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RESUMO 
 

A escola está passando por períodos de mudança e a busca por opções para 
despertar dos estudantes pela ciência e pelo prazer de estudar é constante. 
Principalmente no que se refere ao uso de tecnologias. Entre as possibilidades 
de tecnologias na escola, surge a Robótica Educacional, que tira o estudante da 
cadeira e o coloca numa posição de construtor do seu próprio conhecimento. 
Diante disso, estudos que envolvem Robótica Educacional, especificamente na 
Educação Básica, necessitam de evidências de possibilidades, principalmente no 
que tange seus objetivos, suas tecnologias, disciplinas associadas e resultados. 
Diante desse contexto, este trabalho teve como objetivo um levantamento das 
possibilidades de ensino com a Robótica Educacional, através de um 
mapeamento sistemático. Para tal foi realizada uma busca manual, em bases de 
dados relevantes sobre Tecnologias e Informática na Educação, e obteve-se um 
total de 94 estudos, onde foram identificados 24 estudos primários 
considerados relevantes para responder as questões de pesquisa. A partir da 
análise realizada, o estudo conclui que grande parte das aplicações de Robótica 
Educacional são para incentivar o uso de tecnologias, voltadas para disciplinas 
como Matemática e Física com, em sua maioria, kits LEGO e seus resultados 
evidenciam maior motivação e interesse dos participantes. 

 

Palavras-chave: Robótica Educacional. Educação Básica. Mapeamento 

Sistemático. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

The school is going through periods of change and the search for options to 
awaken in the students the science and pleasure of to study is constant. 
Especially with regard to the use of technologies. Between the possibilities for 
technology in the school, arises the Educational Robotics, that takes the student 
of the chair and puts how a builder of their own knowledge position. Therefore, 
studies involving Educational Robotics, specifically in the Basic Education, 
require evidence of possibilities, especially with regard its objectives, 
technologies, disciplines associated and results. Given this context, this study 
aimed to survey the possibilities of teaching with the Educational Robotics, 
through a systematic mapping. For this, was realize a manual search and 
conducted in relevant databases on Technology and Informatics in Education, 
and obtained a total of 94 studies, where 24 primary studies were considered 
relevant and identified to answer the research questions.   Form the analysis, 
the study concludes that a large part of the Educational Robotics applications 
are to encourage the use of technologies, focused on subjects such as 
Mathematic and Physic with mostly LEGO Kits and their results show higher 
motivation and interest of the participants. 
 
 
 Keywords: Educational Robotics. Basic Education. Systematic mapping. 
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1. INTRODUÇÃO 

É perceptível que a educação precisa adaptar-se aos avanços da sociedade 

e assim tornar-se mais atraente para os alunos, onde eles possam identificar na 

escola uma maneira de crescimento, pois segundo pesquisas realizadas pelo 

Instituto Unibanco em parceria com a Fundação Getulio Vargas (NERI, M. 

2013) o que afasta crianças entre a 15 e 17 anos da escola é mais o desinteresse 

(40,3%) do que a necessidade de trabalhar (27,1%). 

O fracasso escolar e a evasão são situações com as quais as escolas lutam 

há muito tempo (CARRAHER et. al., 1982). Com o avanço das tecnologias e a 

distância que a escola está domando desses avanços os estudantes estão cada 

vez menos interessados na “transferência” de conhecimento oferecida por 

professores. 

 Além disso, é necessário despertar o interesse e a paixão dos estudantes 

pelas ciências (BLIKSTEIN apud GOULART, 2011), pois, só assim os alunos 

passarão a ter prazer em aprender e não estudarão apenas por imposição. 

Por outro lado, para que exista o interesse por essa descoberta e assim 

uma aprendizagem onde a informação é processada pelos esquemas mentais, é 

necessário que os estudantes sejam desafiados e, consequentemente, elaborem 

estratégias para a resolução de problemas (VALENTE, 1999). 

Diante dessas situações observadas e vivenciadas em experiências em 

sala de aula, buscou-se na literatura possibilidades de ferramentas/recursos de 

ensino-aprendizagem que despertassem nos estudantes o prazer de aprender. 

Entre os recursos encontrados, a Robótica Educacional, despertou o 

interesse por suas possibilidades de manuseio com material concreto, trabalho 

em equipe e uso de programação de computadores. 

A partir desse interesse surgiram intervenções em escolas públicas com a 

aplicação da Robótica Educacional. 

Denominada de Robótica Educacional, Robótica Educativa ou Robótica 

Pedagógica (d’ABREU et. al., 2012), foi observado que ela apresenta abordagens 
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e situações capazes de desenvolver nos estudantes competências e habilidades 

necessárias para conviver e prosperar em um mundo cada vez mais 

contemporâneo e global, podendo contribuir, assim, com o desenvolvimento 

social e econômico do nosso País. 

 Sua atuação acontece de forma a tornar o aprendizado mais significativo, 

promovendo, através de seu uso pedagógico, diferentes tipos de conhecimentos 

e competências.  

Porém, a Robótica Educacional ainda precisa vencer diversos desafios, 

pois há necessidade de novos métodos e modelos para que ela seja incluída no 

dia a dia (VALERIO NETTO & GONÇALVES, 2012).  

Diante deste contexto surgiu o problema dessa pesquisa, que buscou 

levantar as possibilidades de uso da robótica educacional, na Educação Básica. 

Traçando um mapeamento das diferentes maneiras em que a Robótica 

Educacional está sendo usada em todo o país e observando seus impactos no 

ensino e na aprendizagem. Para tal, foi utilizado o método de mapeamento 

sistemático. 

Através do mapeamento foi possível identificar os objetivos de uso da 

robótica educacional em trabalhos já desenvolvidos, apontar as tecnologias 

utilizadas no desenvolvimento de atividades com a robótica educacional, 

identificar áreas do conhecimento que fazem uso da robótica educacional, nas 

suas atividades de ensino e evidenciar os resultados na aprendizagem, pelo uso 

da robótica educacional, como recurso didático-pedagógico. 

Dessa maneira, esta pesquisa contribuiu nos seguintes aspectos, levantou 

as possibilidades de uso da robótica educacional, apresentando o que vem 

acontecendo no contexto brasileiro, identificou melhorias no processo de ensino 

e aprendizagem a partir do uso da robótica, o que possibilita que educadores 

conheçam melhor sobre robótica educacional e possam aplicá-la em diversas 

disciplinas e através dos resultados do mapeamento sistemático e tornou 

possível identificar lacunas que possam vir a gerar novos estudos e problemas 

de pesquisa em Robótica Educacional. 



14 
 

 O restante do trabalho está organizado como segue: a Seção 2 apresenta 

uma revisão da literatura sobre a Educação do Século XXI e a Robótica 

Educacional. A Seção 3 encontra-se toda a metodologia que foi utilizada no 

processo do mapeamento sistemático. A Seção 4 foca no desenvolvimento do 

mapeamento sistemático e nos resultados obtidos. Já na Seção 5 são feitas 

algumas considerações acerca deste trabalho. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nesta seção foi apresentada a revisão bibliográfica, a qual apresenta 

conceitos necessários a fundamentação deste trabalho. 

2.1. A EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI 

Quando se fala em educação a primeira imagem que vem a tona é a de 

uma escola separada por muros, com ensino formal, onde a aprendizagem é 

sistemática e as pessoas são divididas, a princípio, pela idade, pelo sexo e 

posteriormente por tipo de conhecimento que se queira adquirir. 

Mas, atualmente a escola encontra-se em período de mudanças, pois a 

sala de aula semelhante há 50 anos, onde o professor tem o conhecimento e o 

“transfere” para os alunos usando o livro didático, quadro e giz já não está 

conseguindo prover todas as habilidades e conhecimentos necessários para o 

exercício pleno da cidadania no século XXI. 

Esses conhecimentos foram o suficiente nas décadas de 60 e 70, onde o 

ensino, principalmente o Ensino Médio, priorizou “a formação de especialistas 

capazes de dominar a utilização de maquinarias ou de dirigir processos de 

produção” (BRASIL, 2000, p. 5). 

Porém, desde a década de 90 esse cenário vem passando por mudanças, 

pois “o volume de informações, produzido em decorrência das novas 

tecnologias, é constantemente superado, colocando novos parâmetros para a 

formação dos cidadãos” (BRASIL, 2000, p. 5). 

Assim, embora conhecimentos teóricos e realização de exercícios sejam 

importantes, apenas eles não são suficientes na atualidade, inclusive a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), em seu Artigo 32, aponta diversos conhecimentos 

necessários, quando afirma que é objetivo da formação básica do cidadão “a 

compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade” (SOUZA E SILVA, 

1997, p. 53). Bem como, “o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 
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atitudes e valores” (BRASIL, 1996, p. 16). Assim, a LDB deixa claro que apenas a 

“transferência” de conhecimentos não é o suficiente. 

A mesma lei ainda afirma, quando se trata das disposições gerais sobre a 

Educação Básica, em seu artigo 22, que é sua finalidade “desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornece-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores” (BRASIL, 1996, p. 12). 

Diante do que foi apresentado, percebe-se que a escola precisa superar 

desafios, não se trata de apenas acumular conhecimentos, mas sim de 

desenvolver competências e habilidades que permitam ao estudante 

desenvolver seu senso critico, flexibilidade, criatividade, empreendedorismo, 

etc. 

Esse desenvolvimento de competências pelo estudante permite que este 

se torne capaz de aprender a pensar por si, a criar suas próprias respostas a 

questões apresentadas pelo professor, e não simplesmente a reproduzi-las. 

Assim, a escola é confrontada com a necessidade de preparar as novas 

gerações não apenas para o bom desempenho escolar, mas também para as 

complexas exigências pessoais, interpessoais e profissionais, que o mundo atual 

apresenta. 

E atender ao que surge o Relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional sobre Educação para o Século XXI, que apresenta o conceito de 

educação ao longo da vida e a ideia de educação permanente que deve ser 

reconsiderada e ampliada, deste modo apresenta os quatro pilares para a 

educação, são eles: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 

aprender a ser (DELORS, 2010).  

