biblioteca  em linguagem C++ e  permite  a  plena 

utilização  pelo  profissional  que  acompanha  o  processo  a  modificá-la  de  forma  a  alterar  os 

movimentos/situações (movimentos laterais e verticais) conforme seja necessário, para o funcionamento 

do robô e seu aproveitamento adequado dentro de sala de aula.

 

A tabela  4.1  mostra  a  especificação de linguagem de comandos de  entrada/saída contidas no 

arquivo rl2.h (anexo B), necessários à execução dos exercícios que virão logo a seguir.

 

Tabela 4.1. Especificação da linguagem de comandos de entrada/saída.

COMANDOS DE ENTRADA/SAIDASIGNIFICADOLeia(x)Faz a leitura de um valor inteiro que 

pose ser usado para definir a posição da garra. Mostra(x)Mostra o conteúdo da variável x na tela.

A tabela 4.2 mostra a especificação da linguagem proposta no ambiente de aprendizado descrito 

neste trabalho.

 

Tabela 4.2. Especificação da linguagem proposta.

ComandoSignificadoInicioMarca  o  inicio  do  algoritmo.FimMarca  o  fim  do 

algoritmo.Altura(x)Posiciona a ponta da garra em uma altura especificada pelo valor de x.Gira(a)Gira o 

braço para o ângulo especificado pelo valor de a.Garra(x)Abre ou fecha a garra, dependendo do valor de 

x.Enquanto(condição)repita    Comando 1;     Comando 2;      Comando n Fim_enquantoRepete o bloco 

de comandos enquanto a condição for verdadeira.Se(condição) então     Comando A1;     Comando A2;     

Comando An; Se_não    Comando B1;     Comando B2;     Comando Bm; Fim_seEste comando permite o 

desvio da execução do algoritmo. Se a condição for verdadeira, o bloco de comandos A será executado, 

caso contrário o bloco de comandos B será executado. 



 

4.2. Exemplo de Exercícios de Repetição

 

Alguns exercícios de repetição foram propostos com o intuito de se testar e validar este tipo de 

ambiente de aprendizado que procura ensinar a noção de espaço e lateralidade (esquerda, direita).

 

A figura 4.3 propõe um exercício, com o desenvolvimento de uma oficina, para a realização de 

movimentos  repetitivos.  Este  exercício é  a  seqüência  de  passos  necessária  para  que  a  garra  execute 

determinada tarefa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Primeiro exercício de repetição proposto.

 



Este tipo de exercício pode ser aplicado diretamente para ensino da noção de espaço e lateralidade 

(esquerda, direita) que, por sua vez, constitui-se numa fase importante do desenvolvimento da criança. 

Para isso, foi desenvolvido um algoritmo que permitisse estes movimentos de posicionamento dentro da 

área de trabalho do robô.

 

 

 

Objetiva-se assim, o desenvolvimento de uma oficina com a realização de movimentos repetitivos. O 

segundo exercício proposto, figura 4.6, também permite ao robô movimentos de posicionamento dentro 

da sua área de trabalho.

 

Observando-se as figura 4.4 e 4.6 e, utilizando-se da diretiva que define a execução da linguagem 

C++, respectivamente, para os exercícios propostos nas figura 4.4 e 4.5, o leitor poderá criar outros tipos 

de exercícios bastando apenas alterar os movimentos/situações, conforme o necessário.

 

4.3. Teste do Ambiente

 

Este ambiente foi testado e validado na VII Mostra de Software da UNIT, Centro Universitário do 

Triângulo, o que se pode observar foi muito promissor. Pois toda a experiência obtida lá, teve grande 

contribuição para que essa monografia tivesse êxito em tudo que foi exposto aqui.

 

A mostra de software teve a participação de vários tipos de pessoas, ou seja, desde estudantes, 

professores, até mesmo, pessoas leigas, porém interessadas em adquirir novas formas de aprendizagem 

através do que estava sendo exposto. A garra teve uma ótima expectativa, pois através das visitas a ela 

percebeu-se o interesse de criança e adultos em aprender o que ela estava fazendo e de que forma ela 

fazia.

 

É  bom  salientar  que  é  possível  desenvolver  programas  de  controle  avançados  para  robôs 



semelhantes ao proposto aqui, utilizando outras formas de linguagem, como Visual Basic, Visual C++, 

Java++, dentre várias outras.

 

4.4. Análise e Discussão dos Resultados

 

Este foi o propósito de introduzir um tipo de estrutura maleável no braço mecânico, permitindo 

um conjunto de movimentos mais adequados, mais complexos e a mais aperfeiçoados.

