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RESUMO

A robótica educacional é uma ferramenta da área da educação tecnológica
presente nas escolas brasileiras, e uma aliada ao ensino de programação de
computadores para o público infantojuvenil. Esta disciplina possui atualmente o
incentivo de provas de competição robótica, como a Olimpíada Brasileira de Robótica
(OBR), onde alunos e professores trabalham em conjunto para atingir os objetivos
propostos e obter com os seus robôs, a melhor pontuação entre as demais escolas
competidoras. Foi verificado durante a execução das provas da OBR de 2014 e 2016,
não haver a utilização de nenhum processo estruturado que auxilie os alunos na
prototipação e desenvolvimento do Sistema de Controle e Navegação Autônoma dos
robôs. O objetivo desta pesquisa foi o de realizar a aplicação do método de
prototipação evolucionária da engenharia de software em prol da robótica
educacional, por meio da elaboração de um novo processo que pudesse ser utilizado
por escolas do ensino fundamental da rede pública de ensino brasileira, um cenário
que possui restrições de recursos financeiros. Pelo seu baixo custo, foram utilizados
software e hardware abertos, como o microcontrolador Arduino e a linguagem de
programação visual voltada à robótica educacional, mBlock, derivada da linguagem
Scratch, desenvolvida pelo MIT MediaLab, EUA. O experimento foi baseado na prova
RoboCup Junior Rescue executada na OBR, e avaliou o desempenho dos alunos no
cumprimento dos seus objetivos. Como resultado, observou-se que o novo processo,
denominado ROPE, Robotics Programming Process for Education, proporcionou um
ganho de 8,97% no tempo médio de desenvolvimento dos programas e uma redução
de 34,71% na quantidade de retrabalho, em relação ao uso de estratégias de
aprendizado por tentativa e erro. Elementos adicionais de comportamento dos alunos
também foram observados, como o aumento da motivação e da organização das
equipes quando da utilização do processo ROPE.

Palavras-chave:

Robótica

Educacional;

Programação

de

Computadores;

Prototipação Evolucionária; mBlock; Scratch; Olimpíada Brasileira de Robótica.

ABSTRACT
Robotics programming process applied in education: a controlled experiment
with students of Brazilian public school
Educational robotics it is a tool from technology education discipline found in
Brazilians schools, and commonly linked to computer programming learning skills by
young students. This discipline has the boost of robotics competitions, like Brazilian
Robotics Olympiad, OBR in Portuguese language, where students and teachers work
together to reach the proposed targets, to get the best score among other competitors.
It has noticed along the OBR ’14 and ’16 editions that no team had a structured process
to deal with the tournament's complexity. The goal of this research is to apply the
evolutionary prototyping process aiming for educational robotics, through a controlled
experiment based on a new software development process called ROPE, Robotics
Programming Process for Education, on basic education of Brazilian public schools,
commonly an environment with many structural and monetary restrictions. Due to its
low cost, this research works with free software and hardware, as Arduino
microcontroller and a visual programming language mBlock, a language derived from
Scratch developed by MIT Media Lab, USA. This controlled experiment it has based
on RoboCup Junior Rescue competition, also performed by OBR, and evaluates the
performance of robotic teams during its execution. This scientific research found that
ROPE process has provided value to teams that applied it in a competition scenario,
obtaining a gain by 8,97% in average development time, and 34,71% less than the
average rework amount, when compared with trial and error strategies. Other results
were observed concerning to the student’s behavior, as the increase in motivation and
team organization.

Key Words: Educational Robotics, Computer Programming, Evolutionary Prototyping,
Scratch, mBlock, Brazilian Robotics Olympiad
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1 INTRODUÇÃO
A robótica educacional (RE) é uma ferramenta da área da educação
tecnológica presente em muitas escolas brasileiras, e uma aliada ao ensino de
programação de computadores (PC) para o público infantojuvenil.
A RE tem sido adotada por muitas escolas como uma complementação ao
currículo tradicional, por meio da construção de pequenos robôs móveis,
possibilitando um maior contato dos alunos com o mundo real (SALEIRO et al., 2013).
Os recentes lançamentos de microcomputadores e placas microcontroladoras
de baixo custo tem auxiliado na democratização da RE, em especial a RE baseada
em componentes de hardware de código aberto, também chamada de robótica de
baixo custo ou livre. Dispositivos como os microcomputadores de placa única
Raspberry Pi, da sociedade inglesa Raspberry Pi Foundation (2017) e dos
microcontroladores Arduino, das empresas Arduino SRL (2017) e Arduino LLC (2017),
possuem preços abaixo de US$ 25.00, propiciando a construção de kits robóticos mais
acessíveis à grande maioria das escolas brasileiras, incluindo o ensino público,
carente de recursos financeiros (RAMOS; ROSA, 2008).
Tal cenário tem possibilitado que um número crescente de escolas brasileiras
(RMR, 2017), sejam elas privadas ou públicas, participem de eventos ligados à RE,
como a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).
A OBR é um evento organizado pela SBC - Sociedade Brasileira de
Computação (2017) e pela SBA - Sociedade Brasileira de Automática (2017), entre
outros, que promove a troca de experiências entre os alunos participantes por meio
de provas que simulam situações reais, atuando os robôs projetados e construídos
pelos alunos em missões de resgate em um cenário hipotético de desastre
(OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA, 2016).
A OBR é realizada anualmente com escolas de todo o país, possuindo etapas
regionais e estaduais ao longo de todo o ano, havendo após o término das
competições estaduais, a realização da etapa nacional, na qual as escolas melhores
pontuadas recebem prêmios, como a participação em eventos internacionais, como a
RoboCup (2017).
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A OBR é uma das olimpíadas científicas brasileiras, como a Olimpíada
Brasileira de Matemática (OBM, 2017) ou Astronomia (OBA, 2017), por exemplo, e
possui o apoio governamental do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da
Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC).
É importante notar que disciplinas como a RE e a PC tem recebido atenção
cada vez maior de instituições governamentais e privadas em diversos países,
preocupadas com a formação de seus futuros cientistas e engenheiros. A formação
destes profissionais está cada vez menor nas disciplinas conhecidas como STEM,
acrônimo inglês para Science, Technology, Engineering and Mathematics ou, em
português, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (FAL; CAGILTAY, 2013).
Além de iniciativas no formato de competição e workshops ligados à RE há
também eventos que tem promovido o aprendizado específico da PC, como a Hour of
Code, por exemplo, promovida pela organização sem fins lucrativos Code.org (2017)
e apoiado por parceiros como a Khan Academy (2017), o Google (2017), Apple (2017)
e a Disney (2017), entre outras, como forma de incentivar o interesse do público
infantojuvenil pelas disciplinas STEM.
Nota-se que a adoção de Linguagens de Programação Visual (LPV) com
finalidades educacionais é uma das características principais de iniciativas como a
Hour of Code para a introdução da PC, iniciando o estudante de uma forma mais
lúdica, reduzindo a carga cognitiva inicial no aprendizado da sua primeira linguagem
computacional (WILSON; MOFFAT, 2010).
Nas provas de competição de RE as LPV são utilizadas como ferramentas para
a prototipação do sistema de controle e navegação autônoma (SCNA) do robô, onde
são programadas o controle dos atuadores, sensores até a navegação e as decisões
que o robô terá que realizar para alcançar seus objetivos.
As LPV possibilitam que seus usuários programem por meio da manipulação
de elementos iconográficos e expressões visuais, ao invés de o fazerem no clássico
formato textual, por meio da entrada de expressões via texto como ocorre nas
interfaces baseada em console ou IDE (SHU, 1986) (CHANG, 1990) (BURNNET,
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2001), padrão para a programação em linguagens de uso geral como C, Java ou
Python, por exemplo.
As LPV são dotadas de interface homem-máquina (IHM) denominadas
Graphical User Interface (GUI), ou interface gráfica do usuário, sendo tais interfaces
muito simplificadas e intuitivas quando aplicadas em um cenário educacional, dotadas
de iconografias metafóricas, como no caso da LPV deste estudo, a linguagem mBlock
(2017).
Na mBlock a interação do usuário com os dispositivos físicos do robô, como
servos mecanismos ou sensores, por exemplo, se dá por meio blocos gráficos,
bastando clicar e arrastar um determinado bloco para a área de trabalho do ambiente
de desenvolvimento do mBlock, para inseri-lo na programação.
Porém, mesmo com todas as facilidades oferecidas pelas LPV atuais, incluindo
aquelas derivadas da linguagem Scratch, a prática verificada com os times de alunos
nas provas da OBR, mostrou que nas etapas de planejamento e montagem dos
artefatos robóticos há o uso quase exclusivo de estratégias de aprendizagem por
tentativa e erro (ATE), não havendo nenhuma etapa de análise dos requisitos e
prototipação mais sistemática ou processual, visando o desenvolvimento do sistema
de controle e navegação autônoma (SCNA) do robô, conforme o mapeamento
realizado na OBR de 2014, e verificado novamente na OBR em 2016.
Foi identificado que a etapa de testes finais é realizada com os alunos
esperando que tudo ocorra bem na execução do SCNA no circuito de testes. Caso
algum incidente seja detectado, segue-se uma nova mobilização para encontrar sua
origem e realizar a correção, na maioria das vezes, com pouca organização. Novos
testes são realizados e, caso o robô passe nos testes finais do circuito, a equipe estará
pronta para realizar a prova.
Apesar da utilização da estratégia de ATE ser uma abordagem na qual seja
possível ocorrer aprendizado, como observado no trabalho de Neto, Castro e Júnior
(2006), e ser muito prática quando se trabalha com um público infantojuvenil, a falta
de um processo de desenvolvimento formal leva as equipes competidoras a
cometerem atrasos e falhas de projeto (CRUZ, 2014) semelhantes às que ocorrem
em projetos da Engenharia de Software (ES).
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1.1 Objetivo
O objetivo desta dissertação é a aplicação do método de prototipação
evolucionária (PE) da engenharia de software (ES) em prol da execução de projetos
de robótica educacional (RE) em um cenário de competição baseada na OBR (2017).
Este estudo elabora um processo para a prototipação do sistema de controle e
navegação autônomo (SCNA),

denominado ROPE,

acrônimo

de

Robotics

Programming Process for Education, ou em português, Processo de Programação
Robótica para a Educação, visando auxiliar os participantes das provas de RE no
aprendizado da programação de computadores (PC).
Esta pesquisa utiliza o ensino das disciplinas de PC e robótica, fazendo uso do
software educacional mBlock (2017), uma linguagem derivada da linguagem Scratch
(2017) e de um kit robótico de baixo custo, baseado no microcontrolador Arduino
(2017), como ferramental para a realização deste trabalho de pesquisa, que abrange
um público infantojuvenil do ensino fundamental na faixa etária dos 13 anos.
Com base neste estudo é realizado um experimento baseado na competição
RoboCup Junior Rescue da OBR (2017), que avalia o desempenho de dezesseis
alunos na programação de um pequeno robô móvel, no cumprimento de uma prova
simplificada de resgate.
Neste experimento, um grupo de alunos, denominado grupo de tratamento (GT)
utiliza o processo ROPE aqui proposto, enquanto o outro grupo, grupo de controle
(GC) utiliza as estratégias de aprendizagem por tentativa e erro (ATE) no
desenvolvimento do SCNA do robô. Os resultados do experimento são comparados,
visando identificar quais dos grupos participantes do estudo obtiveram o melhor
aproveitamento no desenvolvimento do SCNA e no cumprimento dos objetivos da
prova.
1.2 Contribuição
Este trabalho contribui com as pesquisas referentes ao ensino da robótica por
meio da robótica educacional (RE) e da programação de computadores (PC) para o
público infantojuvenil, presentes nos trabalhos de Olabe et al. (2011), Obermüller
(2015) e Saleiro et al. (2013), pela utilização da linguagem de programação Scratch
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(2017), do uso de hardware aberto de baixo custo, e de um novo processo de
desenvolvimento baseado no método de prototipação evolucionária (PE) da
engenharia de software (ES).
Este projeto de pesquisa possui identidade com o trabalho executado por
Kirjavainen, Nousiainen e Kankaanranta (2007), que explora o uso da PE para o
desenvolvimento de jogos eletrônicos para o público infantojuvenil, utilizando a PE
para o desenvolvimento do sistema de controle e navegação autônoma (SCNA) do
robô móvel em um cenário de competição robótica.
Por fim, este estudo contribui com as pesquisas voltadas ao ensino da ES para
os alunos do ensino fundamental da rede pública brasileira, permitindo o contato e o
aprendizado dos alunos destas escolas com conceitos e práticas consideradas
avançadas no cenário educacional brasileiro, como a RE e a PC.
1.3 Método de Trabalho
Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido seguindo as atividades abaixo
descritas, realizadas na ordem cronológica apresentada:
a) análise bibliográfica;
b) proposta de processo;
c) experimento;
d) análise dos resultados;
e) conclusão.
A seguir todos os passos do método de trabalho são detalhados:
a) análise bibliográfica
Esta fase consiste no levantamento das referências bibliográficas relacionadas
ao estudo das técnicas de prototipação evolucionária (PE) da Engenharia de Software
(ES), trabalhos de pesquisa ligados aos temas da RE e ensino de PC para jovens em
cenário de restrição de recursos.
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b) proposta de processo
Define o processo de desenvolvimento de software utilizado neste trabalho,
descrevendo desde os fundamentos teóricos da prototipação evolucionária (PE)
aplicados ao processo ROPE, até os detalhes sobre a sua execução.
c) experimento
Realiza a execução de um experimento com a participação dos alunos da escola
pública Escola Estadual Deputado Augusto do Amaral, SP. O experimento é composto
de duas fases, sendo a primeira realizada com os grupos de controle (GC) deste
experimento, que não conhecem o processo ROPE e trabalham apenas com PC e
robótica. A segunda fase é realizada com os grupos de tratamento (GT), que
aprendem sobre PC, robótica e técnicas da PE por meio do processo ROPE. Ambos
os grupos participam de uma prova de competição baseado na competição RoboCup
Junior Rescue, ao final do experimento.
d) análise dos resultados
Nesta etapa é analisada a eficácia do processo ROPE aplicado à RE,
identificando qual dos grupos, GC ou GT, obtive o melhor resultado.
e) conclusão
Nesta etapa são apresentadas a conclusão final deste trabalho e sugestões de
pesquisa para que os trabalhos futuros possam aprimorar ou ampliar o trabalho aqui
realizado.

1.4 Organização do Trabalho
A seção 2, Revisão Bibliográfica, apresenta a análise de trabalhos relacionados
ao tema da prototipação evolucionária e das possibilidades de uso na área da robótica.
São analisados também trabalhos relacionados à robótica e robótica educacional
(RE), e suas aplicações no ensino de crianças e adolescentes, incluindo os trabalhos
que tratam da RE em cenário de restrição de recursos. Traz também a análise de
trabalhos sobre programação de computadores (PC) que utilizaram o software
Scratch, software base da linguagem mBlock, como elemento de mediação entre PC,
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prototipação evolucionária (PE) e a RE, além de apresentar as teorias do
conhecimento utilizadas no aprendizado da RE.
A seção 3, Processo ROPE, oferece uma visão ampla do processo de
desenvolvimento de software proposto neste trabalho de pesquisa, denominado
Robotic Programming Process for Education, ou ROPE, desde seus fundamentos até
detalhes sobre a execução das atividades e atores.
A seção 4, Experimento, apresenta a preparação e execução do experimento,
desde as primeiras etapas, com as definições dos modelos de medição e avaliação,
a preparação do ambiente laboratório ao processo de aprendizado da PC e da
robótica, finalizando pelo desenvolvimento do SCNA pelos alunos participantes, com
um dos grupos utilizando o processo ROPE proposto nesta pesquisa, fundamentado
por toda a base teórica, delineada na seção 2.
A seção 5, Resultados, apresenta a análise dos resultados obtidos com a
execução do experimento, procurando observar se o uso das técnicas de prototipação
evolucionária presentes no processo ROPE, ofereceu vantagens às equipes que a
utilizaram no experimento descrito na seção 4. Esta seção trata também da
comprovação e rejeição das hipóteses desta pesquisa.
A seção 6, Conclusão, traz a conclusão final desta pesquisa, com
considerações sobre outros resultados obtidos com a execução do experimento, além
de propostas para futuras pesquisas nas áreas da engenharia de software e robótica
educacional.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nesta seção são apresentados os conceitos teóricos e os trabalhos
relacionados ao desenvolvimento desta pesquisa, separados por três áreas de estudo.
Na área de estudo Prototipação na ES, seção 2.1, são abordados os
fundamentos das estratégias de prototipação na engenharia de software (ES), em
especial o processo de prototipação denominado prototipação evolucionária (PE).
Também são analisados dois trabalhos sobre o papel da prototipação na área da
Robótica e no desenvolvimento de games.
Na área de estudo Robótica Educacional, seção 2.2, são tratados os estudos
voltados ao ensino-aprendizado da robótica e da utilização de projetos baseados em
hardware e software livres ou de código aberto, incluindo aqueles voltados para
cenários onde haja restrição de recursos.
Na área de estudo Programação de Computadores, seção 2.3, são
apresentados os trabalhos de pesquisa sobre as linguagens de programação voltadas
para o ensino da lógica e da programação de computadores (PC) para o público
infantojuvenil, abordando as Linguagens de Programação Visual (LPV), com ênfase
nas linguagens mBlock (2017) e Scratch (2017), como ferramentas para o ensino da
PC e da RE.
2.1 A Prototipação na Engenharia de Software
Originada nas áreas industriais, a prototipação tem sido adotada pela ES para
diversos objetivos, da melhoria no entendimento e validação de requisitos, até o uso
da prototipação como um processo de desenvolvimento de software.
São apresentadas nesta seção as bases teóricas da prototipação de software
existente nos estudos de Floyd (1984) e Budde et al. (1992), utilizadas neste trabalho.
No trabalho de Floyd (1984) a prototipação de software não é apenas um
instrumento, que visa a geração de implementações parciais de sistemas, com o
objetivo de auxiliar no entendimento de requisitos, ou de permitir o estudo da
viabilidade de uma determinada solução técnica, ou ainda, na validação de uma
interface, como pode ser verificado em outros trabalhos sobre prototipação de
software como, por exemplo, nas pesquisas de Brooks (1975), Brooks (1987) e
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Gomaa (1983). Em Floyd (1984) a prototipação passa a ser também um processo de
desenvolvimento de software.
A prototipação de software definida no trabalho de Floyd (1984) é um modelo
de desenvolvimento iterativo, à semelhança de outros modelos de desenvolvimento
de software como, por exemplo, a Prototipação Rápida (GOMAA, 1983) ou o
Desenvolvimento Espiral (BOHEM, 1988), que se diferencia dos demais quanto aos
aspectos evolutivos existentes neste processo. Este processo foi denominado
Evolutionary System Development (FLOYD, 1984), ou Desenvolvimento de Sistema
Evolucionário (DES), e é apresentado de forma mais detalhada nesta seção.
No estudo realizado por Carr e Verner (1997) os autores definem as
características essenciais do processo de prototipação de software, apresentando por
meio de um diagrama global os processos da prototipação, independentemente do
tipo de prototipação adotada, conforme mostrado na Figura 1.
Figura 1 – Processo global de prototipação de software

Protótipo Inicial

Revisão do Protótipo pelo Usuário

Revisar ou Refinar
o Protótipo

NÃO

SIM

Satisfeito?

OBJETIVOS
ALCANÇADOS

Fonte: Carr e Verner (1997), traduzido pelo autor
Pode-se observar que os trabalhos de Floyd (1984) e Budde et al. (1992) se
adequam a este processo genérico de prototipação, Figura 1, oferecendo a
possibilidade de uso deste diagrama no ensino dos conceitos da prototipação e,
posteriormente, da prototipação evolucionária (PE), dada sua simplicidade.
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Sobre as definições do processo no estudo de Floyd (1984), a autora divide
seu processo de prototipação em quatro grandes passos:
a) seleção funcional: refere-se as escolhas de quais funcionalidades o protótipo
deverá exibir, podendo exibir parte das características do produto final ou, em
outros casos, poderá possuir todas estas características.
b) construção: refere-se ao esforço necessário para tornar o protótipo disponível.
De forma geral, o esforço deverá ser menor que o envolvido para o
desenvolvimento do sistema definitivo, o que pode ser alcançado realizandose escolhas adequadas na etapa da seleção funcional, e também pela
utilização das ferramentas corretas;
c) avaliação: deve ser considerada como sendo uma etapa decisiva na
prototipação, desde que ofereça um retorno mais aprofundado no processo de
desenvolvimento. Aqui a organização deverá prover todos os recursos
necessários para que esta avaliação ocorra;
d) uso: o uso do protótipo apresenta diversas possibilidades, desde ser utilizado
como uma ferramenta para o aprendizado e depois descartada, como continuar
a ser desenvolvido e se tornar um sistema definitivo.
De interesse para este trabalho de pesquisa, Floyd (1984) destaca que a
prototipação pode ser utilizada como um veículo de aprendizado sobre o sistema,
orientando para que o processo de prototipação adotado possibilite tal aprendizado.
Para dar uma melhor visão sobre a questão do aprendizado por meio da prototipação,
Floyd (1984) detalha alguns aspectos a ser observados para que o protótipo
proporcione aprendizado:
a) disponibilidade antecipada: o protótipo deve ser disponibilizado o mais cedo
possível, para que seja possível oferecer o benefício completo a todos os
envolvidos, como desenvolvedores, clientes ou usuários;
b) demonstração, avaliação e modificação: o protótipo deve funcionar de uma
forma que possa ser demonstrado para os seus usuários. A avaliação deverá
envolver questões não triviais, detalhadas para tornar a avaliação relevante. A
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modificação deverá ser fácil de ser realizada por meio de uma revisão ou adição
de novas funcionalidades, possibilitando ciclos de alteração no protótipo;
c) treinamento: Após a realização da avaliação e modificação, o protótipo servirá,
com grandes possibilidades de sucesso, como um ambiente de aprendizado,
preparando os usuários para o trabalho no sistema definitivo;
d) comprometimento: Deve-se ter em mente que, se um protótipo é demonstrado
e há uma discussão na sua avaliação, o comprometimento do grupo para com
o sistema definitivo será muito forte.
Do ponto de vista da relação entre prototipação e o processo de desenvolvimento
de software, Floyd (1984) identifica que há três classes de prototipação possíveis:
a) prototipação para exploração;
b) prototipação para experimentação e;
c) prototipação evolucionária, a depender dos objetivos que se deseja alcançar
(FLOYD, 1984) (BUDDE et al., 1992).
Sobre as classes de prototipação descritas, dada a variedade de modelos
subjacentes a cada uma delas, Carr e Verner (1997) apresentam um diagrama que
detalha a estrutura de classes de prototipação presentes no estudo de Floyd (1984) e
Budde et al. (1992), conforme mostrado na Figura 2.
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Figura 2 – Diagrama das classes de prototipação no desenvolvimento de SW

Fonte: Carr e Verner (1997), adaptado e traduzido pelo autor
Abaixo, o detalhamento das três principais classes de prototipação presentes
no desenvolvimento de software, conforme identificado em Floyd (1984):
a) prototipação para exploração: A ênfase desta classe de prototipação está no
esclarecimento dos requisitos, funcionalidades desejadas e alternativas possíveis
para o desenvolvimento do sistema definitivo. Há dois modelos de desenvolvimento
que se adaptam a esta classe: a Prototipação Rápida Descartável (GOMAA, 1983) e
o Modelo Espiral (BOHEM, 1988):
a.1) prototipação rápida descartável
Este processo de prototipação auxilia na determinação de um conjunto
completo de requisitos do usuário, sendo aplicável durante o estágio de levantamento
de requisitos em qualquer processo de desenvolvimento de software.
Uma implementação parcial “rápida e suja” ou “quick and dirty”, conforme
descrito em Gomaa (1983) é desenvolvida. Neste caso, a implementação começará
com os requisitos que foram entendidos primeiro. A Figura 3 exibe o diagrama de
processos da Prototipação Rápida Descartável.
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Figura 3 – Processo da prototipação rápida descartável

Fonte: Pressman (2011), adaptado e traduzido pelo autor
a.2) modelo espiral
Na pesquisa de Bohem et al. (1984) os autores ampliam o modelo de Gomaa
(1983) e aplicam o processo de prototipação em várias fases do modelo Cascata
(ROYCE, 1970). Este modelo de desenvolvimento é iniciado com um documento
conceito e progride em círculos, com a codificação de programas individuais em um
modelo espiral, conforme pode ser visto na Figura 4.
Figura 4 – Diagrama do Modelo Espiral de Bohem

Fonte: Bohem (1988)
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b) prototipação para experimentação
Nesta classe a ênfase se dá quanto a verificação da viabilidade da solução
proposta, antes que ocorra o investimento no desenvolvimento do sistema definitivo.
Por meio de experimentos, pode-se examinar e determinar se as alternativas
propostas são de fato viáveis para o desenvolvimento do sistema em larga escala.
(FLOYD, 1984) (CARR; VERNER, 1997).
c) prototipação evolucionária:
Este modelo, alvo do estudo deste trabalho, possui ênfase na adaptação
gradual do sistema à medida em que os requisitos sofrerem mudanças, não podendo
ser garantidos nas fases iniciais do desenvolvimento (FLOYD, 1984).
Floyd (1984) observa que todo sistema de informação está embutido em um
contexto organizacional, sendo natural que a organização evolua, assim como seus
sistemas. A autora destaca em seu trabalho a necessidade de se possuir estratégias
dinâmicas que veem um produto como uma sequência de versões, onde cada versão
pode ser avaliada, servindo como um protótipo de seu sucessor.
Neste modelo, a sequência linear das etapas do desenvolvimento é quebrada
em ciclos sucessivos de desenvolvimento e, dependendo do grau destes ciclos, a
prototipação evolucionária pode ser dividida em duas formas de desenvolvimento:
c.1) desenvolvimento de sistema incremental
É um modelo de desenvolvimento no qual pequenas versões parciais do
sistema, incrementos ou building blocks, são desenvolvidos a partir da arquitetura
global do sistema (CARR; VERNER, 1997). Este modelo também é denominado de
sistema de crescimento lento (FLOYD, 1984), devido as funcionalidades serem
incrementadas gradualmente ao sistema parcial.
Neste modelo, enquanto ocorre a validação de determinados incrementos,
outros encontram-se em desenvolvimento. São produzidas assim, diversas versões
parciais do sistema, representando cada uma, uma parte do futuro sistema, e que
serão posteriormente combinadas e integradas ao sistema final, conforme presente
no diagrama da Figura 5.
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Figura 5 – Prototipação evolucionária - desenvolvimento de sistema incremental

Fonte: Mourzenko (2014)
c.2) desenvolvimento de software evolucionário
Modelo de desenvolvimento utilizado nesta pesquisa, o Desenvolvimento de
Sistema Evolucionário (DSE), consiste na construção de um protótipo, que passa a
receber refinamentos e melhorias dos usuários, evoluindo até o sistema definitivo.
Aqui, a constante manutenção do código desde a arquitetura, padrões e testes, são
consideradas desde o início, fazendo possível que o protótipo evolua para um sistema
definitivo, como pode-se observar na Figura 6.
Figura 6 – Prototipação evolucionária – desenvolvimento de SW evolucionário

Fonte: Mourzenko (2014)
Carr e Verner (1997) observam que o modelo Desenvolvimento de Software
Evolucionário é ideal para contextos de desenvolvimento de grande incerteza, pois
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responde dinamicamente às mudanças, diferentemente do modelo Cascata (Royce,
1970) que é aplicável em contextos mais estáveis, e que necessita de requisitos
claramente definidos.
Como uma forma de definir claramente uma distinção entre os dois modelos de
desenvolvimento baseados em prototipação de Floyd (1984), Desenvolvimento de
Sistema Incremental e Desenvolvimento Evolucionário de Software, Carr e Verner
(1997 apud INCE; HEKMATPOUR, 1987) identificam que a diferença fundamental se
dá no projeto do sistema. No modelo de desenvolvimento evolucionário a arquitetura
do projeto do sistema evolui, não havendo no modelo incremental, mudanças da sua
arquitetura durante o desenvolvimento.
Ainda sobre as diferenças entre os dois modelos, no modelo de
desenvolvimento incremental é assumido que a maioria das necessidades dos
usuários são conhecidas,

enquanto que,

no modelo de desenvolvimento

evolucionário, o protótipo é construído mesmo que os requisitos globais não estejam
completamente entendidos (DAVIS, 1992).
Muitos autores, dadas as características da prototipação evolucionária, em
especial pela mudança dos requisitos, denominam este tipo de prototipação como
desenvolvimento por versionamento, já que o sistema está sendo entregue em
versões (FLOYD, 1984). A autora observa, entretanto, que qualquer prototipação
permite uma revisão de seus requisitos e assim, logo esta revisão contribuirá para a
evolução da aplicação sendo desenvolvida, mostrando a distinção sobre a evolução
de um sistema e seu simples versionamento.
Elementos fundamentais do processo de prototipação, os protótipos podem ser
definidos como implementações parciais que visam auxiliar o desenvolvimento de
software com o esclarecimento de questões técnicas, entendimento de requisitos, ou
até mesmo como versão de um futuro sistema, conforme descrito anteriormente.
No trabalho de Budde et al. (1992) foi verificado que os protótipos podem ser
classificados em quatro tipos fundamentais, como o protótipo de apresentação,
protótipo próprio, o protótipo breadboard e o sistema piloto, conforme a Tabela 1:
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Tabela 1 – Tipos de protótipos quanto ao formato ou finalidade
Tipo do Protótipo

Formato / Finalidade

Protótipo de Apresentação É o protótipo que é utilizado como apresentação aos
clientes para se provar a viabilidade de um novo sistema.
Protótipo Próprio (Proper
Prototype)

É o protótipo construído e testado visando esclarecer as
necessidades dos usuários, enquanto o sistema
definitivo se encontra em construção.

Protótipo Breadboard

É o protótipo utilizado para se testar a viabilidade técnica
de um sistema.