 Aprender a conhecer – que se refere à aquisição dos instrumentos do 

conhecimento, despertar a sede de conhecimento e a capacidade de 

aprender cada vez melhor, o aprender a aprender. 

 Aprender a fazer – ligado a formação técnico-profissional, essa 

competência torna a pessoa apta a enfrentar diversas situações. 
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 Aprender a conviver – ligado ao campo das atitudes e valores, ao 

combate ao conflito e ao preconceito. 

 Aprender a ser – dependente dos outros três pilares, este está 

relacionado ao desenvolvimento total do indivíduo, considerando todas 

as suas potencialidades. 

Com base nesses pilares a escola deve buscar meios de desenvolver 

atividades que levem ao desenvolvimento pleno do cidadão, visto que, segundo 

Jean Piaget, “o conhecimento se dá por descobertas que a própria criança faz” 

(FERRARI apud PIAGET, 2008, p. 89). 

É necessário, que na educação do Século XXI o aluno saia da posição de 

mero receptor de conhecimentos e passe a se tornar autônomo, tendo 

participação ativa no próprio aprendizado, mediante a experimentação, a 

pesquisa em grupo, o estímulo a dúvida e o desenvolvimento do raciocínio 

(PIAGET, 1975). 

Como apontado por Piaget, na teoria do construtivismo, a aprendizagem 

é fruto de constantes interações entre o indivíduo e o meio físico e social, e em 

nenhum instante o conhecimento é dado como pronto e acabado, está sempre 

em construção. 

Entretanto, para que esse conhecimento possa se desenvolver de forma 

plena e que os alunos aprendam a aprender, essa mudança deve ir além de 

estruturas físicas, deve haver mudanças principalmente no papel do professor, é 

necessário que ele passe a ser um mediador do conhecimento e não aquele que 

transfere o que sabe. 

Pois, segundo Feuerstein a aprendizagem não tem limite, todos podem 

aprender e em qualquer momento da sua vida, mas para que a aprendizagem 

aconteça é necessário o acompanhamento e mediação de alguém (FEITOSA 

apud FEUERSTEIN, 2013).  

Portanto, o professor deve refletir continuamente sobre seus próprios 

processos e rever seus próprios modos de aprender/construir suas experiências, 

a fim de desenvolver competências em seus alunos (PERRENOUD, 2002). 
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Pois, dominar uma competência, é, em outras palavras, o saber fazer, 

onde estão contidas exigências pessoais, interpessoais e profissionais que 

desafiam as novas gerações. As pessoas devem estar preparadas não só para 

saber certo número de conteúdos, que é o que a escola tradicional proporciona, 

mas também para saber fazer um número cada vez mais significativo e versátil 

de coisas. 

Com relação ao saber fazer, surge, baseado na teoria do construtivismo 

de Piaget, Seymour Papert com a criação a teoria do construcionismo. 

Papert estudou por aproximadamente cinco anos diretamente com 

Piaget, convidado por ele para integrar o Centro de Epistemologia Genética. 

Como educador, Papert alertou que, na escola, o conhecimento ainda é tratado 

como algo que precisa ser transmitido, e para isso bastariam os órgãos dos 

sentidos, sem levar em consideração a ação do aluno (FEITOSA, 2013). 

O construcionismo baseia-se na ideia construtivista de aprendizagem da 

construção de estruturas do conhecimento por meio de internalização das ações, 

mas ele acrescenta a ideia de que isso acontece especialmente quando o 

aprendiz está conscientemente engajado em construir algo real, seja um castelo 

de areia numa praia ou uma teoria sobre o universo. Papert apresenta o termo 

construcionismo para salientar sua oposição ao instrucionismo, que é o 

paradigma dos sistemas de ensino em nossas escolas (PAPERT, 1994). 

A ideia principal da teoria de Papert é que projetar e desenhar são forma 

de expor pensamentos e sentimentos chaves para a aprendizagem. A 

aprendizagem se dá mais efetivamente na construção de algo que tenha 

significado (como programas de computador, animações ou robôs). Para Papert, 

o conhecimento, mesmo em adultos, esta ligado aos contextos e modelado por 

seus usos, e o uso de suportes externos e a mediação são, em sua concepção, 

fundamentais para expandir os potenciais da mente humana – em qualquer 

nível de seu desenvolvimento (PAPERT, 1985). 

 



19 
 

2.2. A INTERDISCIPLINARIDADE DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL, NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Para que se possa discorrer sobre a interdisciplinaridade do Pensamento 

Computacional é necessário, em primeiro lugar, esclarecer o que é 

interdisciplinaridade. Segundo Nogueira apud Silva (2004) a 

interdisciplinaridade é a interação entre as disciplinas, conceito que Pombo 

(2005) apresenta fazendo o estudo da palavra inter, e afirma que, na 

interdisciplinaridade, “as disciplinas se comunicam umas com as outras, 

confrontam e discutem as suas perspectivas, estabelecem entre si uma interação 

mais ou menos forte” (POMBO, 2005, p. 5). 

 Outras definições que se tornam necessárias nesse momento é a 

diferença entre Informática e Computação, o que Nunes (2008) esclarece, 

embora afirme que em alguns países as duas palavras tenham o mesmo 

significado. Ensinar Computação não é o mesmo que ensinar Informática. O 

ensino de aplicativos como Word, Excel e navegadores não cabe na educação 

básica, pois equivaleria a ensinar a usar calculadoras e não a calcular, no ensino 

da Matemática (NUNES, 2008). 

 E Computação, como ciência, “pode ser considerada nova ou uma das 

mais antigas do mundo, dependendo do ponto de vista” (NUNES, 2008). O 

mesmo autor esclarece que a humanidade sempre se preocupou em desenvolver 

máquinas que resolvessem operações aritméticas. Em aproximadamente 100 

d.C., Herão de Alexandria descreveu suas ideias de vincular rodas dentadas de 

maneira a realizar a operação de “vai um”. 

Porém, se considerarmos a Computação como a descrição matemática de 

como as máquinas funcionam, pode-se datar de 1936, quando Alan Mathison 

Turing descreveu como sua máquina abstrata, a máquina de Turing, funciona. 

E, desde então, foram construídas máquinas mais abstratas ainda, como 

Fortran, Prolog, Pascal, Java, Haskell, ML, C, entre outras. Assim, Computação 

pode ser entendida como a ciência que estuda 

(...) Algoritmos, Complexidade Computacional, Organização de 
Computadores, Linguagens de Programação, Redes de Computadores, 
Banco de Dados, Sistemas Operacionais, entre outros. (...) Ao 
contrário, o ensino de aplicativos/ferramentas como Word, Excel, 
Access, CAD/CAM, incluindo linguagens de programação como Java, 
C, entre outros (NUNES, 2008). 
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 Dessa maneira, pode-se definir como Pensamento Computacional “saber 

usar o computador como um instrumento de aumento do poder cognitivo e 

operacional humano” (BLIKSTEIN, 2008). 

Como apresentado no tópico anterior, ao falar-se sobre a educação no 

Século XXI, não é possível afirmar quais habilidades o mundo moderno exigirá 

das novas gerações, porém, “aquela que talvez seja a mais importante e menos 

compreendida dessas habilidades: o Pensamento Computacional” (BLIKSTEIN, 

2008). 

As soluções computacionais estão presentes em problemas de diversas 

áreas e atividades humanas, por isso, a interdisciplinaridade se faz presente ao 

se falar sobre o Pensamento Computacional.  

Ainda é possível afirmar que se pode desenvolver a habilidade do 

pensamento computacional, sem necessariamente o uso de computadores 

(computação desplugada), mas sim o desenvolvimento de habilidades que 

tornem o estudante capaz de “pensar computacionalmente”, identificando as 

tarefas cognitivas que podem ser realizadas de forma mais rápida e eficiente por 

um computador (BLIKSTEIN, 2008). 

Decorrente dessa habilidade desenvolvida, o aluno também será capaz de 

programar o computador para realizar tarefas, ou seja, transferir para a 

máquina aquilo que não é essencialmente humano. Dessa forma, torna-se 

possível a libertação autêntica que Freire (1987) aborda em sua obra Pedagogia 

do Oprimido, onde existirá a “ação e a reflexão dos homens sobre o mundo, para 

transformá-lo” (FREIRE, 1987, p. 67).  

 

2.3. ROBÓTICA EDUCACIONAL 

Definida como “um conjunto de recursos que visa o aprendizado 

científico e tecnológico integrado às demais áreas do conhecimento, utilizando-

se de atividades como design, construção e programação de robôs” (LOPES, 

2008, p. 41) a Robótica Educacional tem poucos registros sobre sua história 

(CASTILHO, 2006). 

Estudos apontam apenas que Papert – também criador do 

construcionismo, apresentado anteriormente – foi seu precursor, pois logo após 
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sua saída do Centro de Epistemologia Genética de Genebra, integrou-se ao 

Laboratório de Inteligência Artificial do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT), em 1964, e lá deu inicio aos seus trabalhos acerca da 

Robótica Educacional. Ele via no computador um recurso que atraia as crianças 

e com isso facilitava o processo de aprendizagem (GOMES et. al., 2010).  

Como Papert acreditava no desenvolvimento do saber fazer utilizando o 

computador, um dos seus trabalhos mais célebres, para a Robótica Educacional, 

foi a criação da tartaruga controlada em LOGO, nome dado a um linguagem de 

programação de fácil assimilação, a qual serve para a comunicação do homem 

com o computador (GREGOLIN, 2009). 

Assim, a linguagem LOGO abriu um espaço de criação com capacidade de 

simular formas, imagens e comandos bem acessíveis a qualquer idade, já 

desenvolvendo, nessa época, o Pensamento Computacional e abrangendo desde 

as ciências até as artes. Esta forma simples de programação atraiu a atenção de 

muitos (CASTILHO, 2006).  

Uma demonstração é que tempos depois surge, através do MIT (Instituto 

de Tecnologia de assachusetts) a junção da linguagem LOGO com os brinquedos 

da empresa LEGO, formando o sistema LEGO-LOGO (FEITOSA, 2013). 

Desta forma, as crianças têm a possibilidade de construir seus protótipos 

utilizando o brinquedo LEGO (tijolinhos, motores, engrenagens, polias e 

sensores) que, conectado ao computador, as mesmas poderão construir 

programas em LOGO e proporcionar comportamentos aos protótipos montados 

(SILVA et. al.. 2008). 