 

Na realidade da interação professor e aluno verificam-se que o ambiente pedagógico possibilita 

facilidades no processo de ensino-aprendizagem. 

 

É por meio da Robótica Pedagógica que a criança aprende a criar mecanismos que a possibilitam 

as soluções para alguns dos problemas do mundo real. E, além disso, a linguagem C++ (e é obvio outras 

linguagens gerais de programação como Visual Basic, Java++, etc.) têm um valor incalculável para a 

educação quando colocada em mãos de professores competentes e diligentes.

 

4.5. Conclusão

 

Apresentou-se neste capítulo um ambiente educativo, implementado em linguagem C++, através 

do  desenvolvimento  de  um  projeto  de  robótica  educativa  para  o  ensino  dos  conceitos  básicos  da 

linguagem de algoritmos.

 

Para a realização dos exercícios aplicam-se métodos que ao serem aplicados a  um problema, 

partem de uma hipótese ou de um projeto preliminar, os quais predizem um comportamento, o qual é 

comparado experimentalmente com a realidade.

 

Se o comportamento previsto e a realidade resultam muito próximos, fortalece-se a confiança na 



hipótese,  porém  é  conveniente  procurar  situações  que  tendam  a  contradizer  a  hipótese,  pois  as 

contradições podem ajudar a refiná-la. Portanto, a Robótica Pedagógica para a criança não é apenas um 

conteúdo a ser estudado, mas também uma pedagogia eficiente para leva-lo ao ensino por meio da teoria e 

da prática.



 

 

 

 

 

 

5.     CONCLUSÃO

 

Considerando o que foi exposto, é clara a necessidade de uma reformulação na maneira como se 

trabalha o processo de ensino e aprendizado. É extremamente importante, para isto, o investimento em 

projetos que criam novas formas de ensinar;  colocando o aluno como centro de toda aprendizagem; 

estimulando seu lado criativo, interativo, curioso e prático; além da mudança de postura por parte do 

professor, fazendo com que ele se torne, cada vez mais, um profissional interessado, treinado e ciente da 

sua verdadeira função como educador.

 

Esta monografia pesquisou os ambientes de desenvolvimento da Robótica Pedagógica, onde estão 

inseridos conceitos como algoritmo. O algoritmo foi escolhido por atender às características fundamentais 

para um dispositivo pedagógico. Ele leva o aprendiz a construir seu conhecimento, passo a passo, numa 

seqüência finita de ações, fazendo o mesmo trabalhar com projetos que o façam exercitar o raciocínio 

lógico e permitam a ele elaborar suas próprias conclusões.

 

É importante ressaltar a utilização da Robótica Pedagógica como reformadora do processo de 

aprendizagem, ao trabalhar o ensino não como uma transmissão de dados, mas como metodologias que 

provoque  dúvidas,  reflexões  e  mudanças  de  postura  tanto  por  parte  do  aluno  quanto  por  parte  do 

professor.

 

A implantação de uma oficina de Robótica Pedagógica eficiente faz-se necessária à escolha de um 

ambiente de aprendizado que torne possível a prática de todas as afirmações já feitas.



 

Escolhida  esta  metodologia,  espera-se  que  o  leitor  se  torne  mais  questionador,  buscando 

aperfeiçoá-la  e  adequá-la  aos  aspectos  do  algoritmo,  de  acordo  com  seu  ambiente  de 

ensino/aprendizagem. 

 

Sugere-se para trabalhos futuros que novos tipos de exercícios sejam testados e, que o estudo de 

caso seja aprofundado ao nível de questionamentos e formas de avaliação para que se conheça o quanto 

este projeto pode valorizar e facilitar ao processo de aprendizado.

 



 

 

 

 

 

 

Anexo A

 

Resultados Obtidos com o Laboratório de Ciências[13], do Centro Educacional de 

Desenvolvimento Integrado

 

O projeto tem como objetivo: utilizar a Internet para pesquisas e desenvolvimento de projetos; criar 

ambientes  de  pesquisa  e  observação  na  sala  de  aula;  utilizar  a  informática  para  a  dinamização  dos 

projetos;  utilizar  o  método  científico  na  observação  de  fenômenos  naturais;  aprender  a  manipular 

instrumentos de medição de temperatura; aprender a observar e analisar informações a partir dos dados 

coletados. O SCOOL é um projeto científico de alta prioridade para a Missão de Observação da Terra da 

NASA. No SCOOL os alunos fazem observações para o CERES - Clouds and the Earth's Radiant Energy 