Protótipo de Sistema Piloto Este protótipo constitui o núcleo de um sistema. Após
(Pilot System Prototype)
uma ou mais iterações por meio da prototipação
evolucionária, o protótipo adquire maturidade para se
tornar o sistema final.
Fonte: Elaborado pelo autor
Na tabela anterior, verifica-se que Budde et al. (1992) classifica o tipo de
prototipação denominado de sistema piloto, como sendo este o tipo de protótipo
resultante da utilização do método de prototipação evolutiva, como proposto neste
trabalho visando para o desenvolvimento do SCNA do artefato robótico, presente no
experimento em desenvolvimento.
Sobre a classificação dos protótipos, este podem ser classificados também
quanto às técnicas utilizadas na sua construção, conforme mostrado de forma mais
detalhada na pesquisa de Budde et al. (1992). Os autores descrevem que um software
pode ser visto como sendo a implementação de diversas camadas funcionais, como
por exemplo, em um software para smartphones, que é constituído por diversas
camadas, da interface do usuário até a camada de comunicação com a rede Wi-Fi ou
a camada do banco de dados, por exemplo.
Desta forma, é possível realizar a prototipação de uma funcionalidade
pertencente a uma camada específica, como é o caso da prototipação apenas da
interface do usuário, por exemplo, ou de uma funcionalidade que envolva todas as
camadas, como é o caso da comunicação de uma app com uma rede Wi-Fi, acionando
drivers e dispositivos físicos para tal comunicação. Esta visão em camadas do
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software, proporciona dois tipos de classificação: a prototipação horizontal e a vertical,
conforme mostrado na Figura 7, e de uma forma mais detalhada na Tabela 2.
Figura 7 – As duas dimensões da prototipação - horizontal e vertical

Funcionalidade

Diferentes características

Fonte: Nielsen (1994), traduzido pelo autor
Por apresentar cada uma destas técnicas de prototipação características muito
particulares, na Tabela 2 são descritas de forma mais detalhada:
Tabela 2 – Classificação das técnicas de prototipação
Técnica do Prototipação Descrição
Prototipação Horizontal

Também chamada de Mockup Prototyping, ou
Prototipação de Maquete, permite a visão inteira do
sistema, sendo mais utilizada para se mostrar a interação
do usuário de um sistema, mais do que uma
funcionalidade específica;

Prototipação Vertical

Ocorre quando há a necessidade de se mostrar o
funcionamento completo de uma determinada parte do
sistema, sendo muito útil para a obtenção dos requisitos
detalhados de uma função específica.

Fonte: Budde et al., 1992
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2.1.1 Uso da Prototipação no Apoio à Robótica e Desenvolvimento de Games
Neste levantamento bibliográfico foi identificado que a prototipação é um tema
muito recorrente nos trabalhos de pesquisa na área da robótica, havendo um grande
número de pesquisas sobre este tema recentemente, muito devido as novas
possibilidades trazidas pelo uso de novos software de simulação e modelagem CAD
e hardware como impressoras 3D, que facilitaram o uso de técnicas como a
prototipação rápida (PR).
Porém, é importante atentar para a distinção entre o uso do termo
“prototipação”, em especial da PR, presente na área da robótica e da prototipação
utilizada na área da ES. A PR na área da robótica trata especificamente do
desenvolvimento rápido de protótipos físicos de robôs, ou de partes dos robôs, como
pode ser verificado nos trabalhos de MacDonald et al. (2014), Lawitzky, Hernández e
Hirche (2013) e Hamblen (2013), que difere da prototipação de software, incluindo a
prototipação rápida de software, voltada ao desenvolvimento específico de artefatos
lógicos, como sistemas, games, entre outros.
Foram identificados até o momento, poucos trabalhos que trazem para a área
da robótica os conceitos da prototipação de software da ES. Foi encontrado nos
trabalhos de Bartneck e Hu (2004) e de Saerbeck (2009) o uso de métodos da ES,
como a prototipação de software, aplicados à área da robótica, porém utilizando-a
como uma ferramenta para a identificação de requisitos do usuário, e não como um
método de desenvolvimento, como ocorre na prototipação evolucionária (PE).
Em ambos os trabalhos, Bartneck e Hu (2004) e Saerbeck (2009), os autores
tratam do uso das técnicas de prototipação da ES para a concepção de robôs sociais,
Human Interactive Robotics (HIRo), que possuem um alto grau de interação e
assistência para com os seres humanos e, portanto, são dotados de maior
complexidade em seus sistemas de controle baseados em inteligência artificial (IA).
Bartneck e Hu (2004) trabalham a prototipação da ES como apoio à robótica
interativa, fazendo uso de conceitos como a prototipação vertical e horizontal, paper
mockups, entre outros, visando tornar mais precisa a definição dos requisitos dos
usuários para o desenvolvimento de robôs interativos. Os autores concluem que, da

33
mesma forma como ocorre na ES, a robótica interativa também se beneficia do uso
da prototipação para a definição dos requisitos de robôs interativos.
Na pesquisa de Saerbeck (2009), o autor também utiliza os conceitos da
prototipação da ES, porém seu trabalho trata do uso de outros elementos da ES para
o desenvolvimento de robôs sociais, como a arquitetura de software, use cases, reuso
de componentes, entre outros conceitos e ferramentas largamente em uso no
desenvolvimento de sistemas de software. Ambos os trabalhos subsidiam a pesquisa
aqui sendo realizada, quanto ao uso da ES, e em especial dos métodos de
prototipação, no trabalho com o desenvolvimento de robôs e seus sistemas de
controle.
Para a utilização dos métodos de prototipação de baixo custo para a robótica,
o trabalho de KIM (2009) trata das técnicas do uso de papelão (cardboard) e madeira
(plywood) aplicados à robótica industrial, e a definição de um framework evolucionário
para esta prototipação. O trabalho do autor (KIM, 2009) oferece possibilidades para
que o uso de papelão e madeira possa ser extrapolado para uma robótica de mais
baixo custo, como é o caso da RE utilizada nesta pesquisa.
É interessante notar que, contrariamente ao senso comum, de que a robótica
trata apenas do uso de materiais de alta tecnologia e alto custo, o uso destes materiais
alternativos possibilita a aplicação da robótica em cenários diversos, incluindo a
educação pública brasileira.
No trabalho de Kirjavainen, Nousiainen e Kankaanranta (2007), os autores não
tratam do uso da prototipação em um cenário de robótica, mas do uso prototipação
no desenvolvimento de games, com a participação ativa de um público infantojuvenil,
neste caso a PE. Os autores concluem a efetividade do uso da PE no trabalho com
um público infantojuvenil, subsidiando esta pesquisa quanto ao uso da PE no trabalho
com iniciantes na área da ES.
Um ponto de importância a ser ressaltado, é que não foram encontrados até o
presente momento pesquisas que tratem, de forma específica, do uso do PE na RE.
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2.2 Robótica Educacional
Nesta seção são avaliados os estudos que tratam dos fundamentos da robótica
e das possibilidades de aplicação da RE no ensino básico, em especial como
ferramenta no aprendizado de diversas disciplinas tradicionais. São estudadas
também as teorias do conhecimento que podem ser utilizadas para beneficiar o
ensino-aprendizado da robótica, e trabalhos que tratam do uso da RE de baixo custo,
aplicada a cenários educacionais diversos, incluindo situações onde há restrições de
recursos, um dos focos desta pesquisa.
2.2.1 Robótica Educacional e as Estratégias Educacionais
A RE, ou robótica pedagógica, pode ser definida como uma ferramenta voltada
para o ensino dos fundamentos da robótica, como a eletrônica, a mecânica e a
programação de computadores (OBERMÜLLER, 2015) (JOHNSON, 2003), e das
disciplinas do ensino tradicional, por meio da construção de artefatos robóticos de
baixa complexidade e custo (VALERA; SORIANO; VALLÉS, 2014).
Verificou-se em Aroca (2012), Serrano e Serrano (2013) e Eguchi (2014) que a
robótica é dotada de características multidisciplinares, dado o envolvimento de várias
áreas

do

conhecimento

para

sua

execução,

assim

como

características

interdisciplinares, que permitem sua aplicação no ensino de disciplinas tradicionais,
como matemática, física, entre outras (POZZEBON; FRIGO, 2013) (SILVA et al. 2008)
(RAMOS et al. 2007).
Um dos desafios enfrentados atualmente por educadores, em especial para
aqueles que trabalham com as disciplinas ligadas às ciências exatas, ou disciplinas
STEM, como física ou matemática, por exemplo, é o de fazer com que seus alunos
sejam motivados a trabalhar com problemáticas ligadas a estas disciplinas
(WYFFELS; HERMANS; SCHRAUWEN, 2010).
Foi identificado em Obermüller (2015) que o ensino da robótica, dadas suas
características interdisciplinares, tem sido uma opção em conjunto com a
programação de computadores (PC) (FAL; CAGILTAY, 2013) (RESNIK et al., 2009),
para gerar e manter tal incentivo.
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Foram identificados no levantamento bibliográfico um número significativo de
estudos que trabalham estratégias pedagógicas que possam auxiliar nos processos
de ensino-aprendizado tecnológicos de RE e PC, como identificado nos estudos de
Pozzebon e Frigo (2013), De Nez, Da Silva e Da Silva (2010), Ramos et al. (2007),
Gomes (2014), Pereira e Costa (2010), Alimisis (2013), Johnson (2003), Pacheco et
al. (2015) e Goldman, Eguchi e Sklar (2004). Dois itens muito recorrentes e analisados
para este estudo, as estratégias denominadas Pensamento Computacional, ou
Computational Thinking, e o Aprendizado Baseado em Problemas, ou Problem Based
Learning (PBL) são estudados como auxiliares no ensino da RE para os alunos do
experimento em andamento nesta pesquisa.
a) pensamento computacional (PCM)
Presente nos trabalhos de Obermüller (2015) e Eguchi (2014), a RE pode ser
trabalhada em conjunto com uma estratégia de resolução de problemas denominada
Computational Thinking, ou Pensamento Computacional (PCM).

Esta estratégia

possibilita que o aluno trabalhe na solução de problemas, utilizando habilidades como
decomposição de problemas grandes e complexos em partes menores, trabalhar com
diversos níveis de abstração, criação de sistemas complexos a partir da combinação
de subsistemas e a generalização de uma solução existente para aplicar a um
problema similar (OBERMÜLLER, 2015).
O PCM, desta forma, é uma estratégia de estruturação do pensamento que
possibilita ao aluno formular um problema e expressar sua solução, de forma que um
sistema computacional, humano ou computador, possa efetivamente solucioná-lo
(WING, 2006).
Wing (2006) em seu estudo oferece, como exemplo, o uso do PCM na área
biológica, mostrando como é possível realizar um entendimento computacional desta
ciência. A autora ressalta também que o pensamento computacional é uma habilidade
fundamental para qualquer um, não apenas os cientistas da computação (WING,
2006). Para este estudo, a utilização dos conceitos da PCM é de grande valia, por
proporcionar a um público formado majoritariamente por alunos de baixa renda, com
pouco ou nenhum conhecimento sobre computação ou robótica, uma nova forma de
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organizar suas estratégias para a solução de problemas que serão enfrentados
durante a execução do experimento.
b) aprendizado baseado em problemas (PBL)
O Aprendizado Baseado em Problemas, conhecido pelo acrônimo PBL, do
inglês Problem Based Learning (PBL), é uma estratégia educacional utilizada como
forma de apoiar uma postura de aprendizagem ativa, autônoma, colaborativa e
centrada no aluno, o qual é incentivado à busca de soluções para os problemas reais,
do cotidiano, visando a aquisição de um conhecimento mais aprofundado sobre os
temas por ele trabalhados. (WELLS; WARELOW; JACKSON, 2009).
Nesta revisão são encontrados alguns trabalhos sobre robótica que aplicam a
PBL à RE (VANDEVELDE et al., 2013) (ROBERTO, 2005) (TORCATO, 2012) dado
esta disciplina possuir características que atendam aos principais requisitos da PBL,
como aprendizagem por meio de problemas / desafios, problemas baseados da vida
real, e papel ativo do aluno frente ao problema.
Conforme verificado em Roberto (2005) o uso da PBL é alvo de algumas
controvérsias, dado os resultados divergentes apresentados em algumas pesquisas,
como pode-se verificar nos resultados obtidos, por exemplo, no trabalho de Schwade,
Mizusaki e Barone (2011) sobre RE. Porém, Roberto (2005) está longe de
desqualificar esta estratégia e indica que mais trabalhos serão necessários para
aprofundar o conhecimento sobre as vantagens e desvantagens trazidas pela PBL no
ensino.
Assim, para este estudo, alguns elementos da PBL são trabalhados como
complementar à estratégia do PCM, em especial pela PBL incentivar uma postura
crítica e autônoma dos alunos frente aos problemas que pode surgir no
desenvolvimento do robô e do sistema de controle e navegação autônoma (SCNA)
previsto no experimento.
Sobre as características interdisciplinares presentes na RE, foi verificado por
este estudo que alguns autores descrevem uma lista das disciplinas beneficiadas pela
RE, como ocorre em Pozzebon e Frigo (2013) e Ramos et al. (2007). Neste trabalho,
Pozzebon e Frigo (2013) destacam as disciplinas que podem ser auxiliadas pelo uso
da RE, conforme mostrado na Tabela 3 abaixo.
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Tabela 3 – Interdisciplinaridade na RE identificada em Pozzebon e Frigo (2013)
Disciplina

Conceitos a ser trabalhados

Geometria

Análise das formas geométricas

Física

Conceito de movimento uniformemente variado, força
resultante, força normal, atrito, aceleração, aceleração
da gravidade, massa, peso, velocidade, espaço e tempo

Matemática

Cálculo do intervalo de tempo, deslocamento e
velocidade, trigonometria

Português

Elaboração de relatórios e discussão do projeto

Informática

Uso de programas de computador e navegadores para
Internet.

Fonte: Pozzebon e Frigo, 2013
Outro trabalho que realiza uma identificação sobre as possibilidades
interdisciplinares da RE é o trabalho de Ramos et al. (2013), conforme apresentado
na Tabela 4:
Tabela 4 – Interdisciplinaridade na RE identificada em Ramos et al. (2007)
Disciplina

Conceitos a ser trabalhados

Ciências

Massa, peso, velocidade, espaço e tempo

Educação Artística

Na observação do objeto real e a construção do
protótipo

Física

Cálculo dos movimentos, força resultante, normal,
aceleração gravitacional

Geometria

Na análise das formas geométricas

Informática

No uso das ferramentas do computador

Matemática

No cálculo do intervalo de tempo

Português

Na elaboração do relatório e discussão do projeto

Programação

Na elaboração de procedimentos que controlam as
máquinas.

Fonte: Ramos et al. (2007)
Pode ser observado na comparação entre as tabelas 3 e 4 que as disciplinas
STEM, Matemática/Geometria, Ciências, Física, Informática e Programação estão
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relacionadas em ambos os estudos, indicando que a RE pode assumir um papel de
apoio ao ensino das disciplinas tradicionais, confirmando sua característica
interdisciplinar.
A RE não está apenas circunscrita ao âmbito do ensino básico, tendo sido
identificado trabalhos que apoiam a RE no ensino superior, como é o caso do trabalho
de Gerecke, Hohmann e Wagner (2003). Neste trabalho os autores mostram a
aplicação da RE no desenvolvimento do robô MoRob do programa de mestrado em
projeto de sistemas, do Learning Lab Lower Saxony (L3S) da Universidade de
Hannover, Alemanha. No estudo foi utilizado o LEGO Mindstorms (2017) na
construção de um robô móvel mostrando que, apesar das limitações da plataforma
LEGO, os objetivos do projeto foram atingidos.
Como fundamento teórico-pedagógico para o estudo da RE, foi identificado o
trabalho de Seymour Papert (1980), criador do construcionismo, uma teoria do
conhecimento derivada do construtivismo de Piaget, muito ligada à educação
tecnológica. Papert (1980) é co-criador da linguagem Logo (2017), a primeira
linguagem computacional voltada para o ensino, desenvolvida no MediaLab do MIT
em 1969, mesmo laboratório que daria origem nos anos 2000 à linguagem Scratch,
herdeira direta dos trabalhos de Papert.
Assim, o construcionismo está especialmente ligado a este trabalho pela
utilização das ferramentas derivadas do Logo (2017), no caso os ambientes de
programação Scratch e mBlock, e principalmente pela execução das atividades que
possuem interação com o mundo real, com a montagem de robôs e o trabalho em
equipe, modelo este considerado como adequado para o ensino da RE no ambiente
escolar, de acordo com a pesquisa de Silva et al. (2008). Nesta pesquisa o autor
(SILVA et al., 2008) avança na discussão sobre a RE e suas as implicações na
educação, trabalhando também com os métodos do construtivismo de Vygotsky, mais
ligado à mediação simbólica e à interação social.
No trabalho de Ackermann (2002), a autora ressalta que, para a teoria
construtivista, base teórica do construcionismo papertiano (PAPERT; HAREL, 1991),
a relação do indivíduo com o mundo não é direta, mas mediada por sistemas
simbólicos ou elementos intermediários, sendo a linguagem um dos mais importantes
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meios para a estruturação do pensamento, entendimento do meio e o aprendizado.
Além da linguagem, a utilização de elementos intermediários também é válida para a
aquisição do conhecimento (SILVA et al., 2008). No caso desta pesquisa, os objetos
intermediários são os mecanismos robóticos, manipulados pelos alunos participantes
deste trabalho.
2.2.2 Competições de Robótica Educacional
Um importante fator de incentivo e motivação aos estudantes da RE é a
existência de competições regulares de robótica, presentes em diversos países do
mundo, incluindo o Brasil. Dentre as competições mais significativas existentes, a
RoboCup (2017), RoboCup Brasil (2017) e a OBR (2017) são aqui trabalhadas como
exemplos de competições de RE.
No trabalho de Aroca et al. (2014), o autor apresenta um dos objetivos da OBR
(2017), que é o de motivar os alunos do ensino fundamental e médio, e ajudar na
desmitificação e popularização da robótica no Brasil. Semelhante posicionamento se
verifica no trabalho de Obermüller (2015), onde o autor mostra que a ideia básica que
permeia as competições de robótica, neste caso citando a RoboCup e a DARPA
Robotic Challenge (2017), é simples: motivar seus competidores, oferecendo a eles a
possibilidade de competir entre si, e mostrar suas habilidades.
Nota-se no acesso à página web dos objetivos da RoboCup Brasil (2017), o
uso de expressões como “(…) plataformas estimulantes (...)” e “(…) capazes de atrair
o grande público.” são utilizadas como forma de mostrar o caráter motivacional
existente também nesta competição, estando a RE muito atrelada às possibilidades
de incentivo e motivação do público infantojuvenil participante destas competições.
Aroca et al. (2013) constatam o papel do robô como um elemento notório de
motivação, o que pode ser observado no contato dos estudantes com os artefatos
robóticos, expressando muito frequentemente os alunos sobre a vontade de
possuírem um robô em suas próprias casas, tal o grau de motivação gerado.
As estatísticas da competição OBR, por exemplo, sustentam esta questão
motivacional citada em Aroca et al. (2014) e em Obermüller (2015). A competição
brasileira OBR, aqui trabalhada como modelo de competição para realização do
experimento proposto, mostrou entre 2015 e 2016 um crescimento de mais de 21%,
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passando de 90.000 inscritos em 2015 para mais de 111.000 em 2016 (RMR, 2017),
conforme mostrado na Figura 8, todos superiores aos números das edições
anteriores.
Figura 8 – Números da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2016

Fonte: Revista Mundo Robótica – Ano 3 – N. 9 (RMR, 2017)
Foi verificado que os autores Aroca et al. (2014), Silva (2009), Obermüller
(2015), Takahashi e Shimizu (2014) tratam em seus trabalhos da estrutura
organizacional e de detalhes das competições de robótica. Abaixo uma visão geral
sobre as competições nacionais ligadas à RoboCup:
a) Olimpíada Brasileira de Robótica - OBR
Em Aroca et al. (2014) os autores mostram que a OBR (2017) é estruturada em
duas modalidades: a modalidade teórica (MT) e a modalidade prática (MP):
i) na MT os alunos realizam provas teóricas sobre robótica utilizando apenas
conteúdos e conceitos relativos ao seu nível escolar, seguindo os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN).
ii) na outra modalidade, a MP, os alunos recebem um desafio, que deverá ser
superado por meio do desenvolvimento de um robô, da sua construção física
a sua programação.
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Aroca et al. (2014) detalham ainda que, após a realização de torneios regionais
e estaduais, as equipes vencedoras participam da etapa nacional, onde uma ou duas
equipes do ensino fundamental e médio de cada Estado, competem para que seja
definido o campeão nacional da OBR (AROCA et al., 2014). A equipe vencedora
representará o Brasil na RoboCup Junior, uma das competições internacionais de
robótica, parte integrante da RoboCup.
Verificou-se que a OBR está vinculada à RoboCup Brasil e à Mostra Nacional
de Robótica (MNR, 2017), que por sua vez também se relacionam com a RoboCup
Brasil.
b) CBR, RoboCup Brasil, LARC e a Mostra Nacional de Robótica (MNR)
No trabalho de Silva (2009), verifica-se que no Brasil destacam-se outras
competições como a CBR (2017), a LARC (2017), Latin American Robotics
Competition. Estes eventos são promovidos pela Robotics and Automation Society
(RAS, 2017) do IEEE (2017).
A MNR (2017) é um evento que ocorre em conjunto com as competições OBR,
CBR e RoboCup Brasil e tem como objetivo expor e divulgar os trabalhos de alunos
dos ensinos fundamental, médio, técnico e do ensino superior, pós-graduação e
pesquisadores da área.
A RoboCup, conforme mostrado na Figura 9, está dividida em duas grandes
categorias:
a) categoria Juniors, com provas de Futebol de Robôs (Soccer), Resgate
(Rescue), No Palco (OnStage) e CoSpace, que é realizada em duas arenas,
sendo uma delas virtual. Esta categoria é a que possui as provas de robótica
mais simplificadas da RoboCup, sendo também a categoria de acesso à
RoboCup, com a participação de crianças até os 19 anos de idade, não
havendo idade mínima (ROBOCUP WIKI, 2017);
b) categoria Seniors onde a estrutura das provas é mais complexa, possuindo
provas de Futebol de Robôs (Soccer), Resgate (Rescue), Em Casa (@Home)
e Industrial (Industrial). A prova @Home trata do desenvolvimento de
tecnologias robóticas assistivas e de serviço, consideradas de alta relevância
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para o futuro das aplicações domésticas e pessoais (@HOME, 2017). Já a
RoboCup Industrial, trata do desenvolvimento de aplicações inspiradas na
indústria e permite inclusive a colaboração entre os robôs concorrentes
(INDUSTRIAL, 2017).
Figura 9 – Estrutura da competição RoboCup

(*) Sub-liga da RoboCup Junior Rescue.

Fonte: Adaptado e atualizado pelo autor de Soltanzadeh (2011)
A modalidade de Resgate, ou Rescue da RoboCup Jr (2017), base para o
experimento desta pesquisa, tem como foco principal a realização do resgate de
vítimas em um cenário de catástrofe para um público mais jovem. Sobre este cenário
de resgate, as Regras e Instruções - Provas Regionais/Estaduais - Modalidade Prática
da OBR 2017, demonstra em seu prefácio:
“(...) Em um ambiente hostil, muito perigoso para o ser humano, um robô
completamente autônomo desenvolvido pela equipe de estudantes recebe uma
tarefa difícil: resgatar vítimas sem interferência humana. O robô deve ser ágil
para superar terrenos irregulares (redutores de velocidade); transpor caminhos
onde a linha não pode ser reconhecida (gaps na linha); desviar de escombros
(obstáculos) e subir montanhas (rampas) para conseguir salvar a(s) vítima(s)
(bolas de isopor revestidas de papel alumínio), transportando-a(s) para uma
região segura (área de resgate) onde os humanos já poderão assumir os
cuidados.”
(OBR - REGRAS E INSTRUÇÕES, 2017, p.7)
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Esta descrição, presente no guia da OBR citado, se alinha com a descrição
encontrada em Takahashi e Shimizu (2014) para o surgimento das provas da
RoboCup Rescue. Os autores detalham que a criação desta modalidade, que se deu
em 1999, teve como base histórica a catástrofe ocorrida no Grande Terremoto de
Hansin, em 1995 na cidade de Kobe no Japão (TAKAHASHI; SHIMIZU, 2014).
Em seu trabalho os autores (TAKAHASHI; SHIMIZU, 2014) destacam a
importância que os robôs de busca e resgate podem ter, citando os robôs que
adentraram em áreas do World Trade Center nas quais as equipes de resgate não
poderiam acessar, e transmitiram fotos de dentro dos escombros.
Outro ponto destacado pelos autores é a presença do robô QUINCE,
desenvolvido para as competições da Rescue Robot League (RRL, 2017), que
auxiliou nas operações de busca dentro da planta da Usina Nuclear Fukushima Daiishi
após o Tsunami do Japão em 2011.
Fica claro no trabalho de Takahashi e Shimizu (2014) que o desenvolvimento
gerado nas competições de robótica, como a RRL, tem um papel de grande
importância no desenvolvimento não apenas dos futuros engenheiros, como também
de novos tipos de robôs.
Verificou-se assim, que o trabalho dos autores, (TAKAHASHI; SHIMIZU, 2014)
dá suporte ao desenvolvimento deste trabalho, que objetiva o ensino-aprendizado da
robótica e da PC, utilizando um experimento nos moldes de uma competição de
resgate, no caso a RoboCup Junior Rescue, realizada pela OBR.
2.2.3 Fundamentos da Robótica Móvel Aplicados à RE
Nos trabalhos de Passold (2004) e Secchi (2012) os autores realizaram uma
classificação dos robôs, de valia para esta pesquisa que trabalha com alunos
iniciantes na área tecnológica. Esta classificação divide os robôs em dois grandes
grupos: o grupo dos robôs manipuladores e o grupo dos robôs de serviço. (PASSOLD,
2004). Em Secchi (2012) a classificação é muito semelhante, porém sendo dividida
em três grupos: robôs industriais, robôs médicos e robôs móveis (SECCHI, 2012).
Apesar de haver diferenças, a classificação de Passold (2004) enquadra no tipo
manipuladores as classes de robôs industriais e médicos presentes no trabalho de
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Secchi (2012). Quanto à robótica móvel, tanto Passold (2004) quanto Secchi (2012)
convergem, oferecendo ambos subsídios para uma fundamentação viável de ser
ensinada ao público-alvo desta pesquisa, o estudante da escola pública brasileira.
Diferentemente dos robôs manipuladores, que possuem características como
movimentos conhecidos, em meios igualmente conhecidos, com alcance limitado
(PASSOLD, 2004), os robôs móveis são dotados de mobilidade, autonomia e
capacidade de decisão ou “inteligência”. Secchi (2012) define os robôs móveis como
sendo:
“(…) dispositivos de transporte automático,…, plataformas mecânicas
dotadas de um sistema de locomoção capazes de navegar através de um
determinado ambiente de trabalho, dotados de certo nível de autonomia para
sua locomoção, portando cargas.”
(SECCHI, 2012, p.5)
No trinômio descrito em Passold (2004), mobilidade - autonomia - inteligência,
foi identificada uma possibilidade de relacionamento entre os objetos teóricos e os
objetos concretos, visando o ensino-aprendizado dos conceitos de forma mais prática,
conforme abaixo:
a) mobilidade: mecânica do robô > engrenagens, rodas, motores;
b) autonomia: eletrônica embarcada > placa microcontroladora, sensores;
c) inteligência: programação do robô > código mBlock convertido para Sketch.
No trabalho de Martins (2011) o autor descreve que um robô móvel precisa de
atuadores e sensores, além de um computador para poder se deslocar de forma
autônoma. Assim, a Figura 10 descreve os elementos da arquitetura de um robô móvel
com um esquema de controle simplificado mostrando o fluxo da informação entre os
elementos do robô, mediados aqui por elemento central de controle:
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Figura 10 – Fluxo da informação: sensores, controlador e atuadores

Fonte: Elaborado pelo autor
Martins (2011) também define estes elementos como:
a) atuadores: elementos que transformam sinais de controle em movimento.
Os motores dos robôs móveis da RE são seus principais atuadores;
b) sensores: possibilitam a percepção do mundo. Na RE são os sensores de
ultrassom (US), de infravermelho (IV), entre outros.
Uma questão essencial da robótica móvel é o sensoriamento do ambiente,
ponto crítico para a navegação do robô, que precisa ser capaz de realizar as tarefas
de percepção e interpretação sensorial, como visão, distância e localização, e tomada
de decisões.
Conforme

mostrado

em

Secchi

(2012),

diferentemente

dos

robôs

manipuladores industriais, os robôs móveis que operam em ambientes não
estruturados deparam-se com incertezas grandes quanto a sua posição e na
identificação de objetos. Tais incertezas são mostradas no exemplo dado na Figura
11, onde o robô móvel possui um número de possibilidades de navegação entre os
pontos A e B no ambiente dado.
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Figura 11 – Exemplo de trajetórias possíveis para um robô móvel no cenário dado

Fonte: Secchi (2012)
Pode-se dizer que a RE elimina grande parte destas incertezas, quando
promove em seus eventos a utilização de robôs móveis seguidores de linha. Como
contextualização, no experimento desta pesquisa o sensoriamento se dá por meio de
dois tipos de sensores:
a) sensor de infravermelho (IV), formado por LEDs emissores e receptores de
luz infravermelha, para o reconhecimento da linha a ser seguida, indicando o
trajeto que o robô terá que percorrer até a cena do resgate;
b) sensor de ultrassom (US), que possui a finalidade de informar ao SCNA do
robô para que ele tome a decisão de desviar dos obstáculos existentes no
trajeto, servindo também na detecção da vítima.
É importante ressaltar que, dada as características desta pesquisa, não foi
possível tratar de assuntos mais aprofundados da robótica móvel, como os algoritmos
de navegação em ambientes conhecidos / desconhecidos, o Diagrama de Voronoi,
Algoritmos A* e D* ou a Decomposição celular, por exemplo (OLIVEIRA; REIS, 2005).
Porém, mesmo que os conceitos mais complexos da robótica móvel não sejam
abordados com os alunos neste trabalho, é de importância para estes alunos
conhecerem, mesmo que de uma forma simplificada, conceitos da geometria e da
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cinemática envolvidas na robótica móvel, como mostrado na Figura 12, ressaltando a
importância de um estudo futuro destes temas, caso queiram prosseguir em carreiras
da engenharia ou da matemática, ou ainda possuir um melhor entendimento destes
assuntos, visando o ensino médio ou até mesmo as provas vestibulares, por exemplo.
Figura 12 – Cinemática de um robô móvel

Fonte: Secchi (2012)
Os vinte e três parâmetros cinemáticos presentes no gráfico da Figura 12,
encontram-se detalhados na Tabela 5.
Tabela 5 – Detalhamento dos parâmetros cinemáticos do robô

