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“A única habilidade competitiva de longo 

prazo é a capacidade de aprender.” 

Seymour Papert 

 



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o processo para desenvolvimento de uma nova ferramenta educacional 

utilizando relato de experiência de educação tecnológica contextualizada em um projeto de 

extensão universitária no âmbito da Educação Infantil que ocorreu no Núcleo de 

Desenvolvimento da Criança (NDC). Tal ferramenta educacional foi chamada de torre 

compiladora. A torre é uma estrutura cilíndrica onde o aluno coloca diversas bolas coloridas, 

cada bola representa uma instrução para um periférico, a torre lê a cor das bolas por meio de 

um sensor de cor e associa a cada cor uma instrução, funcionando assim como um compilador 

dessas instruções passadas de forma lúdica. Tal ferramenta, consegue fornecer uma 

experiência reciclável e adaptável para realidade da sala de aula com um custo acessível. 

 

Palavras-chave: Robótica. Educação. Pensamento Computacional. Compilador. 



 

 

ABSTRACT 

 

This work presents the process for the development of a new educational tool using experience 

report of technological education contextualized in a university extension project in the scope 

of Early Childhood Education that took place at the Child Development Center (NDC). Such 

an educational tool was called a compiler tower. A tower is a cylindrical structure where the 

student displays several colored balls, each ball represents an instruction to a peripheral, a 

tower reads a color of the balls through a color sensor and associates each color with an 

instruction, acting as a compiler of these. playful instructions. This so-called compiler tower 

tool can provide a recyclable and adaptable classroom reality experience at an affordable cost. 

 

Keywords: Robotics; Education; Computational Thinking; Compiler. 
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1  INTRODUÇÃO  

O Pensamento Computacional, segundo Wing (2006), é o processo que envolve a 

formulação de um problema e a solução do mesmo que pode ser executado por um computador, 

humano ou máquina. Segundo Nagai (2001), em um futuro próximo as vantagens da utilização 

de robôs serão incluídas em diversas áreas da rotina humana, mas para isso é necessário que o 

ensino da robótica e do pensamento computacional seja presente desde a infância, criando um 

adulto solucionador de problemas do mundo. 

O ensino da Robótica Educativa está muito presente em países desenvolvidos, 

segundo d’Abreu (2014) ele está no ensino superior desde a década de 90 e na educação infantil  

segundo Werlich, Kemczinski & Gasparini (2018) as escolas estrangeiras já estão incluindo em 

sua grade curricular o Pensamento Computacional como competência a ser desenvolvida, deste 

modo o ensino deste matéria mantem-se forte e crescente nos dias atuais. Assim como podemos 

observar na Inglaterra em que há muitas atividades bem-sucedidas de enriquecimento nesta área 

em escolas (Royal Society, 2012).  

 Enquanto o Brasil está agora correndo atrás do tempo perdido a fim de atualizar o 

ensino básico, dando início a estudos e pesquisas. Assim, o ensino da Robótica Educativa vem 

ganhando bastante visibilidade, nos últimos anos, devido à diversas políticas públicas que 

incentivam o ensino técnico e trazem a robótica como disciplina optativa para as turmas do 

ensino Fundamental II e Ensino Médio 

Por mais que os avanços no ensino estejam acontecendo, a utilização da robótica 

no Ensino Fundamental e Infantil se concentra, em sua maioria, em escolas privadas. Mesmo 

que possa se acompanhar o surgimento de programas governamentais como a Indústria de 

Talentos, promovido pelo Serviço Social da Indústria de Santa Catarina (SESI – SC), que busca 

desenvolver o espirito empreendedor em crianças e adolecentes, utilizando a robótica como 

meio e o Instituto Nacional de Educação e Desenvolvimento, do inglês National Institute for 

Educational Development (NIED), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) que 

ensina a robótica pedagógica utilizando Kits comerciais ou materiais alternativos não 

disponíveis no mercado.  
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A dificuldade em se modificar a realidade do restrito conhecimento à robótica se 

deve essencialmente a dois fatores, o primeiro é a formação dos professores que ainda não supre 

todas competências necessárias para aplicar um ensino livre e dominante, e, o segundo fator é 

que as principais tecnologias utilizadas para o ensino de robótica são caras, possuem material 

de estudo em inglês. A dificuldade de ensino pode ser observada por Bordini et al. (2016), que 

ao estudar trabalhos realizados na educação básica, notou que as principais estratégias são 

algoritmos, programação robótica, jogos e computação desplugada. O termo desplugada vem 

do inglês unplugged, que se tratam de atividades que não utilizam um computador ou celular, 

mas trabalham de maneira lúdica o pensamento computacional. Assim mostrando que formas 

mais interativas de aprendizagem são mais eficientes. Porém esses meios são alcançados mais 

facilmente com a utilização de kits prontos, tornando o ensino menos trabalhoso para o 

professor e, consequentemente, mais caro. 

Este trabalho baseia-se no estudo de caso na Unidade Universitária Núcleo de 

Desenvolvimento da Criança (UUNDC) e a partir deste estudo de caso utilizando atividades 

atividades desplugadas, ou do inglês Unplugged de acordo com Bell, Witten & Fellows (2011) 

são atividades passíveis de aplicação em localidades remotas com acesso precário de 

infraestrutura (sem energia elétrica ou disponibilidade de computadores), além de poderem ser 

ser ministradas por não especialistas em computação. Deste modo, torna-se possível a 

construção de uma tecnologia que possibilite a implementação das atividades de maneira barata, 

fácil e com grande reusabilidade, otimizando e ampliando o processo educacional. 

Do ponto de vista da engenharia elétrica, é uma responsabilidade dos profissionais 

desta área se unirem a equipes multidisciplinares pedagógicas para desvendar essa nova área 

de atuação no desenvolvimento de tecnologias educacionais que se adaptem a realidade do 

Brasil, esta que requer materiais com referenciais, tutoriais e cursos em português de preço 

acessível e que consigam ser utilizados em uma larga faixa etária. Dito isto, este trabalho tem 

como o foco o desenvolvimento de tecnologias que utilizem competências de automação, 

controle e microprocessadores. Utilizando em paralelo conhecimentos pedagógicos dos 

estudiosos da área como Jean Piaget e Seymour Papert. 
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1.1 Justificativa 

O contexto apresentado na seção anterior deixa clara a grande importância do 

desenvolvimento de uma ferramenta educacional através da experiência direta em uma unidade 

educacional de excelência permitindo associar esta ferramenta tecnológica com as principais 

ferramentas pedagógicas utilizadas na atualidade do ensino infantil. Além disso, o estudo de 

caso da implementação e de teste dessa ferramenta permitem criar um ciclo de desenvolvimento 

de novas tecnologias para viabilizar e ampliar a aprendizagem de competências associadas ao 

pensamento computacional nas escolas. 

A Redução dos custos do ensino de robótica em escolas municipais, estaduais e 

privadas a fim de fomentar de maneira orgânica o ensino de robótica no estado do Ceará que 

atualmente é refém de tecnologias desenvolvidas em outros países como a LEGO®️ que 

disponibiliza às escolas a possibilidade de adquirir produtos com o LEGO® Education 

SPIKE™ que alinha os tradicionais produtos da marca com um microcontrolador, o que, 

encarece e dificulta a formação de novos profissionais, visto que no Brasil, até 2017 a 

proficiência na língua inglesa se mantém estagnada no ranking ocupando a 41ª lugar (Folha de 

São Paulo, 2017). 

Uma vez que se tem o conhecimento da tecnologia utilizada, protocolos, códigos, 

montagem e atividades este artigo é uma rica fonte de conhecimento para implementação de 

outras tecnologias educacionais que funcionem com hardware barato. 

1.2 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo essencial utilizar uma experiência prática de 

atividades Unplugged como fonte de informação e escopo para desenvolvimento de uma 

ferramenta educacional para se trabalhar a robótica, tornando mais barato e de fácil o acesso ao 

ensino da robótica  no meio infantil, este que ainda é pouco explorado academicamente, tendo 

um nome bem importante, Seymour Papert, entretanto não sendo explorada academicamente 

uma ferramenta tecnológica nacional que possibilite o ensino de robótica e do pensamento 

computacional em uma larga faixa etária.  

Esta ferramenta educacional foi nomeada de torre compiladora e se trata de uma 

estrutura física que usa bolas de cores distintas como instruções, ela lê por meio de sensores a 
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cor das bolas e envia essas instruções a algum periférico como um buzzer, um robô e led de 

cores diversas. 

1.3 Organização do Texto 

No capítulo 1, a introdução do trabalho é apresentada, com informações sobre o 

contexto da robótica educacional no país, os estados da arte do estudo de robótica educacional 

e os principais estudos realizados na atualidade sobre o tema. 

No capítulo 2, é discutido todo referencial pedagógico utilizado, desde o pai do 

pensamento computacional Seymour Papert em sua obra ‘máquina das crianças – Mindstorm’ 

até os mais novos estudos nacionais acerca do pensamento computacional e as principais frentes 

da cultura maker no Brasil. 

