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Robótica Pedagógica

� Primeiro Dia, 24/09:

� Introdução à robótica

� Aplicações da robótica

� Robótica e educação – robótica 

� Terceiro Dia, 26/09:

� Introdução ao software RoboEduc

� Utilização do software RoboEduc

� Robótica e educação – robótica 
pedagógica

� Segundo Dia, 25/09:

� Apresentação dos kits de robótica 
LEGO

� Montagem de robôs



Agenda
� O QUE É ROBO?

� O QUE É ROBÓTICA?

� Definição

� Mitologia

� ROBÓTICA E EDUCAÇÃO

� Definição;

� Histórico;

� Material Utilizado;

� Benefícios para Aprendizagem� Mitologia

� Ficção Científica

� Robótica na Realidade

� Benefícios para Aprendizagem

� Metodologia Utilizada

� PROJETO/OFICINAS EM AÇÃO



O QUE É 
UM ROBÔ?UM ROBÔ?



Definição
� Aurélio

� s.m. Aparelho automático, geralmente em forma de boneco, que é
capaz de cumprir determinadas tarefas. / Fig. Pessoa que procede
como um robô, isto é, que executa ordens sem pensar.

� R.I.A (Robotics Industries Association)
� Robô é um manipulador reprogramável e multifuncional projetado para� Robô é um manipulador reprogramável e multifuncional projetado para

mover materiais, partes, ferramentas ou dispositivos especializados
através de movimentos variáveis programados para desempenhar uma
variedade de tarefas.

� Outras
� Um robô é um dispositivo que permite realizar trabalhos mecânicos,

normalmente associados a seres humanos, de uma maneira muito
mais eficiente e sem a necessidade de pôr em risco a vida humana.



Definição

“Eu não posso definir o que é um robô, mas eu conheço 
um quando eu vejo.”um quando eu vejo.”

Joseph F. Engelberger

“pai da robótica”



Características de um robô

� Autônomo

� Pode interagir com o ambiente – atuadores

� Percepção do ambiente – sensores e câmeras� Percepção do ambiente – sensores e câmeras



O QUE É ROBÓTICA?O QUE É ROBÓTICA?



Robótica

� Ramo da tecnologia que engloba mecânica, eletrônica e
computação

� Construção e o controle do robô

� Ciência dos sistemas que interagem com o mundo real, 

com pouco ou mesmo nenhuma intervenção humana. 

(MARTINS, 2006)



Robótica e mitologia

Galatéia:

� Pigmalião

� Escultor� Escultor

� Rei de Cipre



Robótica e mitologia

� Vulcano

� Deus do fogo

� Forjou servos� Forjou servos



História da robótica
� Primeiro projeto de humanóide

� Leonardo da Vinci

� Capaz de sentar e mover os braços, a cabeça e o maxilar

� Jacques de Vaucanson - 1738� Jacques de Vaucanson - 1738



História da robótica

� Unimates

• Primeiro robô industrializado

• George Devol

• Joseph F. Engelberger• Joseph F. Engelberger
� Pai da robótica



História da robótica

� Unimates – década de 50



O termo robô

� O termo robô vem originalmente do idioma checo
‘robota’, que significa “trabalhos forçados”.

� Ele foi criado por Karel Capek (1890-1938), escritor
checo que escreveu um romance famoso em 1921
chamado “R.U.R.” (“Robôs Universais de Rossum”).



O termos robótica
� Isaac Asimov

� Escritor

� 1920-1992

� Leis da Robótica� Leis da Robótica

• Regeriam os robôs no futuro

• Robôs deixam de ser vilões



Leis da robótica
� 1ª Lei: Um robô não pode fazer mal a um ser humano e

nem, por omissão,permitir que algum mal lhe aconteça.

� 2ª Lei: Um robô deve obedecer às ordens dos seres
humanos,exceto quando estas contrariarem a Primeirahumanos,exceto quando estas contrariarem a Primeira
lei.

