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Resumo—Neste trabalho apresenta-se uma proposta
metodológica para auxiliar o ensino de alunos do ensino
fundamental, utilizando como ferramenta o kit de ro-
bótica Lego Mindstorm em conjunto com seu software
de controle. Para esta pesquisa foram desenvolvidas e
ministradas aulas teóricas e práticas para alunos do 6º
ao 9º ano da rede municipal de ensino de Mossoró-RN,
ao todo foram contempladas 6 escolas diferentes, cada
escola, com uma média de 40 alunos, divididos em 4
turmas de até 10 alunos. Cada aula tinha duração de 4
horas, durante os encontros apresentava-se atividades
que visavam introduzir aos alunos conceitos de lógica,
algoritmo, além de outras matérias como matemática,
física e geometria. Em todas as atividades era possível
se observar a enorme contribuição dada pelo uso do
robô como ferramenta de ensino, uma vez que com
ele podíamos demonstrar conceitos abstratos de forma
concreta.

Index Terms—Robótica, Lego Mindstorm, Ensino.

I. Introdução
O uso de tecnologias facilitadoras é cada vez mais

comum, chegando ao ponto de não poder mais ser consi-
deradas dispensáveis [1]. Essa tendência não é tão recente,
pois em 1990 já era observada e discutida por estudiosos,
dentre eles o sociólogo americano Daniel Bell, precursor do
termo Sociedade da Informação (IS do inglês, Information
Society), segundo ele ”os serviços e a estrutura central
da nova economia seriam baseados na informação e no
conhecimento” [2]. Vemos que essa ideia de fato tem se
concretizado com o passar dos anos, o avanço nas tecnolo-
gias de comunicação fazem com que todos tenham acesso
a informação de forma mais rápida. Essa rapidez força os
métodos e os tipos de ensino a serem atualizados para
poder acompanhar a velocidade com que a informação
trafega.

O ato de ensinar não se resume apenas a transmitir
informações. Segundo Cortelazzo [3] ”Ensinar é fazer com
que os alunos se comprometam num questionamento dialé-
tico de princípios fundamentais, desenvolvam estratégias
de discussão de verdades estabelecidas É fazer com que
analisem argumentos pró e contra e buscando a validação
ou a contestação de hipóteses e crenças”. Portanto o
ensinar, e consequentemente o aprender, não se dá apenas
com a transmissão de conteúdos. Transformar experiên-
cias que outrora eram apenas teóricas, em algo tangível

proporciona uma eficácia muito maior no ato de ensino
aprendizagem, neste ponto que a robótica se mostra inte-
ressante, Martins define robótica como sendo ”A ciência
dos sistemas que interagem com o mundo real, com pouco
ou mesmo nenhuma intervenção humana” [4]. Ullrich de-
fine o termo robô como um equipamento multifuncional
e reprogramável, projetado para movimentar materiais,
peças, ferramentas ou dispositivos especializados através
de movimentos variáveis e programados, para a execução
de uma infinidade de tarefas [5]. Este campo de estudo
possui uma ampla capacidade interdisciplinar, sendo assim
muito eficiente para ser usado como ferramenta de ensino,
quando utilizado desta forma se dá o nome de Robótica
Educacional (RE). Com a utilização de kits de prototi-
pagem, é possível tirar a abstração de diversos conceitos
computacionais.

A. Motivação
Praticamente todos os dias são realizados novos lança-

mentos tecnológicos, consequentemente alguns conceitos
computacionais de lógica e programação, que anterior-
mente eram necessários apenas para aqueles indivíduos
cujo os trabalhos exigiam conhecimentos específicos, se
tornam mais presentes e necessários na vida dos cidadãos
comuns. Mesmo que este não esteja inserido em um cenário
onde ele trabalhe diretamente com tais conceitos, caso o
indivíduo esteja alheio a esses conhecimentos, ele ficará a
margem do desenvolvimento tecnológico. Tendo em vista
essa tendência de avanços tecnológicos crescentes, se torna
interessante que uma maior parcela da população seja,
pelo menos, introduzida a tais conceitos o quanto antes.

Nesse cenário, por meio da RE temos a possibilidade
de apresentar e introduzir, de maneira simplificada, co-
nhecimentos técnicos a cerca de programação e lógica de
algoritmo, de uma forma precoce. Ao capacitar a popula-
ção nessas áreas, nós aumentamos a capacidade da mesma
de compreender e trabalhar com as tecnologias vindouras.

B. Objetivos
1) Objetivos gerais: Propor uma metodologia para en-

sino de robótica voltada a alunos do 6º ao 9º anos do
ensino fundamental.



2) Objetivos específicos:
• Melhorar a capacidade de jovens e crianças de ab-

sorver e compreender novos conhecimento, utilizando
metodologias que auxiliem o desenvolvimento de ha-
bilidade e competências ligadas a raciocínio lógico,
pensamento matemático, através da RE.