No capítulo 3, traz-se o embasamento técnico necessário para se desenvolver em 

hardware e software, as ferramentas educacionais para robótica. Além disso, mostrando as 

peculiaridades das linguagens de programação e como podemos criar um hardware que execute 

o processo de compilação de um código criado pelo estudante. Conceitos de inteligência 

artificial e em mais específico o caso do perceptron simples é explicado neste capítulo, já que 

utilizamos tal algoritmo para classificar as informações do sensor. Ademais, no capítulo é 

mostrado e explicado a opção de hardware utilizada no estudo. 

Por fim, no capítulo 4, é onde traz-se todo estudo de caso da UUNDC e o processo 

de criação da ferramenta educacional intitulada como Torre Compiladora. 
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2 ROBÓTICA EDUCACIONAL 

A robótica educacional tem um importante papel no século XXI, é uma poderosa 

ferramenta educacional não somente para trabalhar habilidades básicas como matemática e 

compreensão léxica, mas também para trazer aplicações práticas para conteúdos de diversas 

áreas distintas, até mesmo habilidades criativas em trabalhos com artes e música. 

Entrando como um conhecimento multidisciplinar e que traz benefícios para a 

criança e adolescentes, pois, estimula capacidades cognitivas e de trabalhos em equipe, como 

dito por Ramos et al. (2007) em que a utilização atividades lúdicas na aprendizagem permitem 

que o jovem, incrementar seu entendimento do mundo. Visto que, a maioria dos projetos 

realizados buscam a interação e a adoção do pensamento computacional. 

Deste modo, neste capítulo abordou-se de uma forma mais aprofundada, o que é o 

pensamento computacional e como ele é introduzido na educação. Afim de aplicar estes 

conceitos nas atividades desplugadas realizadas na UUNDC e na construção da ferramenta 

educacional que este trabalho se propõe a desenvolver. 

2.1 Pensamento Computacional 

O pensamento computacional é uma competência assim como as habilidades 

linguísticas e lógicas. Competência esta que se embasa na utilização dos fundamentos da 

computação para resolver problemas de diversas áreas distintas.  Habilidade de selecionar, 

classificar, filtrar e utilizar dados, por meio de algoritmos bem definidos que resolvem 

problemas. É uma maneira de pensar diferenciada que resolve problemas como declara 

Brackmann (2017): 

O Pensamento Computacional é uma distinta capacidade criativa, crítica e estratégica 
humana de saber utilizar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do 
conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas colaborativamente 
através de passos claros de tal forma uma pessoa ou uma máquina possam executá-
los eficazmente. 

A utilização do pensamento computacional no ensino básico é algo antigo no 

mundo, por exemplo Seymour Papert traz o pensamento computacional como uma competência 

importante no desenvolvimento das crianças desde 1980 quando lançou o livro Mindstorms. Já 

no Brasil o pensamento computacional está sendo implementado junto ao ensino de robótica, 
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recentemente com as novas políticas públicas de inserção de ensino de tecnologia e robótica no 

ensino básico (Bordini et al. 2016). O Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), 

desenvolveu o currículo de referência em tecnologia e computação a fim de apoiar as redes de 

ensino e escolas a introduzir os temas de tecnologia e computação em suas propostas 

curriculares, neste currículo referência o pensamento computacional entra como um dos três 

pilares. 

Pode-se dividir o pensamento computacional em uma série de competências 

(Figura 1), abstração de problemas, desenvolvimento de algoritmos, decomposição tanto de 

problemas como de soluções em ações menores e no reconhecimento de padrões. Tendo essa 

vasta gama de habilidades, o pensamento computacional consegue ser inserido e trabalhado 

dentro de diversas áreas, desde a matemática até a aula de artes. A robótica aparece como uma 

poderosa ferramenta para se trabalhar o pensamento computacional, visto que ao programar um 

robô precisamos utilizar todas as competências propostas pelo pensamento computacional 

(Papert, 1993). 

         Fonte: Site CIEB1. 
 

 
1 Diponível em: < http://curriculo.cieb.net.br/>. Acesso em: 20 out 2019 

Figura 1 - Currículo de referência em tecnologia e computação 
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 Construtivismo versus construcionismo 

A educação tradicional, ou instrucionismo, segundo Papert (1993) não é um método 

tão eficiente, pois não ensina a buscar pelo conhecimento. Fazendo a analogia com a pescaria 

em que o instrucionismo seria a oferta do “peixe” e o construtivismo e o construcionismo seria 

o “aprender a pescar”. Deste modo, a partir do momento que se aprende a buscar a solução de 

um problema e não aprender uma solução, o aprendizado se torna muito mais efetivo. 

O termo construtivismo foi criado por Piaget (1959), porém, atualmente já existem 

outros nomes que trabalham com esta teoria, o construtivismo não-Piagetiano. Apresentando 

como base o Interpretativismo, que diz que tudo que sabemos é resultado de nossas 

interpretações e experiências de vida, o construtivismo é uma técnica de ensino que busca 

desafiar o estudante a pensar e encontrar soluções para os problemas, como citado na analogia 

com o “pescador” anteriormente, fundamentando-se que o conhecimento não pode ser 

“transmitido” ou “transferido” pronto. Em busca de usar a curiosidade como ponto chave para 

o aprendizado, estimula a utilização da Assimilação, partida de um ponto familiar que gere uma 

zona de conforto, e da Acomodação, um ponto de chegada desconhecido que atice a 

curiosidade. Além disso, outro fator muito importante para essa teoria é o erro, pois a partir 

dele o aprendizado irá ser consolidado, após saber a maneira correta de se fazer (Didatics). 

O construcionismo, fundado por Papert (1993) como uma releitura do 

construtivismo, é provido de metáforas da educação de “transmissão” versus “construção”, 

além disso, pode vir da conotação de “conjunto de peças”, podendo indicar até mesmo um 

conjunto no sentido literal. Além disso, para Papert é importante o uso de computadores na 

educação infantil, como chamado por alguns estudiosos “cybertecnologia”, tendo ele iniciado 

os estudos nessa área no ano de 1960 com a linguagem Logo, que fazia o uso de computadores 

na aprendizagem de crianças, e após isso, em 1980 introduziu o Logo-lego, que é a associação 

da linguagem criada com os componentes da empresa LEGO®️ (Silveira, 2016). 

Ambos, Piaget e Papert acreditavam que, como mostrado anteriormente, o 

conhecimento é criado pela criança no processo ativo de interagir com o mundo circundante. 

Mas enquanto o construtivismo destaca os interesses e habilidades das crianças para atingir 

metas educacionais específicas em diferentes idades o construcionismo, por outro lado, 

concentra-se no modo de aprendizagem, o que lhe distancia de Piaget, devido a sua discordância 
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com o  estabelecimento de tarefas e atividades que a criança deve fazer, aprender e desenvolver 

em determinadas faixas etárias. Como mostra um exemplo citado por Silveira (2016) em que: 

Ele condena, por exemplo, os piagetianos que acham que uma criança de 7 anos deve 
aprender X, na velocidade Y, com instrumentos Z, sem levar em conta a formação 
mental desse menino, se ele tem um certo retardo de aprendizagem ou se é 
superinteligente com essa idade.  

 Movimento Maker 

O movimento maker, também conhecido como “mão na massa” ou, em inglês, DIY 

(do it yourself) vem trazendo seu conceito para todo o globo, por meio de iniciativas como 

fablab e grandes congressos, as pessoas estão se tornando mais independentes dos meios de 

produção e capazes de utilizar a tecnologia para resolver problemas de quaisquer áreas de 

estudo. O objetivo desse movimento é desenvolver o estímulo de qualquer pessoa para que 

explorem sua criatividade e que assim sejam capazes de desenvolver soluções para os seus 

problemas. 

Dale Dougherty é creditado como o criador do movimento com o lançamento do 

Make Magazine em 2005. No ano seguinte Dale organizou a primeira feira maker, onde foi 

propagado ainda mais o termo (O’REILLY).  Segundo Hatch (2013) no livro O Manifesto do 

Movimento Maker: Regras para Inovação no Novo Mundo dos Artesãos, Hackers e 

Reformadores ele elenca alguns pontos do que é ser um maker, como: fazer, compartilhar, 

presentear, aprender, ter as ferramentas certas, brincar, experimentar, participar, apoiar e 

mudar. Os adeptos deste movimento são conhecidos como makers ou fazedores. Estes já 

inventaram soluções em muitos campos; a ciência, a tecnologia, a arte, a engenharia, o design, 

a música, entre outros. 

A partir da cultura maker surgiu no Massachusetts Institute of Technology (MIT) o 

primeiro Fabrication Laboratory (FabLab), que é um laboratório de inovação e invenção, que 

fornece estimulo ao empreendedorismo local. Estes ainda, reúnem estudantes de diversas áreas 

e proporcionam um ambiente adequado para que possam desenvolver e aprimorar seu 

aprendizado (Fabfoundation). Existem mais de 1180 FabLabs espalhados pelo mundo sendo 50 

deles no Brasil, inclusive na Universidade Federal do Ceará (UFC) o Padlab (SEBRAE). 
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A tecnologia está atrelada ao movimento maker desde o princípio, na criação de novos projetos 

são muito utilizadas placas de prototipagem (Figura 2 – A), impressoras 3D (Figura 2 – B), 

fresadoras CNC, máquinas de solda e os diversos tipos de equipamentos e ferramentas 

eletrônicos, além de geralmente se utilizar de linguagens de programação para criação das 

lógicas computacionais dos projetos. 

