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RESUMO 
 
 
 

Esta pesquisa relaciona-se com o percurso de participação de estudantes do Ensino Fundamental da Rede Municipal 
de João Pessoa-PB (RMJP) em competições de robótica. Objetiva problematizar, a partir de narrativas e análises, o 
processo educacional de projetar, construir e apresentar artefatos robóticos/mecatrônicos na modalidade RoboCup 
Jr (OnStage), bem como os impactos gerados nos sujeitos envolvidos diretamente na ação (estudantes, professores 
de Artes Visuais, coreógrafos e monitores de informática do Ensino Fundamental da RMJP). O referencial teórico é 
fundamentado nos princípios da Educação da Cultura Visual e da Robótica Educacional. O conceito de visualidade 
interativa reúne as noções de visualidade, teatralidade e musicalidade, associados ao entendimento de interatividade 
como o modo de percepção das ações entre robôs e humanos, provocando reação no público.  No caso desta 
pesquisa, pode ser compreendido como um conjunto de ações reflexivas e interativas, que envolvem o ato de 
projetar, de construir e de apresentar robôs em campeonatos específicos da categoria. O público investigado envolve 
duas equipes colaboradoras, da RMJP, que participaram da versão 2015 do evento, realizada no período de 
27/10/2015 a 01/11/2015, na cidade de Uberlândia/MG. A escolha foi baseada nos critérios de envolvimento com a 
dinâmica, sendo uma iniciante e outra com experiência significativa na competição. Os caminhos investigativos e de 
reflexão foram organizados por intermédio de grupos focais, de entrevistas, de registros visuais e audiovisuais, de 
anotações e de observações etnográficas. Alguns princípios da a|r|tografia são usados para inserir produções visuais 
pessoais junto com o texto escrito. Verifica-se, entre outras ponderações, que os projetos robóticos favorecem as 
relações sociais, o interesse dos estudantes, possibilidades de inserção no mercado de trabalho mecatrônico, 
ajudando a qualificar e gerar visibilidade à escola pública. A Robótica Educacional, na RMJP, é demarcada por 
interesses empresariais, competitivos e educacionais construídos em torno da competição RoboCup Jr Dance 
(OnStage). 
 
Palavras-chave: visualidade interativa - Ensino de Artes Visuais – Ensino Fundamental - Robótica Educacional - 
RoboCup Jr Dance/onstage 
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RESUMEN 
 
 

Esta investigación se refiere a los estudiantes de la escuela primaria a participar curso de la Red Municipal de João 
Pessoa-PB (RMJP) en competiciones de robótica. Tiene como objetivo discutir, de la narrativa y el análisis, el proceso 
educativo para diseñar, construir y presentar el dispositivo robótico / mecatrónica en el modo de RoboCup Jr 
(OnStage), así como los impactos sobre las personas que participan directamente en la acción (estudiantes, 
profesores de artes visuales , coreógrafos y monitores de ordenador RMJP fundamental de Educación). El marco 
teórico se basa en los principios de la Educación y Cultura Visual Robótica Educacional. El concepto de la visualidad 
interactiva reúne a las nociones de teatralidad visualidad y la musicalidad asociados con la interactividad de la 
comprensión como la reacción del público a los movimientos de los robots. En el caso de esta investigación, se 
puede entender como un conjunto de acciones reflexivas e interactivos, que implica el acto de diseñar, construir y 
presentar los robots en la categoría campeonatos específica. La investigación pública implica dos equipos que 
colaboran, RMJP, que participaron en la versión 2015 del evento, celebrado del 27/10/2015 al 11/01/2015 en la 
ciudad de Uberlândia / MG. La elección se basó en criterios de participación con la dinámica, uno para principiantes 
y otro con una importante experiencia en la competición. Los caminos y la reflexión de investigación se organizaron 
a través de grupos focales, entrevistas, registros visuales y audiovisuales, notas y observaciones etnográficas. 
Algunos principios de la | r | grafía se utilizan para introducir producciones visuales personales junto con el texto 
escrito. Comprueba que, entre otras consideraciones, que los proyectos robóticos favorecen las relaciones sociales, 
el interés de los estudiantes, la capacidad de entrar en el mercado de trabajo mecatrónico, ayudando a calificar y 
generar visibilidad a la escuela pública. Los Robótica Educacional en RMJP está marcado por negocios, competencia 
y los intereses educativos construidos en torno a la competencia RoboCup Jr Dance (OnStage).  
 
Palabras clave: visuales interactivos - Enseñanza de las artes visuales - Enseñanza fundamental -  Robótica 
Educacional – RoboCup Jr Dance/onstage 
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Sempre gostei1 de novidades e do desafio de ampliar as limitações do meu repertório pessoal. Moran (2013) 

define a prática pedagógica como uma procura constante de conhecimento. Ele também afirma que pesquisar, 

ensinar e aprender formam uma tríade indissolúvel, presente em todas as etapas processo educativo e nos seus 

agentes. O professor que pesquisa é instigado a refletir sobre suas ações e reações, gerando relações mais 

significativas. O processo de elaboração desta pesquisa é pertinente à aventura de pesquisar, de ensinar e de 

aprender a partir da Robótica Educacional (RE). Nesta perspectiva, a prática docente direcionou-me à iniciativa de 

compreender especificidades da tecnologia e, mais profundamente, da robótica, inserida no cenário educativo, 

especificamente voltado para competições de robótica. 

O termo tecnologia utilizado nesse trabalho, segue a definição apresentada por Kenski (2008), que o entende 

como um agrupamento de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à 

utilização de um equipamento em determinado tipo de atividade. Esta autora defende que as tecnologias são tão 

antigas quanto a espécie humana, que são inventadas a partir da capacidade “engenhosa” da humanidade. Afirma, 

ainda, que cada época é marcada por adventos tecnológicos que ajudam a garantir a sobrevivência humana. 

Minha relação com a Robótica Educacional ocorreu durante o ano letivo de 2014. Nesse momento, houve um 

crescimento da presença das equipes de robótica nas Escolas Municipais de João Pessoa EMJP participantes de 

competições nacionais e internacionais, especialmente na categoria Dança com robôs (OnStage). Diante disso, fui 

convidada pela coordenação da Robótica Educacional da Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB (PMJP), para 

assessorar a equipe “RoboApolo”, no tocante à “estética de robôs”. Essa equipe pertence à Escola Municipal 

                                                             
1 Aqui, na leitura desse texto, existe a construção da palavra em 1ª pessoa, que não descarta, porém, as vozes que podem vir incluídas nos momentos 
do levantamento e da escrita dos dados pesquisados, além das contribuições oriundas dos estudos realizados durante todo o processo. 
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Apolônio Sales de Miranda, localizada no bairro de Cruz das Armas, nesta cidade. Essa instituição tem um 

envolvimento relevante em campeonatos com esse perfil. O objetivo do convite foi a realização de oficinas sobre 

materiais e técnicas a fim de se produzir a caracterização artística de robôs construídos para uma competição 

internacional, a ROBOCUP2 - 2014 (Figura 1), um evento que busca incentivar o avanço das pesquisas, a divulgação 

científica nas áreas de robótica e a inteligência artificial (IA).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RoboCup organiza competições de alcance regional, nacional e internacional, em categorias diversas, que 

atendem desde crianças do Ensino Fundamental até Pós-graduandos e pesquisadores. Nesse evento, a organização 

é feita por diferentes ligas para atender as especificidades das faixas etárias dos envolvidos. A liga Junior é a de 

maior atuação das EMJP. O interesse maior dessa liga é o de introduzir a prática da robótica no universo das crianças 

e de jovens. 

                                                             
2 Para obter mais informações sobre a RoboCup, consultar: <http://www.RoboCup.org.br/> Acesso 21 março 2015. 

Figura 01: Cartaz de divulgação da Versão 2014 da RoboCup   
Fonte: http://mnr.org.br/edicoes_anteriores/2014/images/ RoboCup-SiteMNR.JPG 

 

http://www.robocup.org.br/
http://mnr.org.br/edicoes_anteriores/2014/images/%20RoboCup-SiteMNR.JPG
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Em entrevista com a coordenação do evento, obtive a seguinte informação a respeito dos interesses da liga 

RoboCup Jr:  

 

A categoria valoriza essa questão da interação, como a ideia da RoboCup Junior, que abrange os alunos 
do Ensino Fundamental, Médio e Técnico. Traz a ideia de que a robótica inicie por esses laços e que 
eles deem continuidade depois, até chegar à universidade, para que o Brasil possa formar cada vez 
mais na obótica. Essa é a ideia da RoboCup em si: introduzir o gosto e interesse pela robótica. Então a 
ideia da liga junior é introduzir a robótica nesses espaços, reunindo dança com robôs, futebol de robôs, 
resgate B e o CoSpace, que é uma modalidade só de programação. E também vai sair o vencedor da 

OBR, CBR e eles vão garantir vagas para participar na mundial. Assim, a concepção da liga junior é 
fazer com que a robótica entre o quanto antes no meio escolar. (CABRAL, 2015).3 

 

A RoboCup Junior possui uma subdivisão em categorias: Soccer Challenge (futebol com robôs), Rescue 

Challenge (resgate) e Dance Challenge (dança com robôs), sendo esta última o foco dessa pesquisa. 

Durante as oficinas realizadas com a equipe “RoboApolo”, pude perceber algumas peculiaridades do 

encaminhamento traçado pelo grupo para a competição. O tema escolhido para a apresentação foi a musicalidade 

brasileira. Usando quatro ritmos: hip hop, forró, frevo e o samba, as crianças criaram uma apresentação rica em 

elementos e coreografada no tempo e no espaço delimitados pelas regras da competição. Nesse período de convívio 

com a equipe, tive a oportunidade de participar de uma formação sobre iniciação à Robótica Educacional, oferecida 

pela PMJP, para professores e monitores com interesse nesse campo. Também pude vivenciar especificidades do 

campeonato RoboCup 2014, (Figura 2), versão mundial, realizado no Centro de Convenções de João Pessoa/PB.  

                                                             
3 Coordenadora da RoboCup Jr Dance (OnStage), versão 2015. Entrevista concedida em 30 outubro 2015, Uberlândia/MG 
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Esta experiência fez surgir diversas possibilidades, uma vez que passei a conviver com equipes de vários 

países, aprendendo sobre suas culturas e modos de conceber, construir e manusear protótipos de robôs. A cada dia 

do evento pude apreciar a riqueza de temas e a vibração do público nas apresentações. Diante dessa oportunidade 

inicial de contato com a Robótica Educacional, comecei a refletir sobre algumas questões sobre o processo de 

construção de robôs, associado às demandas educacionais nas EMJP.  

Outro motivo que justifica a importância dessa pesquisa é o histórico ativo de participação e alcance de 

resultados na RoboCup pelas equipes das EMJP. De acordo com análise dos relatórios cedidos pela coordenação 

da Robótica Educacional da PMJP, as conquistas vêm tomando um crescimento considerável a cada ano de 

Figura 2: Apresentação da EMEF Apolonio Sales na Mundial de 2014 
Fonte: arquivo da autora 
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participação. A implementação da Robótica Educacional nas EMJP se deu desde o ano de 2007, porém, diante 

desses registros oficiais, destacamos apenas conquistas mais atuais para pontuar o alcance desse processo: 

 

- O primeiro lugar no Mundial de Dança de Robôs na categoria Super Team, em 2014; 

- O bicampeonato Brasileiro na categoria Dança de Robôs, em 2013 e 2014; 

- O vice-campeonato Brasileiro na categoria Resgate “B”, em 2014; 

- Por três anos consecutivos, as escolas municipais de João Pessoa/PB são as instituições públicas mais bem 

colocadas na categoria Resgate “A”, no Campeonato Brasileiro de Robótica (CBR) em 2012, 2013 e 2014. 

 

Outro dado a ser ressaltado é que a Paraíba foi o Estado com maior quantidade de escolas participantes nas 

modalidades práticas na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), em 2014 e o segundo em quantidade de 

participantes, ficando atrás, apenas, de São Paulo. Na modalidade teórica (prova de programação de robôs), foram 

4.074 alunos e, na prática, 289 equipes. Esses dados foram encontrados na Revista Oficial da Olimpíada Brasileira 

de Robótica: Mundo Robótica4 (Figura 3). 

