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INTRODUÇÃO 
 
É notório que a tecnologia está cada vez mais inserida na vida cotidiana e profissional das pessoas, 

sendo assim, acredita-se que contribuições significativas ao desenvolvimento pessoal possam ser 

alcançadas através do uso de tecnologias nas escolas desde as séries iniciais, apresentando-as a 

uma área do conhecimento muitas vezes não abordada no ambiente de ensino. 

A robótica quando usada na educação pode contribuir significativamente para a formação dos 

estudantes, proporcionando diferentes impressões a respeito dessa área que é pouco trabalhada 

dentro das escolas, mas que vem ganhando força com o passar dos anos através de projetos como 

a Olimpíada de Robótica Educativa Livre, que visa reverter o fato da programação e a robótica 

serem áreas pouco difundidas no Brasil. 

 
DESENVOLVIMENTO: 
 
A Olimpíada de Robótica Educativa livre é um projeto desenvolvido pelo Grupo de Ensino e 
Pesquisa em Inclusão Digital - Gepid e pelo Grupo Ensino de Física. O evento teve sua terceira 
edição realizada no decorrer do ano de 2015. A metodologia do projeto consiste na realização de 
oficinas dadas pelos alunos envolvidos no projeto e professores envolvidos e posteriormente 
provas que avaliam as equipes pelos resultados e desempenho demonstrados. Os objetivos do 
projeto se traduzem em levar até o ambiente de ensino, recursos tecnológicos, conduzindo os 
alunos através de suas próprias experiências de aprendizado, para que sejam introduzidos a 
programação básica de equipamentos eletrônicos e aprimorem suas percepções a respeito de 
áreas diversas do conhecimento, tal como programação, matemática, física, mecânica e 
eletricidade. 
Uma das maneiras adotadas para a realização do projeto, foi a utilização de hardware de baixo 
custo e softwares gratuitos que possam contribuir para alcançar os objetivos do projeto. Um 



 

exemplo de hardware é a placa Arduino, plataforma livre usada na prototipagem eletrônica que 
pode ser programada inúmeras vezes com uma linguagem padrão, e que interage com softwares 
educacionais de alto nível de abstração, que simplificam a codificação e facilitam a introdução do 
pensamento lógico necessário em todas as áreas da programação,  o que a torna uma ferramenta 
bastante útil para o ensino, uma vez que permite que os estudantes possam, por meio desta 
ferramenta de controle, realizar testes sobre o que lhes é ensinado durante as oficinas. 
A Olimpíada de Robótica Educativa Livre tem proporcionado, além de seu público alvo, estudantes 
do ensino fundamental e médio de escolas públicas, a todos os envolvidos, sejam eles professores 
ou alunos bolsistas, aprenderem mais sobre a utilização de aparelhos tecnológicos programáveis 
de maneira pedagógica, ato que proporciona o ensino e aprendizagem oferecendo novos desafios 
aos estudantes e aproximando a universidade da sociedade. 
 
 
 

 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Através das observações feitas durante o desenvolvimento do projeto, foi possível perceber que a 
programação e a robótica podem contribuir significativamente para a educação, bem como 
desmistificar que elas são complexas e inacessíveis. Os resultados atingidos foram satisfatórios, 
pois os alunos que participaram do evento, mesmo que com pouco conhecimento prévio dos 
assuntos trabalhados, conseguiram obter um bom desempenho nas provas realizadas. 
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