A popularização do mundo digital e a diminuição do preço dos equipamentos foram 

decisivas para a introdução do movimento maker nas escolas. Além disso, as vantagens a serem 

utilizados na sala de aula estão na multidisciplinaridade, que esse estudo proporciona para os 

alunos. Essencialmente os projetos trabalham com conceitos de lógica matemática e 

linguagens, todavia podem ser expandidos para abordar conceitos de química, física, biologia, 

geografia, história, música e artes. Sendo assim, podem auxiliar em todo o processo de 

aprendizado do aluno. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem (A)2 e (B)3 foram retiradas de um site de vendas  

2.2 Ferramentas educacionais para se trabalhar o pensamento computacional 

Com o crescimento do movimento maker e da propagação do pensamento 
computacional, surgiram no mercado algumas ferramentas para iniciar e facilitar o 
aprendizado desse novo segmento. A mais conhecida dentre elas são os kits da LEGO®️ 
mindstorms que combina o poder de criação das peças da empresa com a tecnologia para criar 

 
2 Diponível em: <https://www.eletrodex.com.br/arduino-uno-r3-cabo-usb.html>. Acesso em: 10 out 2019 
3 Diponível em: < https://www.magazineluiza.com.br/impressora-3d-fdm-ender-3-/p/bdkea5c1k0/in/im3d/>. 
Acesso em: 10 out 2019  

A B 

Figura 2 - Equipamentos utilizados nos projetos Makers (A) Placa de 
prototipagem Arduino®️ UNO; (B) Modelo de impressora 3D 
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robôs dos diversos formatos e com os mais variados tipos de funções (Figura 3). 

 
Fonte: Montagem realizada pelo autor utilizando as imagens dos produtos da LEGO4.  

 
 

 Fonte: Página oficial da Modelix5. 

 

No Brasil, o grande empecilho para o uso da ferramenta do LEGO®️ ainda é seu 

alto custo. Surgiram, então, no mercado nacional algumas opções como a Modelix®️ que traz 

uma proposta semelhante aos kits da LEGO®️, com peças encaixáveis e módulos programáveis. 

Esses kits auxiliam bastantes crianças que nunca mexeram com o mundo da robótica e estão 

iniciando (Figura 4).  

Contudo, existe um meio ainda mais barato para ensiná-las, onde o conceito de 

maker é explorado ao extremo, que seria o uso de placas de prototipagem e criação de todo o 

 
4 Diponível em: <https://www.lego.com/pt-br/themes/mindstorms>. Acesso em: 15 out 2019  

5 Disponível em: https://www.modelix.com.br/o-que-e-robotica-educacional. Acesso em: 04 out 2019 

Figura 3 - Produtos LEGO® mindstorms 

 

Figura 4 - Kit Modelix®️ 

file:///C:/Users/Mateus/Downloads/
https://www.lego.com/pt-br/themes/mindstorms
https://www.modelix.com.br/o-que-e-robotica-educacional
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material, podendo inclusive, utilizar material reciclável para a fabricação. Uma das placas mais 

utilizadas mundialmente são as placas da empresa Arduino®️. 

Estas placas se difundiram rapidamente no mercado e na comunidade maker, por 

serem de fácil utilização, uma ferramenta open source e possuírem um bom material de ajuda 

para quem está iniciando, além de uma comunidade ativa. No Brasil, surgiram algumas placas 

nacionais que exercem as mesmas funções da mais utilizada da Arduino®️, o Arduino UNO, 

sendo elas, a BlackBoard UNO R3 da Robocore®️, o Marminino que é cearense e foi criada por 

um professor da Universidade de Fortaleza (Unifor) e também a placa Severino da própria 

Arduino®️. Tanto a Marminino quanto a Severino são vendidas desmontadas para que sejam 

montadas por quem adquirir. Todos esses microcontroladores podem ser vistos na Figura 5.   

Fonte: Imagens retiradas de sites de vendas (A)6, (B)7 e (C)8.  

Embora muito versáteis essas ferramentas tem uma faixa etária de uso que, em sua 

maioria, não incluem crianças abaixo de 6 anos, tanto por utilizarem materiais muito pequenos 

e difíceis de manusear para as crianças, quanto por sua abordagem ser difícil de explicar e 

contextualizar quanto menor a idade do público. Sendo assim, ainda são escassos no mercado 

produtos que abordem crianças de nível escolar do Infantil e de Fundamental I, com dificuldade 

ainda maior para o primeiro grupo.  

 
6 https://www.robocore.net/loja/Arduino®️/Arduino®️-blackboard; 
7 https://eletronicabr.com/forums/topic/75263-monte-o-marminino-o-Arduino®️-cearense/ 
8 https://www.Arduino®️.cc/en/Main/Arduino®️BoardSerialSingleSided3 

Figura 5 - Placas de prototipagem alternativas utilizadas no Brasil. (A) BlackBoard UNO R3; 
(B) Marminino; (C) Severino. 

A B C 

https://www.robocore.net/loja/arduino/arduino-blackboard
https://eletronicabr.com/forums/topic/75263-monte-o-marminino-o-arduino-cearense/
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardSerialSingleSided3
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 Plataformas de estudo em Robótica 

Neste tópico abordou-se as plataformas de estudos em robóticas mais usadas no 

Brasil, e de acordo com a Tabela 1, pode-se ter uma visão geral sobre elas antes de iniciar a 

falar sobre cada uma. LEGO mindstorms education EV3 

Desenvolvida pela LEGO®️ para alunos do ensino fundamental II e médio, 

abrangendo assim idade de 10 a 18 anos; e sendo utilizada até para alunos do ensino superior. 

O kit de robótica educacional estimula o aprendizado de Ciência, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática, em inglês Science, Technology, Engineering e Mathematics (STEM). Baseado em 

uma tecnologia robótica de fácil utilização combinada com a versatilidade das peças da 

LEGO®️ que proporcionam uma infinidade de possibilidades de montagens. 

O kit conta com 601 peças dentre elas blocos de construção LEGO®️, bloco EV3, 

que é amplamente utilizada para o ensino de robótica para as crianças, principalmente para 

fazer o primeiro contato com esse mundo. O kit permite o controle do motor e o monitoramento 

das respostas dos sensores, motores, sensores giroscópio, ultrassônico, de cor e de toque, 

sugestões com projetos para ser feitos com os alunos e portal online com vídeos tutoriais para 

os professores. 

 

Tabela 1 - Comparação de ferramentas educacionais usadas no ensino de robótica quanto às 
características de Faixa de Preço (FP); Faixa Etária (FE); Idioma do Material de Apoio (IMA). 

Plataforma FP FE IMA 

LEGO mindstorms R$ 2.999,99 +10 
Inglês, 

Português 

Modelix R$ 897,00 a R$ R$ 2.890,00 +4 Português 

Kit Arduino +R$ 67,75 +10 
Inglês e 

Português 

TinkerCad grátis +10 Português 

   O sinal + indica que são valores iguais ou superiores. Fonte: Autor, 2019. 
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2.2.1.1 Modelix®️ 

Uma opção inteiramente nacional para o ensino de robótica são os kits 

desenvolvidos pela Modelix®️. A faixa etária atendida depende do kit escolhido, podendo 

atender desde crianças do Infantil IV até os jovens do Ensino Médio, aumentando a 

complexidade do kit gradativamente pelas séries. 

O material também conta com suporte online e com software próprio onde é 

possível simular com cenários interativos para que os alunos aprendam a programar de forma 

simples e intuitiva. Os materiais que estão presentes nos kits dependem da faixa etária que 

atendem, porém em sua maioria contam com mais de 200 peças encaixáveis, diversos sensores, 

leds e motores (Madrid, 2016). 

2.2.1.2 S4A - Scratch for Arduino®️ 

As placas de desenvolvimentos da Arduino®️ também podem ser utilizadas para o 

ensino de robótica de crianças e adolescentes. A interface denominada S4A, do inglês Scratch 

for Arduino®️, combina a facilidade de programação em blocos, elementos chamativos e 

interativos oferecida pela plataforma Scratch com a versatilidade e ampla gama de produtos 

que estão disponíveis no mercado para as placas Arduino®️, para oferecer um ensino facilitado 

de robótica. 

O software S4A possibilita que as crianças programem o Arduino®️ sem a 

necessidade de ter que aprender uma linguagem de programação mais avançada que a placa 

geralmente necessita. Já as peças para desenvolver o projeto devem ser adquiridas pelo 

projetista de acordo com a necessidade do próprio projeto, sendo muito comum o uso de 

materiais eletrônicos de prototipagem, que são pequenos e frágeis, não recomendados para 

crianças menores.  

2.2.1.3 Tinkercad®️ 

Diferentemente das outras plataformas apresentadas até agora, o Tinkercad®️ não 

utiliza peças físicas, é um simulador online gratuito de fácil utilização para realização de 

projetos 3D, componentes eletrônicos e codificação. 