 

 

 

 

                                                             
4Disponível em: revista mundo Robótica 3, 2014, p. 14.http://< www.obr.org.br/wp-ontent/uploads/2014/04/mundo-robotica- 3-baixa.pdf Mundo Robótica-
2014/O ano da Robótica na Olimpíada Brasileira de Robótica. Ano 01/n° 3> Acesso em 03 março 2015 

http://www.obr.org.br/wp-ontent/uploads/2014/04/mundo-robotica-
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Compreendo a diversidade de possibilidade dos estudos pautados nas tecnologias, contudo, esta pesquisa 

terá como cerne o “olhar” de uma professora de Artes Visuais5 para as possíveis relações entre a robótica e as artes, 

motivadas pelos campeonatos da categoria e suas intervenções no contexto das EMJP. Destaco que as pretensões 

desta pesquisa não são direcionadas para um estudo em robótica elaborado por especialistas desse campo, isto é, 

não se trata de uma investigação pautada na ótica da engenharia eletrônica, mecânica, da computação, da 

                                                             
5 O uso do termo Artes Visuais com letras maiúsculas, refere-se à disciplina no currículo escolar brasileiro. 

Figura 3: Estados brasileiros com maiores participações na CBR/OBR 2014 revista mundo Robótica 3, 2014, p.14   
Fonte: http:<//www.obr.org.br/wp-content/uploads/2014/04/mundo-robotica-3-baixa.pdf> 

 
 

http://www.obr.org.br/wp-content/uploads/2014/04/mundo-robotica-3-baixa.pdf
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mecatrônica ou mesmo da automação. Também não abrange todas as possibilidades de utilização da Robótica 

Educacional como ferramenta pedagógica em parceria com as disciplinas curriculares e em sala de aula.  

Pretendo investigar, apenas, alguns processos de criação de visualidades e interações com robôs para a 

participação em campeonatos de dança da categoria supracitada, relacionando-os com as vivências de estudantes, 

monitores de informática, coreógrafos e professores de Artes Visuais, no Ensino Fundamental nas Escolas 

Municipais de João Pessoa/PB. 

Trata-se, sim, de uma análise da robótica na perspectiva da arte/educação, ou seja, esta pesquisa interessa-

se pelas relações educacionais que se estabelecem entre professores de Artes Visuais, coreógrafos, monitores de 

informática e estudantes. Interessa-se, também, pelas ações de projetar, construir e apresentar os protótipos durante 

as competições de dança com robôs. Esta pesquisa enfoca os processos educacionais e o robô como um produto 

ou como um artefato visual. Não dissocia processo do produto, mas o articula de modo a enaltecer os diferentes 

processos educacionais vivenciados que culminam na produção do robô e sua apresentação na competição. É, em 

suma, uma pesquisa em arte/educação interessada nas relações educacionais e institucionais que envolvem a 

robótica, associada com a realização de campeonatos na modalidade dança com robôs6 (OnStage).  

Esclarecidas as pretensões desta pesquisa, faz-se necessário ressaltar o conceito de robótica adotado nesse 

trabalho. Pode ser entendido como um campo que entrelaça diversas áreas no estudo dos processos de produção 

e uso dos robôs (RIBEIRO, 2006).  

                                                             
6 Até o ano de 2015 a categoria era nomeada por RoboCup Jr Dance, a partir de 2016 o título foi alterado e a competição é denominada pelo termo 
RoboCup Jr OnStage (no palco). Outras informações e comentários acerca desta mudança estão inseridos no módulo 3 desta pesquisa.  
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Como nosso interesse envolve a Robótica Educacional, cabe, também, explicitar esse conceito. Pode ser 

compreendida como uma atividade desenvolvida no ambiente escolar, usando kits robóticos ou sucatas, para a 

construção de robôs de modo individual ou coletivo. O trabalho envolve também a montagem e a programação dos 

protótipos (CABRAL, 2010). 

De acordo com a coordenação da Robótica Educacional da PMJP, as aulas de robótica são realizadas 

semanalmente nas salas de informática. Os responsáveis por essa mediação, na maioria das escolas da rede, são 

os monitores de informática que, em parceria com professores, diretores e equipe pedagógica, traçam metas e 

encaminhamentos para o uso de tal recurso tecnológico.  

A coordenação ainda ressalta que os encaminhamentos metodológicos utilizados nas aulas de robótica têm 

como foco a “melhoria” do processo de ensino e de aprendizagem das escolas a partir da atuação da robótica, em 

parceria com as disciplinas estudadas. Também colaboram com o desenvolvimento de projetos sobre um tema de 

interesse do grupo envolvido e a submissão desses resultados em competições de alcance regional, nacional e até 

mundial.  

Diante do exposto pela coordenação, a proposta dessa pesquisa também averigua os impactos da Robótica 

Educacional na formação dos estudantes, monitores de informática e professores de Artes Visuais da PMJP. 

Entendemos como impacto as possíveis contribuições e conhecimentos compartilhados e vivenciados pelos agentes 

em foco, durante os processos educativos com os robôs.  

Em 2015, participaram da RoboCup Jr Dance (OnStage) quatro equipes da PMJP. Essa categoria é o cerne 

da presente pesquisa, pois esse espaço estabelece como critério básico de participação, de acordo com o site7 do 

                                                             
7A pretensão de relacionar arte e robótica está disponível em: <  http://www.RoboCup.org.br/ > Acesso em 03 março 2015 

http://www.robocup.org.br/


 30 

evento, a relação entre a robótica e a arte. O site supracitado revela que o objetivo dessa categoria é que as equipes 

criem uma apresentação de dois minutos coreografada, com uma música, dando atenção especial para a construção 

e programação dos robôs. Os integrantes de cada equipe devem interagir com os robôs. Um corpo de jurados decide 

os vencedores baseados em diversos critérios como programação, inovação, caracterização e coreografia. Os robôs 

devem ser autônomos e vestidos com um traje temático condizente com o assunto escolhido, além de se movimentar 

em “harmonia criativa”, obedecendo o espaço e tempo pré-estabelecidos nos critérios de julgamento.  

Para os interesses dessa pesquisa, que envolve uma análise da robótica pela perspectiva da arte/educação, 

a ênfase é direcionada na averiguação dos possíveis processos, artefatos robóticos/mecatrônicos e impactos 

gerados nos agentes envolvidos. Os processos correspondem às etapas de projetar, construir e apresentar robôs. 

A apresentação dos robôs no palco da competição RoboCup Jr Dance (OnStage) é o momento de visibilidade e 

valorização do dispositivo robótico/mecatrônico, ou seja, a engrenagem mecanizada em movimento. A análise dos 

dispositivos está focada na sua condição de artefato visual e na sua atuação em interação com humanos. No tocante 

à análise dos impactos, a atenção está centrada nos efeitos ou repercussões que os processos e os artefatos 

robóticos/mecatrônicos geram nos sujeitos envolvidos.  

A análise do robô, como um artefato visual e um produto do processo robótico, está pautada na sua 

configuração visual e na sua interação com seres humanos e demais acessórios. A junção 

desses dois aspectos, associados com as significações, é denominada de visualidade interativa. 
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Figura 4: Visualidade interativa 
Fonte:  https:<//thumbs.dreamstime .com/z/mo-de-
android-do-cyborg-do-rob-isolada-50271673.jpg> 
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atendendo aos interesses dessa pesquisa, envolve e nomeia os artefatos robóticos/mecatrônicos e suas respectivas 

ações durante as apresentações no palco da competição. Cada ação de interação nomeia diferentes possibilidades 

de visualidades interativas, podendo ocorrer com a equipe, com os demais acessórios dispostos no palco, com o 

público e entre os artefatos robóticos/mecatrônicos. Mesmo quando a interação no palco é entre humanos, as ações 

são voltadas para a interação com os dispositivos robóticos/mecatrônicos. Esta pesquisa não restringe a visualidade 

aos aspectos formais, mas a compreende associada aos processos de significação. Nesse aspecto, as relações 

entre forma e conteúdo, forma e informação, forma e formação estão intrinsicamente relacionadas. A visualidade 

interativa, em suma, é o artefato robótico/mecatrônico em visibilidade, significação e interação.  

O processo da Robótica Educacional, que engloba o conceito de visualidade interativa, contempla a 

multidisciplinaridade dos campos das artes visuais, da dança e da robótica, em ação interdisciplinar, envolvida nas 

etapas de projetar, construir e apresentar robóticos/mecatrônicos na Rede Municipal de João Pessoa (RMJP, na 

competição RoboCup Jr Dance (OnStage).  

Na análise da visualidade interativa a atenção está centrada na articulação entre o tema, a musicalidade e o 

robô como um artefato visual e sua interação, atentando para as etapas do processo e culminado no evento em foco. 

Enfatizamos que o termo visualidade interativa não se trata de uma nomeação existente no universo das 

competições, nos estudos robóticos e visuais, nas artes visuais ou nas EMJP. Visualidade interativa é um termo 

pensado e adotado apenas para as análises e reflexões pertinentes a esta pesquisa. É um termo criado a partir da 

ótica da arte/educação para nomear a junção dos artefatos robóticos/mecatrônicos e suas respectivas ações 

interativas durante as apresentações no palco da RoboCup Jr Dance (OnStage), realizadas pelas equipes da RMJP.    
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A visualidade interativa é um termo derivado dos estudos da Educação da Cultura Visual e das Artes Visuais. 

É uma extensão do conceito de visualidade, que pode ser entendido “como diferentes tipos e modalidades de 

imagens, abrangendo as mais corriqueiras até as “preservadas” em renomados museus culturais e temporais. 

Envolvem também as possíveis maneiras de interpretar as diversas imagens” (NASCIMENTO, 2012, p.315). A 

visualidade dos robôs envolve a configuração visual associada com repertórios interpretativos derivados do contexto 

social e cultural.  

O termo interatividade é acrescido para definir as ações entre robôs e humanos no palco. Esse conceito é 

entendido, aqui, como “uma maneira mais eficiente de gerar a percepção de criatura viva nos robôs”, (ZAMBONI, 

2013, p. 50), objetivando e provocando a “reação das pessoas aos movimentos realizados pelo robô” (ZAMBONI, 

s/d, p.8).  Essa perspectiva permite depreender que a interatividade na robótica pode ser compreendida como a 

relação reativa entre humanos e robôs, a partir de processos de automação diversos.  Essa definição condiz com as 

expectativas do campeonato e de análise da pesquisa em foco. No palco da competição, os robôs e os humanos 

realizam movimentos interativos, a partir da temática e de uma trilha sonora elencadas pelas equipes. 

A relevância social e acadêmica desta pesquisa reside na tentativa de contribuir com a difusão de narrativas 

com temáticas relacionadas com a robótica, haja vista que, tal como ocorre com outros campos de conhecimento, 

ainda necessita continuamente de discussão, reflexão e pesquisa, especialmente no campo da educação e do ensino 

das Artes Visuais. Atende, ainda, à necessidade de registrar os percursos significativos de participação de equipes 

do Ensino Fundamental da RMJP em campeonatos, que têm como foco a robótica. 

 Ressalta-se, também, as contribuições que esse tipo de processo educacional favorece aos aprendentes e à 

comunidade escolar, ao longo dos percursos de projetar, construir e apresentar os robôs na competição RoboCup 
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Jr Dance (OnStage). Enfatiza, em suma, especificidades de processos inventivos que relacionam as Artes Visuais e 

a Robótica Educacional. Outro argumento reforçador da relevância desta pesquisa, pode ser dimensionado com a 

publicação do artigo8, pela BBC News, no primeiro dia do ano que se inicia. O artigo aborda a seguinte questão: 

2017 marcará o início da era dos robôs?  

No decorrer do texto, Mark Mardel apresenta relevantes indicações de que “a ascensão dos robôs pode ser o 

grande acontecimento” desse ano. Mark ressalta as recentes situações provocadas por demandas trabalhistas, a 

partir da permissão de robôs que atuam em diversas profissões. O autor reporta ao surgimento de diferentes relações 

de mercado de trabalho, diante da presença da tecnologia autônoma. Ele exemplifica que: “em um artigo recente 

publicado pela agência Bloomberg, o presidente do banco State Street, de Boston, Michael Rogers, afirmou que 

atualmente emprega cerca de 30 mil pessoas, mas acredita que até 2020 uma em cada cinco delas será substituída 

por um algoritmo”. Esse contexto deve ser urgentemente refletido, discutido e analisado. Tal situação nos revela a 

importância de estudos pautados nas tecnologias robóticas em diversos contextos, fomentando, assim, a relevância 

desta pesquisa. 