• Analisar Kits de robótica educacional existentes no
mercado.

• Analisar desempenho apresentado pelos alunos que
passaram pelo Projeto de ensino através da robótica
educacional (PENSARE).

II. Robótica educacional
A. Contexto histórico da robótica

Os primeiros usos do termo Robótica derivado do termo
robot remontam aos primórdios da história, no qual era
citada em mitos que falavam sobre mecanismos que ganha-
vam vida. Os primeiros modelos robóticos que sugiram na
civilização grega, eram representados tendo forma humana
ou animal e eram construídos com sistemas de pesos e
bombas pneumáticas. Até esse momento tais mecanismos
não possuíam nenhuma importância econômica, nem eram
adquiridos para um fim específico. Apenas posteriormente,
por meio de contribuições feitas por cientistas árabes, que
o conceito de criar robôs com o objetivo de suprir as
demandas da necessidade humana, foi adicionado a ideia
tida até então de robótica.

Mesmo que seu estudo tenha começado há muito tempo,
a primeira menção ao termo robótica registrada na li-
teratura, foi em feita pelo cientista e escritor de ficção
Isaac Asimov, em 1942. Este autor também foi o respon-
sável por definir as tão conhecidas ”três leis da robótica”.
Atualmente, tais leis são entendidas apenas de forma
fictícia, uma vez que hoje os estudos na área não procuram
unicamente criar imitações humanas.

O primeiro robô industrial foi o Unimates, desenvolvido
por George Devol e Joe Engleberger , sob a patente de
codigo ”US474574A”, no final da década de 50. As pri-
meiras patentes de máquinas transportadoras pertenceram
a Devol. Máquinas essas que eram robôs primitivos que
removiam objetos de um local para outro. Engleberger,
por sua vez, pela construção do primeiro robô comercial
foi apelidado de ”pai da robótica”. Outro dos primeiros
computadores foi o modelo experimental chamado Sha-
key, desenhado para pesquisas em Standford, no final da
década de 60.

B. Robótica no ensino
A tarefa de ensinar é desafiadora independente do local

onde ela seja desempenhada, desta forma é necessário
buscar meios para melhorar a experiência de ensino apren-
dizagem. O uso da robótica como ferramenta de ensino
é uma prática que vem ganhando notoriedade, tendo em
vista o aumento do número de cursos que passaram a
adotar a robótica como ferramenta de ensino nos últimos
anos, isto pode ser visto pelos trabalhos publicados por

[6], [7] e [8]. A chamada RE procura transformar de
forma positiva o modelo convencional de ensino e essa
transformação vale principalmente, mas não apenas, para
o campo das ciências exatas.

O conceito de RE constitui-se no uso de equipamentos
programáveis e modularizáveis para auxiliar no aprendi-
zado de disciplinas da grade curricular do ensino funda-
mental, médio e até mesmo da graduação. Para tirar o
melhor proveito deste tipo de ensino, existem no mercado
diversos modelos de kits de robótica voltados, não apenas,
mas principalmente para esta finalidade, esses equipamen-
tos abrangem os mais diversos níveis de conhecimento,
desde aqueles destinados para estudantes que possuam um
maior conhecimento técnico da área como por exemplo o
Arduino1 e Raspyberry pi2, que são placas bem conhecidas
e difundidas entre os entusiastas da área, por proporcionar
uma vasta gama de possibilidades de aplicações. Porém
esses kits exigem um nível de conhecimento técnico sobre
eletrônica, mecânica e programação, relativamente mais
elevado, pois o nível de abstração desses modelos é muito
baixa. Estes equipamentos tem a vantagens de propor-
cionar um maior controle sobre aquilo que está sendo
realizado e também possuir uma vasta comunidade que
contribui para difusão desses equipamentos [9] e [10]. A
figura 1 apresenta um exemplo de cada uma das duas
placas citadas anteriormente.

Figura 1. Placas de microcontrolador Arduino e RaspiBerry pi

Fonte: a [9], b [10]

Como também existem os kits voltados para uma apli-
cação mais didática propriamente dita, como por exemplos
os kits de robótica LEGO Mindstorm NXT, LEGO Minds-
torm EV3 e também kits nacionais como o PETE. Dife-
rentemente dos exemplos anteriores, que são mais voltados
a um público com um nível de conhecimento prévio inter-
mediário e que deseja prototipar uma solução comercial de
algum produto, estes kits visam principalmente facilitar a
introdução da robótica para aqueles indivíduos que pos-
suam pouco ou até mesmo nenhum conhecimento técnico
prévio. Pelo fato desses kits proporcionarem um alto grau
de abstração dos conceitos técnicos mais avançados, como
por exemplo tensão, tipos de dados, pinagem, leitura de
dados, aterramento, entre outros. Eles se tornam ideais
para serem utilizados no ensino, pois dão as condições

1ct. <https://www.arduino.cc/>
2ct. <https://www.raspberrypi.org/>



para o educador se preocupar em transmitir apenas o
conhecimento específico que deseja ser ministrado.