Sendo assim o programa é ideal para introduzir aos alunos aos componentes 

eletrônicos e a codificação sem que eles precisem do material físico. O Tinkercad®️ traz 

diversos circuitos de exemplos já montados, alguns deles com o Arduino®️ já programado. É 

possível realizar a programação do deste como feito na placa real, com a linguagem de 
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programação mais avançada, ou utilizar uma linguagem em blocos, muito similar a utilizada no 

S4A. Além disso, o programa já disponibiliza a programação do Arduino®️, quando opta-se por 

realizar a programação em blocos, facilitando a transição dos alunos da linguagem em blocos 

para a utilizada no neste.    

Além do mais, a plataforma disponibiliza um espaço para compartilhamento de 

projetos e criação de sala de aulas, onde o professor pode facilmente criar e compartilhar seus 

projetos com os alunos.  

Como o principal objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma ferramenta 

educacional própria ao meio infantil, utilizaremos todos os conceitos pedagógicos abordados 

neste capítulo para realização de atividades. Entretanto para construir uma ferramenta prática 

que forneça uma boa experiência de uso tanto aos professores quanto aos alunos, iremos 

precisar nos aprofundar em alguns conceitos de programação e hardware, conceitos esses que 

serão trabalhados no capítulo 3. 
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3 COMPILADOR FÍSICO 

Neste capítulo iremos apresentar toda base de conhecimento de software e 

hardware necessários para entender como o compilador físico foi construído e como ele 

funciona. Dito que o compilador chamado de torre compiladora é um mecanismo capaz de 

interpretar bolas coloridas como instruções, a sua construção contempla conceitos de software 

e hardware. Afinal será necessário: ler e filtrar sensores, atuar motores, interpretar as 

instruções, utilizar protocolos de comunicação para envia-los aos periféricos que executarão 

essas instruções e construir uma estrutura física. Além das competências técnicas temos que 

entender os seus ganhos em relação a outras maneiras de trabalhar competências 

computacionais. 

O computador tem sido introduzido em diversas escolas pelo país e é um importante 

fator para as mudanças na educação trazendo diversas vantagens aos professores, pesquisadores 

e à comunidade escolar “incentivando a criação de ambientes de aprendizagem que enfatizem 

a construção do conhecimento e não a instrução” (Valente, 2001).  

Segundo França & Tedesco (2015), a maiorias das atividades desenvolvidas, 

citadas em seu trabalho, são decorrentes de projetos de pesquisa, ensino e extensão executados 

por graduandos e pós-graduandos mostrando que existe ainda a necessidade em ampliar este 

ensino não só por intermédio do meio universitário. 

3.1 Programação 

A atividade de programar é muito importante no século atual, visto a crescente 

dependência do ser humano da tecnologia, o trabalho de programar torna-se cada vez mais 

presente e a habilidade nesta atividade se associa diretamente com as competências de 

pensamento computacional trabalhadas pelo indivíduo. 

Nesta atividade, o indivíduo tem que ser capaz de modelar problemas, decompô-

los em problemas menores e descrever algoritmos que sejam executáveis por uma máquina que, 

por meio deste, irá resolver o problema. Como os computadores são ferramentas 

importantíssimas nas descobertas e inovações da atualidade, ser capaz de utilizá-lo para resolver 

problemas é uma competência extremamente importante (Garcia, 2003). 

Além disso, vivemos na época dos dados computacionais, que servem de insumo 

para as empresas digitais, tal como google, facebook, uber dentre outros. Os dados são um 

produto inesgotável, de fácil aquisição, com reusabilidade e são potencializadores dos novos 
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negócios digitais que usam suas informações de posição, gosto, pesquisa, compras, para traçar 

seu perfil e conseguir lhe atender da forma como você gostaria. A habilidade de manipular e 

tratar dados de maneira apropriada é um dos fundamentos da computação e habilidade 

trabalhada no estudo do pensamento computacional. 

Sabe-se que existem diversas linguagens de programação e que elas têm diferentes 

funcionalidades. As áreas de atuação da computação são diversas como, desenvolvimento Web 

FrontEnd e BackEnd, criação de aplicativos para smartphone, ciência de dados, Inteligência 

Artificial, programação de sistemas embarcados, entre outros. Para essas diferentes aplicações 

se popularizaram diferentes linguagens de programação que melhor se adaptam a resolução 

destes problemas. Por exemplo, os sistemas embarcados costumam ter capacidade de 

processamento e armazenamento significativamente menor que os computadores, por isso 

costumam utilizar acima de tudo linguagens mais otimizadas, para poder usufruir ao máximo 

do pouco espaço e baixo processamento que esses sistemas possuem. Sistemas esses que podem 

estar presentes em um portão eletrônico, sistema de alarme, robôs simples, na automação 

residencial e industrial dentre outras áreas de atuação. 

 Nível de Linguagem 

Uma das formas de se distinguir as linguagens de programação é separando-as em 

grupos por seu “nível de linguagem”, termo normalmente utilizado para quantificar a abstração 

de uma linguagem. Sendo uma linguagem sem abstração a linguagem de máquina, os códigos 

que são processados diretamente pelo computador, e uma linguagem com muita abstração 

significa que o código é mais legível para o programador em detrimento de necessitar passar 

por etapas de interpretação e compilação do código para torná-lo executável. Deste modo, as 

linguagens de alto nível acabam sendo mais lentas, mas são de mais fácil escrita pelo 

programador. 

3.1.1.1 Linguagem Executada 

Toda linguagem que é executada pelo computador, ou seja, chamamos de 

linguagem executada aquela que não passa pelo processo de compilação ou interpretação pois 

é processada diretamente pelo computador, como principais exemplos deste tipo de linguagem 

temos o Assembly e o código binário, normalmente esses tipos de linguagem são utilizadas para 

programar dispositivos embarcados com processamento muito reduzido pois, por mais que de 
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difícil compreensão e escrita extensa, são muito mais rápidas e enxutas em memória que as 

linguagens de alto nível. 

Dito isto, em outras aplicações é comum também certos trechos serem escritos em 

Assembly a fim de se ganhar desempenho em alguma rotina que é executada com frequência 

por algum código. O código da Figura 6 é escrito nesta linguagem e demonstra como as 

instruções são de difícil compreensão para o ser humano, pois elas utilizam instruções simples 

o suficiente para execução imediata do computador. 

 

Fonte: Retirado de site. 9 

3.1.1.2 Linguagem Compilada 

O processo de compilação se dá quando o código é transformado em uma 

linguagem executável, por exemplo quando um código escrito na linguagem C é transformado 

em um código de Assembly para que a máquina consiga executar. 

O processo de compilação do código possui várias etapas, inicialmente se analisa 

os fatores léxicos e sintáticos, afinal para o compilador o seu código nada mais é que uma 

sequência de caracteres. Em seguida remove no processo chamado de pré-compilação os 

comentários e transforma as ferramentas sintáticas e léxicas em instruções por meio de uma 

tabela de símbolos, gera um código intermediário que é otimizado e transformado no código de 

máquina, que por fim, vira o código objetivo deste processo, como descrito na Figura 7. 

 
9 Disponível em: <https://computerworld.com.br/2016/07/18/iot-faz-linguagem-popularidade-

momentanea/>. Acesso em: 15 set 2019. 

Figura 6 - Programação em Assembly. 

https://computerworld.com.br/2016/07/18/iot-faz-linguagem-popularidade-momentanea/
https://computerworld.com.br/2016/07/18/iot-faz-linguagem-popularidade-momentanea/
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Fonte:  Retirado de site10 
 

3.1.1.3 Linguagem Interpretada 

As linguagens interpretadas precisam de uma etapa a mais do que as que são 

somente compiladas, o sistema operacional é incapaz de compilar essas linguagens por conta 

de seu nível de abstração mais elevado então existe uma máquina virtual que interpreta essas 

linguagens e as transforma em um código que o compilador é capaz de processar. Desta forma 

elas são compiladas e por fim executadas. Como exemplo dessas linguagens temos, Java, 

Python, C#, dentre outras. 

3.1.1.4 Linguagem Gráfica 

Por fim, tem-se as linguagens gráficas que levam o usuário a um nível ainda maior 

de abstração e são bastante utilizadas para artifícios educacionais. Tem-se como principais 

opções o Scratch e o App inventor.  

O Scratch (Figura 8) é uma linguagem gráfica que introduz a programação de 

maneira lúdica para criança, no lugar das linhas de código há vários blocos, com 

funcionalidades que traduzem as instruções comumente conhecidas. 

 
10 Disponível em: 

<http://edirlei.3dgb.com.br/aulas/clp/CLP_Aula_03_Processo_Compilacao_2015.pdf>. Acesso em: 15 set 2019. 

Figura 7 - Código objetivo do processo de pré-compilação. 

 

http://edirlei.3dgb.com.br/aulas/clp/CLP_Aula_03_Processo_Compilacao_2015.pdf
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Fonte: Retirado do Site oficial11. 