Hoje a LEGO Education trabalha com Robótica Educacional em diversas 

escolas por todo o mundo – inclusive no Brasil, onde é representada pela ZOOM 

Education for life1 – a cidade do Recife, por exemplo, iniciou em 2014 o projeto 

de Robótica na Rede2, Pernambuco conta também com o já existente projeto de 

robótica em suas Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM)3. 

Porém, na Robótica Educacional com Kits LEGO os materiais utilizados 

para a construção e programação de robôs (kits comerciais com softwares e 

hardwares proprietários) custam caro, inviabilizando muitas vezes a sua 

                                                   
1
 http://zoom.education/ 

2
 http://www2.recife.pe.gov.br/robos-da-rede-de-ensino-do-recife-entram-no-ritmo-da-copa-e-

disputam-partida-de-futebol/ 
3
 http://www.sintepe.org.br/site/v1/index.php/saiunamidia/2010-robotica-na-rede-estadual 
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aquisição pelas escolas (CELINSKI et. al., 2012) então, procura-se por materiais 

de baixo curso e observa-se a possibilidade de utilizar o chamado lixo eletrônico 

(nome dado a produtos eletroeletrônicos que são descartados) – sua reutilização 

também é chamada de metareciclagem e deste “lixo” é possível aproveitar a 

parte mecânica e eletrônica e para a programação de robôs de baixo custo, 

utiliza-se de hardware e software livres, onde qualquer pessoa poder fazer as 

modificações necessárias e adaptar à sua realidade (PINTO et. al., 2012). 

Um exemplo de projeto com tecnologias livres aplicadas na educação é o 

projeto ROBUCA, também desenvolvido no estado de Pernambuco, que 

trabalha com a programação de microcontroladores, montagem de circuitos e 

usinagem de peças4. 

Nessas atividades surge a possibilidade de controlar artefatos reais e não 

apenas os virtuais, num ambiente onde o estudante pode manusear, criar, 

programar e, através desta prática lúdica, desenvolver o raciocínio lógico e 

algorítmico tão importante nas diversas áreas do conhecimento (DO ROCIO 

ZILLI, 2004). Nesse momento o aluno irá realmente desenvolver o saber fazer, 

tão necessário na atualidade. 

Observa-se assim que a Robótica Educacional possibilita a autonomia do 

aluno, permite que ele saia da carteira para atuar em atividades práticas e virar 

um observador/inventor, atitudes que são fundamentais para a formação do 

cidadão do Século XXI. Ele passa a aprender através de seus próprios erros e 

acertos, sendo autônomo na construção do seu conhecimento, investigando, 

explorando, planejando e dando forma a suas idéias e assim desenvolvendo 

competências através do saber fazer. 

Como destaca Silva (2009), “com o uso da robótica, muitos conteúdos 

podem ser analisados pelos jovens e professores de melhor forma, uma vez que 

essa tecnologia pode ser usada de diversas maneiras e em diferentes níveis de 

aprendizagem” (SILVA, 2009, p. 117). Observa-se assim a importância desta 

atividade interdisciplinar na escola, pois envolve conhecimentos diversos, como: 

componentes eletrônicos, cinemática, mecânica básica, informática, física, 

inteligência artificial, ambientes de programação, entre outros (GOMES et. al., 

2010). 

                                                   
4
 http://robuca.robolivre.org/ 
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A obtenção de conhecimento não é a única finalidade da Robótica 

Educacional. Com a execução de trabalhos em grupo, ela também visa 

desenvolver o lado social do aluno, onde o mesmo aprende a trabalhar e 

discutir, em equipe, soluções para a resolução de problemas. 

 Em contraste com a robótica industrial, cujo resultado esperado para um 

projeto é o próprio sistema robótico construído, a Robótica Educacional reserva 

sua atenção para o caminho que o estudante percorreu para desenvolver esse 

mesmo sistema. 

Portanto, através de kits de montagem, trabalhos com sucata e softwares 

especializados, os alunos terão a oportunidade de adquirir meios de solucionar 

problemas diversos das mais variadas áreas do conhecimento, aumentando, 

dessa forma, o seu poder cognitivo. Além disso, o professor poderá demonstrar, 

na prática, diversos conceitos teóricos, incluindo os de difícil compreensão, 

motivando todos os envolvidos nas atividades e favorecendo a processos de 

ensino e de aprendizagem. 
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3. METODOLOGIA DO PROCESSO DE MAPEAMENTO SISTEMÁTICO 

Está seção apresenta a abordagem metodológica usada nesta pesquisa e o 

procedimento utilizado para que ela fosse realizada. 

3.1. MAPEAMENTO SISTEMÁTICO 

É um tipo de revisão sistemática, porém, no mapeamento sistemático é 

realizada uma pesquisa mais ampla sobre o assunto estudado, com ele, busca-se 

levantar quais evidências estão disponíveis, bem como observar lacunas para 

pesquisas futuras mais detalhadas (KITCHENHAM, 2007). 

Dessa maneira ele oferece uma visão mais abrangente do assunto 

estudado, identificando a quantidade, os tipos de pesquisas realizadas, os 

resultados disponíveis, além da frequência de publicações ao longo do tempo 

para identificar tendências (PETERSEN et. al., 2007). 

Com isso, o mapeamento sistemático pode ser considerado também um 

estudo inicial para elencar pontos a serem estudados através de uma revisão 

sistemática, ele é considerado um estudo secundário, pois depende de uma 

revisão ampla de estudos primários para revelar evidências (OLIVEIRA et. al. 

2012). 

Por apresentar tais características esta abordagem foi escolhida como 

procedimento metodológico para a realização deste trabalho, a próxima sessão 

detalha todo o procedimento da pesquisa. 

3.2. PROCEDIMENTO DO MAPEAMENTO SISTEMÁTICO 

O mapeamento sistemático descrito nesta pesquisa foi conduzido com o 

objetivo de reunir informações para fornecer uma maior bagagem dos estudos 

sobre Robótica Educacional, possibilitando o conhecimento das possibilidades 

de seu uso, e o diagnostico de como estão sendo executadas, em nível nacional. 

Nas próximas seções será apresentado seu procedimento. 

Durante o procedimento foi elaborado um protocolo, onde foi descrito o 

processo e os métodos aplicados a pesquisa. Todas as questões referentes ao 

protocolo são apresentadas a seguir: 
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3.2.1. Questões da Pesquisa 

O principal guia para a pesquisa foi a seguinte pergunta: Como 

atividades relacionadas ao ensino estão sendo desenvolvidas, na 

Educação Básica, pela aplicação da Robótica? A partir desta pergunta 

foram elaboradas outras questões específicas: 

 QP1: Com quais objetivos a robótica está sendo usada? 

Essa pergunta verificou o que leva professores/pesquisadores a aplicar a 

Robótica Educacional na Educação Básica 

 

 QP2: Que kits de desenvolvimento (tecnologias) estão sendo 

usados em atividades de ensino? 

O objetivo dessa pergunta é conhecer quais tecnologias são usadas para o 

desenvolvimento de atividades em sala de aula. 

 

 QP3: Que áreas do conhecimento são mais trabalhadas pela 

aplicação da Robótica? 

Essa pergunta verificou em quais áreas do conhecimento a robótica 

educacional está mais presente como instrumento de ensino-

aprendizagem. 

 

 QP4: Que resultados na aprendizagem foram evidenciados 

com o uso da robótica, como recurso didático-pedagógico? 

Essa pergunta foca nas melhorias relacionadas à aprendizagem que são 

descritas em atividades já realizadas. 

 

3.2.2. Estratégia e Fontes de Busca 

Para a realização desse estudo, foi utilizada a busca manual, que consistiu 

em acessar todos os sites dos referidos eventos e revistas e de cada artigo lido 

seu título e resumo; dessa maneira, foram selecionados todos os estudos que 

tratavam sobre robótica, independente do contexto que estava inserido. 

As pesquisas foram realizadas em acervos digitais, nos anais dos 

seguintes eventos: 
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 Simpósio Brasileiro de Informática na Educação – SBIE 

 Workshop de Informática na Educação – WIE 

 Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia – COBENGE 

E também nas publicações nas seguintes revistas: 

 Revista Brasileira de Informática na Educação – RBIE 

 Revista Novas Tecnologias na Educação - RENOTE 

Estes foram escolhidos para o estudo por dois motivos: primeiramente 

tratam sobre educação e tecnologias e em segundo lugar por disponibilizarem os 

anais de 2003 até 2013, com exceção do COBENGE, que ainda não 

disponibilizou os anais de 2013, porém, como este disponibiliza o maior número 

de artigos, foi considerado mesmo com a falta desse ano. 

 

3.2.3. Seleção dos Estudos 

Aos trabalhos considerados selecionados, após essa primeira etapa, 

foram lidas a introdução e, quando esta não deixou claro, foram também lidos 

os resultados e aplicados os critérios de inclusão e exclusão, apresentados a 

seguir, e os inclusos após essa analise tiveram seus dados coletados para 

responder as questões desta pesquisa. 

 

 Critérios de Inclusão 

A inclusão de um trabalho neste mapeamento foi a partir de sua relevância para 

responder as questões da pesquisa. Os seguintes critérios de inclusão foram 

adotados: 

 Estudos onde a robótica esteja atrelada ao ensino na Educação Básica; 

 Período de busca de dez anos, de 2003 a 2013; 

 Estudos publicados em Língua Portuguesa; 

 Estudos que incluam a robótica, como recurso didático-pedagógico, em 

processo de ensino e de aprendizagem;  

 

 Critérios de exclusão 
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 Ensino, por meio da robótica, na Educação Infantil, Educação 

Profissional ou Superior e Educação Especial; 

 Desenvolvimento de artefatos robóticos sem relação ao ensino e à 

aprendizagem; 

 Estudos vinculados ao desenvolvimento e/ou uso de artefatos robóticos 

online; 

 Estudos duplicados, apenas o mais completo será considerado;  

 Dados de identificação insuficiente; 

 Estudos incompletos. 