Fonte: Secchi (2012)
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Durante o desenvolvimento desta pesquisa foram encontrados muitos
trabalhos voltados para o uso exclusivo dos kits LEGO Mindstorms (2017), da
empresa dinamarquesa LEGO. Tais kits se mostram muito práticos pelo uso da
estratégia de venda in-a-box, no qual todos os elementos necessários à montagem
do robô se encontram em uma mesma caixa, porém o custo a ser pago para a
obtenção de tais kits é próximo a US$ 800.00, como no caso do kit LEGO Mindstorms
- Robô EV3 nas lojas brasileiras (WSKITS, 2017).
Assim, o custo do kit LEGO Mindstorms é aproximadamente 2,721 vezes o
salário mínimo brasileiro de 2017, conforme o decreto Nº 8.948/20162, tornando
inviável sua aplicação em projetos para instituições de ensino onde haja restrições de
recursos, como ocorre nas escolas públicas brasileiras. A questão do custo é um fator
crítico para a RE, como observa Valera e Vallés (2014), onde as restrições financeiras
fazem muitas vezes com que um único kit seja compartilhado entre vários alunos, o
que pode tornar o ensino da RE com muitos alunos, um inconveniente. Apesar destes
autores tratarem do hardware LEGO, apontam que as placas de hardware abertos
como o Arduino, Raspberry Pi e BeagleBone são opções alternativas para um
desenvolvimento de uma RE de baixo custo.
Na pesquisa de Vandevelde et al. (2013) os autores também tratam da questão
do custo dos kits robóticos, observando que o valor do LEGO Mindstorms é um fator
impeditivo para sua adoção em escolas ou organizações pequenas europeias,
custando este kit €399 (LEGO EUROPA, 2017). Além da questão do custo, os autores
(VANDEVELDE et al., 2013) apontam uma outra desvantagem observada nos
produtos para robótica da LEGO.
O tijolo programável LEGO (2017), ou Robotic Commander eXplorer, o módulo
programável da LEGO, possui limitações, aceitando apenas 3 motores e 4 sensores,
o que geralmente é suficiente para o ensino, mas alunos avançados começarão a
sentir estas limitações à medida que avançam em seus estudos sobre robótica. Aqui

1

Valor do câmbio a R$3,19 em 09/mar/2017 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2017)

2

Salário mínimo em 2017 no valor de R$ 937,00 (CASA CIVIL, 2017)
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os autores apontam para o uso destes kits baseados em hardware abertos, como as
placas Arduino e Raspberry Pi.
Vandvelde et al. (2013), concluem que os kits completos, como o LEGO
Mindstorms (2017), são de mais fácil entendimento pelos alunos mais jovens, levando
também a resultados mais rápidos, quando comparados com os robôs montados com
placas Arduino, por exemplo. Porém, o custo e as limitações de hardware são os
pontos negativos desta opção.
Já no caso da robótica aberta, baseada nas placas citadas anteriormente, esta
possui custos muito acessíveis quando comparados com kits LEGO, e muitas
possibilidades de evolução na área, porém possuem uma curva de aprendizado bem
maior, dada a manipulação de componentes mais avançados, sendo melhor
trabalhados com alunos mais velhos (VANDEVELDE et al., 2013).
Foi identificado na pesquisa de Obermüller (2015), que o autor trata da questão
dos robôs de baixo custo, mostrando a existência de projetos educacionais como o
AFRON Ultra Affordable Robot Challenge (2017), entre outros projetos, muitos
baseados na microcontroladora Arduino, como é o caso do robô dos alunos de
mecatrônica da escola HTL Steyr (2017).
2.3 Programação de Computadores
A programação de computadores (PC) voltada para a área educacional sofreu
importantes avanços nos últimos 12 anos, em especial pelo surgimento linguagens de
programação visual (LPV) gratuitas e capazes de ser executadas em computadores
de baixíssimo custo, como o Raspberry Pi, que possui instalado a LPV educacional
Scratch, linguagem estudada nesta seção e uma das ferramentas centrais neste
trabalho desta pesquisa.
2.3.1 O Scratch como Ferramenta no Ensino da PC
Foi Identificado na pesquisa de Maloney et al. (2004) e Resnik, Kafai e Maeda
(2003) que a filosofia construcionista foi largamente utilizada no desenvolvimento de
linguagens e ambientes de aprendizagem, do Logo (PAPERT, 1980), ao Smalltalk-80
(KAY, 1993) às linguagens mais recentes como Squeak Etoys (KAY, 2005), Alice
(Rodger et al., 2010), Greenfoot (KÖLLING, 2010), Looking Glass (KERR, 2013), e o
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Scratch (MALONEY et al., 2004) (MALONEY et al., 2008) (RESNIK et al., 2003)
(RESNIK; KAFAI; MAEDA, 2009) (FAL; CAGILTAYC, 2013), em sua maioria
linguagens de programação visual (LPV).
Dentre as diversas LPV que dão suporte à RE de baixo custo baseada na
microcontroladora Arduino, destacam-se algumas linguagens que são apresentadas
na Tabela 6 e, dentre as linguagens citadas, a linguagem Scratch é a LPV mais
utilizada para o ensino de PC para o público infantojuvenil.
O Scratch possui um repositório de compartilhamento de projetos publicados
em seu website, Scratch - Imagine, Programe e Compartilhe (2017), acessível a
qualquer pessoa conectada à Internet (RESNICK et al., 2009), com mais de
22.304.288 de projetos compartilhados, conforme estatística do próprio MIT,
Massachusetts Institute of Technology, obtida em maio de 2017.
Por ser uma evolução da linguagem Logo (PAPERT, 1985), linguagem que foi
desenvolvida no mesmo laboratório do MIT no início dos anos 1970, por Seymour
Papert (1985), a linguagem Scratch permite o ensino de lógica e programação por
meio da manipulação de pequenos blocos gráficos, com a mesma filosofia de não
apresentar mensagens de erro aos seus usuários, visando não desestimular o
aprendizado da PC (RESNICK et al., 2009).
Na Tabela 6, além do Scratch, são mostradas outras LPV utilizadas em RE de
baixo custo e que possuem integração com o Arduino, e com outros dispositivos. Notase que a linguagem mBlock é a única que possui a geração do código fonte em Sketch
script para o Arduino.
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Tabela 6 – LPV utilizadas na RE de baixo custo com suporte ao Arduino
Linguagem

Geração de
código fonte em
texto?

Tipo de
interface de
codificação

Scratch

Não

Visual, blocos no Arduino (ScratchX),
padrão Scratch
GoPiGo,
Hummingbird, Lego,
MaKey MaKey

X (2017)

Sim (Arduino
Sketch Script)

Visual, blocos no Arduino, mCore,
padrão Scratch
PicoBoard

3.4.5 (2017)

Blockly
Duino

Não

Visual, blocos no Arduino, Polulu3Pi
padrão Blockly

V1.4 (2015)

Snap!

Não

Visual, blocos no Arduino, Lego,
padrão Scratch
Hummingbird,
Mirobot

V4.0.7.2 (2015)
Univ. California,
Berkeley

Visual, blocos no Arduino
padrão Scratch

V1.2.2 (2017)
Bernat
Ramagosa

mBlock

Snap4Arduino Não

HW Suportados

Versão e
Desenvolvedor

2.0 (2013)
MIT MediaLab

MakeBlock

Fred Lin

Fonte: Elaborado pelo autor
Conforme verificado no trabalho de Resnick et al. (2009), o Scratch oferece
possibilidades ilimitadas na criação de programas, indo de projetos voltados para o
ensino de uma determinada disciplina, como Geografia, por exemplo, criação de
games à projetos ligados à RE. Na RE verifica-se o uso do Scratch em projetos de
robôs móveis, braços mecânicos, entre outros, devido a sua capacidade de integração
com dispositivos eletromecânicos externos, como atuadores e sensores, por exemplo
(SALEIRO et al., 2013).
É importante verificar que a popularização obtida pela linguagem Scratch no
ensino de PC e RE, se deve não apenas às facilidades presentes em sua interface,
mas também a sua filosofia de licenciamento. O software Scratch (2017) possui
licenciamentos nos formatos código aberto, Scratch Source Code License (2017) e
Free GNU General Public License V2 (GPL2). Tal possibilidade de modificação do
código fonte proporcionou o surgimento de novas LPV como a linguagem mBlock
(2017), uma das linguagens derivadas do Scratch, Figura 13, que possui suporte para
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o ensino da RE com dispositivos de baixo custo e, devido a esta característica, de
interesse para este trabalho de pesquisa.
Figura 13 – Exemplos de LPV derivadas e influenciadas pela linguagem Scratch

Fonte: elaborado pelo autor
No caso específico da linguagem Scratch, diferentemente da mBlock, são
beneficiados principalmente os usuários que possuem kits robóticos comercializados
pela empresa LEGO (2017), como o kit LEGO WeDo, de custo alto quando
comparados a kits existentes na RE baseada em hardware aberto (VALERA; VALLÉS,
2014), impossibilitando assim sua aplicação em um ambiente que apresente carência
de recursos, como ocorre no cenário educacional público brasileiro.
Durante o desenvolvimento desta pesquisa uma iniciativa do MIT denominada
ScratchX (2017) iniciou testes com uma plataforma experimental de extensões para o
Scratch, que inclui extensões que permitam a conexão com o hardware Arduino. O
projeto se encontra atualmente (março de 2017), em beta teste (SCRATCHX, 2017).
Maloney et al. (2004) sugerem que muitas iniciativas de implementação de uma
cultura da programação falharam por tentar iniciar o público mais jovem no ensino de
linguagens computacionais pouco adequadas as suas realidades, difíceis de ser
utilizadas e com curvas de aprendizado muito longas. Com isso, criou-se uma
impressão de que a programação de computadores era uma atividade técnica muito
difícil para uma pessoa comum.
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Os autores Maloney et al. (2004) e Prensky (2008) mostram que o Scratch é
uma plataforma que permite a aquisição do conhecimento computacional da forma
mais adequada ao público mais jovem, permitindo que crianças e adolescentes
tenham as condições necessárias para adquirir uma maior fluência tecnológica como
citado no relatório do National Research Council (NRC, 1999).
Interessa também no trabalho de Maloney et al. (2004) o foco dado para as
possibilidades do ensino da PC para as comunidades menos favorecidas
economicamente, já que o Scratch possui as licenças Scratch Source Code License
(2017) e GNU General Public License V2 (GPL2).
Na pesquisa de Malan e Leitner (2007), os autores demonstram uma
preocupação semelhante a observada em Maloney et al. (2004), identificando que a
adequação do aluno a linguagem, e ao ambiente de programação, é um dos
elementos críticos para o sucesso das iniciativas educacionais na área da
computação.
É interessante notar que os autores (MALAN; LEITNER, 2007) avaliam que o
uso de linguagens de maior complexidade, como Java ou C++, por exemplo, podem
criar uma problemática pouco compreendida até mesmo pelos educadores; essas
linguagens geram no iniciante a necessidade de compreensão da sintaxe da
linguagem, antes do entendimento dos conceitos fundamentais de programação,
como fluxo de execução, laços, condições, variáveis e toda a lógica matemática.
Uma constatação realizada pelos autores (MALAN; LEITNER, 2007) sobre a
dificuldade com estas linguagens, aqui utilizando especificamente a linguagem Java
como exemplo, é que o aprendizado de um programa muito simplificado, como o Hello
World, desafia a compreensão dos alunos iniciantes já nas primeiras linhas de código,
conforme pode ser observado na declaração abaixo:
System.out.println(“hello, world”);
(MALAN; LEITNER, 2007, p. 224)
Quando comparado o código descrito ao desenvolvido em uma LPV, como
pode ser observado no detalhe da Figura 14, com um exemplo de Hello World
desenvolvido na linguagem mBlock, nota-se que na interface visual o entendimento
do que o programa executa é muito claro, quando comparados a uma linguagem
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textual expressa, como no trecho de Malan e Leitner (2007). Dado este cenário, com
ambientes de programação desafiadores e um público iniciante, como crianças e
jovens, se faz necessária a utilização de ferramentas mais amigáveis, com ambientes
que não permitam que este iniciante desista de conhecer mais profundamente a
programação de computadores (PC).
Figura 14 – Interface de janela única mBlock, programa Olá Mundo!

Fonte: Elaborado pelo autor
Malan e Leitner (2007) concluem sua pesquisa apontando que 76% dos
participantes apontaram o Scratch como uma influência positiva no aprendizado de
linguagens com uma maior complexidade, como Java ou C++, sendo que 52% destes
participantes não possuíam nenhum conhecimento prévio sobre PC.
Na pesquisa de Maloney et al. (2008) são apresentadas as diretrizes utilizadas
para o desenvolvimento do Scratch visando torná-lo acessível ao seu público alvo,
crianças e jovens entre 8 e 16 anos de idade, havendo um objetivo chave a ser
cumprido: que o Scratch fosse possível ser programado por qualquer pessoa sem
experiência prévia em PC. Os autores (MALONEY et al., 2004) descrevem detalhes
sobre a interface visual simplificada do Scratch, baseada em janela única, e sobre a
programação baseada em blocos de construção, ou building blocks, que podem ser
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manipulados por meio de ações arraste e solte, drag-and-drop, fornecendo estruturas
de controle, declarações e expressões, conforme mostrado na Figura 14.
Abaixo estão relacionados os principais aspectos e diretrizes de projeto no
desenvolvimento do ambiente de programação e da linguagem Scratch, conforme
Maloney et al. (2008):
a) ambiente de programação
i) Interface de janela única: desenvolvida para garantir que todos os elementos
estejam sempre visíveis aos usuários do Scratch. Também não há nenhuma
janela flutuante, ou minimizações que possam esconder partes da interface;
ii) código vivo e intercambiável: outra característica chave do projeto é que o
código sempre esteja “vivo”. O usuário pode clicar em qualquer momento em
um comando ou fragmento do código e executá-lo, evitando assim pausas
para compilação. Isto incentiva o usuário a testar seu código;
iii) execução visível: o Scratch provê um retorno visual da execução do código,
ficando o bloco em execução marcado por uma borda luminosa. Caso ocorra
um erro, como uma divisão por zero, a borda será iluminada com a cor
vermelha;
iv) mensagens de erro ausentes: Não há nenhuma mensagem de erro de
sintaxe no Scratch. Esta é uma das características herdadas do LEGO
Bricks, onde os blocos apenas se unem de uma forma que faça sentido, que
seja correta, e da linguagem Logo;
v) dados concretos: na maioria das linguagens textuais as variáveis são
invisíveis, abstratas e difíceis de ser entendidas. No Scratch as variáveis se
tornam objetos concretos, permitindo aos usuários manipular tais objetos
durante a execução de um programa;
vi) conjunto de comandos minimalistas: diferente das linguagens textuais, no
Scratch os comandos consomem espaço na tela, sendo esta uma questão
muito sensível em seu projeto. Na Figura 15, um exemplo dos blocos de
comando na linguagem mBlock.
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Figura 15 – Menu de comandos (esq.) e blocos de comandos (dir.) no mBlock

Fonte: Elaborado pelo autor
b) linguagem de programação
i) sintaxe: a codificação é realizada unindo blocos uns aos outros, por meio da
ação arraste e solte, representando estes blocos declarações, expressões e
estruturas de controle. Os formatos dos blocos sugerem como eles podem ser
unidos, sendo que o bloco rejeitará uma união errada;
ii) tipos de dados: o Scratch é dotado de tipos de dados de primeira classe:
booleano, numérico e texto, sendo estes os únicos tipos de dados que podem
ser utilizados em expressões, guardadas em variáveis ou retornadas por uma
determinada função;
iii) sprites - scratch object model: os sprites são objetos, por encapsular estados
(variáveis) e comportamentos (scripts), entretanto não podem encapsular
classes ou ter hereditariedade sendo, portanto, uma linguagem baseada em
objeto, mas não orientada a objetos;
iv) concorrência: grupos de scripts podem ser executados simultaneamente no
Scratch, permitindo o desenvolvimento de games, onde a ocorrência de
diversas ações simultâneas é comum.
Maloney et al. (2008), apesar de não se aprofundarem sobre o uso específico
de cada bloco do Scratch em seu trabalho, fornecem uma importante visão do
funcionamento deste ambiente de programação, e dos mecanismos desenvolvidos
para permitir que este seja um ambiente fácil e amigável para os programadores
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iniciantes, seja para apenas a diversão, criando games, ou aprendendo sobre como a
movimentar um robô.
Interessa para esta pesquisa o estudo da integração entre os elementos da PC,
como as LPV, e os elementos mecânicos e eletrônicos presentes na RE, visando que
o processo de prototipação aqui proposto, possa ser executado com sucesso no
experimento.
Dentre os trabalhos analisados foi verificado que Olabe et al. (2011) e
Obermüller (2015) possuem uma maior proximidade para com os temas da pesquisa
aqui realizada, em especial sobre o uso do Scratch na integração com a RE. Na
pesquisa de Olabe et al. (2011), os autores trabalham com o Scratch em um cenário
semelhante ao desta pesquisa, tratando da integração da PC e da RE para alunos do
ensino básico europeu. Neste trabalho (OLABE et al., 2011) o ensino da PC por meio
do Scratch se torna um elemento chave para a inserção de novos conceitos, como o
trabalho com sensores, da importância do entendimento da cibernética e suas
aplicações e, por fim, da robótica. Os autores, porém, não detalham como se dá a
integração do Scratch com mecanismos como sensores e atuadores presentes nos
robôs móveis.
É verificado que na pesquisa de Olabe et al. (2011) o trabalho com RE é
realizado apenas com kits robóticos LEGO Education WeDo, não havendo o uso de
kits de baixo custo como ocorre nesta pesquisa. Sobre a PC também não são
identificados o uso de algum processo de prototipação para o desenvolvimento do
programa de controle e navegação do robô. Porém, este trabalho (OLABE et al., 2011)
é de importância para esta pesquisa por mostrar a viabilidade do software Scratch no
ensino da PC e da RE, para um público pertencente ao sistema de ensino básico,
amparados pelo arcabouço teórico-pedagógico do construcionismo.
Na pesquisa de Obermüller (2015) o autor propõe inserir a RE como uma
ferramenta para o ensino da PC, e fornece um extenso panorama sobre os diversos
hardware e software existentes para este trabalho conjunto entre as disciplinas da PC
e da RE, amparado igualmente pelo construcionismo papertiano. É observado
também que o autor (OBERMÜLLER, 2015) trabalha de forma mais detalhada as
questões da integração dos dispositivos robóticos da RE com a PC, mostrando a
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relação de diversos dispositivos, como o Arduino (2017), o Raspberry Pi (2017), o
GoGo Board (2017), entre outros, com as diversas LPV existentes como o Scratch, o
Blockly (2017), o Snap! (2017) e o Snap4Arduino (2017), por exemplo. O autor, porém,
também não trata do uso de um processo para a montagem ou a programação dos
robôs, como ocorre nesta pesquisa.
É importante observar que Obermüller (2015) trata das limitações do Scratch
quanto à conectividade quase exclusiva com o ambiente LEGO, e apresenta
possibilidades de realizar a integração entre o Scratch e o Arduino, como a utilização
do software S4A (2017), Scratch for Arduino, desenvolvido pela espanhola Citilab
(2017).
O S4A, entretanto, não permite uma autonomia completa do robô, já que
necessita que o Arduino fique conectado via cabo durante a execução do código
Scratch, havendo assim uma lacuna quanto à integração do Scratch não solucionada
na pesquisa de Obermüller (2015). Para preencher tal lacuna, foi identificado que o
software mBlock (2017), uma linguagem que foi construída utilizando o código fonte
do Scratch, pode ser utilizado como uma solução para a rápida e fácil integração com
dispositivos de baixo custo, como o Arduino.
É importante ressaltar que não foram encontrados nos repositórios de
pesquisa, até o momento da realização deste estudo bibliográfico, nenhum trabalho
que faz uso do software mBlock (2017) como ferramenta para o ensino de PC e RE,
muito provavelmente devido ao seu recente lançamento, ocorrido em meados de
2015.

2.4 Mapeamento das Pesquisas
Foi realizado o mapeamento das pesquisas analisadas neste estudo
bibliográfico, classificando-as conforme suas temáticas, conforme mostrado na Tabela
7. Pode-se observar a grande abrangência de muitas pesquisas, porém não foi
encontrado alguma que inclua todos os temas simultaneamente.
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Tabela 7 – Mapeamento dos trabalhos de pesquisa (continua)
Autor / Pesquisa

ES3

ACKERMANN (2002)

PC4

RE5 / Robótica

X

Educação

X

ALIMISIS (2013)

X

X

AROCA (2012)

X

X

AROCA et al. (2013)

X

X

AROCA et al. (2014)

X

X

BARTNECK; HU (2004)

X

BOHEM (1988)

X

BROOKS (1975) (1987)

X

BUDDE et al. (1992)

X

BURNNET (2001)

X

CARR; VERNER (1997)

X

CHANG (1990)
DAVIS (1992)

X

X
X

DE NEZ; DA SILVA; DA S. (2010)

X

X

SILVA (2008) (2009)

X

X

EGUCHI (2014)

X

X

FAL; CAGILTAY (2013)

X

FEDER (1982)
FLOYD (1984)

X
X

X

GERECKE; H; WAGNER (2003)

X

X

GOLDMAN; EGUCHI; S. (2004)

X

X

GOMAA (1983)

X

HAMBLEN (2013)
INCE; HEKMATPOUR (1987)
JOHNSON (2003)

3

ES: Engenharia de Software

4

PC: Programação de Computadores

5

RE: Robótica Educacional

X
X
X

X
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Tabela 7 – Mapeamento dos trabalhos de pesquisa (continuação)
KAY (1993)

X

KIM (2009)
KIRJAVAINEN; N; K. (2007)

X
X

X

X

X

KURFESS (2005)

X

LAWITZKY, H.; H. (2013)

X

MACDONALD et al. (2014)

X

MALAN; LEITNER (2007)

X

X

MALONEY et al. (2004)

X

X

MALONEY et al. (2008)

X

X

MARTINS (2011)

X

X

MEDEIROS; GONÇALVES (2008)

X

X

NETO; CASTRO; JÚNIOR (2006)
NIELSEN (1994)

X

X

X

OBERMÜLLER (2015)

X

X

X

OLABE et al. (2011)

X

X

X

OLIVEIRA; REIS (2005)

X

X

PACHECO et al. (2015)

X

X

PAPERT (1985)

X

X

PAPERT; HAREL (1991)

X

X

PASSOLD (2004)

X

X

PEREIRA; COSTA (2010)

X

X

POZZEBON; FRIGO (2013)

X

X

X

X

PRENSKY (2008)
PRESSMAN (2011)

X
X

RAMOS et al. (2007)
RESNICK; K; MAEDA (2003)

X

X

RESNICK et al. (2009)

X

X

ROBERTO (2005)
ROYCE (1970)

X
X

X
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Tabela 7 – Mapeamento dos trabalhos de pesquisa (conclusão)
SAERBECK (2009)

X

SALEIRO et al. (2013)

X
X

X

X

SCHWADE, MIZUSAKI E B. (2011)

X

X

SECCHI (2012)

X

X

SERRANO; SERRANO (2013)

X

X

SILVA (2009)

X

X

TAKAHASHI; SHIMIZU (2014)

X

X

TORCATO (2012)

X

X

VALERA; SORIANO; V., (2014)

X

X

VANDEVELDE et al. (2013)

X

X

SHU (1986)
SWEBOK (2014)

X
X

WELLS; WARELOW; J. (2009)

X

WILSON; MOFFAT (2010)

X

X

WING (2006)

X

X

WYFFELS; H; S. (2010)

X

X

Fonte: Elaborado pelo autor

Os trabalhos analisados neste estudo bibliográfico mostram um panorama das
pesquisas voltadas para a robótica educacional (RE), para o ensino de programação
de computadores (PC) e para o estudo dos fundamentos da prototipação
evolucionária (PE) na engenharia de software (ES) sendo estes os eixos teóricos
presentes nesta pesquisa.
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3 PROCESSO ROPE
O ROPE é um processo de desenvolvimento de software simplificado, visando
ser executado por pessoas que não sejam envolvidas com o desenvolvimento
profissional de software, como é o caso dos jovens que participam das competições
de robótica educacional, em sua maioria estudantes do ensino fundamental e médio.
Nesta seção são descritos os fundamentos e as bases teóricas pelas quais o
processo Robotic Programming Process for Education (ROPE) foi desenvolvido, além
de uma visão geral deste processo e detalhamentos como fluxo de execução, papéis,
entre outros.
3.1 Visão Geral
O ROPE pode ser definido como um processo baseado no modelo de
desenvolvimento de software da prototipação evolucionária (PE) conhecido como
desenvolvimento de sistema evolucionário (DSE) (FLOYD, 1984), e tem como
finalidade auxiliar no desenvolvimento de sistemas robóticos em cenários de
competições de robótica educacional (RE).
De uma forma ampla, o processo ROPE, como todo processo da engenharia
de software, pode ser descrito como um conjunto de atividades relacionadas entre si,
com o objetivo de transformar entradas em saídas, por meio da interação entre as
pessoas envolvidas neste processo, auxiliados por algumas ferramentas.
A Figura 16 abaixo mostra o diagrama do macrofluxo do processo ROPE:
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Figura 16 – Diagrama do macrofluxo do processo ROPE

Entradas

Execução do
Processo

- Dados da competição:
Objetivo, Regras, Cenário

ROPE

- Robô de competição
(montado / desmontado)

Saídas
- SCNA codificado
- Robô configurado

Ferramentas
- Formulário de Prototipação
- Guia ROPE
- Diagrama Fluxo de Execução
- Software MBlock

Fonte: Elaborado pelo autor
Abaixo um detalhamento sobre cada um dos componentes presentes nestes
componentes.
a) entradas - dados da competição:
Fornecidos pelos organizadores das competições é a principal fonte de coleta
dos requisitos para a montagem física do robô e da construção do sistema de
navegação autônoma (SCNA).
a.1) objetivo
É o motivo pelo qual o robô deverá participar da competição, como o resgate
ou detecção de uma vítima em situação de desastre, marcar o maior número de gols
no time adversário, entre outros.
a.2) regras
Orientam sobre o comportamento do robô durante a prova, o que ele poderá e
não poderá fazer, assim como sobre a organização e o comportamento dos
participantes da competição.
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a.3) cenário de provas
Elemento essencial para o desenvolvimento do SCNA, possui informações que,
aliados aos objetivos e regras, permite ao robô realizar a prova com sucesso.
a.4) robô de competição
O robô de competição utilizado, seja ele um rover de resgate ou um robô
jogador de futebol, poderá estar montado ou poderá ser montado ao longo do
processo. Para este experimento considera-se que o robô já esteja montado e, dado
estar baseado em uma prova da RoboCup Junior Rescue, o tipo de robô a ser
montado será sempre um robô móvel tipo carro (rover).
b) execução do processo - ROPE:
É a execução das atividades previstas no ciclo de vida do processo, com o
objetivo de, a partir das entradas, realizar a geração das saídas previstas, no caso
deste processo, o robô, como elemento físico, e o SCNA codificado como o elemento
lógico.
b.1) ferramentas - Formulário de Prototipação (FP)
O formulário para a prototipação em papel do SCNA do robô, FP, é utilizado
para traçar e detalhar toda a movimentação do robô durante uma prova de
competição.
Como exemplo, para este experimento o FP possui o desenho de um circuito
de provas hipotético onde papéis específicos farão a prototipação do comportamento
do robô frente a uma determinada situação. Este formulário possui também uma
simbologia própria, que representa desde obstáculos, gaps, até o sentido do robô,
conforme pode ser observado na Figura 17.
b.2) ferramentas - Diagrama Fluxo Execução (DFE)
O diagrama DFE fornece uma visão completa da execução do processo ROPE,
detalhando todos os fluxos de execução deste processo, atividades a serem
executadas, entradas, papéis envolvidos e saídas.
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Figura 17 – Formulário de prototipação (FP)

Fonte: Elaborado pelo autor
b.3) software IDE mBlock
Por meio do software mBlock, os papéis que realizam a codificação poderão
desenvolver o SCNA do robô móvel da competição. Esta codificação é auxiliada pelo
Guia ROPE.
b.4) guia do processo ROPE
O guia do processo ROPE, Apêndice F, é um guia de referência que contém as
principais informações para a execução do processo e da codificação do SCNA, como
por exemplo, detalhes do ciclo de vida, valores retornados pelos sensores, entre
outros. O objetivo é que todos os envolvidos no processo possam estar alinhados
sobre todos os pontos importantes para que sua execução seja satisfatória.
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3.2 Fundamentos do Processo
Os fundamentos que constituem o processo ROPE estão baseados na
prototipação evolucionária (PE), mais precisamente no desenvolvimento de sistema
evolucionário (DSE), presente nos trabalhos de pesquisa de Floyd (1984), Budde et
al (1992), Naumann e Jenkins (1982), entre outros, já abordados de forma mais ampla
na seção 2.
O processo aqui desenvolvido adotou os quatro pilares fundamentais do
modelo de prototipação evolucionária, detalhados abaixo:
a) seleção funcional: levantamento dos requisitos que serão contemplados
na iteração. A incompletude dos requisitos iniciais não é um fator
impeditivo para o início do desenvolvimento do sistema;
b) construção: as iterações de desenvolvimento geram protótipos parciais,
porém funcionais do sistema;
c) avaliação: as entregas parciais do protótipo são validadas pelos
envolvidos no projeto do sistema. Protótipos não aceitos são refinados
até o seu aceite em nova iteração;
d) uso: entrada em ambiente produtivo do protótipo funcional caso seja
validado como aceito.
Com base nos fundamentos descritos foi definido para o processo ROPE um
modelo de execução simplificado e objetivo, que busca facilitar o entendimento e sua
execução.
Desta forma, o processo possui uma estrutura formada por quatro elementos
principais como ciclo de vida, fluxo de execução, atividades e os papéis envolvidos na
execução do processo.