 

As instruções traduzidas como blocos têm diversos tipos e funcionalidades. Há 

blocos para realizar operações matemáticas, para realizar testes lógicos, para realizar 

transformações de variáveis, e ainda as funções específicas utilizadas para realizar as atividades 

propostas, para movimentar personagens na tela e afins (Kaminski, 2018). 

Até mesmo a construção de um jogo eletrônico pode ser realizada assim como 

ilustrado na Figura 9, que representa um código que controla um personagem de um jogo, 

quando o jogo inicia, o primeiro bloco envia o personagem para uma posição inicial do cenário 

(x:124 y:4) e mostra opções de atribui funções de comando ao personagem quando as teclas do 

teclado forem pressionadas (Sousa, 2018). 

 

Fonte: Retirado do Site oficial11 
 

 
11 Disponível em: <.https://scratch.mit.edu/> Acesso em: 15 set 2019 

Figura 8 - Logo da plataforma 
Scratch. 

Figura 9 - Plataforma do Scratch em uso. 
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O App Inventor tem uma metodologia muito similar ao scratch, inclusive, foi 

desenvolvido também em um projeto incubado no MIT, este por sua vez, tem como finalidade 

possibilitar o estudo de programação e a criação de aplicativos simples para celular, 

possibilitando que crianças e jovens possam tirar suas ideias do papel e pôr em prática (Gomes, 

2013; Finizola, 2014). Até mesmo para especialistas é uma boa opção para prototipar uma ideia 

de maneira rápida. 

 

 

O aplicativo é um Web app, não é preciso baixar, pois tudo é feito de forma online 

e fica salvo na rede para que o usuário possa desenvolver em qualquer lugar. Tal ferramenta 

pode ter o foco no aprendizado, mas é bastante completo, podendo-se utilizar praticamente 

todos os sensores e periféricos que o celular dispõe. Dentre os sensores e atuadores do celular 

temos os seguintes: acelerômetro, sensor que é capaz de medir as acelerações que o celular 

sofre nos três eixos, incluindo a gravitacional, o que permite a partir dele identificar ângulo de 

inclinação; giroscópio sensor que mede a velocidade angular do celular nos três eixos; 

magnetômetro, sensor que funciona de maneira similar a uma bússola; GPS, sensor que fornece 

a posição global do celular; sensor de bateria e diversos outros sensores presentes no celular 

(Ribeiro, Manso &  Borges, 2016). 

Conta-se também com o acesso a tecnologias como bluetooth, bancos de dados 

(firebase), traçamento de rotas com a API do Google, dentre outros plugins (Wolber, Abelson 

& Friedman, 2015). Todas essas ferramentas permitem que o usuário crie um protótipo 

funcional de uma ideia e com certa habilidade na ferramenta até um produto comercial por mais 

que este não seja o foco da aplicação. 

Figura 10 - Logo do App Inventor 

Fonte: Google Imagens  
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3.2 Microcontroladores 

Os microcontroladores são utilizados para resolver problemas em hardware, são 

computadores mais simples, em geral e comparativamente com nosso computador ou celular 

tem menor memória e capacidade de processamento. Por serem mais simples estes 

componentes costumam utilizar linguagens de programação de baixo nível ou somente 

compiladas, como Assembly e o C/C++ que por mais que seja uma linguagem de alto nível não 

apresenta a etapa de interpretação sendo uma linguagem eficiente (Schlich, 2010). 

Nos últimos anos se popularizaram diversas placas de desenvolvimento que 

facilitam o processo de programação dos microcontroladores, como eles são o cérebro do 

mecanismo, normalmente necessitam de uma série de periféricos para que possam funcionar, 

além de necessitarem a programação bit a bit de todos seus registradores para uso. Dito isso, 

várias placas de desenvolvimento que já provém ao microcontrolador componentes mínimos 

para funcionamento e costumam ter desenvolvidas interfaces que facilitam a configuração e 

programação dessas placas, tornando o processo de desenvolvimento e pesquisa mais ágil.  

 Arduino UNO R3 

Uma destas placas de desenvolvimento mais utilizadas e difundidas pelo 

movimento maker são as placas da Arduino® sendo a mais famosa a Arduino UNO R3, 

algumas das principais especificações desta placa estão listadas no Quadro 1. 

               
 

 A comunidade que o Arduino criou é neste contexto de placas de desenvolvimento 

uma das maiores existentes, possuindo 154 milhões de resultados de pesquisa, sendo 65x mais 

que o NodeMCU, 95x mais resultados que quaisquer microcontroladores (Google Trends, 

2019).  

Para entender essa mudança de contexto que passamos nos últimos 10 anos, foi 

utilizada nesse trabalho uma ferramenta disposta pelo Google, o Google Trend, para analisar a 

forma como uma das principais ferramentas de desenvolvimento em hardware, os 

microcontroladores antigamente conhecidos como Peripheral Interface Controller 

popularmente chamados de PIC, caíram em desuso e o Arduino em crescimento. Como mostra 

a Figura 11, em 2004, para cada 100 pessoas que falavam sobre ou utilizava PIC, apenas 5 

falavam sobre ou utilizavam o Arduino, em contra partida hoje, para cada 100 pessoas que 
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falaram sobre ou utilizam Arduino menos de uma pessoa fala ou utiliza os microcontroladores 

PIC. 

 

Quadro 1 - Especificações da placa Arduino UNO R3 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte:Comunidade de aprendizagem de Arduino12 
 

 

 

 
12 Disponível em: https://arduinoaprendizes.wordpress.com/2015/04/22/historiaarduino/. Acesso em 15 

ago 2019 

Microcontrolador ATmega328 

Tenção de operação 5V 

Input (Recomendado) 7 – 12V 

Input (Limite) 6 – 20V 

Pinos digitais 14 (6 com output PWM) 

Pinos Analógicos input 6 

Corrente (DC) por pino de input e output 40mA 

Corrente (DC) por pino de 3.3V 50mA 

Flash Memory 32KB (ATmega328) 

SRAM 2KB (ATmega328) 

EEPROM 1KB (ATmega328) 

Frequência de Clock 16 MHz 

Figura 11 - Gráfico mostrando a variação das pesquisas das palavras 
‘arduino’ e ‘microcontrolador PIC’ no mecanismo de pesquisa Google 

Fonte: Análise do autor para os dados do Google Trends. 

https://arduinoaprendizes.wordpress.com/2015/04/22/historiaarduino/
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 NodeMCU – ESP8266 

O NodeMCU é uma placa de desenvolvimento que utiliza como microcontrolador o 

ESP8266, ela é compatível com os ambientes de programação do Arduino, o que fez com que 

ela se popularizasse e seu maior diferencial é a possibilidade nativa do uso de internet em suas 

aplicações. Com Wi-Fi integrado e um preço de aquisição mais barato que da placa Arduino e 

similar as placas genéricas de Arduino é uma alternativa competitiva que consegue suprir as 

demandas do mundo atual e do crescimento da Internet das Coisas, do inglês Internet of Things 

(IOT). 

Assim como o Arduino se popularizou nos últimos 10 anos, o node vem ganhando 

espaço entre as comunidades principalmente em quaisquer aplicações que utilizem IOT, como 

descrito na Figura 12, desde 2015 ouve um crescimento de 103% na popularização do termo 

IOT o que levou a placa NodeMCU a se popularizar saindo de menos de 1% de popularidade 

quando comparada aos termos: Arduino e IOT, para 5% de popularidade se ganhando seu 

espaço no universo maker e acadêmico. 

 

3.3 Redes Neurais  

Uma alternativa simples para classificação de dados, são as redes neurais, são 

algoritmos que foram criados inspirados em um modelo simplificado de um neurônio ou de um 

conjunto de neurônios. 

Figura 12 - Gráfico mostrando a variação das pesquisas das palavras 
‘arduino’, ‘Esp’ e ‘IOT’ no mecanismo de pesquisa Google 

Fonte: Análise do autor para os dados do Google Trends. 
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 Perceptron Simples 

O perceptron simples é uma rede neural formada por um único neurônio (Figura 

13), este que é modelado a partir do seguinte conceito: os neurônios recebem sinapses (sinais 

elétricos) proveniente de outros neurônios e dos nervos, assim captando as informações dos 

nossos sentidos essas informações são captadas pelo axônio. Utiliza essas informações para 

gerar uma sinapse se será capaz de acionar algum atuador do nosso corpo (membros, língua, 

cordas vocais, movimento ocular células excretoras) ou até mesmo outro neurônio (Falcão, 

2013; Mundo Educação). 

 

Fonte: Imagens de sites (A)13 e (B)14. 

O processo de aprendizagem que nossos neurônios passam é transformado em um 

algoritmo, onde o neurônio virtual irá receber informações (sinapses) e fornecerá resultados, 

quando ele erra, e altera o grau e forma de “importância” de cada input para que consiga a partir 

dessas informações fornecer a saída correta. Este neurônio virtual possui algumas entradas que 

representam sinais de nervos e outros neurônios (x1, x2, ...., xn), estes são associados a ganhos 

(w1, w2, ..., wn) que passam por um combinador linear que soma as entradas e após isso passa 

por uma função de ativação, normalmente uma função degrau que atua como um limiar; 

fornecendo uma saída binária de 0 ou 1. Esta saída é muito utilizada para classificar um 

conjunto de dados, por exemplo, dada 10 leituras de cor, a cor lida é rosa ou não, sendo 0 a 

saída esperada para a cores diferentes de rosa e 1 para cor rosa (Vasconcellos, 2010). 