� 3ª Lei: Um robô deve proteger a sua integridade física,
desde que,com isto, não contrarie a Primeira e a
Segunda leis.



Robótica na ficção científica

� Frankenstein � Frankenstein 

(1817 - Mary Shelley)



Robótica na ficção científica

R.U.R.

� Robôs Universais de Rossum

� Rossum projetou e construiu um� Rossum projetou e construiu um
exército de robôs que acabaram
por se tornarem muito
inteligentes e dominaram o
mundo.

� Introduzido o conceito de uma
linha de montagem, em que
robôs constroem robôs



Robótica na ficção científica

� Metropolis

� Os robôs são retratados como 
vilões

� Escravizaram os seres humanos



Robótica na ficção científica

� Perdidos no espaço

� Seriado dos anos 60

� Robô B9� Robô B9



Robótica na ficção científica

� Star Trek

� 1960 / 1987



Robótica na ficção científica

� O Exterminador do Futuro

� 1984



Robótica na ficção científica



Robótica na ficção científica

� AI

� 2001

� Steven Spiberg� Steven Spiberg



Robótica na ficção científica

� Eu, Robô



Robótica na ficção científica

� WALL-E

� 2008

� Robôs

� 2005



Robôs na atualidade

� Manipuladores industriais

• Forma mais comum de robôs

• Fundição, pintura, soldagem, montagem, 
movimentação de cargas

• Precisão, velocidade, robustez

• A maioria é usada na indústria 
automobilística



Robôs na atualidade

� Exploração espacial

• Spirit

• Mandado para Marte• Mandado para Marte

• Controlado por controle 
remoto



Robôs na atualidade

� Robô para transportar 
cargas

� Big Dog

� Pode carregar até 
154 kg



Robôs na atualidade

� AGV

� Veículos Guiados Automaticamente



Robôs na atualidade

� Robôs e inteligência artificial

� Busca de métodos ou dispositivos 
computacionais que possuam ou 
simulem a capacidade humana de 
resolver problemas, pensar ou, de resolver problemas, pensar ou, de 
forma ampla, ser inteligente.



Robôs na atualidade

� Interação com humanos

� Reconhecimento de voz

� Gestos

� Expressões faciais

� Emoções artificiais

� Personalidade



Robôs na atualidade

� Robôs na medicina



Robôs na atualidade

� Nanotecnologia

� Usados na medicina

� Uso de nanorobô

� Contar a quantidade de 
uma molécula específica 
no sangue



VÍDEOS

APLICAÇÕES DA ROBÓTICA



Vídeos

� Robôs com emoções

� Robô violinista

� Big Dog� Big Dog

� Luta de robôs

� Diferentes tipos de robôs

� Robôs que auxiliam deficientes



Robôs com emoções



Robô Violinista



Big Dog



Luta de Robôs



Diferentes tipos de robôs



Robô que auxilia deficientes



ROBÓTICA E 

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

ROBÓTICA PEDAGÓGICA



Robótica pedagógica
DEFINIÇÃO

“Termo utilizado para caracterizar ambientes de aprendizagem que
reúnem materiais de sucata ou kits de montagem compostos por peçasreúnem materiais de sucata ou kits de montagem compostos por peças
diversas, motores e sensores controláveis por computador e softwares que
permitam programar de alguma forma o funcionamento dos modelos
montados.”

DICIONÁRIO INTERATIVO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

www.educabrasil.com.br



� Não prioriza o aprendizado técnico em robótica.

� Auxilio na transmissão de conteúdos curriculares.
Integra áreas de conhecimento (Design, construção e
programação de robôs, Artes, Português, Ciências...)programação de robôs, Artes, Português, Ciências...)

� Transmissão de conhecimento de informática e
elementos básicos em robótica. (Roda, engrenagens,
polias, motor, etc.)



Histórico
� Precursor: Seymour Papert. 