3.3 Ciclo de Vida, Fluxo de Execução, Atividades e Papéis
O processo ROPE pode ser descrito por quatro dimensões, das dimensões
mais macros, como ciclo de vida e fluxo de execução, até as mais detalhadas como
atividades e papéis presentes no processo.
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Abaixo

um

detalhamento

de

cada

uma

destas

quatro

dimensões,

exemplificadas no diagrama da Figura 18.
a) ciclo de vida
O ciclo de vida do processo ROPE é iniciado com a leitura dos requisitos da
prova pela equipe participante, realizando o entendimento e a seleção de quais
requisitos da competição farão parte do primeiro ciclo, ou iteração deste processo,
conforme as macroatividades Leitura dos (Novos) Requisitos da Prova para o SCNA
e Prototipação Lógica.
Na terceira macroatividade do ciclo de vida, Construção do SCNA, a equipe
realizará a implementação dos requisitos do SCNA, por meio das ferramentas
previstas pelo processo, como, por exemplo, pelo uso do formulário de prototipação
(FP).
Na quarta macroatividade Testes com o SCNA Construído, a equipe irá testar
e obter a aprovação se as funcionalidades do protótipo estão de acordo com o que foi
planejado na primeira macroatividade. O robô será testado e, caso haja problemas, o
processo é retornado para a macroatividade anterior, a fim de realizar os refinamentos
necessários, para que o robô e seu sistema passem na avaliação. Caso contrário a
próxima macroatividade é realizada.
Figura 18 – Diagrama do ciclo de vida ROPE

Fonte: Elaborado pelo autor
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Por fim, na quinta macroatividade Competição, a equipe colocará o robô com
seu sistema de navegação refinado para realizar a prova da competição, finalizando
assim a iteração. Novas iterações poderão ocorrer, a fim de melhorar ainda mais o
projeto do SCNA para novas provas.
b) fluxo de execução, atividades e papéis
O diagrama de fluxo de execução (DFE) do processo ROPE, conforme
mostrado na Figura 19 detalha os fluxos possíveis de execução deste processo, quais
as atividades a serem executadas, entradas, papéis envolvidos e saídas.
Figura 19 – Diagrama do fluxo de execução do processo ROPE

Fonte: Elaborado pelo autor
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Neste processo, dado seu uso por alunos e professores, comumente não
ligados à área da engenharia de software, optou-se pela simplificação na descrição
de atividades, e também pelo uso de alguns elementos visuais mais intuitivos, como
pode ser visto nas engrenagens presentes no diagrama, que simbolizam o programa,
ou o robô finalizados na etapa de desenvolvimento.
Sobre o processo é apresentado na Tabela 8 o detalhamento de cada atividade
do processo, descrevendo seus objetivos, entradas e saídas, assim como os papéis
envolvidos na execução do processo ROPE:
Tabela 8 – Detalhamento das fases do processo ROPE
FASE

INICIAR

SELECIONAR
REQUISITOS

DESENVOLVER
/ EVOLUIR O
PROTÓTIPO

AVALIAR
PROTÓTIPO

REALIZAR A
PROVA

ATIVIDADES

OBJETIVOS

ENTRADAS
/ SAÍDAS

PAPÉIS

Preparação para a
competição

Organizar o time, definindo
o papel de cada participante
do time

E: Time completo
S: Papéis definidos

. Líder da Equipe
. Chefe das Regras
. Chefe Desenvolvedor
. Chefe Validador

Leitura e
Entendimento das
Regras / Objetivos

Entendimento das regras e
objetivos da competição
para o desenvolvimento do
protótipo do SCNA e registro
no formulário de
prototipação

E: Manual da competição
S: Registro requisitos
no form. de prototipação (FP parcial)

. Chefe das Regras

a. Prototipação
lógica do SCNA

a. Realizar a prototipação
lógica, trajeto por setas e
fluxograma do SCNA no
formulário de prototipação

E: FP parcial
Chassi robótico
S: Form. de prototipação (FP) completo

. Chefe das Regras
. Chefe Desenvolvedor

b. Evolução /
Prototipação
SCNA

b. Realizar a codificação do
SCNA por meio do mBlock

E: FP completo
S: SCNA desenvolvido

. Chefe Desenvolvedor

Validação Integrada (SW+HW)

Realizar a validação do
protótipo construído, por
meio de testes com o SCNA
do robô na pista de testes

E: SCNA
desenvolvido
chassi robótico
S: Robô validado

. Chefe Validador

Execução da
Prova

Realizar o acompanhamento
do robô na prova oficial da
competição, registrando
comportamentos do robô a
serem melhorados

E: Robô validado
S: Anotações da prova

. Líder da equipe (ou
outro papel definido
pelo líder para realizar
o acompanhamento da
prova)

Fonte: Elaborado pelo autor
Com base no detalhamento do processo ROPE, descrito nesta seção, é
possível para uma equipe de alunos realizar a montagem de um sistema de
navegação (SCNA) e cumprir as provas de competições de robótica, auxiliados pelas
ferramentas como o formulário de prototipação e o software mBlock, entre outras.
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4 EXPERIMENTO
Nesta seção são descritos os detalhes do experimento controlado que
realizado entre os meses de outubro e dezembro de 2016, com alunos do ensino
fundamental público de uma escola da cidade de São Paulo.
O experimento teve como objetivo avaliar se a utilização do processo de
desenvolvimento denominado ROPE, acrônimo para Robotic Programming Process
for Education, oferece vantagens aos participantes deste experimento quanto ao
desempenho no desenvolvimento do SCNA do robô móvel para as provas de
competição baseadas na OBR.
4.1 Planejamento do Experimento
Os participantes deste experimento foram 16 estudantes do 7a ano do ensino
fundamental público da Escola Estadual Deputado Augusto Amaral, localizada no
bairro do Jaguaré na cidade de São Paulo.
A participação neste experimento exigiu dos estudantes um total de 16 horas,
com cinco aulas realizadas durante o período de uma semana útil, das 09h30 às 12h,
havendo mais uma aula para a prova final, com 3h30 de duração.
Era esperado que os alunos não tivessem larga experiência com programação
de computadores ou robótica, sendo esta uma restrição importante do experimento,
porém, era esperado que tivessem tido algum contato com computação móvel, seja
por meio de notebooks ou smartphones, no uso de redes sociais ou games, entre
outros. A escolha dos participantes se deu por meio de sorteio dos alunos que
sinalizaram querer participar deste experimento.
Para o experimento, os 16 alunos participantes foram divididos aleatoriamente
em quatro grupos, havendo dois grupos pertencentes ao grupo de controle (GC) e
dois grupos ao grupo de tratamento (GT), conforme Tabela 9.
Nesta tabela os nomes dos alunos foram devidamente substituídos por uma
codificação que possui a seguinte formação: G para grupo, C ou T para controle ou
tratamento, 1 ou 2 para a turma, e letras entre A e D para a ordem do aluno no grupo.
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Assim, o aluno GC1.D, por exemplo, representa o quarto aluno (D) do primeiro
grupo de controle (GC1) e o aluno GT2.A, o primeiro aluno (A) do segundo grupo de
tratamento (GT2).
Tabela 9 – Formação dos grupos do experimento
Nome do Grupo

Alunos Participantes

Grupo de controle 1 (GC1)

GC1.A, GC1.B, GC1.C e GC1.D

Grupo de controle 2 (GC2)

GC2.A, GC2.B, GC2.C e GC2.D

Grupo de tratamento 1 (GT1)

GT1.A, GT1.B, GT1.C e GT1.D

Grupo de tratamento 2 (GT2)

GT2.A, GT2.B, GT2.C e GT2.D

Fonte: Elaborado pelo autor
Os GT são os grupos que receberam o tratamento experimental, sendo no caso
deste experimento o trabalho com as técnicas de prototipação evolucionária (PE) por
meio do processo ROPE, voltado para o desenvolvimento do SCNA. Os GC são os
grupos que não utilizaram o processo de prototipação proposto, participando da
pesquisa utilizando a estratégia de aprendizado por tentativa e erro (ATE) com a
finalidade de comparação do desempenho nas provas de robótica.
O instrumento para a coleta de dados desta pesquisa é formulário de medição de
tempo (FMT), Apêndice D.
Outro instrumento de coleta de dados adicional é o questionário para
caracterização dos sujeitos, Apêndice B, que é entregue no início do experimento aos
alunos, visando a coleta de dados relacionados as características de cada participante
do experimento. Ao final do experimento, é entregue um questionário pósexperimento, Apêndice C para que os alunos possam se expressar sobre o
experimento, com sugestões e críticas, visando melhorias das pesquisas futuras.

4.2 Definição do Modelo de Análise dos Resultados
A definição de um modelo de análise dos resultados foi uma etapa determinante
para que esta pesquisa alcançasse seus objetivos. Para este experimento foi utilizada
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a análise comparativa das médias aritméticas (𝑥̅ ) das variáveis de resposta, obtidas a
partir dos grupos trabalhados apresentados na seção 4.1.
Definido o modelo, foi necessário definir as variáveis de resposta deste
experimento a serem contrastadas. Os grupos de controle (GC) forneceram as
variáveis de resposta padrão, uma baseline para que fosse possível realizar a análise
comparativa com as variáveis de resposta obtidas do grupo de tratamento (GT).
O contraste destas variáveis resulta na aceitação ou refutação das hipóteses
desta pesquisa, tendo sido definidas duas variáveis de resposta para esta análise:
a) variável tempo de desenvolvimento (VTD);
b) variável retrabalho no desenvolvimento (VRD).
Sobre a variável VTD ela é obtida a partir do formulário de medição de tempo
(FMT), Apêndice D. Esta variável se refere especificamente ao tempo medido entre o
início do desenvolvimento dos requisitos do SCNA de uma determinada etapa, até a
entrega do programa completo, e tendo sido executado com sucesso. Assim, o valor
atribuído a esta variável mostra o tempo total, em minutos, que o desenvolvimento de
um determinado programa do experimento demorou para ser concluído.
A outra variável utilizada, VRD também é obtida a partir do FMT e se refere ao
retrabalho realizado no desenvolvimento do SCNA. Aqui retrabalho é entendido como
as entregas realizadas para a correção do primeiro código entregue. O valor atribuído
a esta variável mostra a quantidade de vezes que o programa sofreu um retrabalho.
Um ponto importante a ser ressaltado, é que as variáveis aqui utilizadas
permitem uma medição precisa do desempenho das equipes, quando comparadas,
por exemplo, com a variável de resposta pontuação da prova de resgate, obtida do
formulário de contagem de pontos (FCP), Apêndice E. O uso da variável baseada na
pontuação dos alunos foi uma das possibilidades estudadas para este trabalho, porém
descartada devido à imprecisão na medida do desempenho dos alunos.
Outra questão que será de importância para o processo de análise das
variáveis de resposta, realizada na seção 5, é o entendimento da complexidade
definida para os programas deste experimento e como isto se relaciona com as
variáveis de resposta aqui estudadas.
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Os programas deste experimento foram projetados para ter um grau de
complexidade lógica crescente, visando um aprendizado gradual das disciplinas de
PC, RE e do processo ROPE pelos alunos participantes.
Como pode-se observar na Tabela 10, foi definido que cada programa possui
uma complexidade lógica, ou como denominado para este experimento, uma
dificuldade de desenvolvimento (DD) diferente, havendo para os primeiros programas
uma menor carga de elementos lógicos e estruturas de controle. Assim, a DD neste
experimento foi classificada em cinco graus, conforme descrito na tabela abaixo.
Tabela 10 – Graus da dificuldade de desenvolvimento dos programas (DD)
Nome do Programa

E1

E2

E3

E4

E5

Elementos lógicos e
Estruturas de controle
- 1 Loop
- 1 Loop
- 1 condicional simples
- 1 variável
- 1 Loop
- 3 condicionais compostas
- 3 variáveis
- 1 Loop
- 3 variáveis
- 4 condicionais compostas
- 1 Loop
- 1 condicional simples
- 4 variáveis
- 6 condicionais compostas
- 1 máquina de estado

Dificuldade de
Desenvolvimento
Grau 1

Grau 2

Grau 3

Grau 4

Grau 5

<
C
O
M
P
L
E
X
I
D
A
D
E

>

Fonte: Elaborado pelo autor
4.3 Hipóteses de Pesquisa e Validação
No trabalho com este experimento as seguintes hipóteses foram investigadas
pelo método AC definido para esta pesquisa:
a) hipótese 0 (H0): os alunos não são beneficiados pelo uso do processo proposto,
ROPE, que não oferece um melhor desempenho no desenvolvimento do SCNA
do robô móvel.
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Esta hipótese tem como objetivo avaliar se o uso do processo ROPE não teve
efeito sobre os participantes do experimento. Os grupos de tratamento GT1 e
GT2, que utilizaram o processo ROPE, deverão apresentar as respostas para
a validação desta hipótese.
b) hipótese 1 (H1): os alunos são beneficiados pelo uso do processo proposto,
ROPE, conseguindo obter um melhor desempenho no desenvolvimento do
SCNA do robô móvel.
Esta hipótese tem como objetivo avaliar se o uso do processo ROPE teve efeito
sobre os participantes do experimento. Os grupos de tratamento, GT1 e GT2,
que utilizaram o processo ROPE, deverão apresentar as respostas para a
validação desta hipótese. Ela representa o motivo pelo qual esta pesquisa foi
empreendida, é o fato que se quer observar, se o processo aplicado gerou
algum efeito entre os grupos.
A validação das hipóteses desta pesquisa é realizada por meio da comparação
das médias aritméticas (𝑥̅ ) das variáveis de resposta definidas, VTD e VRD, para cada
um dos quatro grupos participantes. A equação (1) descreve o cálculo da média
aritmética utilizada nesta pesquisa. Na Tabela 11 é apresentado o quadro comparativo
entre estas médias, para as validações das hipóteses desta pesquisa.
(1)

A aceitação da H1 ocorre quando o grupo de tratamento apresenta valores das
médias (𝑥̅ ) das variáveis de resposta menores (<) que as médias (𝑥̅ ) das variáveis do
grupo de controle. Isto demonstra que houve um menor tempo de entrega do
desenvolvimento e menor quantidade de retrabalho do código do SCNA do grupo de
tratamento, implicando na rejeição da H0.
Já a aceitação da H0, ocorre quando o grupo de tratamento apresenta valores
das médias (𝑥̅ ) das variáveis de resposta maiores ou iguais (≥) que as médias (𝑥̅ ) das
variáveis do grupo de controle. Isto demonstra que houve um tempo igual ou maior de
entrega do desenvolvimento e da quantidade de retrabalho do SCNA do grupo de
tratamento, implicando na rejeição da H1.

75
Tabela 11 – Quadro de validação das hipóteses desta pesquisa
VTD6

VRD7

Aceitar H0 e rejeitar H1

𝑥̅ VTDGT ≥ 𝑥̅ VTDGC

𝑥̅ VRDGT ≥ 𝑥̅ VRDGC

Aceitar H1 e rejeitar H0

𝑥̅ VTDGT < 𝑥̅ VTDGC

𝑥̅ VRDGT < 𝑥̅ VRDGC

Aceitação / rejeição das hipóteses

Fonte: Elaborado pelo autor
Desta forma, com bases nestes procedimentos comparativos descritos, é
possível a correta interpretação dos dados obtidos do experimento executado.
4.4 Execução do Experimento
Nesta seção são apresentados todos os detalhes da execução do trabalho
realizado nesta pesquisa, que consistiu na execução de um experimento controlado
com alunos do ensino fundamental, e suas respectivas fases:
a) preparação do cenário e do conteúdo do experimento
Nesta fase foi definido o cenário trabalhado no experimento proposto, que
incluiu a seleção dos conceitos de robótica e PC a serem tratados, levando em
consideração a faixa etária do aluno participante e quais das provas da competição
RoboCup melhor se adequaria ao experimento, assim como o levantamento de suas
regras, baseado no guia disponibilizado pela organização da competição, OBR 2016
- REGRAS E INSTRUÇÕES (2017).
b) validação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
Com o cenário e conteúdo do experimento definidos no item (a), foi realizada em
15/08/2016 a submissão desta pesquisa a um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
visando atender os preceitos da norma 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).
Esta submissão foi feita através do website Plataforma Brasil (2017) do Ministério
da Saúde e, após avaliação inicial deste projeto pelo CNS, houve a indicação de que

6

VTD: Variável Tempo de Desenvolvimento

7

VRD: Variável Retrabalho no Desenvolvimento
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o CEP ligado à universidade UNIFIEO (2017), localizado na cidade de Osasco, SP,
realizaria o acompanhamento desta pesquisa.
A necessidade de submissão a um CEP se deu pelo fato do experimento aqui
realizado envolver seres humanos, jovens na faixa etária dos 13 anos de idade, o que
elevou os requisitos solicitados pelo CEP responsável.
Tendo ocorrida a aprovação por este comitê (CEP) em 27/10/2016, após um
extenso processo de detalhamento de itens considerado críticos, como questões
referentes à segurança dos envolvidos, entre outros, foi realizado o envio do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), Apêndice A, para os pais ou os
responsáveis dos alunos participantes.
Nesta etapa foram definidas também todas as datas do experimento, em conjunto
com os participantes como a direção e os professores da Escola Estadual Deputado
Augusto do Amaral, localizada na Rua Eulo Maroni, 244, bairro do Jaguaré, cidade de
São Paulo.
c) preparação do ambiente de trabalho e materiais
Paralelamente aos trabalhos ligados ao CEP, nesta fase foi realizada a compra
e a configuração dos equipamentos, 04 notebooks, havendo um equipamento para
cada aluno, onde foram instaladas a ferramenta de desenvolvimento mBlock versão
3.3.8.
Foram adquiridos para a montagem do circuito de provas, um bloco de papel
Canson no formato A3, assim como materiais de apoio como fita isolante, régua,
bastão de cola, folhas de papel A4, canetas, lápis e tesouras sem ponta.
O kit robótico utilizado neste experimento foi de baixo custo e montado com
peças adquiridas em sites de e-commerce especializados em venda de componentes
robóticos. Este kit foi baseado no robô vendido pela empresa inglesa Thingnovation
(2017), denominado de Arduino Smart Robot 2WD, conforme mostrado na Figura 20.
A exceção em relação ao kit da Thingnovation foi o material utilizado para o
chassi do robô, que inicialmente seria montado em papelão, com a finalidade de
manter os custos do robô baixos, já que a placa em acrílico para este tipo de robô
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possui um custo aproximado de R$ 70,00. Já o papelão poderia ser adquirido, por
exemplo, em supermercados de bairro e sem qualquer custo.
Os detalhes sobre a eletrônica e a mecânica do robô móvel deste experimento
podem ser encontrados nos Apêndices I e J. O passo-a-passo para a montagem foi
obtido por meio do projeto How to Make an Obstacle Avoiding Arduino Robot do site
Instructables (2017) e do livro Make an Arduino-Controlled Robot (MARGOLIS, 2012),
disponibilizado online pelo serviço Safari Books (2017) da editora O’Reilly (2017).
Figura 20 – Kit Arduino Smart Robot 2WD (esq.) e o construído na pesquisa (dir.)

Fonte: Thingnovation (2017) (esq.) e elaborado pelo autor (dir.)
O robô foi configurado e testado previamente para que o desenvolvimento e
teste do sistema de navegação (SCNA) ocorresse com sucesso durante a execução
do experimento. Durante estes testes, foi identificado que o uso do papelão como
chassi se mostrou inadequado, sofrendo ao longo do tempo, devido a constante
manipulação, um gradual enfraquecimento, surgindo diversas dobras, impedindo
assim sua função como estrutura de suporte.
Um outro material de baixo custo foi escolhido como chassi, uma placa de
madeira MDF de 3mm espessura, com um custo ainda considerado baixo R$ 2,00 a
placa de 111mm X 200mm (A3) adquirida.
d) execução do experimento controlado
Com o cenário definido, ambientes de hardware e software preparados,
aprovação do projeto CEP e os documentos TCLE assinados pelos responsáveis e
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alunos, foi iniciada a execução do experimento. O experimento foi estruturado em
duas fases, tendo a Fase 1 a participação dos grupos de controle GC1 e GC2, sem a
aplicação do processo ROPE, e a Fase 2, a participação dos grupos de tratamento
GT1 e GT2 com a aplicação do processo ROPE. Na Tabela 12, são detalhadas as
atividades realizadas na primeira fase.
Tabela 12 – Detalhamento da Fase 1 do experimento com os grupos de controle
FASE 1 – GRUPOS DE CONTROLE GC1, GC2 (SEM O PROCESSO ROPE)
Etapa

Atividades da Etapa

Participantes

Dia 1

Iniciação do experimento. Exposição dos objetivos do 04 alunos

Carga Horária

02h30

experimento, com visão geral sobre robótica e PC.
Dia 2

Exposição dos fundamentos de robótica e de PC. 04 alunos

02h30

Desenvolvimento do primeiro programa (E1) de
controle do robô móvel, via mBlock, com acionamento
dos servomotores.
Dia 3

Exposição sobre sensoriamento e desenvolvimento do 04 alunos

02h30

segundo programa (E2) de controle do robô móvel,
com acionamento dos sensores e detecção de
obstáculos.
Dia 4

Revisão

aulas

anteriores.

Aprimoramento

na 04 alunos

02h30

programação do sistema de controle do robô, terceiro
programa (E3), realizando o acompanhamento de
linha.
Dia 5

Quarto programa (E4), com acompanhamento de linha 04 alunos

02h30

e desvio de obstáculos.
Dia 6

Execução da prova de competição com detecção da 04 alunos

03h30

vítima, quinto programa (E5). Conclusão dos trabalhos.

Fonte: Elaborado pelo autor
Na Tabela 13, o detalhamento da Fase 2 deste experimento, mostrando as
atividades dos grupos de tratamento 1 e 2, GT1 e GT2, que receberam o ensino das
técnicas de PE, por meio do processo ROPE.
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Tabela 13 – Detalhamento da Fase 2 do experimento com os grupos de tratamento
FASE 2 – GRUPOS DE TRATAMENTO GT1, GT2 (COM O PROCESSO ROPE)
Etapa

Atividades da Etapa

Participantes

Dia 1

Iniciação do experimento. Exposição dos objetivos do 04 alunos

Carga Horária

02h30

experimento, com visão geral sobre robótica, PC e do
processo ROPE.
Dia 2

Exposição dos fundamentos de robótica, da PC e do 04 alunos
processo

ROPE.

Desenvolvimento

do

02h30

primeiro

programa (E1) de controle do robô móvel, via mBlock,
com o acionamento dos servomotores. Utilização
parcial do ROPE apenas com fluxogramas.
Dia 3

Exposição sobre sensoriamento e desenvolvimento do 04 alunos

02h30

segundo programa (E2) de controle do robô móvel,
com acionamento dos sensores e detecção de
obstáculos. Utilização parcial do ROPE apenas com
fluxogramas.
Dia 4

Revisão

aulas

anteriores.

Aprimoramento

na 04 alunos

02h30

programação do sistema de controle do robô, terceiro
programa (E3), realizando o acompanhamento de linha
e desvio de obstáculos, utilizando o ROPE de forma
integral.
Dia 5

Quarto programa (E4), com acompanhamento de linha 04 alunos

02h30

e desvio de obstáculos. Aprimoramento do uso do
processo ROPE.
Dia 6

Execução da prova de competição com detecção da 04 alunos
vítima, quinto programa (E5), alunos utilizando o
ROPE. Conclusão dos trabalhos.

Fonte: Elaborado pelo autor

03h30
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d.1) experimento fase 1 – etapa/dia 1
Foram iniciados os trabalhos com os primeiros grupos de controle,
denominados GC1 e GC2, por meio do preenchimento do questionário “Conhecendo
Você!”, presente no Apêndice B.
Após o preenchimento do questionário foi iniciada a apresentação do
experimento, detalhando aos alunos como seriam os trabalhos, com abertura para
questionamentos.
- Temática trabalhada
Na sequência foram exibidos dois vídeos sobre a história da robótica,
disponíveis no repositório Google Drive (2017) deste experimento por meio do link
http://bit.ly/2n84SmY. A exibição de vídeos se mostrou uma ferramenta importante
neste experimento, pois trouxe para o experimento uma realidade conhecida pelos
alunos, a dos vídeos do YouTube (2017). Os alunos realizaram comentários
pertinentes durante a exibição, mostrando que eles estavam realizando uma
associação com conteúdo vistos em filmes ou em telejornais.
- Encerramento dos trabalhos
Ao final deste primeiro dia, o robô móvel do experimento foi apresentado aos
alunos, que se mostraram muito receptivos ao manipula-lo e com motivação de vê-lo
se mover com um código desenvolvido por eles próprios.
d.2) experimento fase 1 – etapa/dia 2
Nesta segunda etapa foi dado continuidade aos trabalhos com os grupos GC1
e GC2, abordando os fundamentos da robótica e da programação de computadores.
- Temática trabalhada
Sobre os fundamentos da robótica foram apresentadas a definição de robô,
diferenciação entre robôs e autômatos, tipificação dos robôs, sensoriamento e
navegação além de tratar dos robôs atualmente em atividade.
Sobre os robôs atuais, os alunos conheceram detalhes sobre diversos robôs
que frequentemente estão sendo divulgados pela mídia especializada, como o website
MIT Technology Review (2017). Entre eles estão o robô industrial Kuka (2017), que se
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apresentou na XXXI edição dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 (2017), o robô
Baxter da Rethink Robotics (2017) e o Waymo Car (2017) do Google, robôs que estão
se inserindo no dia a dia das pessoas.
Foram abordadas também questões da ética na robótica como a utilização dos
robôs para fins bélicos, com exemplo do robô humanoide Atlas da Boston Dynamics
(2017) e o drone do exército norte-americano Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk
(2017), além de robôs como os utilizados na medicina, como o DaVinci Surgery (2017)
e em operações de resgate, como o japonês QUINCE da FuRo (2017).
Sobre os fundamentos da PC, foram tratados do fluxo de execução de um
programa, das estruturas de decisão simples e compostas, das estruturas de
repetição (loops), das operações logico-matemáticas e da simbologia utilizada no
fluxograma, assim como o conceito de algoritmo.
Como conteúdo complementar, foi exibido um vídeo sobre básico sobre
algoritmos, a fim de reforçar o conteúdo estudado, disponível no Google Drive por
meio do link http://bit.ly/2n84SmY.
- Desenvolvimento do SCNA
Após a exposição sobre os fundamentos da robótica e da programação de
computadores, os alunos foram incentivados a desenvolver o primeiro sistema de
controle e navegação autônomo (SCNA) do robô móvel. Por meio do mBlock, os
alunos desenvolveram um pequeno programa, chamado de E1, que realizou a
movimentação dos servomotores do robô móvel.
O código gerado pelos alunos, presente na Figura 21, fez com que o robô
andasse para frente durante 0.4 segundos e depois virasse à direita durante 0.6
segundos, realizando um movimento circular, com um leve deslocamento a cada volta.
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Figura 21 – Programa E1 do grupo de controle no mBlock

Fonte: Elaborado pelo autor
Neste ponto do experimento os alunos puderam colocar em prática os
conceitos de programação, como o fluxo de execução de um programa, por meio do
componente mBlock <Programa Arduino>, além de programar um loop como
elemento essencial para a execução indefinida de um programa, por meio do
componente mBlock <repetir para sempre>.
Para realizar o acionamento dos servomotores foi gerada uma biblioteca de
blocos específica para este experimento, conforme apresentado no Apêndice G. A
criação de uma nova biblioteca de blocos teve como finalidade retirar toda a
complexidade da eletrônica existente na programação da placa Arduino, fazendo com
que o bloco <Mover.Motores.Frente_slow>, por exemplo, mova os dois
servomotores do robô para frente e de forma lenta, sem a necessidade do aluno
realizar a complexa programação abaixo:
“Void Mover.Motores.Frente_slow() {
for(int __i__=0;__i__<1;++__i__) {
digitalWrite(2,1);
delay(0.03);
PararMotores(0.1);

}

}”
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O ensino dos comandos escritos na linguagem de script da placa Arduino, a
linguagem Sketch (2017), tornaria este experimento mais complexo e faria com o
tempo de execução fosse superior as 16 horas previstas no planejamento, pois
haveria de ser incluído, além dos conceitos já detalhados aqui, conceitos de eletrônica
digital e analógica, funcionamento da eletrônica do microcontrolador ATmega328/P,
Figura 22 da empresa norte-americana Atmel Corp. (2017), utilizada na placa Arduino
UNO (2017), Anexo B, inviabilizando assim o ensino lúdico de programação e robótica
móvel, nos moldes aqui realizados.
Figura 22 – Arquitetura do microcontrolador ATMEGA328 Atmel

Fonte: br-arduino.org (2017)
A construção e execução do primeiro programa desenvolvido pelos alunos por
meio do mBlock mostrou não ser uma atividade difícil, mesmo que recém iniciados
nos fundamentos da robótica e da programação nesta segunda etapa do experimento.
É importante ressaltar que nesta etapa foram realizadas as primeiras medições
do tempo de desenvolvimento e de retrabalho do programa E1 realizado pelos alunos
do GT1 e GT2, por meio do formulário de medição do tempo (FMT). Para um maior
detalhamento deste modelo vide seção 4.2.
Foi interessante notar que esta atividade foi um elemento de incentivo para os
alunos prosseguirem para as próximas etapas do experimento.
d.3) experimento fase 1 – etapa/dia 3
Foram realizadas nesta etapa o ensino dos conceitos de navegação autônoma
e sensoriamento remoto para robôs móveis, exemplificando como se dá o
sensoriamento dos robôs móveis que se encontram em solo marciano, como os robôs
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geológicos Spirit MER-A e Opportunity MER-B, ambos parte do programa de
exploração robótica do planeta Marte, da agência espacial norte-americana NASA, o
Mars Exploration Rovers (2017).
- Temática trabalhada
Antes de iniciar o tema navegação e sensoriamento, foram apresentadas aos
alunos a arquitetura do robô móvel, mostrando cada um dos seus elementos
funcionais e físicos.
Para a arquitetura física do robô foi apresentado o diagrama da Figura 23, em
conjunto com a interação dos alunos com as peças e placas extras do robô, para que
pudessem conhecer mais proximamente os sensores, por exemplo, enriquecendo a
experiência e o entendimento sobre tais mecanismos.
É importante observar que a arquitetura física do robô deste experimento se
encontra representada em alto nível, sem as conexões elétricas entre as placas ou
suas portas, por exemplo. Esta escolha permitiu que os alunos ficassem isolados da
complexidade que há na ligação entre cada um destes elementos, permitindo que
houvesse um entendimento mais rápido da estrutura eletrônica do robô.
Figura 23 – Arquitetura física do robô móvel utilizado
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Para o entendimento da arquitetura funcional, foi apresentado o diagrama da
Figura 24, que mostra todos os elementos funcionais que constituem o robô deste
projeto. Para um melhor entendimento dos alunos, foi utilizada uma exemplificação
das funcionalidades do robô com as funcionalidades do corpo humano, que pode ser
considerado, para efeitos didáticos, uma máquina.
Figura 24 – Arquitetura do robô versus corpo humano
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Fonte: Elaborado pelo autor
A estratégia de elaborar desenhos de arquitetura para o ensino sobre o robô
deste experimento, permitiu aos alunos ter uma ampla visão do artefato robótico e,
em um período de poucas horas, compreenderam o papel de cada elemento no
sistema robótico utilizado, fazendo com que assuntos mais complexos pudessem ser
abordados nas próximas etapas.
Na sequência foi apresentado aos alunos como se dá o sensoriamento do robô
deste experimento, para que ele possa realizar a navegação do circuito de provas,
detectando e superando obstáculos, além de realizar o acompanhamento da linha do
percurso e detectar a vítima, como ocorre na OBR (2017).
O primeiro sensor a ser descrito foi o sensor de ultrassom, denominado HCSR04 Ultrasonic Range Finder (2017), um sensor baseado no conceito de sonar, como
o utilizado por golfinhos e morcegos, por exemplo, sendo muito utilizado nas
montagens de robôs baseados na plataforma Arduino.
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O funcionamento deste sensor, conforme descrito na Figura 25, é iniciado pelo
envio de um sinal de 10S (microssegundos) gerado pelo Arduino, fazendo com que
seu transmissor (Tx) emita oito pulsos ultrassônicos de 40KHz que, se refletidos por
algum objeto, são capturados pelo receptor de eco (Rx). A partir do tempo entre a
emissão do sinal (Tx) e a recepção de seu eco (Rx), a distância do objeto que causou
o eco pode ser calculada. A especificação completa do sensor ultrassônico HC-SR04
pode ser encontrada no Anexo A.
Figura 25 – Esquema do funcionamento do sensor HC-SR04