Segundo Instituto Militar de Engenharia (IME), em 2017, durante o processo de 

aprendizagem temos ganhos arbitrários inicialmente que vão se modificar, simulando o 

 
13 Disponível em: https://educalingo.com/es/dic-it/neurocito. Acesso em 02 out 2019 
14 Disponível em: https://github.com/savioteles/deep-learning/wiki/Redes-Neurais:-Neurônio-Artificial. 
Acesso em 02 out 2019 

Figura 13 - Modelo neurônio (A) real e (B) virtual 

A B 

https://educalingo.com/es/dic-it/neurocito
https://github.com/savioteles/deep-learning/wiki/Redes-Neurais:-Neurônio-Artificial
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funcionamento do aumento ou diminuição dos pesos sinápticos (importância das entradas) a 

regra de aprendizagem do perceptron simples modifica os ganhos para reduzir o erro na 

tentativa de classificação. Pode-se dividir tal algoritmo em 4 passos. 

Passo 1: Iniciar os pesos sinápticos com valores aleatórios sendo eles pequenos ou 

iguais a zero. 

Passo 2: Aplicar o banco de dados e o valor de saída esperado, ou seja, a saída real.  

Passo 3: Calcular o erro na saída, comparando a saída encontrada pela ativação dos 

neurônios com as entradas e pesos atuais e a saída real.  

Passo 4: Caso o erro seja zero, voltar ao passo 2 e testar a rede com outro conjunto 

de dados. Caso o erro seja diferente de zero, atualizar os pesos partindo da regra de 

aprendizagem, onde os novos ganhos serão os antigos somados a uma variação que é dada por: 

 

                               ∆ =  𝜂 .  . 𝐸                                                                           (1) 

Onde 𝜂  = taxa de aprendizado; 𝐸  = erro encontrado com os ganhos da última interação; 

 = entrada do ganho que estamos analisando. 

 

Um clássico exemplo de problema solucionado pelo perceptron simples é o da porta 

lógica digital AND, ou seja dados duas entradas x1 e x2, que podem assumir valores digitais, 0 

e 1, modela-se um perceptron para que por meio da execução do algoritmo de aprendizagem 

consiga classificar eles de forma a se comportar como uma porta AND onde a saída será 1 

apenas quando as duas entradas forem 1, FAUSETT (1994). Quais quer que sejam o conjunto 

de dados linearmente separáveis podem ser classificados por um perceptron simples, caso não 

seja linearmente separável ainda assim podemos encontrar a solução que minimize o erro de 

separar esses elementos de maneira linear. 

Todas as competências e conceitos de programação abordados neste capítulo são 

cruciais para a construção e implementação da torre compiladora, o sensoriamento melhorou 

substancialmente com o uso do algoritmo do perceptron simples para classificar a cor lida. Com 

estes princípios e utilizando a experiência prática realizada na UUNDC a torre foi construída e 

validada. 
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4 IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS 

A escola acolhedora pratica a pedagogia de projetos (Dewey et al., 1952), pela qual 

o aluno constrói seu conhecimento através da experiência. Para realizar as intervenções no 

ambiente da escola respeitando o método de ensino adotado foram desenvolvidas atividades 

baseadas em metodologias de aprendizagem ativa, colocando o aluno em um papel central no 

processo de aprendizagem. Fundamentando-se no construcionismo (Parpet, 1994) as atividades 

foram apresentadas de forma que o aluno tivesse liberdade de explorar e fazer suas descobertas.  

Todo o desenvolvimento do projeto se deu a partir da realização de oficinas onde 

se realizavam atividades com base nos interesses dos alunos, discutidos em rodas de conversa. 

Foi construída uma coletânea de atividades com o objetivo disponibilizar uma linha de 

condução que os orientasse na direção dos objetivos de aprendizagem definidos pela equipe e 

com base nos interesses demonstrados pelos alunos nas rodas de conversa.  

As atividades tinham como principal objetivo validar mecânicas de ensino do 

pensamento computacional que seriam implementadas pela ferramenta educacional 

desenvolvida neste trabalho, utilizando conceitos trabalhados por Papert (1994) e Paulo Freire 

(1989) ficou evidente que a ferramenta deveria ser desenvolvida com base nas informações 

obtidas durante as atividades, tratando o processo de desenvolvimento de novas tecnologias 

educacionais como um sistema de malha fechada, onde os resultados das atividades são o 

principal insumo para o desenvolvimento e aprimoramento das ferramentas e abordagens 

educacionais. 

Assim como demonstrado na Figura 14 as reações e feedbacks das crianças e das 

professoras foram o principal insumo para o desenvolvimento da torre de compilação. Processo 

Fonte: Autor ,2019.  

Figura 14 - Sistema em malha fechado do desenvolvimento de novas 
ferramentas educacionais  
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esse que será cíclico, afinal sempre existirão oportunidades no desenvolvimento de novas 

tecnologias/ferramentas educacionais. 

4.1 Atividades  

Os contatos iniciais com os alunos tiveram como objetivo a promoção de um 

momento de adaptação, bem como a compreensão da dinâmica e das expectativas das crianças 

para esse tipo de atividade. No primeiro encontro, foi realizada uma roda de conversa com o 

objetivo de provocá-los a falar de suas noções acerca de conceitos como tecnologia, 

computadores e robôs.  

Neste momento, as crianças falaram sobre como elas imaginavam que eram feitos 

os robôs, os materiais utilizados na construção, os tipos e tamanhos de robôs que existiam. Por 

fim, foi discutido sobre a possibilidade de se criar um robô e o que elas gostariam que o seu 

robô fizesse.  

No segundo encontro, com base na experiência do primeiro, foi proposto que elas 

representassem por meio de desenhos um projeto de um robô que elas gostariam de construir 

(Figura 15). 

 

As atividades desenvolvidas em seguida sugeriram desafios para que os alunos 

pudessem, através da experimentação, se familiarizar com conceitos de pensamento 

computacional (Papert 1980) tendo como projeto a construção de um robô. Também foram 

trabalhadas noções espaciais e o vocabulário com a apresentação de palavras que eram novas 

para a maioria das crianças e outros significados para palavras conhecidas.  

A B 

Fonte: Autor 2019. 

Figura 15 - Robôs desenhados por alunos 
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Nos parágrafos a seguir, serão brevemente descritas as principais atividades 

propostas, seus objetivos e a metodologia das oficinas que nortearam o trabalho da equipe de 

projeto.  

 Construindo uma Base 

Adaptou-se esta aula a partir da atividade Building a Foundation do projeto 

code.org em que foi proposto que cada criança construísse uma fundação. O desafio era que 

esta fundação fosse uma base capaz de sustentar o peso de um livro pequeno. Para a construção 

foi disponibilizado para as crianças uma quantidade limitada de massinha de modelar e palitos 

de churrasco cortados ao meio sem ponta. O intuito não é simplesmente ensinar a construir uma 

estrutura, mas explorar a persistência, capacidade de investigação, correção de erros e a 

habilidade de construção de um algoritmo para resolver o problema. Este desafio, relativamente 

difícil para a faixa etária em questão, levava a muitas falhas na primeira tentativa. Ao falhar na 

atividade as crianças eram estimuladas a investigar os problemas de sua construção e o que 

poderia melhorar para atingir o objetivo. Ao conseguir sucesso, eram propostos testes com 

livros mais pesados. Ao final do exercício, os alunos deveriam explicar os problemas que 

enfrentaram e compartilhar com os colegas quais estratégias foram utilizadas para solucioná-

los. Na Figura 16 observam-se algumas das estruturas desenvolvidas. 

Um resultado particularmente interessante chamou a atenção. Um dos alunos 

diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresentou uma solução não 

intuitiva e bastante efetiva. Sua estrutura lembrava as formas de uma trave de futebol, talvez 

por referências que ele utilizou na montagem (Figura 16 - B). 

Fonte: Autor 2019 

A B 

Figura 16 - Exemplos de estruturas desenvolvidas 
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 Mova-se, mova-se 

Esta atividade foi inspirada no jogo Compute It (Toxicode) e na atividade move it, 

move it do projeto code.org. Este exercício teve o propósito de trabalhar a ideia de sequenciar 

passos para solucionar problemas, numa lógica de criação de algoritmos. A atividade consistia 

em um mapa dividido matricialmente em espaços iguais e a proposta era fazer movimentos para 

chegar até um determinado quadrante que era marcado com um símbolo.  

Os comandos de movimentos permitidos para a atividade eram: esquerda, direita, 

para frente e para trás. Esta atividade foi repetida durante três aulas com algumas variações para 

que os alunos se sentissem confortáveis o suficiente para a próxima atividade. Na primeira aula, 

o mapa matricial foi montado nas mesas da sala de aula e o objetivo era levar um objeto do 

local de partida até o ponto determinado no mapa com o símbolo utilizando apenas os comandos 

estabelecidos para mover o objeto. Em equipe, foi discutida a solução para resolver o problema 

e juntos chegavam em um acordo de qual seria a melhor sequência de passos para fazer isso. 