Nas buscas pela internet, identifiquei inúmeras pesquisas sobre robótica e educação, com o auxílio do 

GOOGLE - ferramenta que me possibilitou uma variedade de encaminhamentos de estudos e informações sobre o 

tema em questão. Com as palavras-chaves: “robótica” e “Robótica Educacional e Arte”, encontrei bibliotecas virtuais, 

sites de periódicos, blogs e revistas virtuais, que disponibilizam postagens de materiais relacionando a robótica ao 

campo da educação. 

                                                             
8 2017 marcará o início da era dos robôs? Disponível em: < http://www.bbc.com/portuguese/geral-38461827 > Acesso em: 01/01/2017. 

http://www.bbc.com/portuguese/geral-38461827
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Dentre outras fontes consultadas, destaco os seguintes: os periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior- CAPES, pesquisando por área de conhecimento, a Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações – BDTD - Instituto Brasileiro de Informação de Ciências e Tecnologias- IBICT, Google 

Acadêmico e o Domínio Público. Ao realizar a pesquisa digital, percebi uma quantidade expressiva e em crescimento 

de estudos realizando a robótica com o contexto educativo, principalmente na ótica de aplicação como possibilidade 

interdisciplinar no Ensino Fundamental. Após análise dessas pesquisas e ao levar em consideração a atualidade 

das informações tecnológicas, atentei para as produções realizadas desde o ano 2000. A escolha do período para a 

busca foi motivada pelo interesse de conhecer a produção de pesquisa a partir do que se considerou “novo milênio”. 

Destaco os seguintes estudos: “RobôCarochinha: um estudo qualitativo sobre a Robótica Educacional no primeiro 

ciclo do Ensino Básico”, de Ribeiro (2006); “A robótica educacional no ensino fundamental: perspectivas e práticas”, 

de Zilli (2004); “Currículo, tecnologia e robótica na educação básica”, de Campos (2011); “Simulego: um ambiente 

de simulação para robótica educacional”, de Galvão (2014). Uma pesquisa, em especial e que não poderia deixar 

de mencionar, por mergulhar no universo das artes visuais em parceria com a robótica, é: “Arte robótica: criação de 

vida artificial para uma sociedade pós-biológica”, de Nóbrega (2006).  

Durante a realização das pesquisas bibliográficas, percebi a carência de estudos na área de robótica 

associada à arte e à educação e, mais ainda, ao direcionar a busca para a atuação das equipes das EMJP em 

campeonatos de robótica, notei que essa produção ainda é inexistente. Também por esse motivo, o desenvolvimento 

dessa investigação apresenta uma modesta contribuição para o conhecimento e divulgação de propostas educativas 

com a robótica em parceria com as Artes na RMJP, para a participação na competição RoboCup Jr Dance (OnStage). 
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Em razão do exposto, o objetivo desta pesquisa é problematizar, a partir de narrativas e análises, o processo 

educacional de projetar, construir e apresentar o artefato robótico/mecatrônico nas da RoboCup Jr (OnStage), bem 

como os impactos gerados nos sujeitos envolvidos diretamente na ação (estudantes, professores de Artes Visuais, 

coreógrafos e monitores de informática do Ensino Fundamental da RMJP). Na etapa de apresentação no palco do 

artefato robótico/mecatrônico, ocorrem as visualidades interativas, que nesta pesquisa denomina a junção da 

plasticidade e da interação dos robôs com humanos e acessórios.  

Para essa busca da compreensão das visualidades interativas dos robôs da PMJP, o foco é centrado nas 

trajetórias de duas equipes - “EducDance”, e “RoboApolo” - que representam, respectivamente, a Escola Municipal 

Moema Tinoco, no bairro Funcionários II e a Escola Apolônio Sales de Miranda, em Cruz das Armas, na cidade de 

João Pessoa/PB. Estas equipes apresentaram-se na RoboCup Junior Dance (OnStage), versão 2015, realizada no 

período de 27/10/2015 a 01/11/2015, na cidade de Uberlândia/MG.  

Durante os estudos realizados na disciplina 'Cultura Visual: as visualidades no Ensino das Artes Visuais', em 

2015.2, no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais (UFPB-UFPE), passei a relacionar a visão do campo da 

Cultura Visual como uma possibilidade de dialogar, teórica e metodologicamente, com o processo de construção das 

visualidades e ações dos robôs para esse tipo de competição. A partir desse momento, após muitas ponderações, 

passei a adotar o termo visualidade interativa por aglutinar a aparência visual e atuação interativa dos robôs com 

seres humanos e acessórios, motivados pela inventividade e inovação.  

Uso o termo “inventividade” no lugar de criatividade porque esse último foi bastante “desgastado” 

conceitualmente, haja vista o seu atrelamento com práticas educacionais expressivistas, sem conexões com 

informações culturais no contexto brasileiro, especialmente na década de 1970. Compreendo inventividade como 
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uma capacidade humana de analisar, perceber, discutir, produzir e traçar soluções diante de suas buscas. É “[...] a 

capacidade para perceber novas veredas ou possibilidades no presente” (NASCIMENTO, 2013, p.244).   

Assim, as pretensões desta pesquisa podem ser resumidas na seguinte indagação: 

 

Como as visualidades interativas são apresentadas pelas equipes 

da RMJP, no palco da competição nacional RoboCup Jr Dance (OnStage), 

vinculadas aos processos de projetar, construir e impactar os sujeitos 

diretamente envolvidos com a ação? 

 

Na tentativa de responder a essa questão primordial, outras se fazem necessárias como desdobramentos, 

por integrar o processo de pesquisa em suas várias etapas, abrangendo a trajetória das equipes de robótica das 

EMJP participantes, tais como: 

 

Sobre a Robótica Educacional na PMJP: 

 

 Como foi a implantação e o percurso da Robótica Educacional nas EMJP?  

 Que interesses mobilizaram a atuação de projetos envolvendo o uso da robótica na RMJP?  

 Como a PMJP e a empresa fornecedora dos kits robóticos percebem a presença das artes na RoboCup Jr Dance 

(OnStage)? 
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Sobre a competição RoboCup Jr Dance (OnStage) 

 

 Como o campeonato percebe a presença das artes na RoboCup Jr Dance (OnStage)? 

 

Sobre os sujeitos envolvidos 

 

 Qual o perfil dos sujeitos envolvidos nesse processo educativo?  

 Como são formadas as equipes para competir na RoboCup Jr Dance (OnStage)? 

 

Sobre o processo: projetar 

 

 Quais temas são escolhidos para fundamentar a ação dos artefatos robóticos/mecatrônicos nas apresentações (visualidade 

interativa)? 

 A cultura local é explorada como temática estudada? Caso a resposta seja afirmativa, como isto acontece? 

 Como a visualidade interativa é projetada ou planejada pelas equipes? 

 

Sobre o processo: construir 

 

 Como se dá o processo de construção visual dos robôs em coerência com os temas escolhidos? 

 Quais recursos são utilizados? 
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 Como as modalidades artísticas (artes visuais, dança, teatro e música) são exploradas pelas equipes, quando produzem 

suas apresentações? 

 Como a visualidade interativa é executada pelas equipes? 

 

Sobre o processo: apresentar (visualidade interativa) 

 Como são os artefatos robóticos/mecatrônicos da RMJP e suas respetivas visualidades interativas no campeonato RoboCup 

Jr Dance (OnStage)? 

 Como as modalidades artísticas (artes visuais, dança, teatro e música) são exploradas pelas equipes, nas apresentações? 

 Quais resultados as equipes obtiveram nas competições da RoboCup Jr Dance (OnStage)? 

 

Sobre os impactos dos projetos e a participação de professores de Artes Visuais 

 

 Que processos de ensino e de aprendizagem são realizados por esses grupos ao interagirem com robôs, para a competição, 

em parceria com professores de Artes Visuais? 

 Quais atitudes são favorecidas no estudo que relacionam robótica e elementos das Artes Visuais? 

 Quais contribuições são geradas pela participação de professores de Artes Visuais nos projetos robóticos para a RoboCup 

Jr Dance (OnStage) na RMJP?  

 O que impede a participação professores de Artes Visuais nos grupos de dança com robôs? 
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Estas indagações revelam a necessidade de explorar a robótica entrelaçada aos conceitos do ensino das 

artes visuais. Esses questionamentos também despertam o olhar para a importância de inserir o uso de diferentes 

tecnologias nos processos educativos, favorecendo parcerias e diálogos entre diferentes campos de estudo. 

Durante o período de contato com as equipes, percebemos que na RMJP, o uso da   direcionada à participação 

em campeonatos de dança com robôs tem suas atividades realizadas nas etapas, aqui denominadas, de projetar, 

construir e apresentar robôs. Essas etapas direcionam também os procedimentos metodológicos realizados para 

esta pesquisa na coleta de dados.  

O percurso metodológico segue a abordagem qualitativa, por sua característica de abranger aspectos 

inerentes aos contextos sociais. Segundo Silveira e Córdova (2009), a pesquisa qualitativa preocupa-se com 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica 

das relações sociais. 

Nessa perspectiva, o entendimento da pesquisa qualitativa explora as intencionalidades pedagógicas dos 

grupos estudados. Na busca de alcançar os objetivos pretendidos, recorro a uma espécie de hibridismo nos 

procedimentos de coleta de dados da pesquisa, contemplando a observação etnográfica (a partir da produção de 

vídeos), os grupos focais (capturados em áudio e em vídeo), as entrevistas semiestruturadas (escritas e em áudio) 

e os registros fotográficos. 

Esses procedimentos foram aplicados a partir de visitas às escolas, observações sobre a dinâmica dos 

grupos, gravações dos relatos no grupo focal, com os estudantes, monitores de informática, a professora de artes 

visuais e o coreógrafo. As entrevistas em áudio transcritas foram realizadas com a coordenação do RoboCup Junior 
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Dance (OnStage) 2015, com a coordenação da Robótica Educacional da PMJP, com a professora de Arte Visuais, 

com o coreógrafo e com os monitores de informática envolvidos no processo competitivo. 

Nas pesquisas com ênfase em questões relativas à metodologia de pesquisa, relacionando visualidades e 

educação, “o pesquisador que adentra os espaços físicos e simbólicos da escola, qual mero visitante, corre o risco 

de satisfazer-se apenas com as primeiras informações deixadas à mostra nos espaços iluminados” (A.F.MARTINS, 

2013, p.191-199).  Esses “espaços luminosos”, as primeiras impressões e os “ambientes de penumbra”, o que se 

revela durante a pesquisa, devem dialogar para que o resultado se aproxime dos objetivos traçados pelo 

pesquisador. Perceber as sombras é uma tarefa árdua, porém eficaz. Mas isso não anula a importância das 

informações obtidas nas luzes. 

Ambas, luzes e penumbras, devem ser cuidadosamente estudadas. A autora ainda enfatiza a importância de 

se atentar às “singularidades” dos sujeitos, dos espaços, dos percursos e das construções particulares. Os dados 

foram orientados pela necessidade de conhecer como se dão os processos de projeção, construção e apresentação 

de robôs, atentando para a visualidade interativa dos artefatos robóticos/mecatrônicos e, ainda, pontuando os 

possíveis impactos gerados nos sujeitos envolvidos. O recorte de tempo e espaço do fenômeno dessa pesquisa foi 

organizado a partir do percurso para efetivar a participação de duas equipes da EMJP, na versão 2015 do RoboCup 

Jr. Dance (OnStage). 

A observação etnográfica tem como papel principal estabelecer a captura de dados a partir da observação do 

cotidiano, da prática diária dos envolvidos com os projetos nas escolas. Essa prática caracteriza-se, principalmente, 

pelo envolvimento do pesquisador com o ambiente a ser estudado, sugere a necessidade de uma observação e 

interpretação integral das ações dos grupos. Os dados foram coletados nas escolas e também no ambiente do 
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campeonato, registrados em forma de narrativas escritas e em imagens (fotos e vídeos). As visitas foram planejadas 

com foco nos três momentos principais que envolvem os artefatos robóticos/mecatrônicos: projeto, construção e 

apresentação. 