III. Estrategias de ensino
O ato de ensinar é muito mais complexo do que apenas

verbalizar seu conhecimento diante de uma plateia de
ouvinte, é necessário se valer de estrategias para que os
educandos tenham condições de absorver a maior quanti-
dade de conhecimento possível. Para Sancho [11].

Devemos considerar como ideal um ensino usando
diversos meios, um ensino no qual todos os meios deveriam
ter oportunidade, desde os mais modestos até os mais
elaborados: desde o quadro, os mapas e as transparências
de retroprojetor até as antenas de satélite de televisão. Ali
deveriam ter oportunidade também todas as linguagens:
desde a palavra falada e escrita até as imagens e sons, pas-
sando pelas linguagens matemáticas, gestuais e simbólicas

A. Metodologias ativas
Metodologias ativas são uma forma de desenvolver o

processo do aprender utilizado por professores na busca
de conduzir a formação crítica de futuros profissionais nas
mais diversas áreas [12]. Este tipo de metodologia tem
por principal objetivo instigar a curiosidade do educando,
quebrando o modelo convencional de ensino unilateral, em
que o professor é tido como detentor de conhecimento, e o
aluno como receptor passivo do conteúdo ministrado pelo
palestrante.

Dentre as metodologias ativas podemos citar como
exemplo o aprendizado baseado em problema (PBL), se-
gundo Filho [13] , ”PBL é essencialmente um método de
ensino-aprendizagem que utiliza problemas da vida real
(reais ou simulados) para iniciar, enfocar e motivar a
aprendizagem de teorias, habilidades e atitudes.”. Nessa
metodologia, o professor atual como mediador do apren-
dizado, de forma a levar o educando a adquirir o conheci-
mento pelos próprios meios, essa proposta possui algumas
problemáticas, que devem ser tratadas pelo educador, o
mesmo deve ter cuidado com os problemas que serão
apresentados para a turma, o problema proposto não deve
nem ser tão simples a ponto de não apresentar desafio, e
nem tão complexo a ponto de desestimular o educando.

Outra metodologia bastante utilizada para o melhor
desenvolvimento das aulas é a ideia da ”Sala de aula inver-
tida”, pode ser definida de forma simplificada como sendo
uma estratégia onde o aluno tenha acesso ao material
da aula previamente, desta forma ao chegar em sala, o
principal objetivo seja a discussão e o debate do assunto
estudado. Neste cenário o professor é posto como mediador
do debate, e não apenas como detentor do conhecimento
[14].

B. Zona de desenvolvimento proximal
O conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP)

foi desenvolvido pelo psicólogo bielorrusso Lev Vygotsky
[15]. E pode ser definido como a distância existente entre o
que a criança consegue fazer de forma independente (Zona
de desenvolvimento real) e o que ela consegue realizar de

forma assistida ou com o auxílio do professor, pais ou outra
criança em um nível de desenvolvimento mais avançado
(Zona de desenvolvimento potencial), podemos entender
melhor esse conceito através da imagem na Figura 2.

Contudo, o processo de criação de uma ZDP não é tão
simples, é necessário estruturar o ambiente de forma que
a diferença de conhecimento entre os indivíduos na ZDP
não seja tão distante a ponto de dificultar a aprendizagem,
e nem tão próximo a ponto de não gerar avanços signifi-
cativos. Também é importante salientar que as ZDP’s não
são estáticas , cada interação gera mutações no diferencial
entre os limites inferior e superior, assim sendo a cada
mudança os indivíduos na ZDP se tornam mais capazes do
que eram anteriormente, sendo aptos a concluir de forma
eficiente novas tarefas e adquirir novos conhecimentos.

Figura 2. Representação gráfica da estrutura de uma Zona de
desenvolvimento proximal

Fonte: Autoria própria

IV. Equipamentos de robótica

Esta seção aborda os diferentes equipamentos utilizados
para o desenvolvimento das aulas, serão elencadas as
vantagens e desvantagens de cada modelo, e apresentados
os motivos da escolha ou descarte de cada um dos kits
apresentados. Os kits analisados foram:

• Kit ALPHA
• Plataforma LEGO de robótica, modelos NXT e EV3

A. Kit ALPHA

Os kits ALPHA são produtos de uma empresa nacional
chamada PETE [16], esta empresa já se encontra no mer-
cado a cerca de 10 anos, com sede na cidade de São Carlos
– SP, seu objetivo é desenvolver soluções em robótica
educacional, sendo os kits ALPHA Mecatrônica e ALPHA
maker seus principais produtos (Figura 3). Estes kits são
constituídos basicamente da mesma forma: controlador,
software de programação, peças de montagem, sensores
e atuadores. A diferença básica entre estes dois modelos
são a quantidade de peças presentes em cada um.