Na aula seguinte, foi montado um mapa no chão em tamanho ampliado para que os alunos 

pudessem pisar nos quadrantes.  

Desta vez, cada um deveria fazer o papel do objeto. Em sua vez, o aluno deveria 

dizer o comando e executá-lo até chegar no ponto marcado. Depois disso, o aluno desafiava o 

colega seguinte mudando no mapa o local da marcação que indica o ponto de destino. Por fim, 

na terceira aula, utilizou-se o mesmo mapa e a atividade foi realizada em duplas. Um aluno 

deveria ser o robô, enquanto o outro comandava o robô.  

Neste caso, a criança com o papel de robô tinha que apenas executar o comando 

exatamente como seu colega estava indicando. No fim, aquele que comandava a tarefa mudava 

a marcação de lugar e o aluno no papel de robô passava a ser o comandante seguinte. A Figura 

13 ilustra o desenvolvimento desta atividade. Quando todos já haviam realizado a tarefa pelo 

menos uma vez, foi adicionada a dificuldade de zonas proibidas. Então foram definidas zonas 

proibidas, que eram quadrantes assinalados com um “X” e não eram permitidos (não podiam 

ser ocupados). As crianças deveriam desviar desses obstáculos para concluir sua trajetória.  

 Loops felizes 

Os laços de repetição, também chamados pela denominação em inglês ‘loops’, são 

mecanismos importantes na computação, pois permitem executar tarefas repetidamente com 

menor esforço. Para introduzir esta ideia como uma evolução da atividade ‘mova-se, mova-se’, 
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foi adicionada a regra de que após cada comando era necessário indicar a quantidade de vezes 

que o comando deveria ser repetido. 

 Adaptou-se essa atividade baseando-se nas atividades anteriores e inspirando-se na 

atividade Happy Loops do projeto code.org. Na primeira aula, foi adotada a mesma metodologia 

da última atividade com um aluno citando os comandos enquanto um outro seguia as instruções. 

Na segunda aula, foi introduzido um novo elemento: um controle. 

 Este controle era uma peça construída com cartolina onde havia quatro botões de 

cores diferentes simbolizando os comandos. Desta vez, os alunos deveriam associar os 

comandos aos botões e ao invés de dizer o comando, ele deveria dizer a cor do botão (Figura 

17).   

 Transferência de energia 

Esta atividade, de autoria da equipe do projeto, teve objetivo de desenvolver 

habilidades motoras e noções sobre os fenômenos de transferência de energia. É uma atividade 

preparatória para a oficina seguinte com o besouro.  

A atividade consistia de uma oficina prática onde as crianças conectavam pilhas de 

diferentes formas, utilizando uma estrutura para facilitar as ligações (Figura 18). A estrutura foi 

confeccionada pelos membros do projeto, permitindo as diferentes conexões de forma intuitiva. 

As pilhas conectadas foram utilizadas para ligar diferentes aparatos elétricos e mecânicos, como 

motores e LEDs.  

As crianças puderam observar a transferência da energia das pilhas por meio dos 

fios e sua transformação em movimento ou luz, dependendo do mecanismo acionado. Também 

Fonte: Autor 2019. 

Figura 17 - Demonstração da atividade ‘loops felizes’ 
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se discutiu a noção de polo negativo e positivo e como isso influenciava na direção do fluxo de 

energia (sentido de rotação de um motor, por exemplo). Ainda é possível trabalhar as diferentes 

formas de associação das pilhas e sua influência na relação entre energia e tempo (mais energia 

dura menos, menos energia dura mais). 

 Robô Besouro 

Esta atividade foi inspirada na descoberta empírica de um aluno, descrita no livro 

‘A máquina das crianças’ (Papert 1994). Por ser a última atividade, o objetivo aqui era de 

aglutinar conceitos e estímulos que haviam sido trabalhados anteriormente em uma atividade 

que desenvolvesse habilidades motoras e cativasse as crianças para um trabalho futuro.  

Foram utilizadas as noções presentes na prática da transferência de energia para 

montar um robô autônomo, o robô besouro (do inglês, bugbot). Trata-se de um mecanismo 

montado pequenas hastes, pilhas, e equipados com um vibracall (minúsculo motor que se 

encontra em telefones celulares responsável pela função de vibração) (Figura 19). Clips de 

alumínio foram utilizados como pernas, para que o robô pudesse se locomover através da 

vibração. A montagem consistiu em fixar as pernas na estrutura (embalagem das pilhas). Fazia 

parte da atividade as crianças entenderem como as pernas deveriam ser, porque deveria existir 

simetria e as consequências de montar um robô assimétrico. Cada criança trabalhou bastante a 

frustração e a paciência para que tivesse seu robô como resultado final como exemplificado na 

Figura19. 

Fonte: Autor 2019. 

Figura 18 - Criança no processo 
de montagem da atividade 
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 Relação assiduidade e resultados – Principais impactos do projeto 

 

A relação entre a assiduidade e o desempenho das crianças e a evolução delas ao 

longo das atividades foram os principais pontos analisados nesta seção. A introdução de 

narrativas nas atividades ajudava também as crianças a manterem o foco e o interesse tornando 

o desenrolar natural e progressivo, observa-se que as crianças com menor assiduidade 

apresentam maior dificuldade de evoluir nos exercícios, em especial os que tinham dependência 

de experiências de atividades anteriores. Isso ocorreu principalmente nas semanas das 

atividades “mova-se, mova-se” e “loops felizes”, em que se trabalhava a construção algorítmica 

para resolver problemas.  

Nos gráficos da Figura 20, são apresentados os totais de alunos presentes em cada 

aula de pensamento computacional (Figura 20 – A) pode-se notar que a assiduidade dos alunos 

da turma A foi inferior aos da turma B (Figura 20 – B). Como os conhecimentos dessas 

atividades são construídos a partir da experiência do aluno, a assiduidade é fundamental para o 

desenvolvimento destas habilidades.  

No decorrer do período de intervenção também se observa que houve progressão 

na assiduidade dos alunos da turma A. 

Ainda investigando os dados de frequência, nos gráficos da Figura 21, são 

apresentados os somatórios de todas as presenças de cada turma nas aulas de robótica (por 

aluno). É possível observar que na turma A (Figura 21 - A) poucos alunos estavam sendo 

assíduos. Os alunos que não estavam presentes continuamente apresentavam mais dificuldades 

na execução das tarefas.  

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=TFkUan5Uujs 

Figura 19 - Robô Inseto 

https://www.youtube.com/watch?v=TFkUan5Uujs
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Diversos relatos das crianças demonstraram que o comprometimento delas com as 

atividades só cresceu ao longo do semestre, o que possibilitou a execução de atividades que 

demandavam mais foco e uma persistência maior.  

Além destes resultados é importante salientar a forma como as atividades impactaram a 

rotina das crianças com TEA. Tendo laudo médico e acompanhamento sistemático, as duas 

crianças apresentaram comportamento por vezes dignos de observações.  

Nas atividades em que o trabalho cooperativo era o ponto chave elas foram bastante 

resistentes a participar e não se sentiram à vontade mesmo quando participaram. As professoras 

destacaram que, dentro da vivência daquelas crianças, o simples ato de cooperar para a 

realização da atividade já era um ponto de avanço.  

Por outro lado, nas atividades onde a competência individual foi explorada, como na 

atividade “Construindo uma base”, elas tiveram desempenho destacado das demais 

apresentando soluções inovadoras para a resolução do problema. 

Fonte: Autor, 2019. 

Fonte: Autor, 2019. 

Figura 20 - Total de alunos presentes nas aulas de pensamento computacional 

Figura 21 - Total de presenças nas aulas de pensamento computacional para cada 
indivíduo 
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4.2 Torre Compiladora 

O principal objetivo deste trabalho será descrito nesta subseção, por meio das 

atividades realizadas na UUNDC percebemos que a ferramenta educacional que deveria ser 

desenvolvida, necessitava reunir as qualidades dispostas no Quadro 02. 

 

Quadro 2 - Preferência das professoras para a utilização das ferramentas 

Preço Até R$ 350,00  

Módulo Básico 

Aparência Cores vivas, despertar interesse e curiosidade 

Funcionalidade 
dispensar grandes explicações as crianças tem que ser capazes de 
entender o funcionamento simplesmente vendo funcionar ou testando 
a ferramenta 

Faixa etária 

O mecanismo tem que ser capaz de conduzir atividades de diversas 
dificuldades distintas, possibilitando o uso no infantil, mas também no 
fundamental I e em aulas introdutórias no fundamental II, o que pode 
reduzir substancialmente o gasto e agregar valor a ferramenta 

Fonte: Autor, 2019. 
 

Deste modo, visando atender estas necessidades foi construída a torre compiladora 

que é um mecanismo com formato cilíndrico e um interior vazado, como um cano. Para o 

funcionamento, as crianças introduziram as bolas coloridas dentro da torre, que simbolizariam 

instruções dependendo da coloração da bola. Ao introduzir a bola ela desce até esbarrar no 

primeiro servo motor (Figura 22 - A), que irá controlar a passagem para o espaço seguinte. 