Para Hammersley e Atkinson (1994), a prática etnográfica precisa de um conhecimento sobre o contexto e 

esse conhecimento vai além do simples observar. Muitas vezes, as perguntas e hipóteses geradas antes da prática 

em campo podem ser alteradas no contato real com o universo investigativo e na interação com os integrantes do 

campo pesquisado. A importância desse método se dá pela precisão dos dados reunidos.  

As entrevistas contemplaram os sujeitos diretamente envolvidos: professor de Artes Visuais, coreógrafo, 

estudantes, monitores de informática. Entrevistamos ainda a coordenação do evento e da PMJP, bem como os 

responsáveis pelos kits de robótica usado pelas escolas. Foram realizadas com o uso de gravador de voz, prezando-

se pela fidelidade nas respostas dos entrevistados, orientadas por um roteiro com perguntas (ver Apêndices) que 

trata de aspectos relevantes para a pesquisa.  

Outro recurso, aplicado para obtenção dos dados, foi o grupo focal. Para Barbour (2009), o uso desse método 

em pesquisas objetiva conhecer com mais profundidade os significados construídos pelas relações sociais e a 

transcrição realizada com o grupo precisa ser respeitada. Por isso, a indicação é de uma organização de, no máximo, 

oito integrantes por grupo, para favorecer o cruzamento de informações e a própria transcrição dos dados. As 

informações exploradas nos grupos focais são relacionadas com os materiais obtidos a partir dos demais métodos 

de investigação descritos acima. Os nomes dos colaboradores membros dos grupos entrevistados essa pesquisa, 

foram substituídos por codinomes (Apêndice 1) a partir de uma homenagem a famosos robôs da história 

cinematográfica. 
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A organização dos momentos para realização dos grupos focais e dos demais procedimentos de coleta de 

dados, foi pensada com base em quatro momentos principais, relacionando-os com os enfoques da metodologia 

“viva” e sua forma de conduzir o entendimento das visualidades produzidas (PLA, 2013): 

1° Conversando sobre robôs:  

Etapa de averiguação do planejamento dos robôs. O termo projeto é uma alusão à tradução do termo inglês 

design thinking9, que conceitua esta etapa como a ação de criar; é um método prático-criativo de solução de 

problemas ou questões, com vistas a um resultado futuro, ou seja, a primeira fase é a etapa de projeto; 

2° Conversando com robôs:  

Momento de observar a construção dos materiais necessários para a apresentação. Etapa de colocar em 

prática o planejamento realizado; 

3° Conversando a partir dos robôs:  

Momento de realização das atividades no palco do evento, ou seja, observação das visualidades interativas. 

Etapa realizada no Centro de Convenções da Cidade de Uberlândia/MG, no período de 29/10 a 01/11 de 2015; 

4° Conversando para além dos robôs: 

Encerrando o ciclo de registros, o quarto momento traz o reflexo da participação na competição, objetivando 

pontuar os possíveis impactos gerados. 

O quadro a seguir contempla as possibilidades vivenciadas em cada etapa do percurso dos grupos focais. Os 

dados obtidos foram cruzados a fim de que a pergunta chave dessa pesquisa possa ser melhor respondida: 

                                                             
9 Para mais informações, acessar: < http://www.criaviva.com.br/designthinking.pdf .> Acesso em 03 maio 2015 
  

http://www.criaviva.com.br/designthinking.pdf
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Momentos dos grupos focais 

 

 
1° Conversando sobre robôs (Projeto) 

julho/agosto de 2015 
Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Moema 
Tinoco e Apolônio Sales 

 
Atenção voltada para a forma como foram projetadas as ações, 
destacando as motivações, a formação da equipe, a distribuição das 
funções, a escolha em participar da equipe, a temática escolhida, as 
soluções para a visualidade e as ações de interação dos robôs.  
 

 
2° Conversando com robôs (Construção) 
setembro/outubro de 2015 
EMEF Moema Tinoco e Apolônio Sales 

 
Averiguação das possíveis necessidades de ajustes e as soluções 
traçadas pela equipe. Ênfase nos materiais que ajudaram na 
construção dos robôs e acessórios. Momento de atentar para as 
dificuldades e as facilidades na prática de construção dos robôs em 
processos de interação.   
 

 
3° Conversando a partir dos robôs (Apresentação) 
29/10 a 01/11 de 2015 
Centro de Convenções de Uberlândia/MG 

 
Conversa sobre as alterações em palco, consertos e adaptações, 
expectativas alcançadas ou não, aprendizado. Foco nas visualidades 
interativas e no alcance dos objetivos traçados pelas equipes. 

 
4° Conversando para além dos robôs (Impactos)  
01/11/2015  
Uberlândia/MG pós-evento 

 
Ênfase no registro dos impactos gerados pelo processo - o desejo de 
continuidade em participar do campeonato e do projeto, o 
entendimento sobre os aprendizados que contribuirão em possíveis 
futuros projetos. 

   Quadro 1 - Organização dos grupos focais 
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O universo da investigação envolve duas escolas da PMJP: Escola Municipal Apolônio Sales de Miranda 

(experiente nas práticas associadas à competição de dança com robôs) e a Escola Municipal Moema Tinoco 

(iniciante nas práticas associadas nesse processo). Ambas foram escolhidas porque submeteram projetos à 

comissão do evento, tendo sido avaliados e aprovados para participar da competição.  

Durante a disciplina de Metodologia da Pesquisa em Artes Visuais e seu Ensino, conheci possibilidades de 

encaminhamentos metodológicos, que se configuram como oportunidades de interligar a produção visual, a docência 

e a investigação.  

As Pesquisas Educacionais Baseadas em Arte são fontes que recorro para a organização textual da presente 

pesquisa. Assim, tento conciliar os anseios de produzir desenhos e outros tipos de imagens, junto com a escrita, 

para conectar o meu olhar sobre as particularidades dessa investigação. Em razão disso, passei a criar visualidades, 

ou seja, imagens impregnadas de sentidos, que são tradutoras das minhas leituras sobre questões inerentes ao 

tema estudado. Criações essas que estão distribuídas no decorrer desse material.  

Essas possibilidades de referências metodológicas para a pesquisa em Artes podem ser vistas como 

oportunidades de “alinhamento” da organização escrita acadêmica, com a produção de desenhos – que é uma 

prática que vem me acompanhando por toda a vida. Destaco a a/r/tografia como um dos caminhos referenciais dessa 

busca inventiva pela composição de textos escritos associados com outros tipos de produção textual e visual, como 

é o caso dos desenhos. Na pesquisa, a a/r/tografia, pode ser compreendida como uma modalidade investigativa 

que... 
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...ocupa um espaço intelectual e imaginativo para a investigação. Com o advento da 
tecnologia no nosso cotidiano e sua ênfase visual e sensorial surge uma oportunidade para 
arte/educadores abraçarem suas práticas e compartilharem suas pesquisas com as suas 
comunidades. Ao fazê-lo, a a/r/tografia ajuda a preencher um vazio pedagógico nas 
comunidades locais e um vazio criativo em escolas ou outros ambientes de aprendizagem. 
Tratada como uma intenção acadêmica, a a/r/tografia expande o horizonte de possibilidades 
para artistas e educadores interessados na Pesquisa Viva (DIAS, 2013, p. 34). 

 

Expandir as possibilidades inventivas da associação entre diferentes textos e imagens é uma importante 

característica da a/r/tografia. Contudo, essa pesquisa não se trata de uma experiência artográfica, mas sim da 

procura por uma estruturação textual mais apropriada a uma pesquisa em Ensino das Artes Visuais. As imagens 

autorais aqui apresentadas são oriundas das inquietações, vivências e curiosidades em torno do contexto da 

pesquisa. Uso apenas alguns elementos, procedimentos e referências da a/r/tografia na organização criativa do 

texto. A a/r/tografia, nesse caso, configura-se como um conector de diferentes modos de registrar o pensamento, 

condizente com a minha atual versão profissional: artista-professora-pesquisadora. Produzir imagens foi um 

mecanismo importante para as possibilidades “conclusivas” dessa pesquisa. 

A organização textual desta pesquisa está pautada no que denomino de “diagramação inventiva”. Trata-se de 

um modo de compor e organizar o texto, mediante o uso de recursos diferenciados de produção textual e visual, 

distinto do que costuma ser empregado em pesquisas acadêmicas mais tradicionais. Abrange a disposição das 

imagens e a organização do próprio texto escrito. Revela-se como uma busca por um diálogo significativo entre as 

diversas fontes imagéticas utilizadas na diagramação dessa dissertação. Essa pesquisa recorre a desenhos, 

colagens, fotografias e demais imagens digitalizadas a fim de registrar os acontecimentos do percurso investigativo, 

incluindo os diferentes locais visitados. Outro diferencial é o uso de alguns termos do universo tecnológico no texto 
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escrito, enfatizando relações de sentido entre seu uso habitual e os contextos da pesquisa. Usei, por exemplo, o 

termo ‘módulo’ (Figura 5) para indicar os capítulos, por remeter ao universo tecnológico, que é a fonte temática 

desse estudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

O conceito de “módulo”, em robótica, exemplifica unidade de controle. Responsável por receber, 

“compreender” e passar as informações da programação para as partes que executaram as ações do robô, para 

alcançar seus objetivos. Faz alusão, paradoxalmente, às partes e ao todo de um projeto robótico. Um módulo carrega 

todas as “fontes de funções” dos robôs, os componentes básicos e as orientações de programação, por meio de 

cabos necessários para a execução do robô.  

Esta metáfora do módulo está associada à mesma compreensão que temos da organização desta pesquisa. 

Cada módulo/capítulo, além da introdução - que é denominada de “primeiras conexões”, é um todo, que contém as 

Figura 5: Módulo do Kit Alfa Mecatrônica 
Fonte: <http://pete.com.br/wp-content/uploads/2016/03/1.jpg> 

 

http://pete.com.br/wp-content/uploads/2016/03/1.jpg
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partes, com suas “fontes de funções, informações e imagens”. São partes conectadas com “cabos conceituais e 

metodológicos” a fim de responder as perguntas desta investigação.  

Como um módulo em robótica contém peças pré-fabricadas, que podem ser agrupadas com outros acessórios 

inventados ou adaptados, as imagens usadas nesta pesquisa também seguem uma dinâmica semelhante. Algumas 

são registros fotográficos de momentos significativos do processo robótico e outras são produções visuais, 

demarcadas pela necessidade de elaboração de um percurso de criação que, junto com o texto escrito, ajudam a 

construir uma análise mais inventiva da pesquisa em foco. Para colaborar com os registros visuais, (em forma de 

desenhos, colagens e fotomontagens), alguns princípios da a/r/tografia foram considerados valiosos. Assim, foi 

possível relacionar os textos escritos com os exclusivamente visuais. 

O fio condutor para o uso de princípios da a/r/tografia se manifesta pelas conexões entre as lembranças 

pessoais vivenciadas com tecnologias em parceria pela inquietação de se compreender o universo robótico no 

contexto das EMJP. No decorrer dos estudos realizados sobre o universo tecnológico, revisito momentos pessoais 

de contato com tecnologias utilizadas pelos meus familiares. São memórias que percorro a fim de contribuir com 

meus processos de investigação e interpretação de tecnologias robóticas, no contexto desta pesquisa. Esse retorno, 

momentâneo e introdutório, é apenas uma forma de inserir-me nos estudos robóticos, enfatizando que são aparatos 

fugazes, mutáveis e transitórios. É importante esta volta, porque o meu processo de criação artística, presente nesta 

pesquisa, dialoga com os artefatos tecnológicos que convivi em diversos momentos da minha vida. E esta é a lógica 

que conduzirá as produções artísticas e visuais elaboradas em imagens que uso para complementar o texto escrito. 