Figura 3. Kits ALPHA mecatrônica e ALPHA maker

Fonte: [16]

Este kit foi desenvolvido de forma a ser compatível
com plataformas de programação como Arduino e Scratch,
além do seu software de programação próprio chamado
LEGAL. Seus componentes estruturais são fabricados em
alumínio reciclado, e podem ser facilmente replicadas
por um profissional capacitado, já seus encaixes e juntas
são feitos com uso de parafusos, porcas e arruelas, que
são componentes de fácil aquisição em qualquer loja de
ferramentas. Essas características representam uma das
principais vantagens deste kit. Em contra ponto, o fato
de optarem um modelo de montagem mais mecânico, e
próximo aos utilizados no mundo real, exige que o nível
de destreza seja mais elevador por parte do indivíduo que
utilizará o equipamento.

1) Programar: No modo programar, os comandos do
LEGAL são inseridos linha a linha através de alguns co-
mandos simplificados para que alunos e professores possam
concentrar a maior parte dos esforços em compreender o
funcionamento da lógica da programação em vez de se
preocupar em como os comandos são escritos, conforme
apresentado na figura 4.

Figura 4. Interface de programação do LEGAL

Fonte: [16]

2) Controlar: O modo controlar, é destinado a reali-
zar leituras dos componentes conectados ao controlador.
Desta forma é possível saber quais são os valores que os
sensores estão retornando ou qual é o estado dos atuadores
conforme mostrado na Figura 5. Este ambiente é útil para
que os usuários possam realizar leituras que utilizarão em
suas programações.

Figura 5. Interface de leitura software LEGAL

Fonte: [16]

3) Coletar Dados: Neste ambiente, é possível progra-
mar o módulo de controle para coletar dados de forma
autônoma ou realizar coleta de dados em tempo real.
Na Figura 6 temos um exemplo de coleta de dados em
tempo real, utilizando dois sensores de luz e um sensor de
temperatura.

Figura 6. Interface para coleta de dados software LEGAL

Fonte: [16]

B. Plataformas LEGO de robótica
A LEGO é uma empresa fundada em meados de 1936

na Dinamarca, com a intenção de criar brinquedos que
estimulassem a criatividade e a curiosidade nas crianças,
mesmo após quase um século, essa missão ainda continua a
mesma, foi assim que começaram a desenvolver os sistemas
de robótica Mindstorm. Esta plataforma foi idealizada
de forma a abstrair a maior parte dos conceitos mais
complexo de mecânica e programação, sendo capaz de
apresentar ao usuário um produto extremamente simples
e intuitivo de ser utilizado. No presente trabalho iremos
falar dos 2 últimos modelos de controladores da empresa:
NXT e EV3.

De forma geral, ambos os equipamentos são compatíveis
com todos os blocos de montagem LEGO, isso por si
só já se configura uma vantagem gigantesca para este
produto, tendo em vista a variedade de peças estruturais
disponibilizadas pela empresa.



1) Mindstorm NXT: Esta é a segunda versão de contro-
ladores desenvolvida pela LEGO, o componente principal
deste kit é seu controlador, o qual recebe o nome de NXT.
Juntamente com o equipamento, também temos o software
para controle e programação do mesmo. Todo o equipa-
mento é construído de forma a manter a simplicidade e
intuitividade, tanto os sensores quanto os atuadores são
do tipo plug and play (PaP), onde é necessário apenas
conectar o modulo desejado ao equipamento e o mesmo
estará pronto para o uso. Na figura 7 podemos ver o
controlador NXT e a interface do software de controle.

Figura 7. Controlador e software Mindstorm NXT

Fonte: [17]

Fisicamente falando o controlador NXT conta com um
Display LCD , 4 botões de controle, 4 entradas de sensores,
3 saídas para motores , uma entrada para conexão de
dados e 32 orifícios destinados a conectar as peças estru-
turais. Na figura 8 apresenta-se a ficha técnica do NXT.

Figura 8. Ficha técnica NXT

Fonte: [17]

2) Mindstorm EV3: Até o momento em que este tra-
balho foi escrito, o EV3 é o modelo mais avançado desen-
volvido pela empresa LEGO. Fisicamente este modelo é

muito semelhante a sua versão anterior, suas dimensões
e peso permaneceram praticamente inalteradas, o motivo
disso é manter a compatibilidade com as versões anteriores
dos equipamentos. Todos os sensores atuadores e peças es-
truturais produzidas para a versão NXT, são compatíveis
com o EV3. Na figura 9 apresenta-se o Ev3 ao lado da sua
ficha técnica.

Figura 9. Controlador EV3 e Ficha técnica do EV3.

Fonte: [18]

Juntamente com a atualização do controlador, foi reali-
zada uma reformulação do software MindStorm conforme
apresentado na figura 10. Observa-se que a nova interface
também trabalha com a linguagem de blocos, semelhante
a sua versão anterior, porém essa versão tem suporte
para alguns sensores disponíveis apenas para o EV3, um
ponto importante é a existência de retrocompatibilidade
do software com a versão anterior do controlador.