 

3.2.4. Extração dos Dados 

Para realizar a extração de informações dos estudos selecionados, três 

formulários foram utilizados: 

Formulário A 

 Teve o objetivo de coletar informações gerais dos estudos selecionados. 

Disponível no Apêndice A 

 CÓD: A cada trabalho foi atribuído um código para que possa ser 

referenciado em várias partes deste mapeamento. 

 Título: Título do trabalho. 

 Autor: Lista de autores do trabalho. 

 Ano: O ano em que o trabalho foi publicado. 

 Fonte: A fonte onde foi publicado o trabalho. 

Formulário B 

 Após a seleção dos estudos nas fontes de busca e preenchimento do 

Formulário A, os artigos foram analisados aplicando os critérios de exclusão. 

Este formulário foi criado para destacar o motivo que levou o trabalho a ser 

excluído do mapeamento – Apêndice B, além dos tópicos apresentados no 

Formulário A. Este acrescentou o tópico “Exclusão” para o registro desta 

informação. 

 

Formulário C 
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 Após a exclusão dos artigos não relevantes, este formulário registrou as 

informações relevantes para responder as questões da pesquisa: 

 QP1: Com quais objetivos a robótica está sendo usada? 

 QP2: Que kits de desenvolvimento (tecnologias) estão sendo usados em 

atividades de ensino? 

 QP3: Que áreas do conhecimento são mais trabalhadas pela aplicação da 

Robótica? 

 QP4: Que resultados na aprendizagem foram evidenciados com o uso da 

robótica, como recurso didático pedagógico? 

3.2.5. Síntese dos Dados Coletados 

Após a extração dos dados e preenchimento do Formulário C, foi 

realizada a síntese dos resultados. 

Os resultados foram apresentados através de gráficos, com o intuito de 

melhor visualização dos resultados e assim enfatizar quais atividades estão 

sendo desenvolvidas e qual delas necessita de mais estudo nas pesquisas 

futuras. 
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4. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 

O desenvolvimento do Mapeamento Sistemático será apresentado da 

seguinte maneira: 

Apresentação dos Dados: Nessa seção foram apresentados os dados 

gerais sobre o mapeamento sistemático, assim foram apresentadas informações, 

como: Artigos analisados, quantidades de artigos selecionados, extração de 

dados, entre outros. 

Análise das Evidências: Fazem parte desta seção informações 

colhidas do mapeamento sistemático através das respostas as questões da 

pesquisa. 

Discussão dos Resultados da Pesquisa: Nessa seção será 

apresentada a análise dos resultados que foram obtidos, tanto na pesquisa, 

como na Apresentação dos Dados e Análise das Evidências. 

 

4.1. APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

A condução do Mapeamento Sistemático deu-se de acordo com o 

apresentado anteriormente. A busca foi formatada de acordo com o acesso aos 

sites e leitura dos títulos dos artigos, em alguns casos foram lidos também os 

resumos. 

Ao todo foram vistos 6.576 artigos e de todos os artigos vistos, de 2003 

até 2013, apenas 94 tratavam sobre robótica, dessa maneira a pesquisa inicial 

para levantamento de estudos relevantes resultou em 94 artigos. A Figura 1 

apresenta o gráfico com a quantidade de artigos selecionados em cada fonte de 

busca: 
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Figura 1: Gráfico dos artigos selecionados para estudos. 

 

Estes artigos estão publicados da seguinte forma, de acordo com seu ano 

de publicação (Figura 2): 

 

Figura 2: Quantidades de artigos e anos que foram publicados. 

  

Observa-se que as publicações que tratam sobre robótica vêm crescendo 

desde 2009, e teve alta evidência em 2011, é importante salientar que no ano de 

2013, não constam as publicações da base de dados COBENGE, pois estás não 

foram disponibilizadas no site, por esse motivo nota-se o baixo número de 

publicações nesse ano.  

A esses artigos foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão para 

selecionar os que foram usados para as respostas as questões da pesquisa. Dessa 
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análise resultaram 24 artigos que tratam do assunto em questão. O Quadro 1 

mostra a quantidade de artigos selecionados em cada fonte de busca. 

Quadro 1: Estudos Primários 

Fonte de 

Busca 

Artigos 

Vistos 

Artigos 

Selecionados 

Excluídos Incluídos 

Não 

incluídos 
Indisponível 

Estudos 

Primários 

WIE 558 22 15 1 6 

SBIE 1.143 18 10 1 7 

COBENGE 3.572 50 42 0 8 

RBIE 194 1 1 0 0 

Renote 1.109 3 0 0 3 

TOTAL 6.576 94 68 2 24 

  

Assim, a partir da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, dos 94 

artigos selecionados para esse estudo – disponibilizados no Apêndice A – 68 

deles não eram relevantes para essa pesquisa, 2 não foram encontrados e assim 

24 foram considerados inclusos para responder as questões da pesquisa. 

 

4.2. ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

Nessa seção são apresentados os dados das respostas as questões da 

pesquisa. Os 24 artigos selecionados foram lidos e analisados para responder as 

questões traçadas na metodologia. 

4.2.1. Objetivos 

Com quais objetivos a robótica está sendo usada? 

Essa pergunta verificou o que leva professores/pesquisadores a aplicar a 

Robótica Educacional na Educação Básica. 

Para que fosse possível apresentar as respostas encontradas de forma 

mais clara, foram classificadas em quatro grupos, de acordo com seus objetivos: 
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1. Melhoria em alguma disciplina da educação básica; 

2. Aplicação de tecnologias ou teste de material desenvolvido; 

3. Transdisciplinaridade; 

4. Incentivar o uso de tecnologias. 

Dessa maneira, os artigos analisados resultaram as seguintes 

informações, apresentadas na Figura 3: 

 

Figura 3: Respostas para a Questão de Pesquisa 1 

  

 As evidências colhidas da Primeira Questão de Pesquisa estão 

apresentadas a seguir (Quadro 2) e descritas em seguidas. 

 

Quadro 2: Evidências da QP1  

Tópico Estudo Primário Quantidade - % 

Melhoria em disciplina EP01, EP04, EP10, EP78, 

EP91, EP93 

6 (25%) 

Aplicação de tecnologias e 

teste de material 

EP05, EP22, EP23, EP25 

EP26, EP28, EP33, EP83 

8 (33%) 

Transdisciplinaridade EP16 1 (4%) 

Incentivo ao uso de 

tecnologias 

EP36, EP52, EP58, EP69, 

EP70, EP72, EP80, EP89, 

EP92 

9 (38%) 
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 Cada tópico é apresentado a seguir, bem como o objetivo da aplicação de 

cada uma das atividades de robótica educacional. 

Melhoria em alguma disciplina da educação básica; 

Estão presentes nesse grupo artigos que relatam o desenvolvimento de 

atividades que objetivam a melhoria em atividades, ou seja, é utilizado como 

recurso para desenvolvimento de habilidades em alguma disciplina específica. 

EP01: Enfatizou o desenvolvimento de inovações e experimentações em 

física e matemática e assim desenvolver a compreensão de mecanismos 

elementares e noções de física. 

“...permitem que o professor explore situações de aprendizagem em que o 

conteúdo teórico possa ser concretizado na prática.” 

EP04: Explorou o melhor entendimento das atividades de física. 

“Ficou clara a facilidade de aprendizagem através da construção. Os 

alunos puderam presenciar no concreto alguns conceitos de difícil 

entendimento devido a dificuldade que encontram em abstrair.” 

EP10: Objetivou aplicar conceitos de geografia, matemática e 

programação. 

“...aplicar conceitos relacionados à matemática, geografia e programação 

de computadores, mais especificamente, os assuntos explorados foram pontos 

cardeais, plano cartesiano, mapa de Santa Catarina e lógica de programação” 

EP78: Relata uma oficina que teve o objetivo de trabalhar conceitos de 

física, mais especificamente eletroeletrônica. 

“A proposta da oficina é fornecer orientação técnica/tecnológica 

envolvendo os assuntos relacionados à eletroeletrônica, eletromecânica, 

programação de hardware e sensores, focando, estrategicamente, na produção 

de um robô protótipo.” 

EP91: Ensino e construção de conceitos através de assessoria de 

matemática. 

“... o incentivo a escolher os mecanismos a serem construídos, resultou 

numa série de modelos que permitiram a exploração de conceitos matemáticos 

com os alunos” 
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EP93: Desenvolvimento do brincar pedagógico. 

“Pode-se notar que crianças ficam muito interessadas nesse tipo de 

material, evidenciando forte interesse na manipulação e na resolução de 

problemas.” 

Aplicação de tecnologias ou teste de material desenvolvido 

Neste grupo estão presentes os artigos que apresentam resultados de 

aplicação de material desenvolvido e aqueles que objetivam usar a robótica 

apenas a aplicar tecnologias na sala de aula. 

EP05: Objetiva trazer as escolas o uso das tecnologias com significado, 

inclusão digital. 

“...Objetivo do projeto “A cidade que a  gente quer”, além de oferecer uma 

nova experiência de aprendizado para alunos e professores, é  o de desmistificar 

e criar familiaridade com essas novas tecnologias” 

EP22: Aplicação de material desenvolvido na Universidade. 

“O protótipo 1 funcionou  adequadamente  e foi utilizado nas disciplinas  

correntes do  segundo  semestre  de 2006 no curso de Licenciatura em 

Computação” 

EP23: Apresenta o relato do desenvolvimento e aplicação de robótica de 

baixo custo. 

“Por se tratar de uma pesquisa ainda em andamento, o desenvolvimento 

dos primeiros experimentos apresenta caráter exploratório, enfocando 

inicialmente a abordagem semi-quantitativa.” 

EP25: Estímulo a aprendizagem. 

“Este artigo descreve o desenvolvimento das atividades realizadas no 

âmbito do projeto RoboEdu e que permitem aos alunos oriundos de instituições 

públicas terem o primeiro contato com computadores e robôs e, que passaram a 

interagir durante as aulas.” 

EP26: Robótica como possibilidade para transformação das práticas no 

Ensino Fundamental. 
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“...estudo discute a robótica educacional como meio de trazer a escola de 

ensino fundamental para o contexto do desenvolvimento científico e 

tecnológico.” 