Tais produções não são ilustrações do texto escrito, mas outra maneira de narrar a minha relação com a robótica 

sem desprezar a minha história.  
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 DESENHO AUTORAL II - Bordado de memórias escritas - desenho com referência em bordados produzidos por minha mãe. Palavras interligadas 
oriundas do contexto familiar e tecnológicas tecem as curvas e formas a composição visual. Fonte: Arquivo pessoal 
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DESENHO AUTORAL II - Bordado de memórias escritas - Ano 2015  

Técnica alternativa: Caneta esferográfica e maquiagem sobre papel 
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Nesse momento, tem início meu percurso pessoal, com a finalidade de evidenciar como fui me relacionando 

com as tecnologias em diversos momentos. Destaco, primeiramente, o uso do bordado e da carpintaria como 

tecnologias utilizadas por minha família. Minha mãe, Laurita Pacífico Matias (in memorian) (Figura 6), foi a 

responsável por me aproximar da beleza das cores e das formas contidas nos bordados que pacientemente 

realizava. Toda a construção de suas produções tinha essa sequência: riscar os desenhos, escolher as combinações 

de cores e produzir. 

O meu pai, Nivaldo Matias da Silva (Figura 7), vem de uma tradição familiar que convivia com a tecnologia de 

talhar objetos em madeira. A habilidade com a carpintaria fez dele um professor de Artes e Ofícios, na cidade de 

Guarabira/PB. Durante a década de 1970, papai ensinava às crianças e aos jovens o uso da tecnologia da carpintaria 

para esculpir e transformar pedaços de madeira em objetos que, aos meus olhos, eram incríveis. Acredito que essa 

“bagagem” que trago foi a responsável pela minha escolha profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Nivaldo Matias da Silva 
Fonte: arquivo da autora   

 

Figura 6: Laurita Pacífico Matias 
Fonte: arquivo da autora   
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Durante minha juventude, no Ensino Médio, estudei no curso Normalista, no Instituto de Educação da Paraíba 

(IEP), entre 1999 e 2001. Ingressei no antigo curso de Graduação em Educação Artística- UFPB, em 2002. Durante 

o curso normalista e na graduação pude conhecer o uso de tecnologias em processos de criação e, também, adquirir 

o gosto pela docência. 

Até hoje minha formação atravessa e é atravessada por essas questões de convívio com ferramentas e 

possibilidades do universo tecnológico e processos inventivos. Percebo que essa relação com percursos de 

produção artística é o que me cerca e o que me constrói na condição de artista-professora- e agora, pesquisadora.  

Após alguns anos da conclusão da graduação, em 2015, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Artes 

Visuais da UFPB (PPGAV), levando comigo as inquietações vivenciadas com as tecnologias como o bordado, a 

carpintaria, o desenho e a pintura, associadas, agora, com as conexões entre a Robótica Educacional e o ensino 

das Artes Visuais. 

Após explicar a minha relação com a tecnologia em diversos momentos de minha vida, volto a tratar dos 

aspectos que servem de base para a análise dos dados. Os caminhos traçados para a produção da visualidade 

interativa dos grupos estudados podem ser analisados por diferentes perspectivas ou campos de estudo. Nesta 

pesquisa, a análise das narrativas dos percursos vivenciados pelas equipes é pautada em alguns princípios da 

perspectiva da Educação da Cultura Visual. A pesquisa entende o robô como um artefato cultural, registrando 

informações sobre os recursos tecnológicos, imagens e procedimentos utilizados nos estudos de robótica pelas 

EMJP, direcionados para a participação nas competições da RoboCup Jr. Dance (OnStage). Enfatizo, novamente, 

que se trata de um estudo em robótica pela perspectiva da Arte/Educação.  
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Em suma, a análise dos dados segue uma articulação baseada no cruzamento dos procedimentos ou métodos 

adotados, que estão expostos no quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tocante à estrutura escrita desta pesquisa, pode-se associar a uma montagem modular, na qual cada peça 

é de fundamental importância para a execução dos robôs e das demais reflexões. Na busca pelas respostas às 

indagações, entre tantas outras que possam surgir durante esta trajetória de investigação, organizei a escrita desse 

texto em três módulos.  

A reflexão sobre as possíveis relações entre as Artes Visuais e o uso das tecnologias é o cerne do 

primeiro módulo. Discute-se, nesse momento, a importância do uso das tecnologias no processo de ensino 

e de aprendizagem. A discussão é ampliada com possíveis elos entre a Robótica Educacional e as Artes Visuais, no 

ANÁLISE 

DOS 

DADOS 

OBSERVAÇÃO ETNOGRÁFICA 

GRUPOS FOCAIS 
ENTREVISTA 

A/R/TOGRAFIA 

Figura 8: Organização do cruzamento dos dados  
Fonte: Arquivo da autora 
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tocante ao contexto escolar na RMJP. Apresenta também conceitos importantes para o universo da pesquisa: robô, 

robótica, mecatrônica e Robótica Educacional. Por fim, informa aspectos relevantes sobre o histórico da 

implementação do estudo da robótica nas EMJP e suas contribuições. 

O segundo módulo utiliza informações extraídas dos sites oficiais e dos documentos fornecidos pela 

Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (SEDEC), para traçar as particularidades do campeonato 

RoboCup (versão internacional) e das singularidades das eliminatórias nacionais do campeonato. O foco, eixo 

norteador dessa pesquisa é a modalidade RoboCup Jr. Dance (OnStage), espaço de maior atuação das EMJP. 

Apresenta, ainda, os tipos de visualidade interativas e os elementos que estruturam e caracterizam estas ações. 

A reflexão a respeito da análise dos percursos para a produção das visualidades interativas e os respectivos 

processos de projetar, construir e apresentar robôs das equipes da PMJP, no RoboCup Jr. Dance (OnStage), será 

o eixo principal do terceiro módulo. O foco baseia-se na organização das narrativas, análises e 

problematizações que respondem à questão primordial desta pesquisa. Dá especial atenção à relação dos artefatos 

robóticos/mecatrônicos, como artefato cultural, à interação entre corpo tecnológico e humano e aos processos e 

impactos oriundos desse contexto.  
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 DESENHO AUTORAL III- Conectando arte-tecnologias-escola - Composição com desenho do contexto artístico visual, robótico e das EMJP.  
Fonte: Arquivo pessoal 
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 DESENHO AUTORAL III - Conectando arte-tecnologias - Ano 2016 

Técnica alternativa: lápis de cor aquarelável sobre papel 
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AS ARTES VISUAIS E O USO DE TECNOLOGIAS NO 

AMBIENTE ESCOLAR 
 

 

1.1 As tecnologias e a humanidade 

 

Quando se usa o termo tecnologias é importante considerar que não se trata de algo recente na história da 

humanidade. A roda, por exemplo, já foi considerada e continua sendo um artefato tecnológico. Existem inúmeras 

definições sobre esse termo. Aqui, seguiremos o conceito de tecnologia da autora Kenski (2008), no qual a 

compreende como um conjunto de conhecimentos e aspectos científicos aplicados ao planejamento, à construção e 

ao uso em atividades diversas. Enfatiza, ainda, que as tecnologias são oriundas das capacidades humanas, 

caracterizando-as, também, como tão antigas quanto as necessidades de sobrevivência dos seres humanos. Fica 

evidente, então, como o termo tecnologia é abrangente e contextualizável em diversas situações e momentos.   

Aqui evidenciamos a robótica como tecnologia estruturante desta pesquisa, ou seja, trata-se de um estudo 

sobre robôs e a mecatrônica e suas utilizações, especificando os inseridos no contexto educativo da RMJP. O termo 
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robótica, segundo Ribeiro (2006), compreende o estudo e o uso de robôs, integrando diversas áreas, como a 

matemática, a engenharia eletrônica, a inteligência artificial, as ciências da computação, além de outras 

possibilidades.  

A palavra ‘tecnologia’ normalmente é associada aos robôs, aos avanços tecnológicos e às projeções sobre o 

futuro. Existem diversas personagens do universo tecnológico que passaram a fazer parte do repertório cultural da 

humanidade, devido à associação que se faz entre robôs e a noção de futuro. As imagens de robôs a seguir, 

expressam expectativas geradas a partir de visualidades, rituais, mitos e discursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Robô da série 
Futurama 
Fonte: 
http://dailygeekshow.co
m/wp-content/ 
uploads/sites/2/2016/04/
futurama-bender.jpg 

 

Figura 10: Robô Daleon da série Jaspion 
Fonte: http://bp.lrfarias.com/wp-content/ 
uploads/2008/09/08-09-12-daileon05.jpg 

 

 
Figura 11: Robô Wall-E 
Fonte: http:<//s245.photobucket.com/user/ 
gssolutions  /media/wall-e-
20071115040554477.jpg.html> 
 

Figura 12: Robô Arale da série Dr. Slamp 
Fonte: <http://2.bp.blogspot.com/-
Qcuk8ySIwgA/VNykkOdwwJI/AAAAAAA
AJgM/2jXEfhyyung/s1600/dr_slump___
arale_2_by_superjmanplay2-
d766cab.png> 
 

Figura 13: Robô do desenho animado Pica Pau 
Fonte: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/ 
736x/11/e0/84/11e08471b0273c21bc661fb7e
40beb2f.jpg 

 

http://dailygeekshow.com/wp-content/
http://dailygeekshow.com/wp-content/
http://bp.lrfarias.com/wp-content/
http://s245.photobucket.com/user/
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/
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Essa construção pode se efetivar de modo coletivo e cultural, mediada pelos meios de comunicação, nas 

escolas e no cotidiano. O universo da robótica também costuma atrair, especialmente, o público infanto-juvenil. São 

inúmeros os desenhos, filmes, séries e quadrinhos com essa temática, destinada a esse público.  

O acervo visual exposto, proveniente das difusões midiáticas, é formado, em geral, por imagens que associam 

tecnologias robóticas com representações idealizadas do futuro. Definir tecnologia com ênfase em sua função 

comunicativa, verbal, auditiva e visual é uma escolha que mostra o importante papel social que tem na comunicação 

interativa. Desse modo, comunicar, criar, experimentar e interagir (virtual ou presencial) são situações favorecidas 

pelas tecnologias nos espaços diversos. Não há área em que as tecnologias não atuem de forma a modificar as 

situações ou até mesmo criar outras possibilidades diante da chamada evolução tecnológica. Hoje, a maioria dos 

estudantes nas escolas tem acesso e dialoga por intermédio de redes sociais, fazendo uso de recursos tecnológicos 

diversos. 

O caráter transformador das tecnologias na atualidade foi diagnosticado e estabelecido, conforme afirma 

Sancho (2006), em três tipos de efeitos: 1 alteram a estrutura de interesses (as coisas em que pensamos); 2 mudam 

o caráter dos símbolos (as coisas com as quais pensamos) e 3 modificam a natureza da comunidade (a área em 

que se desenvolve o pensamento). Perceber a importância desse alcance na sociedade é uma das inúmeras 

responsabilidades da escola. O trabalho docente precisa ser realizado a fim de desenvolver modos de uso das 

tecnologias para potencializar aprendizagens mais significativas.  

Essa visão pode ser complementada, com a afirmação a seguir:  
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O mundo físico e o virtual não se opõem, mas se complementam, integram, combinam numa interação 
cada vez maior, contínua e inseparável. Ter acesso contínuo ao digital é um novo direito de cidadania 
plena. Os não conectados perdem a dimensão cidadã fundamental para sua inserção no mundo 
profissional, nos serviços e na interação com os demais (MORAN, 2011, pág. 9). 

 

Outro destaque das palavras de Moran é a importância de se perceber o acesso às tecnologias como um 

direito para a formação cidadã. O sociólogo Laymert Garcia dos Santos10
 complementa essa percepção e dialoga 

com Moran nesse sentido, quando afirma que: “o acesso à tecnologia é tão vital que hoje a inclusão social e a própria 

sobrevivência passam obrigatoriamente pela capacidade que indivíduos e população têm de se inserir no mundo 

das máquinas” (SANTOS, 2003, p.10). 

 Pensar numa formação eficaz dos sujeitos, que culmine com a efetivação da cidadania, é uma preocupação 

que não pertence apenas à escola. Porém, esse é um espaço fundamental para que isso aconteça. O 

desenvolvimento tecnológico traz, em alguns casos, benefícios para a humanidade que justificam o seu alcance em 

nossas vidas. A presença das tecnologias é tão expressiva em nosso cotidiano, que não conseguimos “viver” sem 

elas. O acesso aos dispositivos tem sido cada vez mais facilidade pelo avanço e democratização das tecnologias. 

Do mais simples uso de cartões de crédito até o uso das redes sociais, grande parte da humanidade tem algum tipo 

de acesso a instrumentos tecnológicos, que podem proporcionar diversos benefícios. 