Figura 10. Software Mindstorm EV3.

Fonte: [19]

V. Metologia de ensino auxiliada pela robótica
educacional

Esta seção destina-se a descrição da metodologia desen-
volvida para o ensino dos conteúdos pertinentes ao de-
senvolvimento de habilidades relacionadas a programação.
Estes conteúdos incluem mas não se restringem a : Lógica
matemática, lógica de algoritmo, algoritmo básico, dentre
outras.



A metodologia foi pensada levando em consideração
princípios psicológicos e pedagógicos que auxiliassem e em-
basassem as práticas adotadas, tais como o Construtivismo
descrito segundo Sanchis [20] ”Construtivismo, segundo
pensamos, é esta forma de conceber o conhecimento: sua
gênese e seu desenvolvimento. É, por consequência, um
novo modo de ver o universo, a vida e o mundo das relações
sociais”. E o Cognitivismo descrito por Miranda [21] como
”a área de conhecimento que se propõe em estudar como
as pessoas são capazes de perceber, aprender, lembrar e
pensar sobre determinadas situações da vida, ou seja, se
propõe a estudar os processos mentais dos indivíduos”.
Tendo como principal objetivo facilitar e agilizar o ato de
ensino aprendizagem, não só da robótica, como também
das diversas disciplinas que compõem a grade curricular
do ensino fundamental.

As aulas elaboradas por meio da metodologia desenvol-
vida, eram ministradas a turmas compostas por alunos
em parte selecionados por meio de prova, e em parte
por indicação da coordenação dos colégios. Desta forma
é possível obter uma maior heterogeneidade com relação
aos alunos que participam das aulas.

A. Apresentação e desenvolvimento das aulas
As aulas são elaboradas visando atender uma turma

mista de até 10 alunos, as turmas são compostas por
alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Para as
aulas são utilizados de 2 a 3 kits de robótica, composto
por 1 controlador NXT, 1 conjunto de de sensores
compatíveis com o controlador, 1 conjunto de motores e
um pacote de peças estruturais variadas. As aulas são
divididas em duas partes principais, sendo elas a parte
teórica e a parte prática. Em cada aula é escolhido um
tema do cotidiano ou da matriz curricular dos alunos, e
o mesmo servirá para guiar o desenvolvimento da aula
segundo o roteiro apresentado a seguir.

• 1º parte da aula destinada a apresentar a aula teórica.
1) Apresentar o tema a ser discutido em aula.
2) Criar um espaço para debate sobre o tema pro-

posto.
3) Exemplificar e resolver alguns problemas, neste

momento os problemas são resolvidos prioritari-
amente pelos professores.

4) Dividir os alunos em grupos e propor problemas
para serem solucionados em equipe.

• 2º parte da aula destina as atividades práticas.
1) Propor um problema a ser resolvido.
2) Apresentar conceitos mecânicos e de programa-

ção necessário para solucionar o problema pro-
posto.

3) Caso necessário, disponibilizar roteiro de mon-
tagem, conforme apresentado na figura 11.

4) Dividir os alunos em equipes para solucionar o
problema proposto.

5) Acompanhar e auxiliar a montagem e programa-
ção dos robôs.

Figura 11. Trecho de descrição de montagem

Fonte: autoria própria

1) Aula teórica: O primeiro momento das aulas são
destinadas a apresentar a teoria dos assuntos a serem
apresentados, em média este momento compreende 1/3
do tempo destinada ao encontro, este momento tem por
objetivo apresentar os conhecimentos necessários para a
compreensão e desenvolvimento das atividades a serem
propostas. Além de também ser um importante momento
de interação entre os próprios alunos, e também dos alunos
com o professor.

Como forma de estimular e instigar os alunos, além das
convencionais aulas expositivas, as aulas também são ela-
boradas em sua grande parte se utilizando de metodologias
ativas. Dentre elas uma das mais utilizadas é a conhecida
como PBL, como já foi dito em seções anteriores, esta
metodologia tem por objetivo apresentar um problema, e
através da discussão em conjunto, chegar a uma solução.

O início da aula se dá com a proposta de um tema que
será trabalhado durante a aula, os temas abordados são
escolhidos dentro dos assuntos lecionados em sala de aula
em outras disciplinas da grade curricular. Essa abordagem
visa promover a interdisciplinaridade. Após o tema ser
apresentado à turma, é aberto um momento destinado a
discussão. Neste momento a aula toma uma forma que se
assemelha ao modelo de ”Sala de aula Invertida”.

2) Aula prática: A segunda parte das aulas, que com-
preendem os outros 2/3 do tempo do encontro, são des-
tinadas a parte prática. Neste momento é proposto um
problema aos alunos, o problema tem por objetivo levar o
aluno ao aprendizado de forma natural, Barrows [22] des-
creve os passos básicos que compõem o caminho seguido
pelos alunos na aprendizagem:

1) Organizados em grupos, os alunos recebem um
problema para examinar, discutir e definir como
solucioná-lo, partindo dos conhecimentos que já têm.