10S

Tx

Rx

Fonte: Techmake.com (2017), traduzido pelo autor
- Desenvolvimento do SCNA
Após o entendimento do funcionamento do sensor ultrassônico, os alunos
realizaram a montagem de um programa no mBlock, com o objetivo de fazer com que
o robô se esquivasse de algum objeto, caso este objeto fosse detectado a uma
distância menor do que 10 centímetros, conforme mostrado na Figura 26.
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Figura 26 – Programa E2 do grupo de controle desenvolvido no mBlock

Fonte: Elaborado pelo autor
Neste momento os alunos passaram a ter contato com novos conceitos lógicomatemáticos para o desenvolvimento de programas, como o desvio condicional
composto, representado pelo componente mBlock <se então senão>, o conceito
de operador lógico, representado pelo componente <[valor]

maior

que

[valor]> e o conceito de variável, representado pelo componente <distância>,
este gerado para este experimento na área de Dados & Blocos do mBlock.
Utilizando os blocos de acionamento dos servomotores, desenvolvidos para
este

experimento,

conforme

Apêndice

G,

os

alunos

utilizaram

o

bloco

<MoverMotores_Frente> caso a condição de distância fosse satisfeita, e
<MoverMotores.Ré>, caso a condição não fosse satisfeita.
Por fim, os alunos foram orientados a utilizar o bloco de ativação do sensor de
ultrassom, ou sensor de distância, como foi apelidado pelos alunos, que também foi
desenvolvido com a finalidade de diminuir a complexidade do programa desenvolvido.
O componente para o acionamento do sensor de distância foi obtido da área Dados &
Blocos

do

mBlock

< AtivarSensorDistancia >.

e

representado
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A resposta de alguns alunos, mostrados aqui na Figura 27, após o programa
desenvolvido ter sido carregado e executado pelo robô foi de admiração, pois o robô
estava, nas palavras dos alunos “se comportando como um ser vivo”. No momento
em que eles posicionavam suas mãos logo à frente do sensor de distância do robô,
este começava a ir para trás, como se estivesse evitando o contato com os alunos,
muito semelhante a um animal mostrando receio ao contato.
Figura 27 – Alunos do grupo de controle GC2, na sala laboratório

Fonte: Elaborado pelo autor
Ao final desta tarefa foi exibido o vídeo, que se encontra na pasta Google Drive
desta pesquisa, link http://bit.ly/2n84SmY mostrando o dia-a-dia do robô Spirit MERA, desde o seu lançamento realizado no Cabo Canaveral por um foguete Delta-II
(2017), até sua navegação pelo planeta Marte, iniciada sete meses após seu
lançamento em junho de 2003.
d.4) experimento fase 1 – etapa/dia 4
O quarto dia do experimento foi iniciado com uma revisão das aulas anteriores,
não levando mais do que 30 minutos para realizá-la, esclarecendo as dúvidas dos
alunos dos grupos GC1 e GC2.
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- Temática trabalhada
Na sequência foi dada continuidade ao ensino dos conceitos de sensoriamento
remoto, com o sensor de infravermelho (IV) YL-70, Anexo E, o segundo sensor
utilizado pelo robô deste experimento, utilizando conceitos da física fundamental para
explicar o seu funcionamento, que se dá por reflectância, como pode ser observado
na Figura 28. É mostrando que uma superfície branca/clara possui um alto valor de
reflectância, e uma superfície preta/escura um valor baixo, ou nulo, de reflectância.
Para explicar o conceito de reflectância de forma mais simplificada, foi
exemplificado para os alunos, na lousa, que reflectância é uma grandeza física dada
pela relação entre uma quantidade de energia que incidiu sobre um determinado
material, e a quantidade que foi refletida por este material em um determinado
momento (CARDOZO et al., 2011).
Figura 28 – Funcionamento sensor YL-70

Fonte: Bitstoc.com (2017), traduzido pelo autor
Aplicando os conceitos teóricos da física na prática, os alunos puderam
observar em um experimento simples que as superfícies claras, como as de um papel
branco colocado no canto oposto da sala de aula, onde havia incidência de luz solar,
refletem mais a luz solar quando comparadas a uma superfície escura, como a de um
papel preto que foi colocado ao lado do branco.
Para mostrar que suas percepções visuais estavam corretas, foram colocados
cada um dos sensores de IV do robô sobre esses papéis, que mostraram, por meio
do console do mBlock, que a superfície clara estava atingindo valores muito baixos
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em relação à superfície escura, mostrando de forma muito clara o conceito da
reflectância da física teórica. Foi complementado que não apenas a luz visível estava
sendo absorvida pelo papel preto, como também a luz infravermelha.
Devido a luz infravermelha não estar dentro da faixa do espectro visível do olho
humano, e para mostrar que o sensor de IV estava de fato emitindo esse comprimento
de onda, foi utilizada a câmera do celular dos alunos que mostrou uma fonte luz em
um tom roxo sendo emitida pelo transmissor de IV do sensor do robô. A próxima etapa
consistiu em explorar como a resposta dos sensores de IV, ou sensores de linha, como
foram chamados durante as aulas, poderia ser utilizada pelo robô móvel para realizar
o acompanhamento da linha do circuito de provas.
Para isso foi desenvolvida uma ferramenta, o diagrama de resposta dos
sensores de linha, conforme mostrado na Figura 29, detalhando quais os valores os
sensores informam ao SCNA do robô, quando detecção da linha preta e das áreas
brancas do circuito.
No diagrama valores que correspondem às áreas brancas do circuito
apresentam valores de resposta menores que (<) 500 e, quando detectada a linha
preta, esta apresenta valores maiores que (>) 500. De forma resumida, quanto mais
clara for uma superfície, menores serão os valores retornados pelos sensores de
linha, e vice-versa.
Figura 29 – Diagrama dos sensores de linha

Fonte: Elaborado pelo autor
Com este diagrama foi possível abordar alguns conceitos matemáticos como,
por exemplo, as notações de lógica proposicional com os conceitos de maior que (>)
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e menor que (<) essenciais à utilização no algoritmo de acompanhamento de linha do
robô deste experimento.
Assim, com os alunos cientes sobre o funcionamento dos sensores de linha, foi
possível evoluir para o uso destes sensores, para a codificação do acompanhamento
da linha do circuito pelo robô móvel.
Visando auxiliar os alunos foi criado um novo diagrama, o diagrama dos
estados de navegação, ou apenas diagrama de navegação do robô (DNR), Figura 30,
que forneceu uma visão completa dos estados do robô e valores a serem tratados
pelo programa a ser desenvolvido pelos alunos.
Figura 30 – Diagrama dos estados de navegação do robô

Fonte: Elaborado pelo autor
Com base neste diagrama, o aluno pode planejar a navegação do robô durante
uma prova de resgate, incluindo o planejamento da correção da sua rota.
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Um exemplo de utilização deste diagrama é mostrado na Figura 31 onde, se o
robô estiver apenas com o sensor de linha direito sobre a linha do trajeto, assumindo
o estado (2) do diagrama, o aluno deverá acionar em seu programa o motor esquerdo
do robô, conforme indicado pela seta preta deste estado, causando assim um
deslocamento de todo o robô para à direita, como indicado pela seta branca
pontilhada. Isso fará com que o robô reposicione seus dois sensores de linha
correspondendo ao estado (1), corrigindo assim sua rota.
O aluno irá perceber que o processo inverso também deverá ser tratado, pois
é natural que o robô venha a derivar para a direção oposta, até que sua rota esteja
totalmente corrigida.
Figura 31 – Dinâmica da correção de rota

Fonte: Elaborado pelo autor
Após esta exposição sobre sensoriamento e navegação por meio do
acompanhamento de linha, os alunos foram solicitados a iniciar o desenvolvimento de
um programa que fizesse o robô apenas seguir a linha do circuito de provas.
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- Desenvolvimento do SCNA
Os alunos realizaram o desenvolvimento do programa de acompanhamento de
linha, com o auxílio do guia de navegação, que foi impresso e utilizado pelos alunos
durante todo o experimento. O trabalho exigiu o aprendizado de construções lógicas
como o uso de vários componentes de decisão condicional simples <se então>.
Houve uma dificuldade inicial sobre como construir a estrutura básica do
algoritmo, tendo sido orientados em lousa, por meio do desenho de um fluxograma,
que se mostrou muito útil para que a maioria dos alunos fizessem a estrutura principal
sem maiores dificuldades: um loop principal por meio do componente <repetir
para sempre>, quatro componentes <se então>, um para cada estado do robô.
Após terem criado a estrutura principal do programa, inseriram dentro de cada
componente <se então> os blocos de movimentação dos servomotores, movendo
o robô para uma determinada direção, caso aquela condição fosse satisfeita,
conforme o digrama de estados de navegação. O resultado da execução foi, após
várias tentativas e erros, um robô que seguia a linha do circuito de testes. Na Figura
32 um exemplo de um programa montado pelos alunos para o acompanhamento de
linha.
Figura 32 – Programa E3 desenvolvido pelos grupos de controle

Fonte: Elaborado pelo autor

94
É importante ressaltar que nesta etapa do projeto foram utilizadas folhas de
papel Canson (2017), formato A3, gramatura 140g/m2, para a construção do circuito
de provas. O circuito de provas baseado em papel já estava previsto no planejamento
deste experimento por ser um material barato, em torno dos R$ 20,00 o bloco com 20
folhas e de fácil transporte e manuseio.
Ao longo das aulas, porém, foi identificado um comportamento não previsto
com este material: com o passar dos dias o circuito construído com folhas de papel
Canson começou a ficar deformado, conforme mostrado na Figura 33, com o papel
cedendo às forças aplicadas pela fita isolante e pela umidade natural do ambiente,
sendo praticamente impossível reutilizar a pista após 2 ou 3 dias de aula.
Figura 33 – Deformações do circuito em papel Canson

Fonte: Elaborado pelo autor
Novas tentativas foram realizadas com gramaturas mais densas, porém não
houve uma solução adequada para a utilização das folhas de papel Canson neste
projeto. A solução encontrada, também de baixo custo, que se mostrou mais
adequada foi utilizar para a construção da pista a madeira MDF (2017), ou Medium
Density Fiberboard, de 3 mm de espessura, conforme a Figura 34. Após uma cotação
realizada pela Internet foi realizada a compra de 16 placas de MDF, de 3 mm, formato
A3, pelo valor de R$ 11,00 cada, ficando com um custo final de R$ 176,00.
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Figura 34 – Trecho do circuito de testes em MDF

Fonte: Elaborado pelo autor
Apesar do custo total do MDF ser R$ 156,00 mais caro, o uso do papel Canson
mostrou-se financeiramente insustentável, pois a duração útil de uma pista neste
material é de no máximo 3 aulas, fazendo que o custo final do papel Canson
superasse os R$ 200,00, caso fosse utilizado durante todo o projeto. As placas de
MDF se mostraram além de mais baratas, muito resistentes, podendo vir a ter uma
duração indefinida, caso sejam conservadas em locais secos.
Conforme mostrado na Figura 35, os detalhes da pista utilizada nesta etapa.
Figura 35 – Traçado do circuito, 4ª etapa (GC)

TÉRMINO

Fonte: Elaborado pelo autor

INÍCIO
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- Encerramento dos trabalhos
Ao final desta etapa, os alunos assistiram ao vídeo de uma prova da
competição RoboCup, para que entendessem como se dá a dinâmica das
competições de robótica, incluindo os problemas que possam vir a ocorrer. O vídeo
desta quinta etapa está acessível no repositório Google Drive deste experimento, por
meio do link http://bit.ly/2n84SmY.
d.5) experimento fase 1 – etapa/dia 5
Nesta quinta etapa do experimento com os grupos de controle, GC1 e GC2, os
alunos iniciaram as aulas assistindo dois vídeos sobre a OBR, sendo o primeiro vídeo
uma produção da própria OBR, e o segundo produzido pela vlogger, ou youtuber
Camila Laranjeira (REVISTA FAPESP, 2017) do canal Peixe Babel (2017) no YouTube,
que detalha a competição OBR e incentiva os alunos a fazer parte desta competição,
com dicas importantes sobre como montar uma equipe. Os vídeos desta quinta etapa
podem ser encontrados no repositório de vídeos deste experimento, por meio do link
http://bit.ly/2n84SmY.
- Desenvolvimento do SCNA
Após o esclarecimento de dúvidas sobre os vídeos, os alunos foram informados
que nesta etapa o robô deveria cumprir os objetivos (a) seguir a linha preta existente
no circuito, (b) superar as falhas na linha preta (gaps) e (c) desviar dos obstáculos,
sem tocá-los.
Os alunos foram orientados a realizar uma junção, um merge, dos programas
que foram desenvolvidos por eles até este momento, os programas E2 e E3. O
programa mestre, aquele que deveria ser mantido e nele incorporadas as funções do
outro programa, foi definido como sendo o programa E2, que realiza o
acompanhamento de linha, dada sua complexidade.
Houve novamente muita dificuldade sobre como construir a estrutura básica do
programa, tendo sido orientados, por meio do desenho de um fluxograma na lousa,
sobre a nova estrutura lógica: um loop principal por meio do componente <repetir
para sempre>, um componente <se então senão> visando tratar a detecção de
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objetos, e quatro componentes <se então>, um para cada estado do robô, visando
o acompanhamento da linha.
Sanadas todas as dúvidas e tendo os alunos compreendido a lógica envolvida
nesta etapa, foram iniciadas as medições do tempo de desenvolvimento dos SCNA.
O modelo de medição e avaliação dos resultados pode ser encontrado na
seção 4.2, e os resultados detalhados de cada aluno, na seção 5. De forma resumida,
o modelo utilizado para esta pesquisa está baseado em duas variáveis de resposta,
sendo elas, o tempo de desenvolvimento (VTD) e a quantidade de retrabalho (VRD)
que cada um dos alunos levou até desenvolver a versão final do SCNA daquela etapa.
Outro ponto relevante durante o desenvolvimento e os testes com o robô, foi a
quantidade de alunos submetendo seus programas aos testes na pista, que ficou
acima do esperado, com muitos alunos chegando quase ao mesmo tempo no término
da sua versão do SCNA para testá-lo. Tal situação fez com que que houvesse uma
pequena fila de espera para a utilização do robô, mas nada que comprometesse o
experimento.
Foi identificado nesta fase do projeto que o desenvolvimento do desvio do
obstáculo tornou este programa o de maior complexidade que os alunos tiveram
durante todo o experimento. A necessidade de realizar a detecção do obstáculo e
orquestrar o desvio do robô, sem uma ferramenta para poder planejar tal tarefa, fez
com que a estratégia de tentativa e erro fosse utilizada. Um maior aprofundamento
sobre a questão da complexidade das tarefas, pode ser encontrada na seção 5.3.
Dentre todos os alunos que participaram do experimento nesta primeira fase,
foi interessante notar a estratégia utilizada por uma aluna do GC2, presente na Figura
36, identificada neste experimento como aluno GC2.C, que passava por dificuldades
no desenvolvimento do desvio dos obstáculos, assim como os demais alunos,
tentando prever quais seriam os movimentos corretos para que o robô superasse
obstáculo colocado na pista de provas.
Em um determinado momento, de forma não esperada, essa aluna pegou o
seu porta-óculos e sua garrafa de água e começou a realizar uma simulação com
estes objetos, criando um simulacro do robô em uma pista com obstáculos, fazendo
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os movimentos que o robô deveria fazer para realizar o contorno correto do obstáculo,
anotando-os em um papel.
Figura 36 – Aluna simulando o desvio de obstáculos com objetos próprios

Fonte: Elaborado pelo autor
Esta aluna, mesmo sem saber formalmente, estava projetando sua codificação
utilizando uma forma particular de prototipação, para “(...) garantir que o caminho do
robô seja o melhor possível”, nas palavras dela.
Outro fato relevante sobre esta situação com o GC2, foi a percepção dos
demais alunos, que entenderam que a aluna estava perdendo tempo em relação a
eles, porém sua estratégia mostrou-se melhor frente a dos demais alunos, que
levaram um tempo maior para superar o obstáculo pela estratégia ATE.
Na Figura 37, um exemplo de SCNA desenvolvido por um aluno do GC1 nesta
etapa.
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Figura 37 – Programa E4 desenvolvido pelos grupos de controle

Fonte: Elaborado pelo autor
Os testes desta etapa foram realizados no mesmo circuito de provas da etapa
anterior, sem modificações.
- Encerramento dos trabalhos
Após a conclusão dos trabalhos os alunos foram orientados sobre a próxima e
última etapa, onde teriam que realizar a programação de todos os objetivos realizados
até o momento, além de dois novos, para que a prova pudesse ser concluída com
sucesso. Os alunos foram avisados também que haveria um prêmio de incentivo, por
se tratar da prova final.
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d.6) experimento fase 1 – etapa/dia 6
No último dia de trabalhos com os alunos no experimento, os alunos assistiram
a dois vídeos sobre robótica.
O primeiro sobre um robô humanoide sul coreano que ganhou a prova 2015
DARPA Robotics Challenge (2017), o robô DRC-HUBO (2017) e o segundo vídeo
sobre um outro robô humanoide, o robô Pepper (2017) das empresas Aldebaran
Robotics (2017) e SoftBank (2017), este último representante da área da robótica
denominada robótica social.
Após a apresentação dos vídeos e uma breve discussão sobre os temas
abordados, os alunos foram apresentados aos objetivos que cumpririam, entre eles o
de realizar a detecção da vítima de uma situação de desastre, conforme Tabela 14.
Tabela 14 – Detalhamento dos requisitos do SCNA para a etapa final
REGRAS DA COMPETIÇÃO DE ROBÓTICA – DIA 6

R1 O robô deverá seguir a linha preta existente no circuito;
R2 O robô deverá superar as falhas na linha preta (gaps);
R3 O robô deverá desviar dos obstáculos, sem tocá-los;
R4 O robô deverá superar os redutores de velocidade;
R5 O robô deverá detectar a vítima na sala de resgate.
Fonte: Elaborado pelo autor
- Desenvolvimento do SCNA
Os alunos iniciaram a codificação do SCNA utilizando o programa da etapa
anterior como ponto de partida, e as ferramentas disponíveis, como o diagrama de
navegação do robô (DNR), que auxiliou no entendimento da navegação do robô com
os sensores.
A sala de resgate do circuito de provas desta etapa, por se tratar de um
experimento com alunos iniciantes, foi montada em dimensões pequenas, com a
adição de apenas uma nova placa de MDF ao circuito, visando a redução da
complexidade da codificação, conforme mostrado na Figura 38.
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Outro ponto de redução da complexidade em relação a uma pista padrão da
OBR / RoboCup foi o acesso à sala de resgate, que não foi realizado por meio de uma
rampa. Isto permitiu que os alunos dedicassem seu foco na codificação do SCNA, e
não nas capacidades físicas do robô, o que ocorreria se o robô tivesse que realizar a
subida de uma rampa.
Figura 38 – Traçado do circuito, última etapa (GC)

SALA DE RESGATE

TÉRMINO

INÍCIO

Fonte: Elaborado pelo autor
Na entrada da sala de resgate do circuito houve a demarcação com uma linha
preta horizontal, com o objetivo de sinalizar aos sensores do robô que ele se
encontrava no estado (4), com os dois sensores de linha sobre uma área de linha
preta, conforme mostrado no documento DN.
A tarefa de detecção da linha da sala de resgate, como foi chamada pelos
alunos, foi um dos pontos que mais gerou questionamentos nesta etapa, e exigiu dos
alunos um trabalho maior na montagem da estrutura do SCNA, pois haveria, dentro
da condição <se então> que reconheceria o estado (4), uma mudança no valor de
uma variável de controle, para que o fluxo de execução passasse a realizar o
rastreamento da vítima.
Novamente houve um trabalho de desenho de um fluxograma na lousa, visando
fornecer aos alunos dos grupos de controle um melhor entendimento do algoritmo a
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ser codificado para a detecção da vítima, tendo servido de apoio a codificação de
todos os alunos desta primeira fase.
Após o entendimento do algoritmo representado pelo fluxograma, a codificação
foi realizada pelos alunos dos grupos GC1 e GC2, conforme a Figura 39, havendo a
necessidade de esclarecimento de muitas dúvidas sobre o tratamento da linha da sala
de resgate, já que o conceito de mudança de estado de uma variável havia sido
abordado nesta fase, mas apenas de forma teórica.
Figura 39 – Programa E5 do aluno GC1.A, vencedor desta competição pelo GC1

Fonte: Elaborado pelo autor
Nesta última etapa foi utilizado, além do uso do formulário de medição de tempo
(FMT), o principal documento para o registro do tempo das entregas e dos retrabalhos,
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o formulário de contagem de pontos (FCP) utilizado neste caso didaticamente, como
forma de mostrar o modus operandi de uma competição como a OBR. O FCP possui
o mesmo sistema de pontuação presente nas provas de modalidade prática da OBR
de 2016, conforme mostrado na Figura 40.
Figura 40 – Contagem de pontos OBR - modalidade prática nível 2

Fonte: OBR 2016 - REGRAS E INSTRUÇÕES (2017)
A recepção dos alunos sobre o uso do FCP foi interessante, mostrando que
não estavam apenas interessados em realizar a prova da melhor forma, mas como
também obter os melhores tempos e o maior número de pontos frente aos seus
concorrentes.
Buscando um parecer dos alunos sobre as dificuldades apresentadas nesta
etapa para o desenvolvimento do SCNA, foram unânimes em classificar a tarefa de
detecção da vítima como sendo menos complexa do que a tarefa de realizar o desvio
do obstáculo, que levou um maior tempo no desenvolvimento com muitos retrabalhos
durante a codificação. A detecção da vítima foi apontada como a segunda mais
complexa pelos alunos, dentre todos os demais requisitos desta prova.
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- Encerramento dos trabalhos
Ao final da competição foram distribuídos os prêmios a todos os participantes,
com a comemoração especial dos alunos que conseguiram realizar detecção da
vítima em primeiro lugar, recebendo o prêmio de incentivo combinado anteriormente.
Houve também a solicitação de muitos alunos para a montagem de equipes para a
participação da escola Deputado Augusto Amaral na OBR 2018, que está sendo
estudado pela direção da escola.
A última atividade deste experimento foi o preenchimento do formulário “Sua
opinião conta!”, Apêndice C, pelos alunos participantes dos grupos desta segunda
fase do experimento.
d.7) experimento fase 2 – etapa/dia 1
Foram iniciados os trabalhos com os grupos de tratamento, denominados GT1
e GT2, por meio do preenchimento do questionário “Conhecendo Você!”, presente no
Apêndice B, da mesma forma como ocorreu com os grupos de controle GC1 e GC2
da fase anterior. Após o preenchimento do questionário foi iniciada a apresentação do
experimento, detalhando aos alunos como seriam os trabalhos, com abertura para
questionamentos.
- Temática trabalhada
Na sequência foram exibidos dois vídeos sobre a história da robótica,
disponíveis no repositório deste experimento por meio do link http://bit.ly/2n84SmY.
Houve uma discussão realizadas pelos alunos do GT1, sobre a diferenciação
entre robô e máquinas comuns, como uma lava-roupas, por exemplo, que não havia
ocorrido com os grupos anteriores, e que exigiu a inserção, além da comparação entre
robô versus máquina, da comparação entre robô versus autômato versus máquina,
tendo ficado claro os limites entre eles após uma explicação detalhada.
- Encerramento dos trabalhos
Ao final deste primeiro dia, o robô móvel do experimento foi apresentado aos alunos,
que se mostraram também igualmente receptivos em manipula-lo, mantendo a mesma
motivação dos grupos anteriores.
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d.8) experimento fase 2 – etapa/dia 2
Continuidade dos trabalhos com os grupos GT1 e GT2, tratando no segundo
dia de trabalho sobre os fundamentos da robótica e da programação de computadores
(PC), adicionando, em relação aos grupos anteriores, o tópico processos de
desenvolvimento de software, por meio do processo ROPE.
- Temática trabalhada
Sobre os fundamentos da robótica foram apresentadas a definição de robô,
diferenciação entre robôs e autômatos, que já havia sido tratada na etapa anterior de
forma não planejada, tipificação dos robôs, sensoriamento e navegação além de tratar
dos robôs atualmente em atividade.
Como as turmas anteriores da Fase 1, os alunos conheceram mais sobre os
robôs Kuka (2017), Baxter da Rethink Robotics (2017) e o Waymo Car (2017) do
Google, robôs que estão se inserindo no dia a dia das pessoas, e robô bélicos como
o robô humanoide Atlas da Boston Dynamics (2017), o drone Northrop Grumman RQ4 Global Hawk (2017), além de robôs utilizados na medicina, como o DaVinci (2017)
e em operações de resgate, como o japonês QUINCE da FuRo (2017).
Houve com os alunos do grupo GT2, uma discussão sobre a questão dos robôs
militares, oferecendo uma oportunidade para aprofundar o assunto, mostrando que há
organizações como a coalizão internacional Campaign to Stop Killer Robots (2017)
preocupada com os avanços de robôs para fins bélicos, e a Future of Life Institute
(FLI) (2017), preocupada com as consequências do uso indevido de uma inteligência
artificial (IA) avançada, conhecida também por strong AI. A carta aberta do FLI
encontra-se no seu formato original no Anexo C, tendo sido mostrada aos alunos.
Sobre os fundamentos da PC, foram tratados do fluxo de execução, estruturas
de decisão simples e compostas, estruturas de repetição (loops), operações logicomatemáticas e da simbologia utilizada nos fluxogramas, e o conceito de algoritmo.
Como conteúdo complementar, foi exibido um vídeo sobre algoritmos,
disponível por meio do link http://bit.ly/2n84SmY.
Após a exposição sobre os fundamentos da robótica e da PC, os alunos tiveram
contato com o conceito de evolução biológica, como uma forma de introduzir
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posteriormente este mesmo conceito aplicado à engenharia de software (ES). Foi
apresentado que não é apenas o mundo biológico, exemplificado na Figura 41, Anexo
D, que se beneficia do conceito evolutivo, sendo possível realizar algo muito
semelhante com o desenvolvimento de programas.
Nesta figura os alunos puderam observar que os mamíferos denominados
cientificamente como Indohyus, do Latim indo (Índia) e hyus (porco), ou porco da Índia,
e o Pakicetus, do Latim Paki (Paquistão) e Cetus (baleia), ou baleia do Paquistão, são
os primeiros ancestrais das atuais baleias, terrestres, que por meio de um processo
de mudança gradual e adaptativa, durante gerações, foram se adaptando ao meio
aquático, como pode ser observado por toda o mapeamento evolutivo deste animal,
ao longo de 49 milhões de anos até os dias atuais.
Figura 41 – Trecho do diagrama de evolução da baleia-azul

Fonte: When Whales Walked - Evolution of Cetaceans - prehistoricflorida.org (2017)
Foi mostrado aos alunos o conceito da evolução biológica e realizada uma
associação com a PC, onde pode-se considerar um programa recém-criado como
uma versão menos evoluída, ou primitiva, do que seria sua versão final, que pode ser
considerada como mais evoluída.
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- Desenvolvimento do SCNA
Na sequência os alunos tiveram o primeiro contato com o desenvolvimento de
um sistema de controle e navegação autônomo (SCNA) utilizando o software mBlock.
Foi desenvolvido pelos alunos um pequeno programa que realizou a movimentação
dos servomotores do robô móvel, sendo passado para os alunos os seguintes
objetivos, descritos na Tabela 15.
Tabela 15 – Detalhamento dos requisitos do SCNA para a etapa/dia 2
INSTRUÇÕES PARA O ROBÔ – DIA 2

R1 O robô deverá acionar seus dois motores para frente durante 0.4s e na
sequência virar para a direita por 0.6s
Fonte: Elaborado pelo autor
A construção e execução do primeiro programa desenvolvido pelos alunos por
meio do mBlock mostrou não ser uma atividade difícil para os alunos, havendo o
reforço para que os alunos do GT fizessem, já neste ponto do experimento, um
fluxograma do seu programa em uma folha de papel em branco, mesmo que fosse da
maneira mais rudimentar possível, conforme a Figura 42.
Nos grupos GC1 e GC2, o fluxograma era montado à lousa com a participação
de todos os alunos, não havendo o incentivo para uma prototipação individual como
ocorreu nos grupos GT1 e GT2.
Figura 42 – Fluxograma do aluno GT2.A
I

Mover motores frente
0.4 segundos
Loop

Mover motor direita
0.6 segundos

Fonte: Elaborado pelo autor
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O código gerado pelos alunos, presente na Figura 43, fez com que o robô
realizasse um movimento circular, com um leve deslocamento a cada volta. Neste
momento do experimento os alunos puderam colocar em prática os conceitos de
programação, como o fluxo de execução de um programa, por meio do componente
mBlock <Programa

Arduino>, além de programar um loop como elemento

essencial para a execução indefinida do programa, por meio do componente mBlock
<repetir para sempre>.
Figura 43 – Programa E1 desenvolvido pelos grupos de tratamento