                                                             
10 Para maiores informações sobre a politização das novas tecnologias, ver a entrevista do sociólogo sobre a posição política das tecnologias e as 
possibilidades de interação no contexto escolar:<http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/dezembro2003/ju240pag06.html> Acesso em: 23 maio 
2015 

http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/dezembro2003/ju240pag06.html
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A comunicação, em diferentes momentos, tornou-se “virtual” e a interação com as tecnologias é atraente e 

indispensável. Tantas mudanças geram motivos de fascinação e alienação com esses recursos, que precisam, 

diante disso, de uma atitude crítica no uso desses recursos. A importância de se conviver conscientemente com o 

uso das tecnologias é alertada por vários estudos. Torna-se cada vez mais necessário “abrir os olhos” para a 

presença dessas ferramentas na sociedade, conforme o destaque a seguir: 

 
Considerando a centralidade da tecnociência hoje, não há como trabalhar a sociedade contemporânea 
se não discutirmos seu papel e o consequente impacto das novas tecnologias na sociedade (SANTOS, 
2003, p.6). 

 

Observa-se, então, que o destaque é dado ao fato de que nas relações entre as tecnologias, em suas diversas 

contextualizações, e a humanidade, em diversas épocas, tem uma trajetória marcada pela busca de soluções e 

melhoria para a vida. O que não descarta as devidas preocupações acerca dos possíveis impactos, positivos ou não, 

oriundos desses processos. 

 

1.2 As tecnologias e as Artes Visuais 

 
Já sabemos que a presença das tecnologias na humanidade não é algo recente. É importante ressaltar que 

o correlação entre humanos e máquinas depende, fundamentalmente, das relações de saber e poder. Em razão 

disso, as contribuições das invenções tecnológicas dependem da intencionalidade e do uso, podendo servir para a 

“melhoria ou destruição de vidas”. Nesse sentido, pretendemos responder as seguintes questões nesse tópico:  
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- Como alguns autores, que trabalham com a interface entre artes visuais e tecnologia, 

compreendem essa articulação?  

 

- Como a robótica é apropriada por alguns artistas nos seus processos de criação em artes visuais? 

 

Algumas características da presença das tecnologias na sociedade são elencadas por Gasparetto (2014), ao 

analisar aspectos da trajetória das relações entre a arte e as tecnologias, enfatizando as produções de artistas da 

arte contemporânea e mais especificamente da arte digital. Para a autora, a influência das tecnologias tem um 

alcance bastante variado, tendo, no início do século XXI, uma tendência para as relações virtuais nas redes sociais, 

pela variedade de mídias e o compartilhamento de conteúdos, tudo isso em meio à cultura digital. 

Segundo a professora, pesquisadora e artista multimídia Diana Domingues (1997), a própria história nos 

fornece dados de que os avanços tecnológicos são, em geral, necessários e benéficos à humanidade, pois esta 

nunca retrocedeu em suas descobertas. Alerta também para o fato de que as invenções humanas são acumulativas 

e que servem de base para outras. Diana ainda afirma que um dos resultados das relações entre a humanidade e 

os avanços tecnológicos é a transformação da vida. Nesse sentido, os avanços aumentam, entre outros aspectos, 

as capacidades humanas de processar informação e, também, amplificam os sentidos humanos. Em suas pesquisas, 

a autora afirma, ainda, encontrar no trabalho de artistas e teóricos significativas possibilidades de interação humana 

com as tecnologias. 
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As relações entre as tecnologias e as Artes Visuais possuem outras possibilidades, além do campo educativo, 

com um amplo percurso na história da humanidade11.  Uma delas são as produções artísticas oriundas de complexos 

processos de investigação e inquietação diante dos avanços tecnológicos.  

As pesquisas que relacionam as produções artísticas com as tecnologias, especialmente as digitais, 

enfatizadas por Diana Domingues, que ousamos ampliar para a mecatrônica, têm a interatividade como 

característica marcante. A arte interativa tem como foco o processo. O produto artístico pode ser efêmero e 

transitório, mas depende, por coerência, do processo interativo, em constantes modificações ou em devir. As 

palavras a seguir expressam esse entendimento: 

 
É importante ressaltar que nas interações com as máquinas, mesmo na mera geração de imagens por 
computador, as formas estão em constante devir. As experiências interativas são resultantes de atos 
de um indivíduo a partir de determinado comportamentos. As manifestações artísticas com tecnologias 
são na sua maioria efêmeras, variáveis, mutantes, um campo de possibilidades que se altera conforme 
as escolhas ou programas dos dispositivos e as variáveis dos sistemas (DOMINGUES, 1997, p.16) 

 

“A palavra-chave para esse milênio é interatividade" (DOMINGUES, 1997, p.22). Pensando assim, as 

produções artísticas com o uso de tecnologias mais atuais têm como foco um público que participa, e até modifica, 

a partir de interfaces. Busca, em alguns casos, uma arte de produção coletiva, na qual o público pode se tornar 

coautor. São mobilizados pela intenção de colaborar para que o público seja integrante e atuante, muito além de 

apenas observador.  

                                                             
11 Para maiores informações sobre relações entre arte, tecnologia e robótica na história da humanidade, indicamos a leitura da dissertação me 
adiciona.com, disponível em: < http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/JSSS-
7WSQ3H/me_adiciona_com_ensino_de_arte_tecnologias_contempor_neas_escola_p_blica.pdf?sequence=1>  Acesso 03 maio 2015 

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/JSSS-7WSQ3H/me_adiciona_com_ensino_de_arte_tecnologias_contempor_neas_escola_p_blica.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/JSSS-7WSQ3H/me_adiciona_com_ensino_de_arte_tecnologias_contempor_neas_escola_p_blica.pdf?sequence=1
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Em suas produções artísticas, Diana Domingues utiliza as tecnologias associando-as ao corpo e suas 

possibilidades de expansão, desde o final dos anos de 1970. Atualmente, vem desenvolvendo videoinstalações e 

instalações multimídia, que são ambientes que envolvem a interatividade, a realidade virtual e a inteligência artificial.  

Suas instalações interativas problematizam as relações entre corpo, presença, imagem, rituais e tecnologia: 

 
Diana é uma empreendedora na área da arte e tecnologia, e a intimidade com o meio tecnológico 
propicia sempre uma ação interativa. Compreendendo a arte como sistema, e o computador na sua 
estrutura sistêmica, suas pesquisas geram possibilidades dinâmicas da arte, onde a obra, em conjunto 
com a artista, o interator, o entorno e o contexto, concorrem para a emergência da arte e tecnologia. É 
a partir da interatividade que a percepção é redimensionada em seus projetos (SANTOS e SILVEIRA, 
2008, p. 556). 

 

A partir da ciberarte, a presença das tecnologias se torna cada vez mais próxima da interação com o público, 

e, em decorrência, a humanização desses recursos pode ser percebida. Esta humanização com a interação 

tecnológica, possibilita aos artistas uma maior condição de desenvolvimento da expressividade.  

Na ciberinstalação (Figura 14), projeto composto por 

programas computacionais voltados para a interatividade com o 

público, Diana Domingues se apropria de diversos elementos 

oriundos de vários contextos para um diálogo entre   tecnologia e 

arte.  

 

 

 Figura 14: I’Mito Zapping Zonev, Diana Domingues, 2004 
Fonte:  http://anpap.org.br/anais/2008/artigos/053.pdf 
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Esses espaços possibilitam o surgimento de novas concepções e possibilidades para as produções artísticas, 

a partir da ideia de uma versão da humanidade marcada pela presença das interações com máquinas. As palavras 

a seguir reafirmam esse entendimento e, também, as expectativas para o atual milênio, diante das interações com 

as tecnologias atuais:  

 
A presença decisiva das tecnologias em nosso ambiente indica que o homem está reinventando a vida 
e determinando uma outra natureza para a espécie. Isto está ganhando tal amplitude que, no século 
que nos espera, totalmente imersos no contexto das interações com as tecnologias, cada homem 
poderá dizer a si próprio: “Eu sou na medida de minhas conexões” (DOMINGUES, 1997, p.30). 

 

Vinculações entre a arte e a tecnologia são percebidas nas pesquisas desenvolvidas por Lúcia Santaella12, 

que estuda as relações entre ser humano e máquina, o pós-humano, termo que conceitua as modificações geradas 

na humanidade pelas relações com as tecnologias. O trecho a seguir relata a ideia das relações entre máquinas e 

humanos, ou seja, a hibridização que resulta no “pós-humano”: 

 
Enfim, o próprio computador, no seu processo evolutivo, foi gradativamente humanizando-se, perdendo 
suas feições de máquina, ganhando novas camadas técnicas para as interfaces fluidas e 
complementares com os sentidos e o cérebro humano até ao ponto de podermos hoje falar num 
processo de co-evolução entre o homem e os agenciamentos informáticos, capazes de criar um novo 
tipo de coletividade não mais estritamente humanos, mas híbrida, pós-humana, cujas fronteiras estão 
em permanente redefinição. É justamente esse novo ecossistema sensório-cognitivo que está lançando 
novas bases para se repensar a robótica não mais como máquinas que trabalham para o homem, mas 
como a emergência de um novo tipo de humanidade (SANTAELLA, 1997, p.41). 

 

                                                             
12 Para maior aprofundamento das informações, indicamos a leitura do livro de Lúcia Santaella: culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à 
cibercultura, (2003). 
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Esta autora apresenta um conceito bastante interessante sobre máquinas, diferenciando-as de simples 

ferramentas, pelo fato de serem uma espécie de artefato. Entende que há uma conexão e inter-relação em suas 

partes, que, ao serem colocadas em movimento, executam uma ação realizada como unidade. Relata a presença 

de uma certa autonomia nesse funcionamento. Para ela, o artefato tem a capacidade de se poder amplificar 

habilidades humanas, atingindo seus objetivos de criação (SANTAELLA, 1997). 

Percebe-se uma relação de semelhanças entre o conceito de máquina, adotado por Santaella, com o de robô 

exposto nesta pesquisa. 

Santaella, em suas pesquisas, detectou três principais níveis nas relações homem-máquina13: (1) o nível 

muscular-motor, (2) o nível sensório e (3) o nível cerebral.  Esse entendimento está disposto na fala a seguir: 

 
Enquanto as primeiras máquinas, engendradas no cerne na industrialização, as musculares, foram 
máquinas puramente imitativas e grosseiramente físicas, as segundas, as sensórias, por serem menos 
rudes e mais sutis, já começaram a perder a natureza de máquinas para se converterem em aparelhos 
produtores de signos, extensores dos órgãos dos sentidos. Já no terceiro nível da relação entre homem 
e máquina, que chamo de nível cerebral, é a própria noção de máquina que está sendo definitivamente 
substituída por um agendamento instável e complicado de circuitos, órgãos, aparelhos diversos, 
camadas de programas, interfaces, cada parte podendo, por sua vez, decompor-se em redes de 
interfaces (SANTAELLA, 1997, p.41). 

 
Sintetizando as conclusões da autora, podemos destacar contribuições estabelecidas pelos níveis de relação 

“homem-máquina”: 

 

                                                             
13 Termo apresentado pela pesquisadora Santaella, no artigo O cenário Homem-Máquina, 1997. 
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Se as máquinas musculares amplificam a força e o movimento físico humano, e as máquinas sensórias 
dilatam o poder dos sentidos, as máquinas cerebrais amplificam habilidades mentais, notadamente as 
processadas e as da memória (SANTAELLA, 1997, p. 41). 

 

 Outro destaque da pesquisadora é sobre o fato das relações entre humanos e máquinas estarem cada vez 

mais aprofundadas e tornando-se mais problemáticas e presentes na atualidade. Em seu artigo, “As imagens no 

contexto das estéticas tecnológicas14”, Santaella (2007), define o termo estética tecnológica como algo presente nas 

produções artísticas contemporâneas e nas que envolvem a produção de publicidade e outras áreas: 

 
Assim, estéticas tecnológicas podem se fazer presentes em publicidades, designs de hipermídia, 
vinhetas de televisão, filmes documentários, efeitos especiais no cinema, nas novas formas híbridas 
das imagens em movimento, na moda, nas sonoridades circundantes e, especialmente, nas infinidades 
de portais, sites, blogs, de que o ciberespaço está povoado ou ainda nas telinhas de um celular que nos 
seduz com seus ícones animados e sons, com o acabamento de sua forma e superfície, com a sutileza 
dos seus minúsculos botões (SANTAELLA, 2007. p.2). 