EP28: Aplicação e teste de material desenvolvido. 

“Este artigo apresenta o Kit Programe Fácil (...) uma interface amigável 

onde o aluno poderá escrever seus programas com a ajuda de um agente 

pedagógico que auxilia em sua programação.” 

EP33: Objetiva ampliar a forma de utilização do computador, enriquecer 

e diversificar a forma de construir conhecimentos. 

“Assim, este trabalho apresenta a integração de componentes para 

robótica de baixo custo, ao programa de computadores de baixo custo para 

apoiar o aprendizado.” 

EP83: Levar, de forma lúdica, a robótica às cidades de Pernambuco. 

“O Circo Itinerante da Robótica é um projeto de divulgação e 

popularização da ciência. O projeto consiste em palestras, oficinas e exibições de 

robôs. As apresentações ocorrem, geralmente, em escolas públicas estaduais.” 

Transdisciplinaridade 

Neste grupo foram inseridos artigos que objetivaram o trabalho 

transdisciplinar em sala de aula. 

EP16: Objetiva analisar as atividades desenvolvidas em diversas 

disciplinas, buscando a transdisplinaridade. 

“Este trabalho teve como objetivo analisar as atividades de robótica 

desenvolvidas na Educação Básica que envolveu disciplinas diversas, buscando 

a transdisciplinaridade, bem como enumerar os benefícios para o 

desenvolvimento dos alunos” 

Incentivar o uso de tecnologias 

Neste grupo estão presentes os artigos que tratam sobre o incentivo ao 

uso de tecnologias e aqueles que objetivam incentivar os alunos da Educação 

Básica a buscarem cursos superiores na área. 

 EP36: Inserção da lógica de programação para crianças. 
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“O objetivo deste trabalho é criar uma proposta de projeto pedagógico para a 

ambientação e inserção de crianças da faixa etária dos sete aos dez anos de 

idade à lógica de programação.” 

 EP52: Incentivar o interesse por nível superior em ciência e tecnologia. 

“...que visa incentivar estudantes das escolas públicas continuarem seus estudos 

em nível superior através de carreiras na área da ciência e tecnologia, 

principalmente nas engenheiras.” 

 EP58: Incentivar o interesse por ciências exatas e engenharia em 

especial. 

“...é possível trabalhar as disciplinas de Física e Matemática (...) 

procurando construir e fixar conceitos, ajudando a aumentar o interesse de 

alunos do ensino médio por ciências exatas e engenharia em especial.” 

 EP69: Incentivar o interesse por cursos de engenharia. 

“...o uso da robótica e da inclusão digital, contribui de maneira 

determinante na consolidação de  conceitos relativos ao raciocínio lógico, ao 

desempenho escolar e na escolha do curso superior.” 

 EP70: Incentivar os estudantes a seguirem carreira na área tecnológica. 

“A idéia central do projeto é levar palestras e oficinas sobre Engenharia e 

Tecnologia às escolas públicas de Joinville com o intuito de incentivar os 

estudantes a seguirem carreiras na área tecnológica.” 

 EP72: Inserir a robótica educativa em escolas públicas como incentivo a 

carreira e nível superior. 

“...se espera que esses projetos esclareçam a opinião dos alunos acerca 

dos cursos de engenharia e os motive a procurar carreiras tecnológicas de um 

modo mais esclarecido, diminuindo a probabilidade de desistirem dos cursos.” 

 EP80: Apresentar conceitos de física estudados nos curso de engenharia. 

“Para divulgar o novo curso de Engenharia da Mobilidade e incentivar 

alunos do ensino médio a cursarem uma engenharia um grupo de professores e 

alunos do CEM trabalham no Projeto Educativo de Tecnologia e Mobilidade.” 

 EP89: Articular um ensino mais lúdico, interativo. 
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“...este trabalho discute e apresenta 3 iniciativas pedagógicas que usam a 

robótica em escolas de Ensino Básico, situadas na região oeste de Santa 

Catarina e  

norte do Rio Grande do Sul.” 

 EP92: Analisar o papel do design para construção de microgenéticas 

“Discutimos a atividade de design como elemento necessário ao processo 

criativo, capaz de sustentar o desenvolvimento de ações com alto grau de 

significação em relação aos projetos desenvolvidos.” 

4.2.2. Tecnologias Usadas 

Que kits de desenvolvimento (tecnologias) estão sendo usados em 

atividades de ensino? 

O objetivo dessa pergunta é conhecer quais tecnologias são usadas para o 

desenvolvimento de atividades em sala de aula. 

 

Figura 4: Respostas para a Questão de Pesquisa 2 

 

A seguir (QUADRO 3) são apresentados os estudos e os kits de 

desenvolvimento usados em cada um. 

Quadro 3: Kits de desenvolvimento e estudos desenvolvidos. 

Kit usado Estudo Primário Quantidade - % 

Robolab EP01 1 (4%) 

LEGO Mindstorms EP04, EP10, EP16*, EP26, 14 (56%) 

1

14

2
3

1 1 1 1 1

Robolab LEGO Mindstorms Placa GoGo

Sucata RoboKit Apenas Software

Programe Fácil Arduíno Topobo



38 
 

EP36, EP52, EP58, EP69, 

EP70, EP72, EP80, EP89, 

EP91, EP92 

Placa GoGo EP05, EP33 2 (8%) 

Sucata EP16, EP23, EP83 3 (12%) 

RoboKit EP22 1 (4%) 

Apenas Software EP25 1 (4%) 

Programe Fácil EP28 1 (4%) 

Arduino EP78 1 (4%) 

Topobo EP93 1 (4%) 

*Esse estudo apresenta tanto o uso do kit LEGO como o uso de sucata. 

4.2.3. Área do conhecimento 

Que áreas do conhecimento são mais trabalhadas pela aplicação da 

robótica? 

Essa pergunta verificou em quais áreas do conhecimento a Robótica 

Educacional está mais presente como instrumento de ensino-aprendizagem. 

Em grande parte dos artigos são apresentadas mais de uma área do 

conhecimento, dessa forma a quantidade total de áreas do conhecimento é 

superior a quantidade de artigos. 

 

Figura 5: Respostas para a Questão de Pesquisa 3 

 

11

9

1
2

1 1
2

7

2
1

Matemática Física Geografia Programação

Lígua Portuguesa Ciências Interdisciplinar Não informa

Lógica Multidisciplinar
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 A seguir (QUADRO 4) são apresentados os estudos e as áreas do 

conhecimento a eles relacionadas: 

Quadro 4: Áreas do conhecimento e estudos. 

Área do 

conhecimento 
Estudo Primário Quantidade - % 

Matemática EP01, EP10, EP16, EP22, 

EP23, EP25, EP52, 

EP58, EP72, EP80, EP91 

11 (30%) 

Física EP01, EP04, EP16, 

EP25, EP52, EP58, 

EP72, EP80, EP91 

9 (24%) 

Geografia EP10 1 (3%) 

Programação EP10, EP36 2 (5%) 

Língua Portuguesa EP16 1 (3%) 

Ciência EP23 1 (3%) 

Interdisciplinar EP28, EP33 2 (5%) 

Não informa EP05, EP26, EP70, 

EP78, EP89, EP92, 

EP93 

7 (19%) 

Lógica EP36, EP69 2 (5%) 

Multidisciplinar EP83 1 (3%) 

 

4.2.4. Resultados na Aprendizagem 

Que resultados na aprendizagem foram evidenciados com o uso da 

robótica, como recurso didático pedagógico? 

Essa pergunta foca nas melhorias relacionadas à aprendizagem que são 

descritas em atividades já realizadas. 
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Assim como os objetivos com que a Robótica Educacional é usada, esta 

questão de pesquisa também foi organizada por agrupamento das respostas, 

para um melhor entendimento, assim foram divididas da seguinte forma: 

1. Aprendizagem escolar 

2. Motivação/interesse 

3. Desenvolvimento da imaginação/criatividade 

4. Melhora no relacionamento interpessoal 

 

A seguir (Figura 6) são apresentados os resultados evidenciados nos 

estudos primários. 

 

Figura 6: Respostas para a Questão de Pesquisa 4 

 

 A seguir (QUADRO 5) são apresentados os estudos e as áreas do 

conhecimento a eles relacionadas: 

Quadro 5: Resultados evidenciados na aprendizagem e estudos. 

Resultado evidenciado Estudo Primário Quantidade - % 

Aprendizagem escolar 
EP04, EP10, EP28, 

EP33, EP69 
5 (20%) 

Motivação/interesse 

EP22, EP23, EP36, 

EP58, EP70, EP72, 

EP80, EP93 

8 (32%) 

Imaginação/criatividade EP16, EP26, EP52 3 (12%) 

Relacionamento EP05, EP25, EP78, 5 (20%) 

5

8

3

5
4

Aprendizagem escolar Motivação/interesse

Imaginação/criatividade Relacionamento interpessoal

Não informado
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interpessoal EP89, EP16 

Não informado 
EP01, EP83, EP91, 

EP92 
4 (16%) 

 

Cada tópico é apresentado a seguir, bem como o resultado evidenciado na 

aprendizagem de cada uma das atividades de robótica educacional. 

Aprendizagem escolar 

 Foram relacionados neste grupo os estudos que apontam melhorias em 

disciplinas regulares. 

 EP04: Aprendizagem de conceitos abordados de forma mais consistente. 

 “Ao final da oficina, o mesmo questionário foi aplicado e as respostas 

foram bem mais consistentes e foi possível observar as mudanças que 

ocorreram no entendimento dos conceitos abordados.” 

 EP10: Fez com que o aluno construa conceitos e conhecimento. 

“O mesmo teste foi aplicado no início da oficina de experimentação (após 

a  

montagem do robô) e ao concluir a atividade 5 (...) melhora de 13% nos acertos 

do pós-teste.” 

EP28: Aprendizagem de forma interdisciplinar. 

“...conceitos de Física (atrito, força, velocidade); de Matemática (fração, 

proporção); de Engenharia (concepção/construção de dispositivos robóticos, 

utilização de princípios mecânicos); de Programação (elaboração de 

procedimentos, comandos da linguagem que possibilitam a automação dos 

dispositivos); de Design (estética, funcionalidade); etc.” 