Fonte: Elaborado pelo autor
A semelhança dos grupos anteriores, os grupos de tratamento (GT) utilizaram
a mesma biblioteca de blocos gerada especificamente para este experimento,
conforme apresentado no Apêndice G, havendo também a medição do tempo via FMT.
- Encerramento dos trabalhos
Os trabalhos desta etapa foram encerrados, informando aos alunos que na
próxima etapa, a ser realizada no dia seguinte, iriam aprender detalhes do
funcionamento do robô móvel.
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d.9) experimento fase 2 – etapa/dia 3
Os alunos foram apresentados aos conceitos de navegação autônoma e
sensoriamento remoto para robôs móveis, com uma exemplificação de como se dá o
sensoriamento dos robôs móveis que se encontram em solo marciano, como os robôs
geológicos Spirit MER-A e Opportunity MER-B, parte do programa o Mars Exploration
Rover (2017).
- Temática trabalhada
Antes de iniciar o tema navegação e sensoriamento, foram apresentadas aos
alunos a arquitetura do robô móvel, mostrando cada um dos seus elementos
funcionais e físicos.
Para a arquitetura física do robô foi apresentado o diagrama mostrado na
Figura 23, etapa d.3, em conjunto com a interação dos alunos com as peças e placas
extras do robô, para que pudessem conhecer mais proximamente os sensores, por
exemplo, enriquecendo a experiência e o entendimento sobre tais mecanismos. A
mesma arquitetura física do robô apresentada para os grupos GC1 e GC2 foi
apresentada para os grupos GT1 e GT2.
Para o entendimento da arquitetura funcional, foi apresentado também nesta
fase o diagrama da Figura 24, etapa d.3, que mostra todos os elementos funcionais
que constituem o robô deste projeto. Para um melhor entendimento dos alunos, foi
utilizada uma exemplificação das funcionalidades do robô com as funcionalidades do
corpo humano, que pode ser considerado, para efeitos didáticos, uma máquina.
Na sequência foi apresentado aos alunos como se dá o sensoriamento do robô
deste experimento, para que ele possa realizar a navegação do circuito de provas,
como ocorre na OBR (2017).
Nesta etapa foi descrito o mesmo sensor de ultrassom utilizado para os grupos
anteriores, o HC-SR04 Ultrasonic Range Finder (2017), que é um sensor baseado no
conceito de sonar. Neste momento, um dos alunos do GT2 lembrou que não são
apenas os morcegos e os golfinhos que utilizam o sonar para localização, mas as
baleias também, realizando aqui uma interessante associação com o tema da
evolução das baleias mostrado na fase anterior.
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Os demais alunos foram incentivados, caso soubessem de alguma curiosidade
semelhante a esta, compartilhar durante as aulas.
- Desenvolvimento do SCNA
Após o entendimento do funcionamento do sensor ultrassônico, os alunos
realizaram a montagem de um programa no mBlock, conforme o requisito presente na
Tabela 16, que pretende fazer o robô se esquivar, dando uma ré, de qualquer objeto
detectado a uma distância menor do que 10 centímetros.
Tabela 16 – Detalhamento dos requisitos do SCNA para e etapa/dia 3
INSTRUÇÕES PARA O ROBÔ – DIA 3

R1 O robô deverá parar e dar a ré se encontrado algum objeto a menos de 10
centímetros de distância do sensor de objetos
Fonte: Elaborado pelo autor
Neste momento do experimento os alunos dos grupos GT1 e GT2 passaram a
ter contato com novos conceitos lógico-matemáticos para o desenvolvimento de
programas, como o desvio condicional composto, representado pelo componente
mBlock <se então senão>, o conceito de operador lógico, representado pelo
componente <[valor]

maior

que

[valor]> e o conceito de variável,

representado pelo componente <distância>, gerado na área de Dados & Blocos do
mBlock.
Apesar de ainda não ter sido aplicado o processo ROPE de forma completa
com os alunos dos grupos de tratamento, e visando facilitar seu contato uma
prototipação básica de software, os alunos foram orientados a desenhar o fluxograma
dos seus programas em uma folha de papel branca, ainda que de forma rudimentar,
antes de iniciarem a programação diretamente no mBlock.
O resultado deste trabalho de prototipação em papel, pode ser observado na
Figura 44.
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Figura 44 – Fluxograma do aluno GT2.A
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Fonte: Elaborado pelo autor
Na codificação do SCNA desta etapa, após terem entendido o fluxo de
execução deste programa, os alunos utilizaram os blocos de acionamento dos
servomotores desenvolvidos especificamente para este experimento, conforme
Apêndice G. Nesta atividade os alunos utilizaram o bloco <MoverMotores_Frente>
caso a condição de distância fosse satisfeita, e <MoverMotores.Ré>, caso a
condição não fosse satisfeita.
Por fim, os alunos foram orientados a utilizar o bloco de ativação do sensor de
ultrassom, ou sensor de distância. O componente para o acionamento do sensor de
distância foi obtido da área do mBlock Dados & Blocos e é representado pelo
componente <AtivarSensorDistancia>. O programa desenvolvido pode ser
observado na Figura 45, abaixo.
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Figura 45 – Programa E2 desenvolvido pelos grupos de tratamento

Fonte: Elaborado pelo autor
De forma muito semelhante às respostas obtidas com os alunos dos grupos de
controle GC1 e GC2, após o programa desenvolvido ter sido carregado e executado
pelo robô, houve comentários dos alunos também associando o comportamento do
robô ao de um ser vivo, pois no momento em que eles posicionavam suas mãos logo
à frente do sensor de distância do robô, este começava a ir para trás, como se
estivesse evitando o contato com os alunos, à semelhança de um animal.
- Encerramento dos trabalhos
Ao final desta tarefa foi exibido o vídeo, que se encontra na pasta Google Drive
desta pesquisa, link http://bit.ly/2n84SmY mostrando o dia-a-dia do robô Spirit MER-A
na superfície marciana.
d.10) experimento fase 2 – etapa/dia 4
O quarto dia do experimento com os grupos GT1 e GT2 foi iniciado com uma
revisão das aulas anteriores, não levando mais do que 30 minutos para realizá-la,
esclarecendo as dúvidas dos alunos.
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- Temática trabalhada
Na sequência foi dada continuidade ao ensino dos conceitos de sensoriamento
remoto, com o sensor de infravermelho (IV) YL-70, Anexo E, o segundo sensor
utilizado pelo robô deste experimento, utilizando conceitos da física fundamental para
explicar o seu funcionamento, que se dá por reflectância, como pode ser observado
na Figura 28 da etapa d.4, mostrando que uma superfície branca/clara possui um alto
valor de reflectância, e uma superfície preta/escura um valor baixo, ou nulo, de
reflectância.
Também foi exemplificado para os alunos desta fase, os conceitos da
reflectância e sua relação entre energia incidida e refletida por um material
(CARDOZO et al., 2011).
Foi realizado um pequeno experimento onde os alunos puderam observar que
as superfícies claras, como as de um papel branco colocado no canto oposto da sala
de aula, onde havia incidência de luz solar, refletem mais a luz solar quando
comparadas a uma superfície escura, como a de um papel preto que foi colocado ao
lado do branco.
Para mostrar que suas percepções visuais estavam corretas, foram colocados
cada um dos sensores de IV do robô sobre esses papéis, que mostraram, por meio
do console do mBlock, que a superfície clara estava atingindo valores muito baixos
em relação à superfície escura, mostrando de forma muito clara o conceito da
reflectância da física teórica.
Com o objetivo de mostrar que o sensor de IV estava funcionando, foi utilizada
a câmera do celular dos alunos que mostrou uma fonte luz em um tom roxo sendo
emitida pelo transmissor de IV do sensor do robô. Foi solicitado aos alunos que
fizessem o mesmo com o controle remoto da televisão em suas casas.
A próxima etapa consistiu em explorar como a resposta dos sensores de IV, ou
sensores de linha, como foram chamados durante as aulas, poderia ser utilizada pelo
robô móvel para realizar o acompanhamento da linha do circuito de provas.
Para isso foi desenvolvida uma ferramenta, o diagrama de resposta dos
sensores de linha, conforme mostrado na Figura 29 da etapa d.4, detalhando quais os
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valores os sensores informam ao SCNA do robô, quando detecção da linha preta e
das áreas brancas do circuito.
No diagrama valores que correspondem às áreas brancas do circuito
apresentam valores de resposta menores que (<) 500 e, quando detectada a linha
preta, esta apresenta valores maiores que (>) 500. De forma resumida, quanto mais
clara for uma superfície, menores serão os valores retornados pelos sensores de
linha, e vice-versa.
Com este diagrama foi possível abordar alguns conceitos matemáticos como,
por exemplo, as notações de lógica proposicional com os conceitos de maior que (>)
e menor que (<) essenciais à utilização no algoritmo de acompanhamento de linha do
robô deste experimento.
Assim, com os alunos cientes sobre o funcionamento dos sensores de linha, foi
possível evoluir para o uso destes sensores, para a codificação do acompanhamento
da linha do circuito pelo robô móvel. Visando auxiliar os alunos, foi criado um novo
diagrama, o digrama de navegação do robô (DNR), apresentado na Figura 30 da etapa
d.4, que forneceu uma visão completa dos estados do robô e valores a serem tratados
pela codificação desenvolvida pelos alunos.
Com base neste diagrama, o aluno pode planejar a navegação do robô durante
uma prova de resgate, incluindo o planejamento da correção da sua rota.
Um exemplo de utilização deste diagrama, mostrado na Figura 31 da etapa d.4,
onde, se o robô estiver apenas com o sensor de linha direito sobre a linha do trajeto,
assumindo o estado (2) do diagrama, o aluno deverá acionar em seu programa o
motor esquerdo do robô, conforme indicado pela seta preta deste estado, causando
assim um deslocamento de todo o robô para à direita, como indicado pela seta branca
pontilhada. Isso fará com que o robô reposicione seus dois sensores de linha
correspondendo ao estado (1), corrigindo assim sua rota.
O aluno irá perceber que o processo inverso também deverá ser tratado, pois
é natural que o robô venha a derivar para a direção oposta, até que sua rota esteja
totalmente corrigida.
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Após esta exposição sobre sensoriamento e navegação por meio do
acompanhamento de linha, os alunos foram apresentados ao processo ROPE,
Robotics Programming Process for Education ou, em português, Processo de
Programação Robótica par a Educação, que se encontra detalhado na seção 3.
Como o processo ROPE foi concebido para ser um processo de fácil
entendimento, visando atingir um público iniciante em programação e robótica, houve
um cuidado especial para que os alunos pudessem compreender primeiramente o
conceito de processo.
O conceito foi apresentado aos alunos de forma gradual, procurando utilizar
exemplos do cotidiano dos alunos, visando facilitar a compreensão do que é um
processo. Como exemplo utilizado, foi realizado um pequeno exercício no qual os
alunos tinham que imaginar quais seriam as atividades necessárias para a fabricação
de uma bicicleta, desde a ideia inicial, quais seriam os papéis das pessoas, além das
ferramentas utilizadas. A bicicleta foi escolhida como exemplo, por ser um artefato da
vivência diária de muitos alunos, além de possuir certa simplicidade mecânica.
Ao término do exercício, tendo sido gerado inúmeros exemplos de atividades
para a fabricação de uma bicicleta, os alunos puderam entender que para qualquer
produto, seja uma bicicleta, seja um software é preciso haver um conjunto de
atividades organizadas para que o produto seja fabricado com sucesso. Neste ponto,
os alunos aprenderam que a este conjunto de atividades organizadas, dá-se o nome
de processo, e que por meio de um processo é possível transformar uma ideia em um
produto final, de forma organizada, mesmo que envolva muitas pessoas e
ferramentas.
Após os alunos estarem cientes sobre os fundamentos de um processo de
desenvolvimento houve a introdução formal do processo ROPE, que foi apresentado
por meio dos seguintes documentos:
a) diagrama do macrofluxo do processo (DMP);
b) diagrama do ciclo de vida do processo (DCV);
c) diagrama do fluxo de execução (DFE);
d) diagrama de navegação do robô (DNR);
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e) guia de referência do processo ROPE (Guia ROPE);
f) formulário de prototipação (FP).
Os diagramas foram impressos e entregues a cada aluno, e podem ser
encontrados no repositório Google Drive deste experimento, por meio do link
http://bit.ly/2n84SmY.
É importante citar que os documentos descritos não apresentaram problemas
quanto ao entendimento dos alunos e, apenas o DFE, exigiu uma maior atenção
quanto à execução das atividades, as entradas e saídas previstas, e o que seria
entregue ao final de cada etapa do processo.
Foi informado para os grupos de tratamento que, para este experimento, cada
aluno seria sua própria equipe, realizando todas as atividades previstas no processo,
assumindo cada um todos os papéis existentes. Essa estratégia foi pensada para que
os alunos pudessem passar por todas as etapas do processo, realizando a execução
completa das atividades, com o objetivo de detectar se, em algum ponto, haveria
problemas de execução, fato que não ocorreu.
- Desenvolvimento do SCNA
Dando continuidade aos trabalhos, os alunos foram solicitados a iniciar o
desenvolvimento de um programa com o requisito R2 presente na Tabela 17, que
fizesse o robô apenas seguir a linha do circuito de provas, ainda sem a utilização do
processo ROPE completo, que utilizariam a partir da próxima etapa do experimento.
Tabela 17 – Detalhamento dos requisitos do SCNA para e etapa/dia 4
INSTRUÇÕES PARA O ROBÔ – DIA 4

R2 O robô deverá seguir a linha preta existente no circuito de provas
Fonte: Elaborado pelo autor
Os

alunos

iniciaram

o

desenho

do

fluxograma

do

algoritmo

de

acompanhamento de linha em um papel sulfite, seguindo a diretriz dada pelo requisito
R2, como mostrado na Figura 46, sem maiores dificuldades, como havia ocorrido na
fase anterior.
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Figura 46 – Fluxograma do aluno GT1.B
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Fonte: Elaborado pelo autor
Na sequência, os alunos realizaram o desenvolvimento do programa de
acompanhamento de linha, com o auxílio do DNR, que foi impresso e utilizado pelos
alunos durante todo o experimento. O trabalho exigiu o aprendizado de construções
lógicas como o uso de vários componentes de decisão condicional simples <se
então> dentro do loop principal do programa, e o uso de novos componentes para
habilitar

a

leitura

da

linha

pelos

sensores,

<LerSensorLinha_E>

e

<LerSensorLinha_D>, estes desenvolvidos para o experimento, conforme
mostrado na biblioteca de comandos ROPE no Apêndice G.
Após terem criado a estrutura principal do programa, inseriram dentro de cada
componente <se então> os blocos de movimentação dos servomotores, movendo
o robô para uma determinada direção, caso aquela condição fosse satisfeita,
conforme o DNR. Na Figura 47 um exemplo de um programa E3 montado por um
aluno que realizou o acompanhamento de linha.
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Figura 47 – Programa E3 desenvolvido pelos grupos de tratamento

Fonte: Elaborado pelo autor
Na Figura 48, a pista montada para os alunos realizarem seus testes com o
acompanhamento de linha desta etapa.
Figura 48 –Traçado do circuito, 4ª etapa (GT)

TÉRMINO

Fonte: Elaborado pelo autor

INÍCIO
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- Encerramento dos trabalhos
Ao final deste dia de trabalhos, os alunos assistiram ao vídeo de uma prova da
competição RoboCup, para que entendessem como se dá a dinâmica das
competições de robótica, incluindo os problemas que possam vir a ocorrer. O vídeo
desta quinta etapa está acessível no repositório Google Drive deste experimento, por
meio do link http://bit.ly/2n84SmY.
d.11) experimento fase 2 – etapa/dia 5
Nesta quinta etapa do experimento com os grupos de tratamento, GT1 e GT2,
os alunos iniciaram as aulas assistindo dois vídeos sobre a OBR, que podem ser
encontrados no repositório de vídeos deste experimento, por meio do link
http://bit.ly/2n84SmY.
- Desenvolvimento do SCNA com o processo ROPE
Neste ponto do experimento o processo ROPE passou a ser trabalhado de
forma completa. Como ponto de partida, os alunos utilizaram o diagrama do fluxo de
execução (DFE), atentando para a primeira atividade a ser realizada, Preparação para
a competição, presente na primeira etapa do processo, Iniciar do processo.
Em uma situação de competição real como na OBR, por exemplo, a equipe
seria formada no mínimo por quatro pessoas e cada uma assumiria um determinado
papel. Neste experimento houve uma limitação quanto ao número de alunos
participantes por equipe, apenas um aluno, não havendo na atividade Preparação
para a competição a definição dos papéis, pois cada aluno assumiu os papéis
previstos no processo ROPE.
Na sequência, dado o robô já estar construído e testado, os alunos entenderam
facilmente que a condição Robô já está construído? deveria assumir um valor
verdadeiro, o valor sim da condicional, e passaram para a segunda etapa do processo,
Selecionar Requisitos.
A primeira atividade desta segunda etapa do ROPE, denominada Leitura e
Entendimento das Regras / Objetivos, conforme detalhado no DFE, determina a
atuação do papel Chefe das Regras, o qual deve entender as regras gerais da
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competição presentes no manual oficial da prova, e anotá-las no formulário de
prototipação (FP), de forma sucinta. Para este experimento os objetivos foram
bastante simplificados, conforme mostrado na Tabela 18.
Tabela 18 – Detalhamento dos requisitos do SCNA para e etapa/dia 5
INSTRUÇÕES PARA O ROBÔ – DIA 5

R1 O robô deverá seguir a linha preta existente no circuito
R2 O robô deverá superar as falhas na linha preta (gaps)
R3 O robô deverá desviar dos obstáculos, sem tocá-los
Fonte: Elaborado pelo autor
Estas regras foram escritas na lousa, tendo os alunos sido orientados a
transporta-las para o FP, por meio de lápis ou lapiseira, de uma forma legível. Além
deste registro, o aluno no papel Chefe das Regras realizou um desenho aproximado
do circuito de provas no FP, para que na próxima etapa um outro papel deste
processo, o Chefe Desenvolvedor, possa iniciar a prototipação do robô neste mesmo
formulário.
É importante ressaltar que até esta quinta etapa do projeto, os alunos já haviam
desenvolvido programas que realizavam o acompanhamento da linha do circuito e
detectavam obstáculos, tendo sido permitido, a exemplo das turmas anteriores, a
utilização dos códigos existentes, por meio de uma unificação dos programas, visando
facilitar os trabalhos com o tempo disponível para o experimento.
Na terceira etapa, Desenvolver / Evoluir Protótipo, o aluno no papel Chefe das
Regras, assumiu o papel Chefe Desenvolvedor e iniciou a prototipação do trajeto do
robô, conforme a Figura 49, onde é mostrado o trabalho de prototipação de um aluno
do grupo GC2.
Pode-se notar que o FP possui um conjunto de símbolos a ser utilizados
durante a prototipação, sendo o mais utilizado o símbolo seta, que indica a direção a
ser seguido pelo robô, utilizando aqui um conceito muito semelhante ao conceito de
vetor geométrico da área matemática.
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Figura 49 – Prototipação da navegação, GT2.C

Fonte: Elaborado pelo autor
Neste momento, o aluno no papel Chefe Desenvolvedor gerou um fluxograma
do algoritmo do SCNA no verso da FP, como pode ser visto na Figura 50 que mostra
um fluxograma desenvolvido pelo aluno GT1.A, realizando a atividade de Prototipação
do fluxograma.
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Figura 50 – Fluxograma do aluno GT1.A
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Fonte: Elaborado pelo autor
Dando continuidade ao desenvolvimento o Chefe Desenvolvedor realizou a
atividade Evolução / Desenvolvimento do SCNA realizando a codificação de fato do
sistema no mBlock, Figura 51, havendo neste momento da finalização da codificação
do SCNA, o registro da primeira entrega no formulário de medição de tempo (FMT),
Apêndice D. Esta finalização ocorre quando há uma resposta afirmativa à decisão
Prototipação finalizada?, conforme previsto pelo processo.
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Figura 51 – Programa E4 desenvolvido pelos grupos de tratamento

Fonte: Elaborado pelo autor
Na sequência, o Chefe Desenvolvedor realizou a carga do programa para o
robô, com a finalidade de testar o comportamento do seu código no circuito de provas
no mesmo circuito de provas da etapa anterior, sem modificações. Neste momento foi
assumido o papel Chefe Validador, na quarta fase, Avaliar Protótipo, do processo.
Enquanto a codificação não concluísse os três requisitos previstos nesta etapa
para o SCNA com sucesso, os alunos retornavam ao desenvolvimento para ajustar
sua codificação, havendo o registro também no FMT os retrabalhos gerados pelas
sucessivas correções no programa. A atividade Validação Integrada, conforme
mostrado no DFE, apenas avançaria para a etapa Realizar a Prova, atividade
Execução da Prova, caso o SCNA fosse aceito, em conjunto com a montagem física
do robô, que já estava com esta condição previamente aceita para a realização deste
experimento.
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Como ocorrido também na fase anterior com o grupo de controle, foi
identificado que o desenvolvimento da codificação para o desvio do obstáculo foi o
requisito que tomou o maior tempo de desenvolvimento, e gerou a maior quantidade
de retrabalho dos alunos durante todo o experimento.
- Encerramento dos trabalhos
Ao final do dia de trabalho, os alunos foram orientados sobre a próxima e última
etapa, onde teriam que realizar a programação de todos os objetivos informados até
o momento, além dos dois novos, para que a prova pudesse ser concluída com
sucesso. Os alunos foram avisados também que haveria um prêmio de incentivo, por
se tratar da prova final.
d.12) experimento fase 2 – etapa/dia 6
No último dia de trabalhos com os alunos desta etapa do experimento, os
alunos assistiram a dois vídeos sobre alguns robôs atuais.
O primeiro sobre um robô humanoide sul coreano que ganhou a prova 2015
DARPA Robotics Challenge (2017), o robô DRC-HUBO (2017) e o segundo vídeo
sobre um outro robô humanoide, o robô Pepper (2017) das empresas Aldebaran
Robotics (2017) e SoftBank (2017), este último, representante da robótica social.
Após a apresentação dos vídeos e uma breve discussão sobre os temas
abordados, os alunos foram apresentados ao principal objetivo que cumpririam,
realizar a detecção da vítima de uma situação de desastre, além dos outros objetivos
a serem cumpridos, conforme Tabela 19.
Tabela 19 – Detalhamento dos requisitos do SCNA para e etapa/dia 6
REGRAS DA COMPETIÇÃO DE ROBÓTICA – DIA 6

R1 O robô deverá seguir a linha preta existente no circuito;
R2 O robô deverá superar as falhas na linha preta (gaps);
R3 O robô deverá desviar dos obstáculos, sem tocá-los;
R4 O robô deverá superar os redutores de velocidade;
R5 O robô deverá detectar a vítima na sala de resgate.
Fonte: Elaborado pelo autor
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- Desenvolvimento do SCNA
Neste momento, os alunos iniciaram a execução completa do processo ROPE,
à semelhança do que foi realizado na etapa 5 desta fase, e puderam utilizar o
programa desta etapa como ponto de partida para evoluir o SCNA.
Puderam utilizar também as ferramentas de auxílio à prototipação disponíveis,
como o diagrama de navegação do robô (DNR), que auxiliou no entendimento da
navegação do robô com os sensores, o diagrama do fluxo de execução (DFE), que
forneceu uma visão completa do fluxo do processo e o Guia ROPE, que foi consultado
nos momentos de dúvidas sobre os conceitos de programação ou robótica móvel.
Na sequência, conforme mostrado na Figura 52, foi iniciada a prototipação do
trajeto o robô por meio do FP pelos alunos dos grupos de tratamento.
Figura 52 – Prototipação da navegação, GT2.D

Fonte: Elaborado pelo autor
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Seguindo a execução do processo ROPE, após a prototipação do trajeto houve
um trabalho cuidadoso para a prototipação de um fluxograma que atendesse aos
requisitos previstos para esta etapa, como pode ser visto na Figura 53, fazendo com
que o desenho refletisse, em especial, o tratamento para o estado de navegação (4),
conforme o DNR, que indica que o robô se encontra sobre a linha horizontal da sala
de resgate.
Esta linha, que foi chamada pelos alunos de linha da sala de resgate, informa
ao robô para que inicie o rastreamento da vítima, visando sua detecção. Este foi um
dos pontos que gerou o maior número de questionamentos nesta etapa, e exigiu dos
alunos um trabalho maior na montagem da estrutura lógica do SCNA, pois haveria
dentro da condição <se então> que reconheceria o estado (4), uma mudança no
estado de uma variável, para que o fluxo de execução passasse a realizar o
rastreamento da vítima.
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Figura 53 – Fluxograma gerado pelo aluno GT1.B
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Fonte: Elaborado pelo autor
Na sequência, conforme mostrado na Figura 54, foi dado continuidade com a
codificação de toda a estrutura lógica desenvolvida até o momento, no mBlock.
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Figura 54 – Programa E5, grupos de tratamento

Fonte: Elaborado pelo autor

129
Um ponto importante a ser ressaltado nesta última etapa, além do uso do
formulário de medição de tempo (FMT), principal documento para o registro do tempo
das entregas e dos retrabalhos, foi a utilização do formulário de contagem de pontos
(FCP) utilizado neste caso didaticamente, como forma de mostrar o modus operandi
de uma competição como a OBR, possuindo o mesmo padrão de pontuação desta
competição.
A recepção dos alunos sobre o uso do FCP foi semelhante à dos alunos do
grupo de controle, mostrando que não estavam apenas interessados em realizar a
prova da melhor forma, mas como também obter os melhores tempos e o maior
número de pontos frente a seus concorrentes.
Outra importante questão, sobre o circuito de provas, é que ele foi montado em
uma nova configuração, como mostrado na Figura 55 e com uma área de resgate
adaptada para este experimento, sendo menor que uma sala padrão das provas da
OBR / RoboCup, visando tornar esta prova menos complexa para os alunos deste
experimento.
Figura 55 – Traçado do circuito, última etapa (GT)

SALA DE RESGATE

TÉRMINO

Fonte: Elaborado pelo autor
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Buscando um parecer dos alunos, como foi realizado na fase anterior, sobre as
dificuldades desta etapa, foram unânimes em classificar a detecção da vítima como
uma tarefa menos complexa do que o desvio de obstáculo, devido este último exigir
um maior tempo de desenvolvimento e de retrabalho durante a codificação.
A detecção da vítima também foi apontada como sendo a segunda mais
complexa pelos alunos, dentre todos os demais requisitos desta prova.
- Encerramento dos trabalhos
Ao final da competição foram distribuídos os prêmios a todos os participantes,
com a comemoração especial dos alunos que conseguiram realizar detecção da
vítima em primeiro lugar, recebendo o prêmio de incentivo combinado anteriormente.
Nesta última etapa houve também a solicitação de muitos alunos para a montagem
de equipes para a participação da escola Deputado Augusto Amaral na OBR 2018,
que está sendo estudado pela direção da escola.
A última atividade deste experimento foi o preenchimento do formulário “Sua
opinião conta!”, Apêndice C, pelos alunos participantes dos grupos desta segunda
fase do experimento.
Durante o experimento foi realizado um trabalho de mapeamento da dificuldade
que os alunos teriam na execução dos objetivos ou tarefas a serem superadas pelo
robô. A compilação das dificuldades de execução (DX) de cada tarefa está presente
no Apêndice H, e será de importância para a avaliação dos resultados deste
experimento.
d.13) registro de ocorrências do experimento
Este experimento teve duas importantes ocorrências não planejadas ao longo
da sua execução, sendo relevante mostrar como foram contornadas com sucesso, e
sem afetar o desempenho dos trabalhos.
A primeira ocorrência foi o registro em mídia do experimento parcialmente, em
relação ao planejado inicialmente, que previa a gravação em vídeo de todas as aulas,
como forma de apoiar o trabalho de compilação para a dissertação.
O registro parcial se deu pelo fato de alguns alunos terem sinalizado um
desconforto ao saber que estariam sendo gravados, mesmo que no TCLE os
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responsáveis tivessem autorizado. A solução de contorno foi simples, e ficou
combinado com os alunos que o registro seria pontual, em momentos importantes do
experimento, como a execução dos testes e das provas no circuito.
A segunda ocorrência foi a ausência de dois alunos do grupo de controle GC2
na aula inicial do experimento. Tal fato foi comunicado à direção que informou que
estes alunos realizavam cursos gratuitos profissionalizantes em entidades do bairro
no período da manhã, e que uma única falta seria motivo de penalização dos alunos
nestes cursos.
O contorno para esta situação foi enviar para estas entidades uma declaração
informando que os alunos estavam participando de um experimento, e as datas de
início e término.
O documento foi aceito pelas entidades e os alunos que haviam perdido
algumas aulas, tiveram aulas de reforço em um horário mais cedo, não prejudicando
o desempenho destes alunos no experimento.
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5 RESULTADOS
Nesta seção são apresentadas as métricas obtidas por meio da execução do
experimento controlado proposto nesta pesquisa, presente na seção 4, e o resultado
das suas análises, com o objetivo de fundamentar a conclusão deste trabalho,
presente na seção 6.
Na seção 5.1 se encontram as métricas obtidas durante a execução do
experimento, sendo realizada na seção 5.2 a análise comparativa destas métricas.
5.1 Métricas dos Grupos de Controle e de Tratamento - Fases 1 e 2
Os dados aqui apresentados estão organizados por grupo de trabalho havendo
tabelas específicas para os Grupos de Controle (GC), Tabela 20, e para os Grupos de
Tratamento (GT), Tabela 21.
Para que seja possível obter uma visão detalhada dos resultados obtidos, as
tabelas citadas estão estruturadas para que seja possível a obtenção do desempenho
médio de cada grupo, total ou por atividade, e dos resultados médios individualizados
por aluno, conforme pode ser observado nas tabelas a seguir.
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Tabela 20 – Resultados dos Grupos de Controle

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 21 – Resultados dos Grupos de Tratamento