 

Algumas das características das produções artísticas envolvendo as tecnologias, apontadas por Diana 

Domingues, tais como, a efemeridade, o aspecto transitório e inconstante e a ênfase no processo associado com o 

produto podem ser igualmente percebidas nas atividades dos projetos desenvolvidos para a participação na 

RoboCup Jr Dance (OnStage). Tomamos como base tais atributos para definir as invenções criadas pelas equipes 

de robótica, a partir da interatividade com máquinas, com o foco na etapa de apresentação. Tais características 

poder servir de analogia para “nutrir” a definição e o entendimento do conceito visualidade interativa dessa pesquisa. 

                                                             
14 Para mais informações acerca das estéticas tecnológicas, pesquisar: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe0scAD/as-imagens-no-contexto-
essetica-tecnologica  > Acesso em: 14 maio 2015 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe0scAD/as-imagens-no-contexto-estetica-tecnologica
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe0scAD/as-imagens-no-contexto-estetica-tecnologica


 68 

A esta analogia, soma-se a ideia da pesquisadora Santaella, em perceber as máquinas como artefatos, que 

nesta pesquisa, somamos esse entendimento aos estudos realizados a partir dos estudos da Cultura Visual. A autora 

apresenta as máquinas como artefatos criados para amplificar habilidades humanas, em conexão de suas partes 

para atingir determinados objetivos e com o uso da autonomia em seu funcionamento. No contexto dessa pesquisa, 

há, também, máquinas projetadas e construídas, que são os robôs como artefato. Estas máquinas, aqui, intitulada 

“artefatos robóticos/mecatrônicos”, têm sua criação processual que culmina na etapa de apresentação, momento da 

visualidade interativa. 

A visualidade interativa é a junção estabelecida pelos artefatos robóticos/mecatrônicos com suas interações 

em palco. Esse termo percebe a importância do artefato robô, junto com demais acessórios, dispostos em relação e 

sincronia com as interações entre humanos. No campeonato mencionado, a visualidade interativa associada com o 

artefato robótico/mecatrônico envolve num dado momento, efêmero, e avaliado pelo júri em tempo real. Cada 

apresentação é única e tem aspectos próprios decorrentes dos imprevistos do momento. Esta relação comparativa 

será aprofundada no segundo módulo dessa pesquisa. 
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- Hibridação entre o ser humano e a máquina: performance artística com robótica  

 

 O artista performático Stelarc cria sua arte por meio de questionamentos entre os avanços tecnológicos e o 

corpo obsoleto. Suas performances envolvem robótica ou outras tecnologias, em integração, de algum modo, com 

o corpo humano. Stelarc afirma que não há como ficar de fora do processo de hibridação entre o ser humano e a 

máquina. Por isso, suas produções artísticas caminham por experimentos que possibilitam uma reflexão sobre esses 

sistemas híbridos. 

Em suas pesquisas, Stelarc aponta diversas características e transformações que a humanidade poderá 

alcançar nas relações com as tecnologias, em especial, a robótica. Entre outras considerações, destacamos as 

seguintes: o pós-humano pode muito bem ser manifestado na sua forma inteligente de imagens autônomas. Afirma 

que as informações saem de seu papel original de compreensão do mundo e dão espaço a “um campo conflitante e 

contraditório, efêmero e fragmentário de dados desconexos e não digeridos”. Percebe a importância da busca pela 

liberdade da forma, pessoas como experimentos e “terrenos biotecnológicos”, sedento por mudanças, pois, segundo 

o autor, o corpo, na sua versão biológicas, é obsoleto. O autor afirma que é preciso “reprojetar o corpo/redefinir o 

que é humano”. Segundo suas pesquisas, essas mutações e estudos a partir do corpo são buscas que fazem parte 

de um projeto, e não de um desejo de mudança, apenas (STELARC, 1997). 

Outro ponto importante sobre seus estudos é a perspectiva da interatividade e as novas posturas assumidas 

pelas imagens. Para o artista, as alterações são para uma visão de que as imagens se libertam de sua condição 

ilusória a partir da interatividade, as imagens se tornam cada vez mais dotadas de inteligência (STELARC, 1997). 
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A tecnologia começa a perpassar por outros víeis de importância, cada vez mais artistas estão fazendo uso 

desses recursos e criando a partir do ciberespaço. Uma outra característica salientada nas pesquisas de Stelarc é a 

necessidade do corpo anestesiado, pois para ele, “a importância da tecnologia não está simplesmente no puro poder 

que gera, mas no domínio da abstração que ela produz através de sua velocidade operacional e de seu 

desenvolvimento de sistemas sensoriais estendidos” (STELARC, 1997, p.58). 

A figura 15 retrata uma das cenas performáticas do artista, ressaltando a presença da robótica em suas 

produções e estudos artísticos. Tratando de representar uma nova configuração para as funções do artista e sua 

atuação no mundo: 

 

A intervenção do artista, nesse momento, torna-se mais do que nunca necessária no 
futuro de nossas relações com a técnica...ora, se a natureza da arte mudou, é porque 
os meios que produzem subjetividade hoje mudaram. O artista sabe muito bem que a 
tecnologia nada mais é que o devir-outro do humano. Ela não é uma simples extensão 
ou continuidade do indivíduo, mas sua virtualização, isso é, uma potencialização que o 
lança nesta região onde os limites do humano não-humano tornam-se indiscerníveis, 
onde o mais distante acaba por se tornar o mais próximo (STELARC, 1997, p.65). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 15: Stelarc "Third hand" (1980)  
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-L4Q-3AfUOM8 /VMwf0 
_31FuI/AAAAAAAAFwA/BPOgvdgnODQ/s1600/stelarc_amplifiedbody2.jpg 

 

http://2.bp.blogspot.com/-L4Q-3AfUOM8
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Vimos que a presença das tecnologias tem espaço bastante significativo nas artes. Estas relações estão cada 

vez mais estreitas e muitos artistas tratam de propostas no campo da ciberarte, da interatividade. A possibilidade de 

criar, construir, conceber e refletir a partir das especificidades das Artes Visuais em sintonia com as tecnologias é 

um espaço instigante de interação, informação e inventividade. 

 

1.3 As tecnologias e o ensino das Artes Visuais na RMJP 

 

A presença de tecnologias e aparelhos tecnológicos no cotidiano escolar não é nenhuma novidade. Durante 

a trajetória histórica da educação, diferentes recursos tecnológicos vêm sendo empregadas nos processos 

pedagógicos com a finalidade de tornar as aulas mais instigante para os educandos e, em decorrência, “facilitar” as 

relações estabelecidas no ambiente escolar.  Sancho (2006) afirma que a dificuldade para transformar os contextos 

educativos com o uso de tecnologias diversas e atuais, está no fato de que ainda predomina nas escolas a visão de 

uma educação centrada no professor. Adverte, também, para a não prosperidade de situações como a consideração 

de novas representações e maneiras de construção do conhecimento, formas diferenciadas de avaliação, além das 

funções da própria comunidades em relação aos processos educativos em torno do ensino e da aprendizagem.  

A autora afirma, ainda, que as escolas passam por dualidades em torno das demandas estabelecidas 

socialmente, como afirma o texto a seguir: 
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De um lado, diferentes organismos internacionais (Unesco, OCDE, Comissão Europeia, etc.) advertem 
sobre a importância de educar os alunos para a sociedade do conhecimento, para que possam pensar 
de forma crítica e autônoma, saibam resolver problemas, comunicar-se com facilidade, reconhecer e 
respeitar os demais, trabalhar em colaboração e utilizar, intensiva e extensivamente, as TIC. Uma 
educação orientada a formar esse tipo de indivíduos requereria professores convenientemente 
formados, com grande autonomia e critério profissional. Mas também escolas com bons equipamentos, 
currículos atualizados, flexíveis e capazes de se ligar às necessidades dos alunos. Além de sistemas 
de avalição autênticos que possam mostrar o que os alunos tenham realmente aprendido (SANCHO, 
2006, p.20)    

 
Apesar dos avanços tecnológicos, ainda nos deparamos com situações de inflexibilidade do currículo escolar, 

falta de formação adequada dos professores, ausência de equipamentos e espaços inapropriados para o uso das 

tecnologias utilizadas nas escolas, entre outras. Isso comprova que as tecnologias, sozinhas, não são a solução, 

mas a sua utilização associada com currículos flexíveis, formação continuada condizente com as expectativas e 

necessidades do professorado, sua articulação com outros equipamentos e adequação do espaço escolar aos 

diferentes desafios educacionais capazes de propiciar aprendizagens significativas, entre outros fatores. 

As tecnologias não são neutras e, por isso, precisamos ter cuidado com a apropriação e consumo dos recursos 

oriundos, principalmente, das tecnologias mais atuais. São necessárias discussões politicamente pensadas, com 

vistas à exploração de tecnologias digitais, especialmente as que são mais utilizadas na atualidade. Em razão disso, 

cabe atentar para alguns questionamentos:  

 

- Como as tecnologias podem ser utilizadas no ambiente escolar?  

- O que pretendemos fazer com as tecnologias?  
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Essa e outras questões podem ser importantes direcionamentos para uma apropriação eficaz dos produtos 

oriundo de tecnologias, desde que sejam usadas com processos pedagógicos colaborativos e não apenas como 

uma imposição “modista”.   

Confiamos que uma formação consciente para o uso das tecnologias na atualidade deve ser iniciada desde 

os primeiros contatos do indivíduo, tanto na família, como no ambiente escolar. Qualificar o ensino, incentivar os 

discentes, criar redes de colaboração para tornar mais significativo e envolvente a aprendizagem continuam sendo 

os desafios da docência das escolas. Diante disso, outras perguntas surgem, quando se considera o crescimento e 

o consumo das tecnologias na atualidade, principalmente em relação às possibilidades na RMJP, focando no uso 

dos materiais tecnológicos que envolvam a mecatrônica/robótica:  

 

- Como as tecnologias robóticas são utilizadas da RMJP?  

- Quais espaços e métodos são direcionados para o uso das tecnologias pela RMJP?  
 

- Que motivações são adotadas para o uso das tecnologias robóticas para os estudantes da RMJP? 

 

Definido o conceito de tecnologia e de artefatos tecnológicos, além de sua importância no processo e ensino 

e de aprendizagem significativa que consideram o repertório cultural dos estudantes, como base para acessar, 

estruturar e usar os conhecimentos. A partir desse entendimento, analisaremos um “cenário” de uso das tecnologias, 

relacionadas com a mecatrônica/robótica, adotado na RMJP, tendo como referência as questões citadas 

anteriormente. 
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Devido a necessidade de conhecer o contexto de uso das tecnologias do campo da mecatrônica/robótica na 

RMJP, realizamos um levantamento de dados junto à Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), com a finalidade 

de conhecer alguns aspectos importantes, tais como: sujeitos envolvidos com a robótica, espaços específicos e 

recursos tecnológicos disponíveis. 

Segundo a coordenação responsável pelo setor de tecnologia nas escolas da SEDEC, ao responder ao 

questionário, pode-se depreender que a seleção dos profissionais para atuarem nos laboratórios de informática é 

feita a partir de entrevistas e análises de currículos. A demanda de contratação surge das necessidades detectadas 

pelas unidades escolares. Outro ponto importante é que a seleção dos profissionais não inclui apenas o projeto de 

Robótica, mas envolve outras atividades relacionadas às tecnologias no contexto educativo. O planejamento das 

atividades que envolvem a robótica na escola é realizado pelos professores e monitores de informática que desejam 

trabalhar com os kits encaminhados às escolas. Além disso, os professores e monitores de informática contam com 

o material paradidático para poderem planejar as suas atividades. 