Sytem. Os CERES são instrumentos científicos e satélites que ficam na órbita terrestre. Os cientistas estão 

usando o CERES para estudar como as nuvens podem afetar o clima na Terra. O projeto consiste em 

observações, tabulação de dados e envio das informações para uma central da NASA, onde são feitas as 

comparações  com os  dados coletados  pelos  satélites  meteorológicos.  Os alunos  têm que observar:  a 

formação  das  nuvens,  o  tipo  de  nuvem,  a  opacidade  visual,  a  altura  das  nuvens,  a  temperatura  no 

momento da observação, a pressão do ar e a umidade relativa do ar. As observações para coleta dos dados 

são realizadas  no mesmo dia  e  hora da  passagem do satélite  pelo Município onde  está  localizado o 

colégio, no nosso caso, em Petrópolis. Assim, o satélite reporta os dados colhidos na órbita terrestre e 

nossos alunos, os dados colhidos da Terra. Esses dados são comparados e analisados pelos cientistas. 

Acrescentamos a verificação da variação de temperatura diária no Centro de Petrópolis. Nesta parte do 

projeto  os  alunos  medem a  temperatura  a  cada  dia  sempre  no  mesmo  horário.  Após  o  período  de 

observação, tabulação dos dados e envio das informações, nossos alunos elaboram um relatório final com 

todos os dados colhidos e disponibilizam-no na Internet com as respectivas análises. Em nosso relato 

pretendemos apresentar o projeto como um todo, sua integração com outros aspectos da sala de aula e o 



testemunho dos alunos participantes.

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<conio.h>

#include<dos.h>

#include<math.h>

 

 

 int i1=0,i2=0,i3=0;

 

 int Max1=850 ,Min1=0,a1=0,

        Max2=300,Min2=0,a2=0,

        Max3=1500 ,Min3=0,a3=0;

 

 

                                    // valm

 

 char *p1[]=     {"00010000",

                                    "00011000",



                                    "00001000",

                                    "00101000",

                                    "00100000",

                                    "00100100",

                                    "00000100",

                                    "00010100"};

 

 

unsigned int bi_to_int(char *str){

 unsigned int x=0;

 if(str[0]=='1') x=x+pow(2,7);

 if(str[1]=='1') x=x+pow(2,6);

 if(str[2]=='1') x=x+pow(2,5);

 if(str[3]=='1') x=x+pow(2,4);

 if(str[4]=='1') x=x+pow(2,3);

 if(str[5]=='1') x=x+pow(2,2);

 if(str[6]=='1') x=x+pow(2,1);

 if(str[7]=='1') x=x+pow(2,0);

 return(x);

}

 

 

void move(int d1,int d2, int d3)

{int movimento;

 if(d1<=Max1 && d2<=Max2 && d3<=Max3)

 do{  movimento=0;

            if(a1>d1){a1--; i1--;movimento=1;}



            if(a2>d2){a2--; i2--;movimento=1;}

            if(a3>d3){a3--; i3--;movimento=1;}

            if(a1<d1){a1++; i1++;movimento=1;}

            if(a2<d2){a2++; i2++;movimento=1;}

            if(a3<d3){a3++; i3++;movimento=1;}

            gotoxy(10,10);

            printf("a1=%d   a2=%d    a3=%d   " ,a1,a2,a3);

 

            if(i1>7) i1=0;

            if(i2>7) i2=0;

            if(i3>7) i3=0;

 

            if(i1<0) i1=7;

            if(i2<0) i2=7;

            if(i3<0) i3=7;

 

            outportb(0x378,bi_to_int(p1[i1])+bi_to_int("01000000"));

            outportb(0x378,bi_to_int(p1[i1])+bi_to_int("00000000"));

 

            outportb(0x378,bi_to_int(p1[i2])+bi_to_int("10000000"));

            outportb(0x378,bi_to_int(p1[i2])+bi_to_int("00000000"));

            outportb(0x378,bi_to_int(p1[i3])+bi_to_int("00000001"));

            outportb(0x378,bi_to_int(p1[i3])+bi_to_int("00000000"));

            delay(10);

             }while(movimento);

}

void fim() {



 move(0,0,0);

 delay(500);

 outportb(0x378,bi_to_int("11000001"));

 outportb(0x378,bi_to_int("00000000"));

}

 

void gira(int x){move(x,a2,a3);}

void garra(int x){move(a1,x,a3);}

void altura(int x){move(a1,a2,x);}

 

#define inicio void main(){

#define fim fim();}

#define var int

 