2) Os alunos identificam aspectos ou dimensões do pro-
blema que não compreendem ou não sabem (ques-
tões).

3) Os alunos ordenam as questões apontadas por prio-
ridade, planejam e determinam quem, como, quando



e onde elas serão investigadas. Todos tentam buscar
a solução e compartilhar os achados com o grupo.

4) O grupo retoma às questões iniciais e integra os
novos conhecimentos ao contexto do problema.

5) Encontrada a solução do problema, os alunos se
autoavaliam, como indivíduos e como coletivo.

VI. Métodos avaliativos
Os métodos avaliativos utilizados para atestar o conhe-

cimento dos educandos, devem ser escolhidos e utilizados
de forma coerente pelos educadores, uma boa avaliação
é aquela que está de acordo com o que foi ensinado
[23]. A avaliação não deve ser tida apenas como mais
uma métrica, esta deve ser realizada com o objetivo de
identificar pontos a serem melhorados tanto nos alunos
quanto nos professores.

A. Avaliação formativa
Existe uma concepção que o aprender é um processo

longo, no qual o aluno vai reestruturando o conhecimento
a partir das atividades executadas, a avaliação formativa
vem em resposta a essa concepção. Segundo Ballester [24],
se um estudante não aprende, não é apenas porque não
estuda ou não possui as capacidades mínimas, a causa
pode estar nas atividades que não lhes são propostas.
Este tipo de avaliação está diretamente ligada ao feedback.
Quando bem empregado, este processo garante a qualidade
do ensino, pois tem como propósito ajudar o aluno a
melhorar o seu desempenho.

Na avaliação formativa os erros indicam pontos que
devem ser trabalhados. Cabe ao professor avaliar o desem-
penho e o número de alunos com deficiências de aprendi-
zagem, e traçar estratégias de recuperação. A avaliação
formativa pode ser realizada em diversos momentos pelo
professor: diariamente, ao rever cadernos, o dever de casa,
perguntas, participação; ocasionalmente, na realização de
provas ou instrumentos mais ou menos formais; periodica-
mente, na utilização de testes no fim das unidades, projetos
e outros.

Para este trabalho foram adotadas avaliações periódicas,
como forma de avaliar quais alunos apresentavam melhor
desempenho no que se refere aos assuntos relacionados a
robótica. Estes alunos com desempenho acima da média,
seriam selecionados para compor equipes de competição.

B. Avaliação por competição
As competições se caracterizam como uma ferramenta

importantíssima para avaliação de desempenho dos alunos.
Por meio delas é possível avaliar o grau de desenvolvimento
social, a independência frente a problemas, o nível de
conhecimento técnico e a capacidade do aluno aplicar esse
conhecimento em uma situação do mundo real.

Existem diversas competições de robótica a nível nacio-
nal e internacional, porém neste trabalho é tratado apenas
duas delas, sendo elas, a Olimpíada Brasileira de Robótica
(OBR) e a FIRST LEGO League(FLL). Estas competições

foram escolhidas como formas avaliativas, por exigirem
dentro dos seus desafios diversas competências as quais
procura-se desenvolver nos alunos durante as aulas.

1) Olimpíada Brasileira de Robótica: Esta é uma com-
petição de nível nacional, na qual os competidores são
apresentados a um cenário que simula um resgate de
vítima em uma zona de desastre, a competição é organi-
zada por faixa etária, cada faixa apresenta um grau de
complexidade no desafio proposto conforme descrito no
manual de regras da competição [25].

A OBR é dividida em duas modalidades, a modalidade
teórica [26], que se caracteriza por ser uma avaliação for-
mal, na forma de uma prova escrita, esta prova aborda co-
nhecimentos gerais sobre ciências exatas e naturais, e tam-
bém específicos sobre robótica e suas tecnologias, as provas
são elaboradas pelo comitê organizador da olimpíada, e
enviadas via e-mail para os endereços dos responsáveis
inscritos na etapa teórica. Ao responsável que realizou a
inscrição dos competidores, cabe a atribuição de realizar
a aplicação das provas, bem como a correção conforme
gabarito entregue pela organização. É importante menci-
onar que mesmo que tenham o mesmo nome, e que sejam
organizadas pelas mesmas instituições, a OBR teórica e
a OBR prática, acontecem de forma independente, sendo
assim desempenho apresentado em uma, não é considerado
como critério avaliativo para outra.

Na modalidade prática da OBR, descrita através do
manual [27], os competidores são apresentados a um pro-
blema, e devem elaborar uma solução que seja capaz de
resolver as situações propostas de forma autônoma. O
problema base comumente não é muito alterado, estas
alterações tem por objetivo aumentar o grau de comple-
xidade da tarefa, isto é necessário, pois a cada ano os
equipamentos utilizados se tornam mais avançados, e um
desafio que representava um alto grau de complexidade a
alguns anos atrás, hoje pode ser trivial.