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2 Análise Comparativa dos Dados
Após a descrição detalhada das métricas obtidas no experimento, são
apresentados nesta seção os resultados obtidos por meio da análise comparativa
dessas métricas, havendo aqui o auxílio do ferramental da estatística gráfica para a
realização deste trabalho.
A análise comparativa é realizada por meio do contraste das médias (𝑥̅ ) das
duas principais variáveis de resposta definidas para esta pesquisa, aqui descritas
como x̅VTD e x̅VRD, e tem como objetivo principal neste estudo fundamentar a sua
conclusão apresentada na seção 6.
a) análise do comportamento das curvas de tempo de desenvolvimento (x̅VTD)
Neste item é apresentado o resultado da análise das curvas x̅VTD, conforme
apresentado no gráfico de linhas da Figura 56. É possível observar neste gráfico que
as duas séries de métricas x̅VTD, obtidas com os dois grupos de controle, série
laranja, e com os dois grupos de tratamento, série azul, apresentam os seguintes
padrões identificados:
a.1) quanto à variação no eixo x̅VTD: curvas ascendentes apresentando picos
no tempo de desenvolvimento do programa E4, com queda posterior de ambas;
a.2) quanto à relação de convergência e divergência entre as curvas: há uma
pequena convergência inicial entre as séries e posterior divergência, com
tendência a aumento desta divergência no último programa, E5.
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Figura 56 – Gráfico do comportamento da x̅VTD
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Fonte: Elaborado pelo autor
Analisando o padrão identificado no item (a.1), da ocorrência de um pico no
tempo de desenvolvimento do programa E4 em ambas as curvas do gráfico, é possível
inferir que há um fator influenciando a variável VTD ao longo de toda sua trajetória.
Um dos fatores que podem vir a gerar a variação observada na variável VTD,
fazendo com que o tempo de desenvolvimento se eleve é o fator complexidade,
denominado neste experimento como dificuldade de desenvolvimento (DD).
Conforme verificado em Poppendieck e Poppendieck (2003) e Ogheneovo (2014) há
uma relação direta entre complexidade, custo e tempo de desenvolvimento de um
software. Para este experimento, interessa objetivamente a relação entre
complexidade e tempo, servindo como base teórica para embasar esta análise.
Na seção 4.2, Tabela 9 é possível verificar que houve uma definição prévia da
DD, mostrando que os programas aqui desenvolvidos, do E1 ao E5, foram planejados
para possuir um grau de complexidade crescente, devendo portando haver, conforme
mostrado na Figura 57, um aumento constante do tempo médio de desenvolvimento
(x̅VTD) entre o primeiro e último programa.
Neste gráfico é possível comparar as curvas obtidas pelo experimento, curvas
em laranja e azul, grupos de controle e tratamento respectivamente, com curvas
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hipotéticas para a x̅VTD, linhas pretas tracejadas e pontilhadas. Caso a DD fosse o
único fator de influência desta variável de resposta, as curvas mostrariam um
comportamento de ascensão do primeiro ao último desenvolvimento, porém isso não
é verificado após o desenvolvimento do programa E4, onde há uma queda das curvas
x̅VTD medidas.
Figura 57 – Comparativo entre curvas observadas e x̅VTD crescente
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Fonte: Elaborado pelo autor
Assim é possível inferir que o fator DD não pode explicar, de forma integral, o
comportamento apresentado no gráfico da Figura 56, necessitando de um outro fator
que o justifique.
Ao verificar um outro fator de complexidade presente neste experimento, o fator
dificuldade de execução (DX), Apêndice H, obtido de forma empírica durante a
realização das provas do experimento, foi identificado como um fator provável de
influência do comportamento de pico, conforme pode ser observado no gráfico de
barras da Figura 58.
Neste gráfico é possível visualizar, com o auxílio de uma linha guia, em laranja,
que o padrão de pico identificado no item a.1 é semelhante ao padrão identificado
neste gráfico.
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É possível observar também neste gráfico, um aumento da DX dos programas
proporcionalmente ao aumento das tarefas a serem executadas pelo robô, até o
desenvolvimento do programa E4 e, apesar do aumento da DD do programa E5, é
mostrado uma diminuição da sua DX.
Figura 58 – Gráfico da dificuldade de execução (DX)
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Fonte: Elaborado pelo autor
Assim, verifica-se que o fator de complexidade DX, em conjunto do fator DD,
possuem ambos influência na variável de resposta VTD deste experimento.
Uma observação importante, é que não é possível identificar de forma mais
precisa as contribuições exatas dos fatores de complexidade, DD e DX, na variável
VTD em cada uma das etapas de desenvolvimento, necessitando neste ponto de uma
pesquisa mais aprofundada sobre esta questão, como será sugerido na seção 6.
Após o entendimento geral do padrão apresentado pelo gráfico inicial, Figura
56, com as motivações para o comportamento das curvas observadas, se faz
necessário avaliar a influência da utilização do processo ROPE neste gráfico. Isto
pode ser observado no padrão a.2, sobre os comportamentos de divergência e
convergência dos valores de x̅VTD.
De uma forma geral, as curvas apresentam semelhança durante todo o
experimento, mostrando haver uma coerência entre elas quanto ao formato, porém é

139
notável que em muitos pontos do experimento, ocorrem oscilações entre as duas
séries aqui estudadas, desde os programas iniciais aos finais.
É possível observar que os valores x̅VTD dos programas E1 e E2, referente
aos grupos de controle (GC) que utilizaram a estratégia ATE, obtiveram uma maior
vantagem sobre os grupos de tratamento (GT) que utilizaram o processo ROPE. No
desenvolvimento do programa E1 houve um ganho de 9,38% para os GC, e para o
programa E2 um ganho de 1,91%, para os mesmos grupos. Fica claro que, apesar
destes ganhos não serem tão significativos, por estarem ocorrendo sobre programas
que possuem uma menor complexidade de DD e de DX, o processo ROPE não
auxiliou, de fato, os GT neste momento do projeto.
Porém, esta situação de vantagem para a ATE se modifica, quando do
desenvolvimento do programa E3. Este programa apresenta um grau de
complexidade DD e DX mais alto que seus antecessores e pode-se observar que é
neste ponto que o processo ROPE começa a mostrar um ganho considerável,
proporcionando uma vantagem de 10,53% no uso deste processo quanto ao x̅VTD,
em relação aos grupos que utilizaram ATE.
Para o programa E4 a situação se torna ainda mais acentuada a favor dos
grupos que utilizaram o processo ROPE. É possível notar que os GT apresentaram
uma x̅VTD 13,99% maior em relação aos GC, quando do uso do processo ROPE no
desenvolvimento do programa E4.
É importante observar que o programa E4 é o programa que possui o mais alto
valor de DX, e isso se deve particularmente à tarefa de desvio de obstáculos, conforme
pode ser observado no Apêndice H.
Finalizando a análise do padrão (1.b), foi encontrada uma interessante situação
no programa E5, aquele que detém a maior complexidade de desenvolvimento, DD, e
também uma alta DX. Neste programa foi identificado o maior valor percentual de
ganho entre os grupos aqui estudados.
O ganho obtido no desenvolvimento do programa E5 foi 15,35% superior
quando comparados os grupos GT e GC, mostrando neste ponto do gráfico, Figura
58, uma tendência de aumento da diferença entre as curvas dos dois grupos. Não é
possível afirmar que a tendência se mantenha, mas há indícios de que o aumento da

140
complexidade de um programa e de uma tarefa, sejam auxiliadas pelo processo aqui
trabalhado, o ROPE.
Assim, dada a análise realizada sobre o comportamento da VTD, é possível
inferir que o processo ROPE promove uma redução significativa no tempo médio de
desenvolvimento de programas SCNA utilizados em cenário de competição robótica
em 8,97%, em relação aos grupos que não utilizaram este processo, quando do
trabalho com programas de complexidade moderada ou superior.
b) análise do comportamento das curvas de retrabalho no desenvolvimento (x̅VRD)
Neste item é apresentado o resultado da análise das médias (x̅) da variável
VRD, conforme apresentado no gráfico de barras da Figura 58, onde é possível
observar que as duas séries de métricas desta variável, obtidas com os dois grupos
de controle, série laranja, e com os dois grupos de tratamento, série azul, apresentam
significativa redução do retrabalho quando do uso do processo ROPE, em
comparação ao uso do ATE.
Antes de iniciar a análise, é importante observar que os valores percentuais
obtidos com a x̅VRD não podem ser comparados diretamente com os ganhos
percentuais observados com a x̅VTD, já que tais variáveis apresentam naturezas
diferentes entre si. Logo, interessa aqui os ganhos percentuais globais obtidos pelo
uso do processo ROPE, identificando se os valores x̅VRD obtidos se apresentam com
padrões que possam ser relacionados aos padrões identificados na análise anterior
da x̅VTD.
Na análise inicial do gráfico da Figura 59 é possível identificar que a quantidade
média de retrabalho (x̅VRD) existente em cada um dos programas desenvolvidos,
segue de forma semelhante o mesmo comportamento identificado na análise da
variável de resposta VTD, realizada no item b desta seção, havendo um aumento
gradual do retrabalho no desenvolvimento dos programas E1 ao E3, e um pico deste
retrabalho no programa E4, com posterior queda no programa E5.
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Figura 59 – Gráfico do comportamento da x̅VRD
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Fonte: Elaborado pelo autor
No desenvolvimento do programa E1 é possível observar uma diferença
importante nos valores percentuais entre ambos os grupos GT e GC, havendo uma
diminuição de 38,66% do retrabalho com os grupos que utilizaram o processo ROPE.
Para o programa E2, a diminuição deste retrabalho é de 21,60%, e no programa E3
de 32,52%.
É importante notar que, diferente da variável de resposta x̅VTD, que apresentou
vantagem para os grupos GC no desenvolvimento dos programas iniciais, a x̅VRD em
momento algum apresenta os grupos GT em desvantagem aos grupos GC, que não
utilizaram o processo ROPE.
Ao verificar o x̅VRD para o programa E4, nota-se um pico acentuado de
retrabalho para os grupos que não utilizaram o processo ROPE, havendo um pico
muito menor para os grupos que utilizaram o ROPE. A diferença percentual de
retrabalho para este programa ficou em 43,02%, a maior observada para a análise da
variável x̅VRD.
Para o programa E5 há uma redução, de forma semelhante ao observado na
análise anterior da variável x̅VTD, no retrabalho medido. Esta diferença aponta para
um ganho no uso do processo ROPE em 30,67%.
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Assim, dada a análise realizada sobre o comportamento da x̅VRD é possível
inferir que o processo ROPE promove uma redução média na quantidade de
retrabalho dos programas SCNA de 34,71%, em relação aos grupos que não
utilizaram este processo, neste caso, mesmo para programas com baixa
complexidade.
5.3 Validação das Hipóteses do Experimento
De posse da análise realizada nos itens anteriores desta seção sobre os dados
fornecidos pelo experimento controlado, aqui executado com alunos da rede pública
de ensino, é possível realizar a validação das hipóteses definidas, conforme previsto
na seção 4.3.
As variáveis de resposta aqui estudadas, variável tempo de desenvolvimento
(VTD) e variável retrabalho no desenvolvimento (VRD), apresentaram resultados
significativos para os grupos de tratamento, GT1 e GT2, que utilizaram o processo
ROPE, em relação aos grupos de controle, GC1 e GC2, que utilizaram estratégias de
desenvolvimento baseada no aprendizado por tentativa e erro (ATE).
Conforme o modelo de validação proposto na Tabela 11, é possível obter as
seguintes validações abaixo descritas.
a) a hipótese H1 foi aceita, pois os resultados comparados atenderam as condições
previstas, tornando a expressão abaixo verdadeira:
𝑥̅ VTDGT < 𝑥̅ VTDGC e 𝑥̅ VRDGT < 𝑥̅ VRDGC

(2)

Onde os valores para as variáveis de resposta são 𝑥̅ VTDGT = 14:30s, 𝑥̅ VTDGC = 15:48s
e 𝑥̅ VRDGT = 3,95, 𝑥̅ VRDGC = 6,05 e, portanto, conforme a hipótese H1:
Os alunos são beneficiados pelo uso do processo proposto, ROPE,
conseguindo obter um melhor desempenho no desenvolvimento do SCNA do
robô móvel para a prova de competição do experimento realizado.
b) a hipótese H0 foi rejeitada, pois as condições abaixo não foram atendidas,
tornando a expressão abaixo falsa:
𝑥̅ VTDGT ≥ 𝑥̅ VTDGC e 𝑥̅ VRDGT ≥ 𝑥̅ VRDGC

(3)

Onde os valores para as variáveis de resposta são os mesmos adotados no item (a).
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6 CONCLUSÃO
A utilização de um novo processo de desenvolvimento baseado nas técnicas
de prototipação evolucionária aqui proposto, o processo ROPE, se mostrou eficaz no
desenvolvimento do sistema de controle e navegação autônomo (SCNA) para robôs
móveis de baixo custo, em um cenário de competição semelhante a OBR.
O novo processo alcançou os objetivos descritos na seção 1.1 ao proporcionar
vantagens aos grupos que o utilizaram durante a execução do experimento, quando
comparados aos grupos que utilizaram estratégias de desenvolvimento baseadas em
aprendizado por tentativa e erro (ATE).
Além da conclusão sobre a eficácia do processo ROPE nesta pesquisa, outros
resultados foram alcançados por este trabalho, como a validação do uso da linguagem
de programação visual mBlock, um software livre derivado do Scratch, no trabalho
com os fundamentos de programação de computadores e robótica para alunos do 7º
ano do ensino fundamental brasileiro;
Outro resultado obtido foi sobre a utilização de um robô móvel de baixo custo
baseado na placa controladora Arduino UNO, que se mostrou adequado para a
utilização em provas de robótica baseadas na OBR, em um cenário de restrição de
recursos;
Foi demonstrado também por esta pesquisa a viabilidade do trabalho com
robôs baseados no Arduino, mais complexos quando comparados aos seus similares
da LEGO, com crianças na faixa etária dos 13 anos de idade, e que não possuam
conhecimentos sobre programação ou robótica. Isto foi possível por meio das
adaptações realizadas no software mBlock, como a geração de uma biblioteca de
funções que reduziu a complexidade existente na eletrônica analógica e digital,
presente nestas microcontroladoras;
O levantamento de literatura nas áreas da robótica, da engenharia de software
e da educação tecnológica, com o respectivo mapeamento e classificação das
pesquisas e áreas de atuação foi outro resultado gerado por esta pesquisa, conforme
descrito na seção 2.4.
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Em alinhamento com a seção 1.2, esta pesquisa realizou a contribuição com
os seguintes trabalhos de pesquisa de Olabe et al. (2011), Saleiro et al. (2013) e
Obermüller (2015) pelo trabalho com a robótica educacional apoiada por uma
linguagem de programação visual.
Contribuiu também as pesquisas de Kirjavainen, Nousiainen e Kankaanranta
(2007), pela utilização de um processo de desenvolvimento baseado na prototipação
evolucionária, aplicado a jovens estudantes no ensino tecnológico, além de outras
pesquisas presentes no levantamento bibliográfico, seção 2, voltadas para o uso da
robótica educacional e da programação de computadores com estudantes.
Durante a execução desta pesquisa foram identificadas possibilidades para a
ampliação deste estudo em trabalhos futuros:
a) realizar novo experimento para verificar se a aplicação do processo ROPE
na montagem física de um robô móvel oferece vantagens semelhantes as
encontradas neste estudo;
b) realizar a aplicação do processo ROPE em uma equipe participante das
competições OBR e FLL (FIRST LEGO League), visando aprofundar o
conhecimento obtido neste estudo controlado;
c) realizar estudo das métricas de complexidade de execução de tarefas em
robôs móveis, como a métrica RTC, robot task complexity, com objetivo de
aprimorar as métricas estudadas nesta pesquisa;
d) elaborar estudo comparativo entre o desempenho de robôs livres e robôs
LEGO quando do uso do processo ROPE, visando identificar qual a influência
deste processo no trabalho com esta plataforma robótica comercial;
e) elaborar estudo comparativo entre os software mBlock e ScratchX no
trabalho com robôs móveis livres em cenário de competição, com o objetivo de
verificar se o ScratchX oferece facilidades e desempenho semelhantes aos
encontrados no desenvolvimento de um SCNA robótico com o mBlock;
f) elaborar o estudo do uso do processo ROPE com uma linguagem de
programação de uso geral, como o Python, no desenvolvimento de um SCNA
de um robô móvel, visando comparar com

145

REFERÊNCIAS
@HOME.

@HOME

League.

Disponível

em:

<http://wiki.robocup.org/wiki/

@Home_League>. Acessado em: 11 mar. 2017.
ACKERMANN, E. Piaget’s constructivism, Papert’s constructionism: What’s the
difference. Future of learning group publication, v. 5, n. 3, p. 438, 2001.

AFRON

ULTRA

AFFORDABLE

ROBOT

CHALLENGE.

Disponível

em:

< http://robotics-africa.org>. Acessado em: 05 mar. 2017.

ALDEBARAN ROBOTICS. Disponível em: < https://www.ald.softbankrobotics.com/
en>. Acessado em: 11 mar. 2017.

ALIMISIS, D. et al. Robotics & constructivism in education: The TERECoP project.
EuroLogo, 2007. p. 19-24.

ANDROID. Disponível em: < https://www.android.com/intl/pt-BR_br>. Acessado em:
11 mar. 2017.

APPLE. Disponível em: <http://www.apple.com>. Acessado em: 11 mar. 2017.

ARDUINO LLC. Disponível em: <http://www.arduino.cc>. Acessado em: 11 mar. 2017.

ARDUINO SRL. Disponível em: <http://www.arduino.org>. Acessado em: 11 mar.
2017.

ARDUINO UNO. Disponível em: <http://www.arduino.org/products/boards/4-arduinoboards/arduino-uno>. Acessado em: 11 mar. 2017.

146
AROCA, R. V., Plataforma robótica de baixíssimo custo para robótica
educacional. Natal, 2012. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande
do Norte. Centro de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
e de Computação, Natal, 2012.

AROCA, R. V. et al. Olimpíada Brasileira de Robótica: relatos da primeira regional em
São Carlos-SP. In: WORKSHOP DE ROBÓTICA EDUCACIONAL, 5., 2014. p. 35.

AROCA, R. V. et al. Increasing students interest with low-cost CellBots. Education,
IEEE Transactions on, v. 56, n. 1, p. 3-8, 2013.

ASEA BROWN BOVERY - ABB. Disponível em: <http://new.abb.com/products/
robotics>. Acessado em: 26 mar. 2017.

ASIMO. Advanced Step in Innovative Mobility. Disponível em: <http://asimo.honda
.com>. Acessado em: 11 mar. 2017.
ASIMOV, I. Eu, Robô. Editora Expressão e Cultura. 9a. Edição. Rio de Janeiro. 1972.

________. Isaac Asimov Online. Disponível em <http://www.asimovonline.com>.
Acessado em: 26 mar. 2017.

ATMEL CORP. Disponível em: < http://www.atmel.com/pt/br>. Acessado em: 11 mar.
2017.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Disponível em: <http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/
port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao>. Acessado em: 11 mar. 2017.

BARTNECK, C.; HU, J. Rapid Prototyping for Interactive Robots.In: CONFERENCE
ON INTELLIGENT AUTONOMOUS SYSTEMS, 8., 2004. Proceedings. 2004. p.136145.

147
BATISTA, S.C.F.; BAPTISTA, C. B. F. Learning Object for Linear Systems: Scratch In
Mathematics. International Journal on New Trends in Education and their
Implications, v.5, issue 1, article 08, 2014.

BINI, E.M.; KONSCIANSKI, A. O ensino de programação de computadores em um
ambiente criativo e inovador. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EDUCAÇÃO
EM

CIÊNCIAS,

8.,

2009.

Florianópolis:

2009.

Disponível

em:

<http://posgrad.fae.ufmg.br /posgrad/viienpec/pdfs/675.pdf>. Acessado em: 26 mar.
2017.

BLOCKLY. Disponível em: <https://developers.google.com/blockly>. Acessado em: 26
mar. 2017.

BOEHM, B. A spiral model of software development and enhancement. Computer, v.
21, n. 5, p. 61-72, 1988.

BOSTON DYNAMICS. Disponível em: <http://www.bostondynamics.com>. Acessado
em: 12 mar. 2017.

BR-ARDUINO.ORG. Do LED ao Arduino: aprendendo eletrônica no século 21.
Disponível em:<http://br-arduino.org>. Acessado em: 12 mar. 2017.

BROOKS, F. P. No Silver Bullet: Essence and Accidents of Software Engineering.
Computer. IEEE Computer, vol. 20, n. 4, p. 10-19, 1987.

___________. The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering.
Reading, Addison-Wesley, 1975. 195p.

BUDDE, R. et al. Prototyping - An Approach to Evolutionary Systems
Development, Berlin, Springer-Verlag, 1992.

148
BURNEO, Y. L. et al. Generating New Collaborative Learning Environments In Primary
Education Using Scratch. In: INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION,
RESEARCH AND INNOVATION, 5., 2012. Proceedings. 2012. p.58-66.

BURNETT, M. Software engineering for visual programming languages. Handbook of
Software Engineering and Knowledge Engineering, v. 2, 2001.

CAMPAIGN TO STOP KILLER ROBOTS. Disponível em: <https://www.stopkiller
robots.org>. Acessado em: 11 mar. 2017.
CANSON. Papiers d’inpiration since 1557. Disponível em: <http://pt.canson.com>.
Acessado em: 26 mar. 2017.
ČAPEK, K. Rossum's universal robots. Prague, CZ, 1920. Disponível em:
<http://uploads.worldlibrary.net/uploads/pdf/201106180331rur.pdf>. Acessado em: 26
mar. 2017.

CARDOZO, F. S. et al. Função de distribuição de reflectância bidirecional (FDRB) de
uma superfície vegetada sob diferentes geometrias de visada e condições de
alagamento. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO - SBSR,
15., 2011. Anais. 2011. p.8516.

CARR, M.; VERNER, J. Prototyping and software development approaches.
Department of Information Systems, City University of Hong Kong, Hong Kong, 1997.

CASA

CIVIL.

Disponível

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2016/decreto/D8948.htm>. Acessado em: 12 mar. 2017.

CHANG, S. K. K. Visual languages and visual programming. Perseus Publishing,
1990.

CITILAB. Disponível em:<http://citilab.eu>. Acessado em: 26 mar. 2017.

149
CODE.ORG. Every student in every school should have the opportunity to learn
computer science. Disponível em:<http://code.org/files/Code.orgOverview.pdf>.
Acessado em: 26 mar. 2017.

CRUZ, T. T. S. Uso e benefícios das técnicas de planejamento e gestão de tempo
em projetos de tecnologia da informação e comunicação. São Paulo, 2014. Tese
(Doutorado) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo, FGV, 2014.

DARPA ROBOTIC CHALLENGE. Disponível em: <http://www.darpa.mil/program/
darpa-robotics-challenge>. Acessado em: 11 mar. 2017.

DAVINCI SURGERY. Disponível em: <http://www.davincisurgery.com>. Acessado em:
11 mar. 2017.

DAVIS, A. M. Operational prototyping: A new development approach. Software, IEEE,
v. 9, n. 5, p. 70-78, 1992.

DE AGUIAR, A. F.; LUNARDI, R. C. Aplicação da robótica como instrumento de ensino
através de competições. Semex em Resumos, v. 3, n. 3, 2015.

DELTA-II

ROCKET.

Disponível

em:

<http://www.ulalaunch.com/products_

deltaii.aspx>. Acessado em: 11 mar. 2017.

DE NEZ, E.; DA SILVA, A.; DA SILVA, E. M. Transdisciplinaridade Através da Robótica:
Um relato de experiência na Escola Pública do Estado de Mato Grosso. In:
WORKSHOP DE INFORMÁTICA NA ESCOLA. 2010. Anais. 2010. p. 1433-1436.

DISNEY. The Walt Disney Company. Disponível em: <https://thewaltdisneycompany.
com> Acessado em: 26 mar. 2017.

DRC-HUBO. Disponível em: <http://www.drc-hubo.com>. Acessado em: 11 mar. 2017.

150
DROPBOX. Disponível em: <https://www.dropbox.com>. Acessado em: 26 mar. 2017.

EGUCHI, A. Robotics as a learning tool for educational transformation. In:
INTERNATIONAL

WORKSHOP

TEACHING

ROBOTICS,

TEACHING

WITH

ROBOTICS & INTERNATIONAL CONFERENCE ROBOTICS IN EDUCATION, 4.,
2014. Proceedings. 2014.

ELECTROSCHEMATICS.

Disponível

em:

<http://www.electroschematics.com>.

Acessado em: 02 abr. 2017.

FAL, M.; CAGILTAY, N. E. How scratch programming may enrich engineering
education. In: INTERNATIONAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE. 2.,
2012. Proceedings. 2012. p. 107-113.

FEDER, B. J. He Brought The Robot To Life. The New York Times. March 21, 1982.
Disponível em: <http://www.nytimes.com/1982/03/21/business/he-brought-the-robotto-life.html>. Acessado em: 26 mar. 2017.

FLOYD, C. A systematic look at prototyping. Approaches to prototyping, Berlin, p.
1-18. Springer, 1984.

FSF. FREE SOFTWARE FOUNDATION. Disponível em: <http://www.fsf.org>.
Acessado em: 26 mar. 2017.

FURO. Future Robotics Technology Center. Quince. Disponível em <http://furo.org/
en/works/quince.html>. Acessado em: 26 mar. 2017.

FUTURE OF LIFE INSTITUTE. Disponível em: <https://futureoflife.org>. Acessado
em: 11 mar. 2017.

GERECKE, U.; HOHMANN, P.; WAGNER, B. Educational robotics in a systems design
masters program. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED

151
LEARNING TECHNOLOGIES, 3., 2003. Proceedings. 2003. p. 175-179.
GOGOBOARD. Free your imagination with GoGoBoard. Disponível em:
<http://www.gogoboard.org>. Acessado em: 26 mar. 2017.

GOLDMAN, R.; EGUCHI, A.; SKLAR, E. Using educational robotics to engage innercity students with technology. INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING
SCIENCES, 6., 2004. Proceedings. 2004. p.214-221.

GOMAA, H. The impact of rapid prototyping on specifying user requirements. ACM
SIGSOFT Software Engineering Notes, v. 8, n. 2, p. 17-27, 1983.

GOMES, P. N. N. A robótica educacional como meio para a aprendizagem da
matemática no ensino fundamental. Lavras, 2014. Dissertação (Mestrado) Universidade Federal de Lavras, 2014.

GOOGLE. Disponível em: <https://www.google.com/intl/pt-BR/about>. Acessado em:
26 mar. 2017.

GOOGLE DRIVE. Disponível em: <https://drive.google.com >. Acessado em: 03 abr.
2017.

GOOGLE

PATENTS.

Disponível

em:

<https://patents.google.com/patent/

US2988237A>. Acessado em: 26 mar. 2017.

GPL2. GNU General Public License V2. Disponível em:<http://www.gnu.org
/licenses/gpl-2.0.html>. Acessado em: 26 mar. 2017.
GRAZIANO, A.M., RAULIN, M.L. Research Methods. A Process of Inquiry.
HarperCollins College Publishers, 1993. Disponível em: <http://www.grazianoraulin.com>. Acessado em: 26 mar. 2017.

HC-SR04 ULTRASONIC RANGE FINDER. Disponível em: <https://www.sparkfun.com

152
/products/13959>. Acessado em: 12 mar. 2017.

HTL STEYR. Mechatronik. Disponível em:

<http://www.htl-steyr.ac.at/index.php/

abteilung-me>. Acessado em: 28 abr. 2017.

HUNDHAUSEN, C.D.; BROWN, J. L. What you see is what you code: a 'live' algorithm
development and visualization environment for novice learners. Journal of Visual
Languages and Computing, v.18(1), p. 22-47, 2007.

ICHBIAH, D. Robots: From science fiction to technological revolution. Harry N.
Abrams, 2005. 540p.

IGNITION. Fukushima Rescue Robots and the Men Who Made Them. Disponível
em:

<https://medium.com/ignition-int/fukushima-rescue-robots-and-the-men-who-

made-them-76a80a261a41#.7hb3ujv05>. Acessado em: 26 mar. 2017.

INCE, D. C.; HEKMATPOUR, S. Software prototyping—progress and prospects.
Information and software technology, v. 29, n. 1, p. 8-14, 1987.

INSTRUCTABLES. How to Make an Obstacle Avoiding Arduino Robot. Robots.
Disponível em: <http://www.instructables.com/id/How-To-Make-an-Obstacle-AvoidingArduino-Robot>. Acessado em: 23 abr. 2017.

JOHNSON, J. Children, robotics, and education. Artificial Life and Robotics, v. 7, n.
1-2, p. 16-21, 2003.

KAY, A. The Early History of Smalltalk. ACM SIGPLAN Notices (ACM), Mar. 1993,
v.28 (3), p.69–95.

_______. Squeak Etoys, Children & Learning. VPRI Research Note RN-2005-001,
Viewpoints Research Institute. 2005.

153
KERR, J. et al. Setting the scene: scaffolding stories to benefit middle school students
learning to program. In: IEEE SYMPOSIUM ON VISUAL LANGUAGES AND HUMANCENTRIC COMPUTING, 2013. Sept. 2013.
KHAN

ACADEMY.

Computer

programming.

Disponível

em:

<https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming>. Acessado em:
26 mar. 2017.

KIM, W. S. Advanced kinematic cardboard prototyping for robot development.
IASDR2009 - DESIGN RIGOR & RELEVANCE, 2009. Proceedings. 2009. p. 18-22.

KIRJAVAINEN, A.; NOUSIAINEN, T.; KANKAANRANTA, M. Team structure in the
development of game-based learning environments. In: DIGRA07- DIGITAL GAMES
RESEARCH ASSOCIATION CONFERENCE, 2007. Proceedings. 2007. p. 407-415.

KÖLLING, M. The Greenfoot Programming Environment. ACM Transactions on
Computing Education (TOCE) (ACM), v.10 (4), 2010.

KURFESS, T. R. Robotic and Automation Handbook, Washington, DC, United
States of America, 2005.

LAWITZKY, M.; HERNÁNDEZ, J.R.M.; HIRCHE, S. Rapid prototyping of planning,
learning and control in physical human-robot interaction. Experimental Robotics.
Springer International Publishing, 2013. p. 73-88.

LEGO. Disponível em: <http://www.lego.com/en-us/mindstorms>. Acessado em: 26
mar. 2017.

LEGO EUROPA. Disponível em: <http://shop.lego.com/en-PT/LEGO-MINDSTORMSEV3-31313?fromListing=listing>. Acessado em: 26 mar. 2017.

MACDONALD, E. et al. 3D printing for the rapid prototyping of structural electronics.
Access IEEE, 2014. v. 2, p. 234-242.

154
MALAN D. J., LEITNER, H. H. Scratch for budding computer scientists. ACM SIGCSE
Bulletin, 2007. v.39 n.1. p. 223-227.

MALONEY, J. et al. Scratch: A Sneak Preview. INTERNATIONAL CONFERENCE ON
CREATING, CONNECTING AND COLLABORATING THROUGH COMPUTING, 2.,
2004. Proceedings. 2004. p.104-109. Disponível em: < https://llk.media.mit.edu/
papers/ScratchSneak Preview.pdf>. Acessado em: 26 mar. 2017.