EP33: Aprendizagem de conceitos inerentes às disciplinas do Ensino 

Médio. 

“Durante um ano esses alunos desenvolveram diferentes projetos de uso 

da RBPC, como ferramenta auxiliar no aprendizado de conceitos curriculares 

inerentes às disciplinas do ensino médio.” 
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EP69: Melhoria no desempenho escolar, raciocínio lógico e informática e 

interesse por cursos de engenharia. 

“Nota-se que grande parte dos alunos observou uma melhora 

significativa em seu desempenho escolar, raciocínio lógico e em seus 

conhecimentos em Informática.” 

 

Motivação/interesse 

 Fazem parte desse grupo artigos que apontam como resultado da 

aplicação da robótica na escola a motivação e o interesse por atividades diversas 

relacionadas a robótica. 

EP22: Esforço, interesse e reflexão. Cooperação 

“Os contextos mentais apresentados pelos alunos foram em sua 

totalidade: de esforço, interesse e reflexão, precedidos de contextos mentais que 

envolveram brincadeira e crença imediata, mas que com a orientação dos 

professores foram construídos pela troca e cooperação.” 

EP23: Aumento do interesse por novos desafios, aumento da 

sociabilidade e cooperação. 

“Observando alguns aspectos cognitivos, verificou-se significativo 

aumento de interesse por novos desafios que contemplavam temas mais 

complexos/abstratos, finalmente observou-se aumento da sociabilidade e 

cooperação entre os diversos grupos.” 

EP36: Animação para participar do projeto. 

 “Todos os trabalhos do plano de ensino foram concluídos com êxito pelas 

crianças, que demonstraram-se desde o início, receptivas e felizes por estarem 

participando do projeto.” 

EP58: Motivação para professores e alunos estudarem robótica. 

“Durante o treinamento, os professores demonstraram muito interesse 

no curso, explorando os recursos de montagem e programação do robô além do 

que lhes foi pedido.” 
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EP70: Interesse por cursos de engenharia, capacidade de gerenciar 

grupos, trabalho em equipe. 

“Os resultados obtidos são considerados satisfatórios, pois mostram um 

aumento do interesse dos alunos pelos cursos de Engenharia.” 

EP72: Interesse por estudar, trabalho em equipe, cooperação. 

“O projeto Roboteka tem sido recebido com grande entusiasmo tanto por 

parte dos professores quanto dos alunos. O impacto do kit de robótica para 

atrair o interesse é inegável.” 

EP80: Interesse dos alunos pela engenharia. 

“O gráfico da Figura 10 mostra que o minicurso foi considerado 

satisfatório, visto que a grande maioria respondeu ter aumentado o seu 

interesse em cursar uma Engenharia.” 

EP93: Interesse na manipulação e resolução de problemas, 

concentração. 

“Uma análise detalhada em um dos grupos, demonstrou que o Kit 

robótico em questão é uma peça que agrega concentração e motivação para as 

crianças.” 

Imaginação/criatividade 

 Estão presentes nesse grupo estudos que evidenciam o desenvolvimento 

da imaginação e/ou criatividade dos alunos após o trabalho com Robótica 

Educacional. 

EP16: Desenvolvimento da Criatividade. 

“Através desta pesquisa, foi possível perceber que os alunos que 

trabalham com robótica tornam-se mais criativo e participativos, além de 

desenvolverem a expressão escrita e oral e a organização do tempo e do espaço.” 

 

 EP26: Criatividade, abstrações (empíricas e reflexivas). 

“Os resultados demonstraram que a construção a partir de modelos 

limitou-se a simples busca por analogia, enquanto que a conduta exploratória 

favoreceu a abertura de novos possíveis e a manifestação da criatividade.” 
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 EP52: Imaginação, criatividade, interesse dos estudantes em prosseguir 

estudos na área tecnológica. 

“...tem contribuído para aproximação da comunidade com a 

universidade, além de despertar efetivamente o interesse dos estudantes em 

prosseguir seus estudos na área tecnológica.” 

Relacionamento Interpessoal 

 Fazem parte desse grupo os estudos que apontam desenvolvimento 

apenas na maneira de ser e/ou agir dos participantes, aqueles que apresentaram 

junto com essa mudança outros desenvolvimentos foram classificados em outro 

grupo. 

 EP05: Cooperação / construção de seu próprio conhecimento / 

autonomia do aluno. 

“O ambiente construído favorecia a comunicação entre todos, ocorrendo 

o diálogo livre, onde a presença do professor não intimidava o aluno ao falar 

sobre as suas idéias e conclusões e o professor tinha segurança para construir 

seu conhecimento junto com seus alunos.” 

 EP25: Trabalho em Equipe. 

“Cerca de 25% dos alunos que iniciaram este projeto e que através do 

questionário de estilo de aprendizagem foram identificados como estudantes 

tímidos em suas ações passaram a compor o grupo de alunos que trabalharam 

de forma efetiva e integrada nas equipes formadas nos experimentos.” 

 EP78: Espírito empreendedor e investigativo. 

“...a metodologia do presente trabalho permitiu e garantiu a aplicação de 

diversos conceitos de várias áreas do conhecimento de forma  integrada, 

fortalecendo a formação nos participantes de um espírito empreendedor e 

investigativo.” 

 EP89: Interação, discussão e cooperação entre alunos e professores. 

“Na formação e validação dos projetos percebe-se que a Robótica 

Educativa, assegura um processo emancipador nos sujeitos. Isso se consegue a 

medida que novos estímulos  e competências  como a ludicidade, a criatividade 

e a interatividade são desenvolvidos.” 
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4.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A partir dos gráficos gerados na Apresentação dos Dados e na Analise das 

Evidências foi possível realizar algumas discussões a cerca dos resultados: 

Com relação às bases de dados é possível observar que, apesar da base de 

dados do COBENGE dispor de 3.572 publicações dos anos de 2003 até 2012 

(não foram localizadas as publicações de 2013), apenas 50 dessas trata sobre 

robótica e dessas apenas 7 estão relacionadas a Educação Básica, o que é um 

número muito pequeno, diante da quantidade de artigos publicados no evento. 

Este fato pode ser também observado nas outras bases de dados, que apesar de 

terem muitos artigos publicados, poucos tratam sobre robótica e um número 

ainda menor apresenta-se na Educação Básica. As revistas trazem poucos 

artigos relacionados à robótica e assim, a revista RBIE não apresenta nenhum 

artigo que trate sobre a robótica na Educação Básica. 

No gráfico a seguir (Figura 7) é possível visualizar as publicações que 

tratam sobre robótica na Educação Básica e sobre robótica em outros contextos.  

 

Figura 7: Artigos que tratam sobre Robótica Educacional 

  

Observa-se assim o grande espaço para estudos sobre Robótica 

Educacional que existe, visto que é uma área pouco pesquisada/publicada, o que 

torna possível diversos tipos de estudos. 

Se tratando da Análise das Evidências, surgem as seguintes discussões: 
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 Com as respostas da Questão de Pesquisa 1, pode-se perceber que a 

transdisciplinaridade é um dos assuntos menos objetivados nos artigos 

estudados (4%), eles são, em sua maioria, aplicados por estudantes e 

professores de universidades para incentivar a procura por alguns cursos 

relacionados a tecnologias ou incentivar o seu uso (38%), o teste de materiais 

desenvolvidos por universidades também aparece em grande escala (33%) e o 

objetivo principal sendo a melhoria em algum assunto curricular é evidenciada 

em apenas 6 artigos (25%).  

 De acordo com os dados levantados, observa-se que ainda existe 

distância entre a escola e a robótica, visto que ela se faz presente, em sua 

maioria, através de projetos desenvolvidos por universidades, essa situação 

chama a atenção para a necessidade do envolvimento de professores da 

Educação Básica em pesquisas sobre Robótica Educacional, para assim ela 

poder ser usada como melhoria do ensino e da aprendizagem de forma 

constante e não apenas através de projetos de curta duração. 

 No que se trata da Questão de Pesquisa 2, fica claro que o kit LEGO é o 

mais usado para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino (56%), 

outros kits de desenvolvimento aparecem, alguns por terem objetivos diferentes 

– testes de outros kits desenvolvidos – outros como opção, devido ao auto custo 

de aquisição de kits LEGO – hardwares e softwares livres. Entretanto, ao que 

apresentam os resultados da pesquisa os kits LEGO são os mais recomendados 

para o desenvolvimento com estudantes que nunca tiveram contato com 

robótica, por conterem peças de fácil encaixe e modelos prontos para serem 

construídos. 

 Ao analisar a Questão de Pesquisa 3, percebe-se que as disciplinas que 

apresentam cálculos são as mais estudadas com o uso da robótica, Matemática 

(30%) e Física (24%), outras disciplinas aparecem de maneira pouco frequente, 

embora seja possível trabalhar múltiplas disciplina com a Robótica Educacional, 

as mais abordadas ainda são as que necessitam de cálculos e experimentações. 

Apesar de 7 artigos não deixarem claro as áreas do conhecimento que abordam, 

tem-se uma boa visão de que outras disciplinas podem ser trabalhadas e não 

apenas as exatas, pois os trabalhos interdisciplinar e multidisciplinar também 

são evidenciadas. É importante chamar a atenção para as áreas de lógica e 
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programação, embora ainda não sejam disciplinas curriculares obrigatórias da 

Educação Básica, percebe-se a relação entre a robótica e o ensino dessas áreas o 

que torna possível a desmistificação do Pensamento Computacional. 

 Na última questão de pesquisa, embora 4 estudos não deixem claro qual 

foi o resultado evidenciado na aprendizagem, é possível observar que a 

motivação pelos estudos é um dos maiores benefícios (32%) ao uso da Robótica 

Educacional, pois ao ser desafiado a resolver problemas, o aluno torna-se autor 

do seu próprio conhecimento e assim o interesse por estudos é despertado. O 

desenvolvimento da aprendizagem escolar (20%) e de relacionamentos 

interpessoais (20%), qualidades pessoais como: trabalho em equipe, capacidade 

de abstração, espírito empreendedor foram mencionados e tem grande 

influencia sobre o desenvolvimento do aprender dos alunos e das qualidades 

que se esperam de um cidadão do século XXI, bem como a imaginação e a 

criatividade (12%) que ao serem desenvolvidas permitem aos alunos buscarem 

novas soluções para problemas abordados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Está seção apresenta as considerações finais, compila os resultados 

obtidos e propõe oportunidades de trabalhos futuros identificadas. A seção foi 

dividida da seguinte maneira: Desafios encontrados na pesquisa, Conclusões e 

Trabalhos Futuros. 