O problema apresentado na modalidade prática, de
forma geral, tem por objetivo simular uma zona de desas-
tre, no qual pelo menos uma vítima deverá ser resgatada.
Para isso foi criada uma arena modular separada em 3
seções denominadas ”salas”, a pontuação da equipe é igual
ao somatório das pontuações P atingidas em cada sala, o
resultado final Rf é dado pela fórmula:

Rf =

n∑
1

pn1 +

n∑
1

pn2 +

n∑
1

pn3 (1)

Durante a realização do desafio, a equipe é apresentada
à arena do desafio, e um dos competidores é escolhido
para realizar os lançamentos do robô na arena. Cada sala
recebe uma pontuação individual, conforme descrito no
parágrafo anterior. A partir do momento que o competidor
lança o robô na arena, o mesmo tem até 3 tentativas
para resolver cada sala, caso não consiga resolver uma sala
completamente nesse intervalo, é contabilizada a melhor
pontuação dentre as tentativas realizadas. Os desafios



possíveis de surgir em cada sala estão descritos no manual
da competição, bem como também as formas aceitáveis de
serem solucionados. É importante mencionar que o manual
descreve as formas como o desafio poderá ser apresentado,
cabe aos competidores, avaliar as possibilidades, e criar
um plano para realizar as tarefas, independentemente de
como ela se apresentem.

2) FIRST LEGO League: A FLL é uma competição
organizada pela FIRST, sigla para ”For Inspiraion Re-
cognition of Science Technology”, uma organização sem
fins lucrativos que tem o objetivo de divulgar a ciência e
tecnologia no mundo, juntamente com a LEGO. Esta é
uma competição de carácter internacional, contando com
etapas reginais, nacional e internacional. A nível de Brasil
a competição é organizada pelo SESI. Neste torneio, os
competidores são avaliados segundo 3 aspectos: Desafio
do robô; Projeto de pesquisa e Core Values (Valores do
Coração). Cada aspecto é avaliado de forma qualitativa,
isso é feito utilizando um documento chamado de rubricas,
elas fornecem uma espécie de roteiro para que tanto o
avaliador quanto o avaliado, possam se guiar com relação
aos pontos que devem ser abordados em cada aspecto da
competição.

A competição ocorre por temporadas, em cada tem-
porada é apresentado um tema, ao qual conduzirá todo
o desenvolvimento das atividade do torneio. Juntamente
com a apresentação do tema da temporada, também é
apresentado a arena do desafio do robô, esta arena é
chamada de ”tapete”, o tapete consiste em uma impressão
em papel especial, a qual possui marcações específicas para
posicionamento das missões, e um conjunto de montagens
as quais serviram como as missões propriamente ditas.

Juntamente com o tapete, também é disponibilizado o
manual da temporada, ele contém a descrição das missões
e a forma como cada uma deve ser realizada para obtenção
das pontuações. Note que diferentemente do desafio da
OBR, onde os competidores só tem acesso ao desafio
real no momento da competição, na FLL os competidores
recebem a descrição exata do desafio que vão realizar
durante o torneio, o objetivo neste caso é avaliar como os
competidores realizam as provas da forma mais eficiente
possível.

No desafio do robô, os avaliadores julgam, dentre ou-
tros pontos, a estrutura mecânica do robô, o grau de
complexidade da programação desenvolvida e as estraté-
gias adotadas para solucionar o desafio proposto. Além
do desafio do robô propriamente dito, neste evento, os
competidores também são desafiados a apresentarem um
projeto de pesquisa dentro do tema sugerido, o projeto
deve cumprir os princípios básicos da investigação cien-
tífica descritos por René Descartes [28], onde os alunos
devem, primeiramente, observar um problema do mundo
real, formular hipóteses sobre este problema, e propor
soluções ao problema encontrado. É importante que as
soluções apresentadas sejam possíveis de se implementar.
Com relação a avaliação de Core values, o que é esperado

de se observar é a consciência social dos alunos e como
os mesmo desenvolvem e desenvolveram os seus trabalhos
em grupo. Essa avaliação um tanto quanto mais subjetiva,
leva em consideração toda a experiência vivida pelo aluno
enquanto componente participante de um grupo.

VII. Resultados
Para validação da metologia, foi realizada uma análise

estatística tomando uma amostragem de 32 alunos do 6º
ao 9º ano, de 4 escolas diferentes. As escolas utilizadas
foram as: 1 - Escola Municipal José Benjamim; 2 - Escola
Municipal Senador Duarte Filho; 3 - Escola Municipal Ma-
rineide Pereira da Cunha; 4 - Escola Municipal do Rotary.
A amostragem foi dividida em alunos participantes e não
participantes da robótica, sendo esta uma razão de 50%.
A análise dos alunos foi feita tomando por base as notas
obtidas pelos menos nas disciplinas da matriz curricular.
As notas dos alunos são apresentadas nas tabelas I e II.