MALONEY, J. et al. Programming by Choice: Urban Youth Learning Programming with
Scratch. ACM SIGCSE Bulletin, 2008. Vol. 40, p.367-371.
MARGOLIS, Michael. Make an Arduino-controlled robot. O’Reilly media, 2012.

MARJI, M. Learn to Program with Scratch: A Visual Introduction to Programming
with Games, Art, Science, and Math. No Starch Press, 2014.

MARS EXPLORATION ROVERS. Disponível em: < http://mars.nasa.gov/mer/home>.
Acessado em: 12 mar. 2017.

MARS SCIENCE LABORATORY ROVER. CURIOSITY ROVER.

Disponível em:

<http://mars.nasa.gov/msl>. Acessado em: 26 mar. 2017.

MARTIN, J. Rapid Application Development. Macmillan Publishing Company, 1991.

MARTINS. A. R. Q. Usando o Scratch para potencializar o pensamento criativo
em crianças do ensino fundamental. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, 2012.

MARTINS, F. N. Introdução ao Controle de Robôs Móveis. NERA / IFES, 2011.
Disponível em:<http://pt.slideshare.net/felipenm/introduo-ao-controle-de-robs-mveis>.
Acessado em: 26 mar. 2017.

155
MBLOCK. Program your app, Arduino Projects and robots by dragging &
dropping. Disponível em: <http://www.mblock.cc>. Acessado em: 26 mar. 2017.

MDF.

Disponível

em:

<http://www.makeitfrom.com/material-properties/Medium-

Density-Fiberboard-MDF>. Acessado em: 12 mar. 2017.

MEDEIROS, A. D.; GONÇALVES, P. C. Robótica educacional de baixo custo: uma
realidade para as escolas brasileiras. In: WIE’2008 - WORKSHOP SOBRE
INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 2008. Anais. 2008.

MERCADO LIVRE. Disponível em: <http://www.mercadolivre.com.br>. Acessado em:
26 mar. 2017.

MIT Technology Review. Disponível em: <https://www.technologyreview.com>.
Acessado em: 05 mar. 2017.

MNR. Mostra Nacional de Robótica. Disponível em: <http://www.mnr.org.br>.
Acessado em: 26 mar. 2017.
MOURZENKO, A. Why we need Throw-away Prototyping? Stack Exchange –
Programmer's. Disponível em: <http://programmers.stackexchange.com/questions/
253574/why-we-need-throw-away-prototyping>. Acessado em: 26 mar. 2017.

NAGATANI, K. et al. Emergency response to the nuclear accident at the Fukushima
Daiichi Nuclear Power Plants using mobile rescue robots. Journal of Field Robotics,
2013. v. 30, n. 1, p. 44-63. Disponível em: <http://www.astro.mech.tohoku.
ac.jp/~keiji/papers/pdf/2013-JFR-Quince-online.pdf>. Acessado em: 26 mar. 2017.

NAUMANN, J. D.; JENKINS, A. M. Prototyping: the new paradigm for systems
development. MIS Quarterly, p. 29-44, 1982.

156
NETO, F. A. A.; CASTRO, T. H. C.; JÚNIOR, A. N. C. Utilizando o Método Clínico
Piagetiano para Acompanhar a Aprendizagem de Programação. In: SIMPÓSIO
BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (SBIE), 2006. Anais. 2006. p. 527
– 536.

NIELSEN, J. Usability engineering. Elsevier, 1994.

NORTHROP GRUMAN RQ-4 GLOBAL HAWK. Disponível em: <http://www.northrop
grumman.com/Capabilities/GlobalHawk/Pages/default.aspx>. Acessado em: 12 mar.
2017.

NRC. National Research Council. Being Fluent with Information Technology.
National Academy Press: Washington DC, EUA. 1999.
O’REILLY MEDIA. Disponível em: <https://www.oreilly.com>. Acessado em: 23 abr.
2017.

OBERMÜLLER, J. Robots as a Tool to get Kids into Programming. Vienna
University of Technology, Vienna, Austria, 2015.

OGHENEOVO, E.E. On the Relationship between Software Complexity and
Maintenance Costs. Journal of Computer and Communications, v. 2, n. 14, p. 1,
2014.

OLABE, J. C. et al. Programming and robotics with Scratch in primary education.
Mendez-Vilas, A. (ed.) Education in a technological world: communicating current
and emerging research and technological efforts, Formatex. p. 356-363, 2011.

OLIMPÍADA

BRASILEIRA

DE

ASTRONOMIA.

<http://www.oba.org.br>. Acessado em: 26 mar. 2017.

Disponível

em:

157
OLIMPÍADA

BRASILEIRA

DE

MATEMÁTICA.

Disponível

em:

<http://www.obm.org.br>. Acessado em: 26 mar. 2017.

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA. Disponível em: <http://www.obr.org.br>
Acessado em: 26 mar. 2017.

OLIVEIRA, E., REIS, L.P. Introdução à Robótica (Inteligente). Disponível em:
<https://web.fe.up.pt/~lpreis/robo2005_06/docs/Intro_robotica.pdf>. Acessado em: 26
mar. 2017.

PACHECO, M. et al. Fable II: Design of a modular robot for creative learning. In:
ROBOTICS AND AUTOMATION (ICRA), IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON,
2015. p. 6134-6139, 2015.

PAPERT, S. Logo: Computadores e Educação. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1985.

_______. Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. Basic Books,
New York, 1980.

_______.Redefining Childhood: The Computer Presence as an Experiment in
Developmental Psychology By Seymour Papert. In: IFIP WORLD COMPUTER
CONGRESS, 8., 1980. Proceedings. Tokyo, Japan and Melbourne, Australia, 1980.
Disponível em: <http://www.papert.org/articles/ RedefiningChildhood.html>. Acessado
em: 26 mar. 2017.

PAPERT, S.; HAREL, I. E. Constructionism. Ablex Publishing Corporation, USA,
1991.

PASSOLD, F. Introdução à Robótica Móvel. Disponível em: <http://docplayer.
com.br/8300705-Introducao-a-robotica-movel-introducao-a-robotica-movel.html>.
Acessado em: 26 mar. 2017.

158
PEIXE BABEL. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/CanalPeixeBabel>.
Acessado em: 12 mar. 2017.

PEPPER.

Disponível

em:

<https://www.ald.softbankrobotics.com/en/press/

gallery/pepper>. Acessado em: 26 mar. 2017.

PEREIRA, G.Q.; COSTA, V.G. O Uso da Robótica Educacional no Ensino
Fundamental: Um estudo de caso preliminar. In: ENACOMP 2010 – ENCONTRO
ANUAL DE COMPUTAÇÃO, 8., 2010.

PLATAFORMA BRASIL. Disponível em: <http://aplicacao.saude.gov.br/plataforma
brasil/login.jsf>. Acessado em: 12 mar. 2017.
POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T. Lean Development Software – An Agile
Toolkit for Software Development Managers. Verlag, Addison-Wesley Longman,
2003.

POPULAR SCIENCE. Teachable Robot Can Remember 200 Commands. p. 78-81.
Agosto, 1962. Disponível em:< https://books.google.com.br/books?id=4SADAAAAM
BAJ&pg=PA79&lpg=PA79>. Acessado em: 26 mar. 2017.

POZZEBON, E.; FRIGO, L.B. Robótica no Processo de Ensino e Aprendizagem. In:
ICBL2013 – INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERACTIVE COMPUTER
AIDED BLENDED LEARNING, 2013. p. 104 -107. 2013.

PREHISTORICFLORIDA.ORG.

Disponível

em:

<http://prehistoricflorida.org>.

Acessado em: 12 mar. 2017.

PRENSKY, M. Programming: The new literacy. Edutopia. v.4 (1), p.49-52, 2008.
Disponível em: <http://www.edutopia.org/literacy-computer-programming>. Acessado
em: 26 mar. 2017.

159
RAMOS, J.J.G. et al. Iniciativa Para Robótica Pedagógica Aberta e de Baixo Custo
para Inclusão Social e Digital no Brasil. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE
AUTOMAÇÃO INTELIGENTE (SBAI), 8., 2007. Anais. 2007.

RAMOS, L.B.C.; ROSA, P.R.S. O ensino de ciências: fatores intrínsecos e extrínsecos
que limitam a realização de atividades experimentais pelo professor dos anos iniciais
do ensino fundamental. Investigações em Ensino de Ciências, v. 13, n. 3, p. 299331, 2016.

RAS. IEEE Robotics and Automation Society. Disponível em: <http://www.ieeeras.org>. Acessado em: 26 mar. 2017.

RASPBERRY PI FOUNDATION. Teach, Learn, and Make with Raspberry Pi.
Disponível em: <https://www.raspberrypi.org>. Acessado em: 26 mar. 2017.

OBR - REGRAS E INSTRUÇÕES - 2016. Disponível em: <http://www.obr.org.br/wpcontent/uploads/2016/03/Regras_pratica_regionais_v1_1_ 2016 .pdf>. Acessado em:
26 mar. 2017.

OBR - REGRAS E INSTRUÇÕES - 2017. Disponível em: <http://www.obr.org.br/wpcontent/uploads/2017/02/Manual_Regras_Pratica_2017_v1_Fev_2017.pdf>.
Acessado em: 26 mar. 2017.

OGHENEOVO, E. On the Relationship between Software Complexity and
Maintenance Costs. Journal of Computer and Communications, v.2, n.14, p.1,
2014.

RESNICK, M.; KAFAI, Y.; MAEDA, J. A networked, media-rich programming
environment to enhance technological fluency at after-school centers in economicallydisadvantaged communities. Proposal to the National Science Foundation. USA,
2003.

160
RESNICK, M. et al. Scratch: programming for all. Communications of the ACM, v.52
n.11, p. 60- 67, Nov. 2009.

RETHINK ROBOTICS. Disponível em: <http://www.rethinkrobotics.com>. Acessado
em: 13 mar. 2017.

REVISTA

FAPESP.

Youtubers

na

Ciência.

Disponível

em:

<http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2016/05/034-037_Youtubers_2
43.pdf?1f3a2b>. Acessado em: 13 mar. 2017.

RMR. Revista Mundo Robótica. Disponível em: <http://www.obr.org.br/revista>.
Acessado em: 26 mar. 2017.

ROBERTO,

L.

A

aprendizagem

baseada

em

problemas

(PBL):

uma

implementação na educação em engenharia na voz dos atores. Tese (Doutorado)
- Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 2005.

ROBOCORE. Disponível em: <http://www.robocore.net>. Acessado em: 26 mar. 2017.

ROBOCUP. Disponível em: <http://www.robocup.org/>. Acessado em: 11 mar. 2017.

ROBOCUP BRASIL. Disponível em: <http://www.robocup.org.br>. Acessado em: 11
mar. 2017.

ROBOCUP INDUSTRIAL. Disponível em: <http://www.robocup.org/domains/4>.
Acessado em: 13 mar. 2017.

ROBOCUP JR. Disponível em: <http://www.robocup.org/domains/5>. Acessado em:
13 mar. 2017.
ROBOCUP WIKI. Disponível em: <http://wiki.robocup.org/Junior>. Acessado em: 7
maio 2017.

161
RODGER, S. H. et al. Enhancing K-12 education with Alice programming adventures.
In: ITICSE '10 - ANNUAL CONFERENCE ON INNOVATION AND TECHNOLOGY IN
COMPUTER SCIENCE EDUCATION, 15., 2010. Proceedings. 2010.

ROYCE, W. W. Managing the development of large software systems. In: IEEE
WESCON, 1970. Proceedings. 1970. p.1-9.

RRL. Rescue Robot League. Disponível em: <http://wiki.robocup.org/wiki/Robot_
League#Rescue_Robot_League_Overview>. Acessado em: 26 mar. 2017.

S4A. Disponível em: <http://s4a.cat/index_pt.html>. Acessado em: 26 mar. 2017.

SAFARI BOOKS. Disponível em: <https://www.safaribooksonline.com>. Acessado
em: 23 abr. 2017.

SALEIRO, M. et al. A Low-Cost Classroom-Oriented Educational Robotics System.
SOCIAL ROBOTICS, p. 74-83, Springer, 2013.

SBA

–

SOCIEDADE

BRASILEIRA

DE

AUTOMÁTICA.

Disponível

em:

Disponível

em:

<http://www.sba.org.br>. Acessado em: 26 mar. 2017.

SBC

–

SOCIEDADE

BRASILEIRA

DE

COMPUTAÇÃO.

<http://www.sbc.org.br>. Acessado em: 26 mar. 2017.

SCHWADE, G. V.; MIZUSAKI, L. E. P.; BARONE, D. A. C. Utilização de PBL no ensino
de robótica móvel para estudantes de Engenharia da Computação. In: COBENGE CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA, 39., 2011. Anais.
2011.

SCRATCH. Imagine, Program, Share. Disponível em: <https://scratch.mit.edu>.
Acessado em: 26 mar. 2017.

162
SCRATCH SOURCE CODE LICENSE. Disponível em:<http://wiki.scratch.mit.edu/
wiki/Scratch_Source_Code_License>. Acessado em: 26 mar. 2017.

SCRATCHX. Play with Experimental Extensions to Scratch! Disponível em:
<http://scratchx.org>. Acessado em: 26 mar. 2017.

SECCHI, H. A. Uma Introdução a Robôs Móveis. NERA / IFES, 2012.

SERRANO, M.; SERRANO, M. Requisitos ao Código: Uma Proposta para o Ensino
da Engenharia de Software no Ensino Médio. In: ER@ BR, 2013. p. 37.

SHU, N. C., Visual Programming Languages: A Perspective and a Dimensional
Analysis.

In:

INTERNATIONAL

SYMPOSIUM

ON

NEW

DIRECTIONS

IN

COMPUTING, 1985. p. 326-334.

SILVA, A. F. RoboEduc: Uma metodologia de aprendizado com Robótica
Educacional. Natal, RN, 2009.

SILVA, A. F. et al. Utilização da Teoria de Vygotsky em Robótica Educativa.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). In: CONGRESO
IBEROAMERICANO DE INFORMATICA EDUCATIVA - RIBIE, 9., 2008.

SKETCH. Disponível em: <https://www.arduino.cc/en/tutorial/sketch>. Acessado em:
23 abr. 2017.

SMITH, B. J. Conceptual graphs as a visual programming language for teaching
programming. In: IEEE SYMPOSIUM ON VISUAL LANGUAGES AND HUMANCENTRIC COMPUTING (VL/HCC), 2009, p. 258-259.

SNAP!. Disponível em: <https://snap.berkeley.edu>. Acessado em: 26 mar. 2017.

163
SOFTBANK ROBOTICS. Disponível em: <https://developer.softbankrobotics.com>.
Acessado em: 13 mar. 2017.

SOLTANZADEH, A. H.; SOLTANZADEH, M.; EMAMI, M. RoboCupRescue 2011Robot League Team AriAnA, Iran, 2013.

SOMMERVILLE, I. Software Engineering. Pearson Addison-Wesley, 9. ed., Boston,
USA, 2011.

STEFFEN, H. H. Robótica pedagógica na educação: Um recurso de comunicação,
regulagem e cognição. Dissertação (Mestrado) - Escola de Comunicação e Artes,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

TAHDEL. The American Heritage Dictionary of the English Language. Disponível em:
<https://ahdictionary.com/word/search.html?q=robot>. Acessado em: 26 mar. 2017.

TAKAHASHI, T.; SHIMIZU, M. How can the RoboCup Rescue Simulation contribute to
emergency preparedness in real-world disaster situations? In: ROBOT SOCCER
WORLD CUP. Springer International Publishing, 2014. p. 295-305.

TATE, G. Prototyping: helping to build the right software. Information and Software
Technology, 1990. v. 32, n. 4, p. 237-244.

TECHMAKE.COM. Disponível em: <http://www.techmake.com>. Acessado em: 13
mar. 2017.
THINGNOVATION Robotics. Disponível em: <http://thingnovation.com/robotics
.html>. Acessado em: 13 mar. 2017.

TORCATO, P. O robô ajuda? Estudo do Impacto do uso de Robótica Educativa como
Estratégia de Aprendizagem na

disciplina de aplicações informáticas.

CONGRESSO INTERNACIONAL DE TIC E EDUCAÇÃO, 2012. p. 2578-2583.

In:

164
UNIFIEO. Disponível em: <http://www.unifieo.br>. Acessado em: 13 mar. 2017.

UNIMATION WESTINGHOUSE. Unimate PUMA Mark III Robot 700 Series Models
761/762 Equipment Manual 398Z1, 1986. ch.2 pg.4.

VALERA, A.; SORIANO, A.; VALLÉS, M. Plataformas de Bajo Coste para la
Realización

de

Trabajos

Prácticos

de

Mecatrónica

y

Robótica.

Revista

Iberoamericana de Automática e Informática Industrial RIAI, 2014. v. 11, n. 4, p.
363-376.

VANDEVELDE, C. et al. Overview of technologies for building robots in the classroom.
In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS IN EDUCATION, 2013. p. 122130.

WAYMO. Disponível em: <https://waymo.com>. Acessado em: 13 mar. 2017.

WELLS, S.; WARELOW, P.; JACKSON, K. Problem based learning (PBL): A
conundrum. Contemporary Nurse, 2009, v. 33, n. 2, p. 191-201.

WILSON, A.; HAINEY, T.; CONNOLLY, T. Evaluation of computer games developed by
primary school children to gauge understanding of programming concepts. In:
EUROPEAN CONFERENCE ON GAMES-BASED LEARNING (ECGBL), 6., 2012. p.
4-5.

WILSON, A.; MOFFAT, D. C. Evaluating Scratch to introduce younger
schoolchildren to programming school of engineering and computing. Glasgow
Caledonian University, Glasgow, Scotland, United Kingdom, 2010.

WING, J. M. Computational thinking. Communications of the ACM, v. 49, n. 3, p. 3335, 2006.

165
WIRTHY, N. The Programming Language Pascal. Acta Informatica, v.1., p. 35-63,
1971.

WSKITS. Disponível em: <http://wskits.com.br>. Acessado em: 13 mar. 2017.

WYFFELS, F.; HERMANS, M.; SCHRAUWEN, B. Building robots as a tool to motivate
students into an engineering education. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ROBOTICS IN EDUCATION (RIE 2010), 1., 2010. Proceedings. 2010. p.113–116.

XXXI JOGOS OLÍMPICOS DE VERÃO 2016. Disponível em: <https://www.
olympic.org/rio-2016>. Acessado em: 13 mar 2017.

YL-70

TRACK

SENSOR.

Disponível

em:

<http://bdspeedytech.com/

index.php?route=product/product&product_id=1898>. Acessado em: 13 mar 2017.

YOUTUBE. Disponível em: <https://www.youtube.com>. Acessado em: 13 mar 2017.

166

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO - COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
.....................................................................................................................................................................................
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA
1. NOME DO INDIVÍDUO: ____________________________________________________________________
Documento de identidade Nº: _______________ Sexo: [ M ] [ F ]
Data de nascimento: ____/____/________
Endereço: __________________________________________________________ Nº ______ APTO _______
Bairro: ________________ Cidade:_________________ CEP: __________________ Telefone: _____________
2. RESPONSÁVEL LEGAL:
___________________________________________________________________________
Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.):
_____________________________________________________
Documento de identidade Nº: ______________ Sexo: M F Data de nascimento: ____/____/_____
Endereço:___________________________________________________________ Nº _________ APTO _____
Bairro: __________________Cidade: _________________CEP: _________________ Telefone: _____________
.....................................................................................................................................................................................
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1. Título do Projeto de Pesquisa: Prototipação Evolucionária no Apoio à Robótica Educacional: Um Experimento
com Alunos do Ensino Fundamental Público.
2. Pesquisador Responsável: Cassiano Macedo
3. Cargo/Função: Pesquisador principal
4. Avaliação do risco da pesquisa:
RISCO MÍNIMO [X] RISCO BAIXO [ ] RISCO MÉDIO [ ] RISCO MAIOR [ ]
(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo)
5. Duração da Pesquisa: 35 dias aproximadamente.
.....................................................................................................................................................................................
III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A
PESQUISA, CONSIGNANDO
1. Justificativa e os objetivos da pesquisa: Este trabalho é inédito na área da Engenharia de Software quanto
ao uso da “prototipação evolucionária” com a robótica, e procura prover um conhecimento aos alunos do ensino
público um ferramental educacional avançado frente ao que é provido atualmente pelo Estado. O objetivo desta
pesquisa é o estudo dos métodos de programação de computadores, como a “prototipação evolucionária“, na
execução de projetos de robótica educacional em um cenário de competição com alunos do ensino fundamental
público.
2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos que são
experimentais: Serão realizadas entre 8 a 10 aulas expositivas e práticas/experimentais de 2h de duração cada,
sobre Programação de Computadores e Robótica, com o propósito de realizar o ensino destas disciplinas. Haverá
captura de fotos e/ou filmagem dos alunos participantes durante o experimento. Procedimentos experimentais:
(a) Programação do robô por meio do software mBlock com notebooks. (b) Provas de competição de robótica com
a finalidade de avaliar a efetividade da programação realizada pelos alunos. (c) Emissão de relatório aos
responsáveis e à instituição de ensino com os resultados alcançados pelos alunos participantes.
3. Desconfortos e riscos esperados: Pode ocorrer, de forma rara, pela manipulação indevida de alguns
componentes do robô, elétricos ou eletrônicos, algum pequeno ferimento, como o aluno/sujeito da pesquisa ter
seu dedo levemente espetado por algum fio ou placa eletrônica, mas não havendo risco de choque elétrico.
4. Benefícios que poderão ser obtidos: Aprendizado dos conceitos básicos de robótica e eletrônica; Aprendizado
dos conceitos básicos de lógica e programação de computadores; Aprendizado sobre competições de Robótica
Educacional, com possibilidade de participação no futuro de competições como a Olimpíada Brasileira de Robótica
(OBR); Caso seja verificada a efetividade do processo de “prototipação evolucionária”, o aluno que não receber
este conteúdo, por fazer parte do grupo de controle, será convidado a realizar aulas extras visando o aprendizado
do novo processo.

167
.....................................................................................................................................................................................
IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA:
1. Você terá acesso, a qualquer tempo, às informações sobre os procedimentos, riscos e benefícios relacionados
a esta pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas, no contato com orientando / pesquisador: Cassiano
Macedo, telefone 9.5300-4556, e-mail: cassianomac@gmail.com ou com o orientador / pesquisador responsável:
Prof. Dr. Plínio T. Aquino Jr., e-mail: plinio.aquino@fei.edu.br, telefone (11) 9-9651-3607.
2. Qualquer queixa ou reclamação poderá ser enviada também à Ouvidoria do Centro Universitário FIEO
(ouvidoria@unifieo.br), ou pelo telefone: (11) 3651-9938. Dúvidas quanto aos procedimentos éticos da pesquisa
poderão ser sanadas no Comitê de Ética em Pesquisa (cep@unifieo.br) ou pelo telefone: (11) 3651-9978;
3. “Você poderá desistir da pesquisa cientifica quando quiser, tendo a liberdade de retirar seu consentimento a
qualquer momento, sem precisar dar explicações”;
4. Você tem salvaguardada a confidencialidade, sigilo e privacidade de seus dados, sendo que sua imagem e
nome não serão divulgados em momento algum. De fato, os dados obtidos nos testes serão apresentados somente
como médias e de forma anônima.
5. Você não terá nenhuma despesa e não receberá nenhuma remuneração.
.....................................................................................................................................................................................
VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Eu, ________________________________________________, declaro que, após convenientemente esclarecido
pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto que meu filho participe do presente Projeto de
Pesquisa, ciente que devo receber uma cópia deste documento.

São Paulo, ______de __________________ de 2016

_____________________________
Assinatura do sujeito da pesquisa
ou responsável legal

_______________________________
Assinatura do orientando / pesquisador
(carimbo ou nome legível)

.....................................................................................................................................................................................
VIII – TERMO DE ASSENTIMENTO
Eu, ____________________________________________________, na qualidade de menor convidado, após
consentimento do responsável legal, também aceito participar da pesquisa como voluntário.

_______________________________
Assinatura do menor

Nota:
1. O documento no formato PDF se encontra acessível por meio do Link:
http://bit.ly/2n84SmY.
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Apêndice B – Questionário “ Conhecendo Você! ”

Nota:
1. O documento no formato PDF se encontra acessível por meio do Link:
http://bit.ly/2n84SmY.
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Apêndice C – Questionário “ Sua Opinião Conta! ”

Nota:
1. O documento no formato PDF se encontra acessível por meio do Link:
http://bit.ly/2n84SmY.
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Apêndice D – Formulário de Medição de Tempo (FMT)

Nota:
1. O documento no formato PDF se encontra acessível por meio do Link:
http://bit.ly/2n84SmY.
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Apêndice E – Formulário de Contagem de Pontos (FCP)

Nota:
1. O documento no formato PDF se encontra acessível por meio do Link:
http://bit.ly/2n84SmY.
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Apêndice F – Guia de Consulta do Processo ROPE

Nota:
1. O documento no formato PDF se encontra acessível por meio do Link:
http://bit.ly/2n84SmY.
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Apêndice G – Biblioteca de Comandos M-Block (continua)
a) visão geral dos blocos de comando desenvolvidos para o experimento:

b) detalhamento dos blocos de acionamento dos servomotores – modo lento:

c) detalhamento dos blocos de acionamento dos servomotores – modo controlado:
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Apêndice G – Biblioteca de Comandos M-Block (conclusão)
d) detalhamento dos blocos de acionamento dos sensores de linha e distância:

e) detalhamento dos blocos de sinalização do robô – vítima detectada:

f) blocos de variáveis e de mudança de estado:

Nota:
1. A biblioteca no formato SB2 se encontra acessível por meio do Link:
http://bit.ly/2n84SmY.
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Apêndice H – Dificuldade de Execução (DX)

Nota:
1. O documento no formato PDF se encontra acessível por meio do Link:
http://bit.ly/2n84SmY.
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Apêndice I – Esquema Eletrônico do Robô Móvel (continua)
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Apêndice I – Esquema Eletrônico do Robô Móvel (conclusão)
LISTA DE COMPONENTES
ITEM

COMPONENTE

A

01 Placa microcontroladora Arduino UNO

B

01 Módulo ponte H (Motor Shield) – L298N

C

01 Módulo infravermelho detector de linha de 4 Canais – YL70

D

02 Sensores infravermelho do módulo YL70

E

01 Módulo sensor de distância ultrassônico – HC-SR04

F

02 Motores DC 3-6v com caixa de redução e eixo duplo

G

01 Bateria 9v alcalina com cabo adaptador

H

01 Suporte para 5 pilhas AA + pilhas

I

20 Cabos tipo Jumper macho e fêmea com 20cm

Notas:
1. Os documentos no formato PDF estão acessíveis pelo link: http://bit.ly/
2n84SmY.
2. Literatura auxiliar para a montagem do robô:
a. projeto How to Make an Obstacle Avoiding Arduino Robot, acessível pelo
link:

http://www.instructables.com/id/How-To-Make-an-Obstacle-

Avoiding-Arduino-Robot/ (gratuito)
b. livro online Make na Arduino-Controlled Robot, acessível pelo link:
https://www.safaribooksonline.com/library/view/make-an-arduinocontrolled/9781449344368/ (gratuito por 10 dias, após assinatura)
3. O esquema foi projetado por meio do software Fritzing (2017).
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Apêndice J – Elementos Mecânicos do Robô Móvel
LISTA DE COMPONENTES MECÂNICOS
ITEM

DESCRIÇÃO

02 Rodas de borracha para os servomotores

01 Roda livre de metal

01 Chassi de madeira

10 Parafusos e porcas

Nota:
1. O documento no formato PDF está acessível pelo link: http://bit.ly/2n84SmY.
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Anexo A – HC-SR04 Ultrasonic Range Finder (continua)
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Anexo A – HC-SR04 Ultrasonic Range Finder (conclusão)

Fonte: www.elecfreaks.com (2017)
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Anexo B – Esquema Eletrônico – Arduino UNO Rev3

Fonte: www.electroschematics.com (2017)
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Anexo C - Carta Aberta FLI
AUTONOMOUS WEAPONS:
AN OPEN LETTER FROM AI & ROBOTICS RESEARCHERS
This open letter was announced July 28 at the opening of the IJCAI 2015 conference on July 28.

Autonomous weapons select and engage targets without human intervention. They
might include, for example, armed quadcopters that can search for and eliminate people
meeting certain pre-defined criteria, but do not include cruise missiles or remotely piloted
drones for which humans make all targeting decisions. Artificial Intelligence (AI) technology
has reached a point where the deployment of such systems is — practically if not legally —
feasible within years, not decades, and the stakes are high: autonomous weapons have been
described as the third revolution in warfare, after gunpowder and nuclear arms.
Many arguments have been made for and against autonomous weapons, for example
that replacing human soldiers by machines is good by reducing casualties for the owner but
bad by thereby lowering the threshold for going to battle. The key question for humanity today
is whether to start a global AI arms race or to prevent it from starting. If any major military
power pushes ahead with AI weapon development, a global arms race is virtually inevitable,
and the endpoint of this technological trajectory is obvious: autonomous weapons will become
the Kalashnikovs of tomorrow. Unlike nuclear weapons, they require no costly or hard-toobtain raw materials, so they will become ubiquitous and cheap for all significant military
powers to mass-produce. It will only be a matter of time until they appear on the black market
and in the hands of terrorists, dictators wishing to better control their populace, warlords
wishing to perpetrate ethnic cleansing, etc. Autonomous weapons are ideal for tasks such as
assassinations, destabilizing nations, subduing populations and selectively killing a particular
ethnic group. We therefore believe that a military AI arms race would not be beneficial for
humanity. There are many ways in which AI can make battlefields safer for humans, especially
civilians, without creating new tools for killing people.
Just as most chemists and biologists have no interest in building chemical or biological
weapons, most AI researchers have no interest in building AI weapons — and do not want
others to tarnish their field by doing so, potentially creating a major public backlash against AI
that curtails its future societal benefits. Indeed, chemists and biologists have broadly supported
international agreements that have successfully prohibited chemical and biological weapons,
just as most physicists supported the treaties banning space-based nuclear weapons and
blinding laser weapons.
In summary, we believe that AI has great potential to benefit humanity in many ways,
and that the goal of the field should be to do so. Starting a military AI arms race is a bad idea,
and should be prevented by a ban on offensive autonomous weapons beyond meaningful
human control.
Fonte: www.futureoflife.org (2017)
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Anexo D – Diagrama de Evolução da Baleia-Azul

Fonte: prehistoricflorida.org (2017)
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Anexo E – Esquema Eletrônico – YL-70 Track Sensor

- Módulo de controle:

- Módulo do sensor:

Fonte: www.uctronics.com (2017)