5.1.DESAFIOS ENCONTRADOS NA PESQUISA 

Dentre os desafios identificados no decorrer da pesquisa, pôde-se dizer 

que o mais importante tenha sido relacionado as buscas realizadas. Como se 

optou por uma busca manual, embora essa seja mais completa requer mais 

tempo para visitar todos os artigos das bases de dados. E mesmo com essa busca 

minuciosa os resultados obtidos foram poucos. Por não haver bases de dados 

referentes exclusivamente ao tema pesquisado, fez-se então uma busca em bases 

referentes a Tecnologias e/ou Informática na Educação, por essa razão estudos 

relevantes podem ter ficado de fora da pesquisa, por pertencerem a outras bases 

de dados. 

Duas bases de dados possuíam dados indisponíveis, uma sendo possível 

ver apenas a lista de artigos publicados no ano de 2004, no qual foi possível 

observar que apenas um tratava sobre o assunto estudado e outra que não 

disponibilizou nenhum arquivo com as publicações de 2013. O que pode ter 

deixado também estudos relevantes fora da pesquisa. 

A maioria dos artigos encontrados tratavam sobre o uso da Robótica 

Educacional no Ensino Superior, o que fez com que a quantidade de estudos 

primários da pesquisa fossem reduzidos. 

 

5.2.CONCLUSÕES  

Este trabalho realizou um mapeamento sistemático, identificando as 

possibilidades de uso da Robótica Educacional na Educação Básica do Brasil. 

Após a visita a cinco fontes de busca com 6.576 artigos vistos ao todo, foram 

selecionados 94 estudos que tratavam sobre o assunto, independente do 

contexto, destes, 24 foram selecionados para os estudos primários, por serem 

considerados relevantes para a pesquisa. Foram utilizadas quatro questões de 
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pesquisa, que possibilitou o encontro de evidências de forma satisfatória, 

mostrando que a maioria das aplicações da Robótica Educacional foram 

voltadas para o incentivo ao uso de tecnologia e ao incentivo pela carreira na 

área de tecnologias e/ou engenharias e aplicadas por professores e alunos de 

universidades. Todo o processo do mapeamento foi quantificado e especificado, 

contribuindo positivamente para a realização de trabalhos futuros, utilizando as 

evidências encontradas. 

Das cinco fontes de busca utilizadas neste trabalho, o COBENGE foi o 

que obteve o maior número de estudos primários, totalizando 8 artigos para 

analise, porém, pela quantidade de artigos sobre Robótica encontrados nessa 

base de dados (50) esse número é considerado pequeno e a Revista Renode 

obteve 100% dos artigos sobre Robótica relacionados a suas aplicação na 

Educação Básica, nesta fonte o número de artigos também é pequeno, pois 

apenas 3 falam sobre o assunto. Dentre todos os estudos identificados na 

pesquisa, os assuntos tratados que ficaram de fora da pesquisa foram: Robótica 

aplicada no Ensino Superior, Desenvolvimento de projetos sem aplicação na 

Educação Básica, Analise de Kits e Formação de professores. 

Com os estudos primários, foi possível obter respostas para as questões 

que foram propostas no início deste trabalho. A primeira questão tratou sobre 

os objetivos com que a Robótica Educacional foi aplicada, onde foram 

encontrados os seguintes: Incentivo ao uso de tecnologias, aplicação de 

tecnologias e teste de material, melhoria em disciplinas e transdisciplinaridade, 

nesta mesma ordem de maiores evidências. 

A segunda questão observou quais os kits de desenvolvimento 

(tecnologias) que mais são usadas e foram obtidas como respostas: LEGO 

Mindstorms, sucata, Placa GoGo, Robolab, Robokit, Programe fácil, Arduino, 

Topobo e uma que utilizou apenas o Software. 

Já a terceira questão que analisou quais áreas do conhecimento 

(disciplinas) mais fazem uso da Robótica Educacional em suas aulas, as 

respostas encontradas foram, de acordo com as quantidades: Matemática, 

Física, Programação, Interdisciplinar, Lógica, Geografia, Língua Portuguesa, 

Ciências e Multidisciplinar, embora 7 dos estudos não tenham informado a área 

de estudo. 
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Por fim, a quarta questão de pesquisa, identificou os resultados 

evidenciados na aprendizagem, os principais são: Motivação e interesse dos 

alunos, aprendizagem dos conteúdos escolares, melhoria no relacionamento 

interpessoal, desenvolvimento da imaginação e criatividade. Embora 4 estudos 

não tenham sido específicos nesses resultados. 

A partir de todas as evidências analisadas, foi possível concluir que a 

Robótica Educacional vem sendo aplicada na Educação Básica com o objetivo 

principal de incentivar o interesse por tecnologias, porém é aplicada 

principalmente por professores e estudantes de universidades, o que ainda 

deixa os professores da Educação Básica distantes desse uso. Por esse motivo 

percebe-se o espaço para trabalhos futuros direcionados a esses professores. As 

tecnologias usadas nos mostram a busca por materiais de fácil manuseio e que 

possuam protótipos de montagem rápida, por ser utilizado como recurso 

didático e não para o desenvolvimento de artefatos robóticos. As principais 

disciplinas mencionadas ainda são aquelas que possuem cálculos e fórmulas, 

porém já é possível perceber uma interdisciplinaridade, e outras disciplinas 

como Língua Portuguesa e Geografia ganhando espaço. Os resultados 

evidenciados na aprendizagem mostram que a robótica desperta o interesse de 

estudantes em pesquisar e estudar mais, tornando possível assim o interesse 

pela escola. 

5.3. TRABALHOS FUTUROS 

Os resultados obtidos por este estudo serão organizados e 

disponibilizados na plataforma robolivre.org, bem como os dados levantados, na 

qual poderá ser utilizado em pesquisas que tratem sobre a Educação Básica. 

Dessa maneira, com os resultados deste trabalho outros pesquisadores na 

área ou professores com interesse no assunto poderão identificar lacunas que 

gerem novos estudos e problemas de pesquisa. 

Como o mapeamento sistemático é considerado um passo inicial para a 

realização de uma revisão sistemática, pretende-se realizar uma revisão 

sistemática das metodologias utilizadas para aplicar a Robótica Educacional na 

Educação Básica. 
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Por fim, pretende-se sintetizar este trabalho em forma de artigo para 

publicação nos eventos e nas revistas que serviram de base de dados para sua 

conclusão. 
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EP57 
Controle de um robô a rodas 

comandado por voz 

JUNIOR, V. A. 
S.; RODRIGUES, 
T. L.; LIMA, L. E. 

M. de; 
ANDREÃO, R. V. 

2009 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/coben

ges-anteriores/2009/artigos-
2009/artigos-publicados_11  

agosto de 2013 

EP58 

UTILIZAÇÃO DE ROBOS 
DIDÁTICOS NO ENSINO DE 
FÍSICA E MATEMÁTICA DO 

ENSINO MÉDIO PARA 
ATRAÇÃO DE ALUNOS 

FERREIRA, W. 
M.; PEREIRA, M. 
C.; BATISTA, E. 
A.; NAKA, M. H. 

2009 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/coben

ges-anteriores/2009/artigos-
2009/artigos-publicados_11  

agosto de 2013 

EP59 

DESENVOLVENDO A 
EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA 
ROBÓTICA MÓVEL: UMA 
PROPOSTA PEDAGÓGICA 

PARA O ENSINO DE 
ENGENHARIA 

ZILLI, G. M.; 
LAMBERT, G. 

2010 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2010/artigos/606

.pdf  

agosto de 2013 

EP6
0 

Protótipo de um Robô Móvel 
Interdisciplinar de Baixo Custo 
para uso educacional em Cursos 

Superiores de Engenharia e 
Computação 

SILVA, S. R. X. 
da; BARRETO, L. 

P. 
2010 COBENGE 

http://www.abenge.org.br/coben
ges-anteriores/2010/2010--
xxxviii-cobenge-fortaleza-ce  

agosto de 2013 

EP61 
ANÁLISE COMPARATIVA DE 

KITS DE ROBÓTICA 
EDUCATIVA 

SILVA, S. R. X. 
da; BARRETO, L. 

P. 
2011 COBENGE 

http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2011/sessoestec/a

rt2043.pdf  

setembro de 2013 
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EP62 

ESTUDO SOBRE KITS DE 
ROBÓTICA PEDAGÓGICA 

ATRAVÉS DE UMA ANÁLISE 
COMPARATIVA TENDO COMO 

PARÂMETRO: CUSTOS E 
CARACTERÍSTICAS DE 

ENSINO 

SILVA, A. P. de S. 
e; OLIVEIRA, G. 
S.; PONTES, D. 

L.; MARTINS, M. 
P.; SILVA, R. M. 

2011 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2011/sessoestec/a

rt1953.pdf 

setembro de 2013 

EP63 

APLICAÇÃO DO MODELO DE 
ESPAÇO DE HABILIDADES 

PARA CONTEÚDO DE 
TAREFAS ROBÓTICAS 

AZEVEDO, C. A. 
de; HOUNSELL, 

M. da S.; 
KEMEZINSKI, 
A.; ROSSO JR., 

R. S. U.; LEAL, A. 
B. 

2011 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2011/sessoestec/a

rt1601.pdf 

setembro de 2013 

EP64 

COMPETIÇÃO ENTRE ROBÔS: 
UMA PROPOSTA 

MOTIVACIONAL PARA OS 
CURSOS DE ENGENHARIA 
ELÉTRICA E COMPUTAÇÃO 

BRAWERMAN, 
A.; ALBERTI, E. 
J.; PERRETTO, 

E. C. D.; FELICE, 
F.; PERRETTO, 

M. 