Após a passagem concedida por este, ela segue para o ultimo espaço dentro da torre, onde será 

realizada a leitura por um Sensor de Cor (RGB), logo em frente encontrasse o Segundo Servo 

Motor (Figura 22 - B), impedindo a saída da bola, funcionando como uma chancela, e por fim 

o Terceiro Servo Motor (Figura 22 - C),  que irá fazer um impulso para expulsar a bola após a 

leitura. Como primeira atividade a ser executada foi desenvolvido um alto falante, com um 
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buzzer e por meio da sequência de bolas as crianças constroem uma melodia que será tocada 

quando as instruções forem enviadas ao alto-falante. 

 

 E para descrever o funcionamento do código podemos analisar o fluxograma 

descrito na figura 23, como descrito abaixo. 

 

 Construção 

Para construção da estrutura física da torre utilizamos um cano PVC que foi cortado 

com uma micro retífica, nos lugares vazados adicionamos uma camada de acetato para que o 

usuário possa ver as bolas que foram colocadas dentro da estrutura. A torre possui alguns 

componentes, são eles, a estrutura de PVC + Acetato (Figura 24 - A), o módulo de sensor que 

identificará a cor das bolas (Figura 24 - B) e os 3 Servomecanismos que controlarão a forma 

como as bolas fluem de dentro para fora da torre. Além dos componentes da torre temos a 

central de comandos que receberá as informações da sequência de bolas da torre e transformará 

em instruções para algum periférico, um sistema de luzes para desenvolvimento de uma 

narrativa em uma atividade e por último o periférico que já foi adicionado a torre compiladora 

o sistema de som, para criação de melodias como podemos observar na Figura 24 – C. 

 

 

Primeiro 
Servo motor 

Segundo 
Servo motor 

Terceiro 
Servo motor 

Fonte: Autor, 2019. 

Figura 22 - Funcionamento da torre compiladora durante a 
execução 
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A lista completa de materiais e preços podemos ver no Quadro 3 totalizando um 

gasto de 211,50 reais de material no projeto.  

  

A B 

Fonte: Autor, 2019. 

C 

Figura 24 - Componentes da torre (A) estrutura de PVC + 
Acetato e (B) Sensor de Cor RGB (C) Módulo Buzzer 

Fonte: Autor, 2019. 

Figura 23 – Fluxograma de funcionamento da torre compiladora 
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Nas extremidades dos servos motores foram anexadas pequenas extensões de PVC 

que aumentaram a área de contato permitindo posiciona-los de maneira perpendicular a torre, 

quando o botão de iniciar é pressionado eles iniciam o processo até que o sensor ultrassônico 

detecte que não há mais nenhuma bola dentro da estrutura.  

 

     Quadro 3: Preços dos componentes utilizados 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

 

 

 Tratamento de sinal 

Durante o tratamento da informação do sinal do sensor de cor, realizamos diferentes 

abordagens para chegar em um resultado suficientemente confiável, tínhamos algumas 

dificuldades ao projeto, as bolas de isopor não possuem uma cor uniforme e o projeto poderia 

ser utilizado em diferentes ambientes como a bola nem sempre caia exatamente no mesmo lugar 

e a torre é coberta por acetato a luz ambiente interferia substancialmente nas medições, 

realizamos uma série de testes e definimos inicialmente de maneira empírica os critérios que 

determinariam qual a cor lida pelo sensor de cor TCR230. 
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Para os testes e também para a aquisição de dados e validação das identificações de 

cores utilizamos 10 ambientes diferentes para leitura dos resultados, eles são descritos na figura 

25.  

 

 

Inicialmente para testes selecionamos distintos ambientes já que a luz no meio pode 

interferir na medição, desta forma, foram escolhidos os ambientes com maior diferença de 

iluminação possível. 

 

 

Figura 26 - Gráfico critério empírico 

Fonte: Autor, 2019. 
 

Figura 25 – Ambientes selecionados 

Fonte: Autor, 2019. 
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Para cada cor com os ganhos definidos de maneira empírica, realizamos testes em 

ambientes distintos, em horários do dia distintos e percebemos que, no ambiente 1, que foi o 

ambiente utilizado para determinar os critérios o resultado foi bom, entretanto em outros 

ambientes a precisão foi baixa, chegando no pior deles a um resultado de acertar somente 50% 

das cores (Figura 26).  

Para resolver este problema modificamos dois pontos na abordagem, passamos a 

utilizar uma média móvel para filtrar o sinal lido pelo sensor, utilizando 5 medições e utilizamos 

os resultados de todos os ambientes observando o desvio de ponto médio para determinar os 

melhores critérios, entretanto com essa abordagem nossa precisão média progrediu apenas 5 

pontos percentuais como demonstrado na Figura 27. 

Por meio de alguns testes na UUNDC foi evidenciado que um valor menor que 90% 

atrapalharia de maneira significativa o uso da ferramenta por isso, mesmo que os ambientes de 

ensino fossem fechados e apresentassem bons resultados, precisou-se mudar a abordagem até 

alcançar este valor, dito isso, adquirimos mais dados sobre os ambientes 2, 5 e 8 afim de melhor 

suas performace já que eles eram os piores ambientes, esta análise nos trouxe novos cirtérios, 

além disso mudamos a media móvel para realizar 10 medições antes de determinar o resultado 

e elimitar qualquer resultado que fosse distante da média dos 10 mais que um desvio padrão, 

com isso foi alcançado o resultado demonstrado na Figura 28. 

Fonte: Autor, 2019. 
 

Figura 237 - Média móvel (5 termos) 
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O Resultado adquirido foi próximo ao mínimo estabelecido, entretanto julgou-se 

que um algoritmo para problemas de classificação poderia auxiliar na melhoria dos resultados 

quando munido das análises já realizadas até aqui, então optou-se por utilizar uma rede neural 

de três perceptrons simples independentes cada um com objetivo de identificar uma cor, 

retornando como resposta se a bola é da cor objetivo ou não.  

Foi incialmente reunidos dados de todos os ambientes, para que pudéssemos treinar 

a rede, conforme descrito na Figura 29, cada um dos ambientes teve no mínimo 1218 conjuntos 

de amostras para serem utilizados durante o treinamento da rede neural. Todos os dados 

totalizaram 12891 amostras, onde metade foram utilizadas para treinar e a outra metade para 

validar os resultados da rede.  

 

Fonte: Autor, 2019. 
 

Figura28 - Média Móvel (10 termos) 
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Fonte: Autor, 2019 
 

Após a coleta dos dados, foi dado início o processo de treino da rede, seguindo o 

algoritmo descrito na subseção 3.3.1, a rede convergiu por volta de 4 mil iterações, utilizando 

menos da metade dos dados adquiridos o sistema estabilizou de maneira mais rápida do que o 

esperado, como podemos observar na Figura 30. 

        

 

 

Apresentando o resultado satisfatório para os objetivos de projeto chegamos a uma 

precisão de 97%, o que possibilitou que os testes fossem feitos sem muito impacto de erros de 

identificação, melhorando a experiência do usuário. 

 

Figura 30 - Treinamento do perceptron simples 

Fonte: Autor, 2019. 

Figura 29 - Dados registrados para treino de rede neural 
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5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

O razão de execução deste trabalho foi a partir de uma experiência prática de ensino 

na UUNDC desenvolver uma ferramenta educacional capaz de potencializar o ensino do 

pensamento computacional no meio infantil, dito isto, foram necessários durante a execução do 

projeto diversos dos conhecimentos trabalhados no curso de engenharia elétrica, sendo assim 

um exemplo de trabalho multidisciplinar que busca destacar o papel do engenheiro em trazer 

soluções para problemas das mais distintas áreas, fazendo uso de tecnologia para resolver os 

problemas de maneira mais inteligente. 

Ao final do trabalho temos uma ferramenta educacional, intitulada de torre 

compiladora, capaz de através do sequenciamento de bolas coloridas controlar distintos 

periféricos, no caso do exemplo do protótipo, controlar um buzzer, sendo capaz de formar 

melodias por meio do sequenciamento das bolas. O uso de filtros digitais e inteligência 

computacional demonstrou como o conhecimento destes métodos melhoraram o desempenho 

do projeto tornando-o mais robusto e confiável, assim ampliando também a experiência do 

usuário. 

É um trabalho de grande importância acadêmica pois uni duas áreas pouco 

conectadas principalmente no escopo da educação infantil, as produções científicas nessa faixa 

etária com o uso de ferramentas e atividades para o desenvolvimento do pensamento 

computacional não é algo bem estabelecido no Brasil, se fazendo uma ótima oportunidade de 

material para embasar publicações futuras. 

Uma vez que a ferramenta foi desenvolvida e passou pelos seus testes iniciais, uma 

ótima oportunidade de trabalho futuro será a utilização desta ferramenta ao início do semestre 

letivo na UUNDC, observando seus pontos positivos e negativos, visando melhorias na 

ferramenta ou desenvolvimento de uma nova ferramenta educacional. 
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