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Iniciamos com a definição de robô e Robótica, mostramos o filme do Big Dog (robô de carga do 
exército americano.

 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.

 Robótica é a “Ciência dos sistemas que interagem com o mundo real, com  
pouco ou mesmo nenhuma intervenção humana” 

As  unidades  curriculares  que  podem se  beneficiar  da  robótica  são métodos  matemáticos,  
robótica,  visão  computacional,  inteligência  artificial,  computação  gráfica,  programação,  
engenharia  de  software,  telerobótica,  interação  humano-robô,  aprendizado  de  máquina,  
nanotecnologia e háptica

Tópicos computacionais que podem ser trabalhados com a robótica são odometria, autonomia,  
resolução  de  problemas,  heurísticas,  modelos  matemáticos  (físicos)  da  cinemática  e/ou  
dinâmica,  mapeamento,  planejamento  de  movimento,  controle  de  movimento,  controle  de  
força, háptica, programação, design de robô e detecção de obstáculos.

Então, passamos à definição de robótica pedagógica como “Termo utilizado para caracterizar  
ambientes de aprendizagem que reúnem materiais de sucata ou kits de montagem compostos  
por peças diversas, motores e sensores controláveis por computador e softwares que permitam  
programar de  alguma forma o  funcionamento dos  modelos  montados.”  Sempre  tendo em 
mente que a robótica educacional:

 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, Matemática, Física) 

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

Os principais kits para se fazer robótica educacional são:

1) Kit da LEGO Mindstorm vem com peças (de encaixe) e softwares



2) Kit ALFA da PNCA (brasileiro) vem com peças 9de encaixe e parafusos) e software

3) Kit da VEX vem com peças (parafusos e hastes) e software (textual) 

4) Kit da FischerTechnique (empresa alemã com representantes em Curitiba-PR)

5) Kit da XBot (Curumim que vem com robô pronto e software de controle)

6) Robótica com sucata (ou robótica livre)

(Imagem tirada de http://oficinarobotica.blogspot.com)

Em seguida, passamos a apresentar imagens da RoboEduc, tecnologia de robótica desenvolvida 
pela  UFRN,  que  divide  a  programação  de  robôs  em  níveis,  de  acordo  com  a  faixa  de 

http://oficinarobotica.blogspot.com/


desenvolvimento da criança.  A metodologia  é aplicada ao ensino fundamental.  No final,  a 
criança  aprende  a  construir  e  programar  um  robô,  além  de  aprender  sobre  computação 
(tópicos básicos de informática). Após este aprendizado inicial, conteúdos transversais podem 
ser trabalhados com ensino da robótica. A criança aprende de uma forma lúdica.