2011 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2011/sessoestec/a

rt2007.pdf  

setembro de 2013 

EP65 

CONTROLE DE UM ROBÔ 
MANIPULADOR COMO 

INSTRUMENTO PEDAGÓGICO 
DE ENSINO DE ENGENHARIA 

OLIVEIRA, E. M. 
de; SILVA, I. G. 

R. da; MARTINS, 
R. M. 

2011 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2011/sessoestec/a

rt2015.pdf  

setembro de 2013 

EP66 

DESENVOLVIMENTO DE UM 
ROBÔ MÓVEL AUTÔNOMO 

PARA OS ENSINOS TÉCNICO E 
SUPERIOR 

SCARDUA, L. A.; 
CUADROS, M. A. 

S. L. 
2011 COBENGE 

http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2011/sessoestec/a

rt1715.pdf  
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EP67 

EXPERIMENTO PARA 
DISCIPLINA DE ROBÓTICA 

MÓVEL BASEADO EM 
PROGRAMAÇÃO GENÉTICA 

ANTIQUEIRA, P. 
A.; LIMA, C. R. 

E. 
2011 COBENGE 

http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2011/sessoestec/a

rt1756.pdf 

setembro de 2013 

EP6
8 

GRUPO ESTUDANTIL DE 
ROBÓTICA MÓVEL DA UDESC-

CCT 

LAMBERT, G. 
ZAMPARETTE, 

R. L. B.; 
GIESELER, R. 

K.; SANCHES, G. 
S. 

2011 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2011/sessoestec/a

rt2078.pdf  

setembro de 2013 

EP69 

INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO 
MÉDIO E ENGENHARIA POR 

MEIO DE ATIVIDADES 
EXTENSIONISTAS NA ÁREA 
DE ROBÓTICA E INCLUSÃO 

DIGITAL  

REIS, G. L.; 
SOUSA, M. V.; 

SOUZA, L. F. F.; 
ALMEIDA, V. M. 
O.; BARROSO, 

M. F. S.; 
NEPOMUCENO, 
E. G.; AMARAL, 

G. F. V. 

2011 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2011/sessoestec/a

rt1869.pdf 

setembro de 2013 

EP70 

O USO DE CONCEITOS DE 
ROBÓTICA E TECNOLOGIA 

PARA ATRAIR ESTUDANTES 
PARA CURSOS DE 

ENGENHARIA  

REIS, A. R. dos; 
SACCHELLI, C. 

M.; 
DALATORRE, R. 
G.; GARCIA, T. 

R. 

2011 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2011/sessoestec/a

rt1862.pdf 

setembro de 2013 
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EP71 

PROJETO E 
DESENVOLVIMENTO DE UM 

KIT DE ROBÓTICA 
EDUCACIONAL PARA USO EM 
PRÁTICAS CONSTRUTIVISTAS 

SATHLER, H. H.; 
SILVA, M. T. V.; 
OLIVEIRA, A. R. 
de; CARMO, M. 
J. de; ARAÚJO 

JUNIOR, L. O. de 

2011 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2011/sessoestec/a

rt2059.pdf 

setembro de 2013 

EP72 
Projeto Roboteka – Uma 
experiência com Robótica 

Educativa 

MICCO, F. K.; 
MIZUSAKI, L. E. 
P.; BARONE, D. 

A. C. 

2011 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2011/sessoestec/a

rt1925.pdf 

setembro de 2013 

EP73 

USO DOS KITS LEGO 
MINDSTORMS E REDE DE 
PETRI COM O AUXILIO NO 

ENSINO DE ROBÓTICA 
PEDAGÓGICA 

SILVA, A. P. de S. 
e; PIRES, M. M.; 
SILVA, R. M. da 

2011 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2011/sessoestec/a

rt2098.pdf 

setembro de 2013 

EP74 

UTILIZAÇÃO DE PBL NO 
ENSINO DE ROBÓTICA 

MÓVEL PARA ESTUDANTES 
DE ENGENHARIA DA 

COMPUTAÇÃO  

SCHWADE, G. 
V.; MOREIRA, 

M. J.; 
MIKUSAKI, L. E. 
P.; BARONE, D. 

A. C. 

2011 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2011/sessoestec/a

rt2037.pdf  

setembro de 2013 

EP75 

UMA EXPERIÊNCIA COM 
ROBÓTICA EDUCACIONAL NO 

INÍCIODA FORMAÇÃO DO 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 

PIAI, J. C.; 
CERVANTES, S. 
G. S.; FRANÇA, 

M. B. M.; 
VIEIRA, W. D. C. 

2012 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2012/artigos/104

214.pdf  

outubro de 2013 
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EP76 

ROLE – UM SISTEMA QUE 
EXERCE UM PAPEL 

DIFERENTE NO ENSINO DE 
ROBÓTICA 

B. JUNIOR, S.; 
AZAVEDO, C. A. 
de; HOUNSELL, 

M. S.; 
KEMCZINSKI, A. 

2012 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2012/artigos/103

850.pdf  

outubro de 2013 

EP77 

PROJETO E VALIDAÇÃO 
EXPERIMENTAL DE 

TOPOLOGIAS DE ROBÔS 
MÓVEIS APLICADAS À 

ROBÓTICA EDUCACIONAL 

ZEPLIN, S. R.; 
BORBA, R. R. S. 

de 
2012 COBENGE 

http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2012/artigos/104

273.pdf  

outubro de 2013 

EP78 

INTEGRAÇÃO DA 
ENGENHARIA COM O ENSINO 

MÉDIO POR MEIO DA 
ROBÓTICA MÓVEL 

GAIER, M. B.; 
MARTINS, R. 

M.; MOURA, W. 
A. 

2012 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2012/artigos/104

082.pdf  

outubro de 2013 

EP79 

DESENVOLVIMENTO DE UM 
ROBÔ MÓVEL COM VISÃO 

PARA PROPÓSITOS 
EDUCACIONAIS 

VIECILI, E. B.; 
ALCANTRA, M. 
F.; ROMÃO, A.; 
HOUNSELL, M. 
S.; PILLON, M. 
A.; HEINEN, M. 

R. 

2012 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2012/artigos/103

696.pdf 

 outubro de 2013 
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A UTILIZAÇÃO DOS 
CONCEITOS DE FÍSICA E 

ROBÓTICA EDUCACIONAL 
PARA AUMENTAR O 

INTERESSE PELOS CURSOS 
DE ENGENHARIA 

GARCIA, T. R.; 
REIS, A. R. dos; 
SACCHELLI, C. 

M.; 
DELATORRE, R. 

G. 

2012 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2012/artigos/101

778.pdf  

outubro de 2013 
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UTILIZAÇÃO DA ROBÓTICA 
EDUCACIONAL COMO 

FERRAMENTA LÚDICA DE 
APRENDIZAGEM NA 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO: 
INTRODUÇÃO À PRODUÇÃO 

AUTOMATIZADA 

VARGAS, M. N.; 
MENEZES, A. G. 

C. de; 
MASSARO, C. 

M.; 
GONÇALVES, T. 

M. 

2012 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2012/artigos/104

401.pdf  

outubro de 2013 

EP8
2 

TELEOPERAÇÃO ROBÓTICA: 
FOMENTO DE 

COMPETÊNCIAS 
ARTICULADAS PARA 

ENGENHARIA DE CONTROLE 
E AUTOMAÇÃO  

ANDRADE, R. A. 
P.; GIUFFRIDA, 

A. D. B.; 
QUEIROZ, P. H. 
O.; PEREIRA, F. 
O. G.; CARMO, 

M. J. do 

2012 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2012/artigos/104

399.pdf 

outubro de 2013 

EP8
3 

O CIRCO ITINERANTE DA 
ROBÓTICA 

MENDES, K. C.; 
FEITOSA, M. A. 

F. 
2012 COBENGE 

http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2012/artigos/104

201.pdf  

outubro de 2013 

EP8
4 

MODELAGEM MATEMÁTICA 
DA CINEMÁTICA DIRETA DO 
ROBÔ FANUC LR MATE 200IC 
COM SIMULAÇÃO NO MATLAB  

SILVA, S. R. X. 
da; ARAÚJO, R. 

G. B. de; LEMOS, 
F. H. de; 

DELEBOSSE, F. 
L. A. 

2012 COBENGE 
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CONSTRUINDO VEÍCULO 
TELEOPERADO COM 

ARDUINO PARA AUXILIO NO 
ENSINO DE SISTEMAS 

EMBARCADOS E ROBOTICA 
MÓVEL 

SILVA, J. F. M. 
C. da; GOMES, 

R. C.; 
NASCIMENTO, 

A. O. F.; 
SANTOS, D. M. 

S. dos; 
OLIVEIRA, K. D.; 
MENEZES, J. W. 

M. 

2012 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2012/artigos/104

216.pdf 

outubro de 2013 

EP8
6 

INTEGRANDO ARTE, 
COMPUTAÇÃO E 

ENGENHARIA NO 
DESENVOLVIMENTO E 
CONSTRUÇÃO DE UM 

PERSONAGEM ROBÓTICO  

VIANA, D. M.; 
ZAMBONI, J. G.; 
PAIVA, A. L. G.; 
GASPAR, G. G.; 

VIDAL, F.; 
GOMES, J. G.; 
FERREIRA, F. 

O.; SOUZA, N. C. 
A. 

2012 COBENGE 
http://www.abenge.org.br/Cobe
ngeAnteriores/2012/artigos/104

473.pdf  

outubro de 2013 

EP87 

RoboFácil: Especificação e 
Implantação de um Kit de 
Robótica para a Realidade 

Educacional Brasileira 

MIRANDA, L. C. 
de; SAMPAIO, F. 
F.; BORGES, J. 

A. S. 

2010 RBIE 
http://www.br-

ie.org/pub/index.php/rbie/articl
e/view/1275  

outubro de 2013 

EP8
8 

A robótica livre no auxílio da 
aprendizagem do movimento 

retilíneo 

TRENTIN, M. A. 
S; PÉREZ, C. A. 

S.; TEIXEIRA, A. 
C. 

2013 Anais WIE 
http://www.br-

ie.org/pub/index.php/wie/articl
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março de 2014 
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