Tabela I
Amostra de dados de alunos participantes das aulas de

robótica, dos anos entre 2014 a 2019

Participantes da robótica
Português Matemática Ciência História Geografia Inglês Escola

6.8 7.1 7.1 8 6.5 8 1
8.7 8.9 8 7.5 7.7 9.1 1
7.2 7.6 7.6 6.8 6.5 7.8 1
8.5 8.9 9.1 9.3 8.6 9.2 1
9.1 8.9 8.5 9.4 9.1 9.5 1
8.5 9.4 9 8.1 8.2 9.9 1
7.3 8.4 7.7 8.8 7.8 9.8 1
8.9 9.2 8.4 9.1 9 9.1 1
6.7 7.8 7.3 8.6 7.7 7.4 1
8.8 9.4 7.8 8.6 8 9 1
7 7.8 7.4 7.6 7.5 8.2 1

7.8 8.4 9 7.5 8.6 9.2 1
5.5 6 7.2 6.9 7.1 6.5 2
6.3 6.7 7.1 5.4 7.2 7 2
9.5 9.9 9.7 9.9 9.9 9.8 2
7.8 8.3 8.3 8.5 8.7 8.3 4

Tabela II
Amostra de dados de alunos não participantes das aulas de

robótica , dos anos entre 2014 a 2019

Não participantes da robótica
Português Matemática Ciência História Geografia Inglês Escola

5.1 5 6 6.5 6.1 5.3 2
3.5 5.7 4.7 6.3 6 5.4 2
6 6.6 6.2 6.6 6.4 7.2 2
6 7.4 6.6 6.7 6 7.5 2

6.6 8 7.1 7.5 6.6 7.7 4
6.9 6.3 7.5 6.7 7.9 7 3
7.3 6.5 8.3 7.3 6.8 6.8 4
8.1 8.6 8.9 7.1 8.2 8.3 1
6 5.7 6.5 6 6.1 7.3 1

6.1 6 6.5 6.2 6.2 7.9 1
6 6.3 7.6 6.2 6 6.7 1

9.2 8.9 8.5 8.7 9.6 8.4 1
5.4 6.4 6.5 5.8 6 6.8 1
6.4 5.6 6.4 6.5 6.5 7.5 1
5.8 6.8 7.1 7.1 6.1 7.3 1
4.3 5 6.4 6 6.5 6.1 3

Com base nos dados presentes nas tabelas, foram plota-
dos 5 histogramas afim de obter uma melhor visualização
da variação das notas em cada uma das 5 matérias listadas
na amostragem. Estes histogramas podem ser vistos nas
figuras de 12 a 16.



Figura 12. Notas de português.

Fonte: Autoria própria

Figura 13. Notas de matemática.

Fonte: Autoria própria

Figura 14. Notas de geografia.

Fonte: Autoria própria

Figura 15. Notas de ciência.

Fonte: Autoria própria

Figura 16. Notas de inglês.

Fonte: Autoria própria

Com base nos histogramas apresentados nas figuras 12,
13, 14, 15 e 16, podemos constatar algumas tendências,
muitas vezes as notas obtidas pelos alunos participantes
das aulas de robótica, costumam ser melhores do que a dos
não participantes. Esta tendência esta presente em todas
as disciplinas avaliadas.

A priore os dados indicam uma melhora na capacidade
de assimilação dos conteúdos por parte dos alunos da
robótica, porem ainda não são conclusivos, pois com o
tamanho e as variáveis da amostragem estudada não é
possível definir que a melhora destes alunos se deve direta
e exclusivamente pelas aulas de robótica.

VIII. Considerações finais
Existe uma diversidade de desafios vinculados ao ato

de ensinar, dentro deste contexto onde todo dia são
apresentados novas situações, a robótica surge como uma
alternativa para aprimorar as formas de ensino. A robótica
educacional como uma ferramenta voltada a auxiliar o
aprendizado, tem sido amplamente difundida em todo
o Brasil, compondo hoje a grade curricular básica em
diversas instituições de ensino pelo país.

Encontrar a melhor forma de introduzir essa matéria na
grade curricular é crucial, a metodologia apresentada no
presente trabalho, visa mostrar uma forma efetiva para
o ensino de robótica a alunos do ensino fundamental.
Tal metodologia abrange diversos aspectos do ensino-
aprendizagem como também as formas de avaliação.

A. Trabalhos Futuros
A seguir são apresentados alguns pontos que podem ser

desenvolvidos em futuras pesquisas.
• Desenvolver um sistema para acompanhamento das

aulas
• Realizar levantamento de dados de desempenho esco-

lar, antes e depois das aulas de robótica.
• Elaborar apostilas para utilização em aula.
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