(Computadores e Educação) 

� 1968: Linguagem LOGO de programação: Antes do Windows e da Internet. 

Permitir que as crianças programassem a máquina em vez de serem programadas 
por elas.

� (CONSTRUCIONISMO de Papert)� (CONSTRUCIONISMO de Papert)

O processo de aprendizado é vivenciado com maior êxito quando ocorre por meio de 
uma ação concreta, capaz de resultar em um produto palpável (Robótica Educativa)

e pertencente ao universo de interesse do aluno.

TARTARUGA DE SOLO (MECÂNICA)

“Objeto-de-pensar-com”



Histórico

Tartaruga virtual � Objetos-de-pensar-com

Tartaruga Virtual foi idealizada para contornar problema de precisão 

dos desenhos efetuados

Mais Veloz / Custo menor

Esse pensamento norteia as Atividades de Robótica 
Pedagógica no Mundo



Histórico

� Parceria entre ambiente LOGO e Brinquedos LEGO.

PRODUTO: LEGO Mindstorms � Constituído por um conjunto de peças 
da linha tradicional (tijolos cheios, placas, rodas) acrescidos de elementos 

da robótica (tijolos vazados, motores, eixos, engrenagens, polias e 
correntes, acrescido de sensores de toque, de intensidade luminosa e de correntes, acrescido de sensores de toque, de intensidade luminosa e de 

temperatura, controlados por um processador programável, o RCX)

� Projeto inspirado por Seymour Papert

� 1980: Comercialização e Difusão da Robótica Educativa 

� Outros Kits e Softwares: CyberBox, Kit da Alfa Hobby, 

Kit ALFA EDUC...

� 2006: Versão LEGO Mindstorms  NXT



Robótica pedagógica no mundo

1. Países como a Holanda e a Alemanha já tem a Robótica
Pedagógica em 100% das escolas públicas. Inglaterra, Itália,
Espanha, Canadá e Estados Unidos caminham na mesma
direção.

2. Alguns países da América Latina já adotam estratégias de
abrangência nacional para a implantação das aulas de robótica
educacional. É o caso, por exemplo, do México e do Peru.

3. O Peru, com o apoio de Banco Mundial, vem estimulando nos
últimos anos a implantação de aulas de robótica educacional nas
escolas públicas.



Benefícios para aprendizagem
Lúdico na aprendizagem



Criatividade

Benefícios para aprendizagem



Pensar - Agir - Refletir

Benefícios para aprendizagem



Interações e Trocas

Benefícios para aprendizagem



Erro Construtivo

Benefícios para aprendizagem



Motivação e Orgulho

Benefícios para aprendizagem



Interdisciplinaridade
Benefícios para aprendizagem



Metodologia utilizada

� Conhecimentos teóricos;

� Montagem do robô (Via Manual ou Livre);

� Programação

� Resolução de atividades propostas, envolvendo 
conhecimentos de outras áreas.



METODOLOGIA UTILIZADA
Ensino Tradicional Ensino Colaborativo

• Estudo Isolado

• Professor Autoridade

• Aprendizagem 

Reativa/Passiva

• Estudo em Grupo

• Professor Orientador

• Aprendizagem  

Ativa/InvestigativaReativa/Passiva

• Memorização de Informação

• Avaliação: PONTUAL, 

SOMATIVA e realizada pelo 

Professor (a).

Ativa/Investigativa

• Discussão e Construção do 

Conhecimento

• Avaliação: CONTUNUADA, 

FORMATIVA e realizada 

Colabrativamente.



Formar Opiniões e Esboçar Soluções



Robótica pedagógica no RN

� Projeto de Inclusão Digital com Robôs (UFRN/DCA)

� Instituto de Neurociências de Natal,� Instituto de Neurociências de Natal,

� RoboEduc



KITS LEGO MINDSTORMS - RCX



KITS LEGO MINDSTORMS - NXT