A coordenação apresentou dados específicos dos materiais utilizados e da sua dinâmica de distribuição. Até 

2014, foram distribuídos 15.000 (quinze mil) exemplares de kits e livros de robótica para os alunos do ensino 

fundamental. O objetivo principal é incentivar os alunos para desenvolver atividades relacionadas com a iniciativa 

científica, especialmente envolvendo a robótica pedagógica, partindo de problemas ou desafios do cotidiano. A 

SEDEC oferece, para os professores e monitores de informática da rede municipal, encontros de formação específica 

e continuada. As formações objetivam promover a utilização dos kits robóticos, como ferramenta de auxílio ao 

processo de ensino e de aprendizagem. 
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As atividades de formação, oferecida aos monitores de informática da RMJP, costumam se pautar no uso das 

tecnologias robóticas na prática docente, especialmente os kits. Relacionam o ensino de conteúdos escolares por 

meio da robótica, em busca de soluções para construção de robôs, numa parceria entre monitores e professores. 

Segundo a coordenação, os livros de robóticas, possuem atividades “desafiadoras” para os estudantes colocarem 

em prática nos estudos realizados. 

Durante o ano de 2015, especificamente, a sugestão da coordenação de robótica da RMJP é para que as 

atividades desenvolvidas pelos monitores de informática sejam planejadas a partir de propostas pensadas e 

desenvolvidas pelos membros das escolas: professores, monitores, direção, alunos e equipe pedagógica. 

Principalmente, no que se refere à participação em competições. Os ambientes de interação são os laboratórios de 

informática e salas de aula. A manutenção nos laboratórios é feita por um setor da SEDEC, que também é incumbida 

da distribuição dos kits e acompanhamento das atividades pedagógicas. A empresa fornecedora dos kits garante os 

serviços de suporte técnico para as unidades escolares envolvidas com o projeto de robótica.  

No site da PMJP, consta uma notícia, disponibilizada em 23 de setembro de 201015, que, a partir da data 

citada, a RMJP recebeu 86 laboratórios de informática, adquiridos com recursos do Ministério da Educação, em 

parceria com as Secretarias de Educação Estadual e Municipal. O programa funciona de forma descentralizada e 

procura introduzir o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas da rede pública, além de articular 

as atividades desenvolvidas sob sua jurisdição, em especial dos Núcleos de Tecnologia. 

                                                             
15 Endereço eletrônico da matéria sobre a inauguração de salas de informática em escolas da RMJP <http://www.joaopessoa.pb.gov.br/escolas-do-
municipio-recebem-86-laboratorios-de-informatica/ > Acesso em 12 maio 2015 
 

http://www.joaopessoa.pb.gov.br/escolas-do-municipio-recebem-86-laboratorios-de-informatica/
http://www.joaopessoa.pb.gov.br/escolas-do-municipio-recebem-86-laboratorios-de-informatica/
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De acordo com a reportagem, os laboratórios de informática nas escolas devem atender também as 

comunidades com cursos oferecidos durante os fins de semana. As salas são equipadas com computadores e 

aparelhos que auxiliam na inclusão digital, contando também com acesso à internet wireless. Esses ambientes 

favorecem situações de parceria entre monitores de informática, professores, equipe pedagógica e diretores, visando 

à elaboração de propostas educativas. Destacamos a organização de equipes para participação nos campeonatos 

de robótica - tema foco dessa pesquisa. Nessa prática, cada escola organiza seus planos de ação de modo a 

favorecer a realidade da comunidade. Algumas escolas têm encontros semanais em horário oposto ao das aulas 

para os ensaios e estudos de robótica. Enquanto outras preferem organizar um horário específico, que atenda às 

necessidades da Robótica Educacional dentro do próprio turno dos discentes envolvidos.  

Nas falas dos entrevistados, durante esta pesquisa, destacam-se algumas características que são 

consideradas “benefícios” das práticas educativas com a robótica na RMJP. Para o monitor Sonny, estas práticas 

favorecem “atividades em grupo”, “questões sociais”, a “união entre os participantes” e, também, a possibilidade de 

inserir estudantes no mercado de trabalho mecatrônico: 

 
Costumo dizer que é muito além disso, muito mais que robô, muito mais que máquina porque 
trabalhamos questões sociais, e outra questão é que o mundo anda tão egoísta e a robótica só funciona 
em equipe, a dança precisa da equipe unida “pra” participar. É muito bom saber desse retorno, aqui 
mesmo na escola temos dois alunos, Kaio e Paulo, que saíram da escola e hoje estão trabalhando 
numa empresa de robótica (SONNY, 2015)16. 

 

                                                             
16 Monitor de informática da EMEF Apolônio Sales de Miranda. Entrevista concedida em 20/10/2015, na escola, João Pessoa/PB.) 
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No depoimento da professora Ava, percebe-se que as atividades que envolvem a robótica nas EMJP, geram 

o “interesse e a concentração” dos estudantes participantes: “sim, os alunos que participaram dos projetos ficam 

mais interessados e ficam mais concentrados” (AVA, 2015)17. As figuras 16, 17 e 18 a seguir mostram atividades de 

robótica em parceria com práticas vivenciadas pelos alunos e professores de Artes visuais e dança. 

 

 

                                                             
17 Professora de Artes Visuais da EMEF Moema Tinoco. Entrevista concedida em 19/10/2015, na escola, João Pessoa/PB.) 

Figura 16:  Aula montagem de robôs na 
EMEF Moema Tinoco com a professora 
de Artes Visuais, em 09/10/2015 
Fonte: Arquivo da autora 

 

Figura 17: Ensaio das interações com o professor de dança EMEF 
Apolônio Saldes de Miranda, em 09/10/2015 
Fonte: Arquivo da autora 

Figura 18: Aula de criação dos acessórios 
de palco na EMEF Apolônio Sales de 
Miranda, em 12/09/2015 
Fonte: Arquivo da autora 
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Na conversa com o coreógrafo Wall-E, apreende-se que a introdução da dança, nos projetos mecatrônicos, 

configura-se como “atrativa”, gerando nos estudantes o “desejo de querer participar”. Destaca-se também que os 

participantes dos projetos de dança com robôs são “atraídos” pela possibilidade de viajar para as competições: 

 
 

Percebo mudanças no despertar, no desejo de querer participar porque eles gostam de dança e juntam 
isso com robôs. Nas aulas de coreografia, os meninos falam em querer participar da equipe. (WALL-E, 
2015)18. 

 

 A forma de usar a tecnologia é até mais importante que a tecnologia em si. Refletir sobre essas 

questões pode ser incentivado e fortalecido no ambiente escolar. Nesse sentido... 

  

Formar para as novas tecnologias é formar o julgamento, o senso crítico, o pensamento hipotético e 
dedutivo, as faculdades de observação e de pesquisa, a imaginação, a capacidade de memorizar e 
classificar, a leitura e a análise de textos e de imagens, a representação de redes, de procedimentos e 
de estratégias de comunicação. (PERRENOUD, 2000, p. 128). 

 

Professores e estudantes precisam refletir sobre suas ações diante das tecnologias. Isso é importante porque: 

 
O uso das novas tecnologias na educação[...] deve ser feito com cuidados para que a tecnologia [...] 
não se torne para o professor apenas uma maneira de ´enfeitar` as suas aulas, mas sim uma maneira 
de desenvolver habilidades e competências que serão úteis para os alunos em qualquer situação da 
vida. (NUNES, 2007, p. 2). 

                                                             
18 Professora de coreografia da EMEF Apolônio Sales de Miranda. Entrevista concedida em19/10/2015, na escola, João Pessoa/PB.) 
 



 79 

Moran (1995) também ressalta a importância da atuação do professor para alcançar resultados significativos 

em sala com o uso das tecnologias: 

 
As tecnologias de comunicação não mudam necessariamente a relação pedagógica. As tecnologias 
tanto servem para reforçar uma visão conservadora, individualista como uma visão progressista. A 
pessoa autoritária utilizará o computador para reforçar ainda mais o seu controle sobre os outros. Por 
outro lado, uma mente aberta, interativa, participativa encontrará nas tecnologias ferramentas 
maravilhosas de ampliar a interação (MORAN, 1995, p.26). 

 

O uso de artefatos tecnológicos nas escolas pode ser uma maneira competente para preencher as lacunas 

existentes entre os interesses dos aprendizes e o sucesso nas formas de conduzir as aulas pelos docentes. 

A fala do monitor Sonny mostra que as práticas educativas, associando a robótica e a arte, qualificam a escola 

pública e geram visibilidade a esses espaços: 

 
Hoje, nossa escola se tornou referência dentro do bairro de Cruz das Armas. Os pais querem matricular 
seus filhos aqui. É tanto que já existe uma lista de espera para vagas no próximo ano. A robótica é o 
“carro chefe” dos trabalhos pedagógicos e isso chama atenção dos pais. A escola ficou mais visível com 
a dança porque comunica mais. (SONNY, 2015). 

 
 

Os estudantes das duas equipes contempladas nessa pesquisa têm acesso às aulas de Artes Visuais em 

suas escolas. Nos diálogos com os alunos, percebe-se que a presença da arte nos projetos, a integração dos 

professores de Artes Visuais e da coreografia são vistos de modo positivo e colaborativo para a realização dos 

estudos e demandas dos grupos. A equipe “EducDance” conta com a participação da professora de Artes Visuais 

para a realização das atividades robóticas. Segundo os estudantes: “quando a gente entrou achou que não ia dar 
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conta, é diferente do resgate e tem muito mais coisa pra [para] fazer, tudo junto, muita coisa pra [para] pensar. Acho 

importante juntar com a professora de artes, ela ajuda muito” (BUMBLEBEE, 2015). 

A partir das falas dos estudantes, retiradas do grupo focal, da equipe “RoboApolo”, apreende-se que as aulas 

de artes não oferecem “pontes” para a prática com as atividades robóticas. Os membros se organizam entre si, e 

apontam a necessidade da presença do arte-educador para os projetos de dança com robôs (no palco). Os alunos 

relatam características da dinâmica vivenciadas do ensino de Artes visuais na escola, e, ainda, sugerem que as 

aulas de artes sejam mais “empolgantes”, contemplando, também, atividades práticas: 

 

BB-8: Todo mundo ajuda em tudo. Larissa cola e pinta, toda parte de arte é com ela. Wesley também pinta, mas 

ele monta e programa. Aliás, todos fazem de tudo. Mas cada um tem coisas que sabe fazer mais. Eu tenho a 
presença de palco, porque eu falo muito, mas cada um tem suas vantagens e desvantagens. Cada um se ajuda em 
suas coisas, mas seria muito legal ter um professor de arte, além do de dança. A gente devia ter aula de pintura e 
dessas coisas de arte, porque toda vez é só escrever, escrever. Nunca muda, é sempre assim, devia ser empolgante, 
e não como é.  

R2-D2: Depois da apresentação a gente sentiu que precisava de aulas pra [para] ajudar a melhorar. Porque a 

dança envolve a parte artística e a gente queria usar as práticas também.  
 

 

A afirmação acima nos mostra que o ensino de Arte pode apresentar um caráter de criticidade e dinamismo, 

dependendo das intencionalidades assumidas. Podendo criar, desse modo, uma possibilidade capaz de favorecer 

relações edificantes entre “humanos e máquinas”. Atualmente, espera-se que o ensino de arte crie pontes entre a 

criação e a criticidade, incluindo também os valores culturais e históricos da humanidade. 
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É de grande importância levar para as aulas o material midiático que os alunos têm acesso por escolha livre 

e fora da escola. Freedman (2010), em seu texto "Currículo dentro e fora da escola: representações da Arte na 

cultura visual", destaca que os alunos são aprendizes ativos e constroem significados individuais por meio de 

experiências, mas alguns significados comuns são construídos no coletivo da mídia. Os conhecimentos que os 

alunos têm de fora da escola podem ser usados para atentar para questões de representação e de conceitualização, 

criação e interpretação da arte. Trazer para as aulas de arte, a visualidade presente nas mídias às quais os alunos 

têm acesso, é uma forma estimulante de promover aprendizagens significativas. Assim, percebemos que não só a 

própria Arte sofreu influências das novas tecnologias, como também o seu ensino. 

A contemporaneidade nos traz a convivência com um acervo grandioso de imagens e de avanços 

tecnológicos. Dessa forma, não podemos separar as conexões entre: escola, tecnologia e arte. Logo, não se pode 

deixar de refletir sobre os processos inventivos gerados nessas conexões. 

O ensino de Artes Visuais tem especificidades que indicam sua importância na formação artística e cultural 

dos discentes, contribuindo para o exercício da criticidade diante das visualidades expostas. Porém, para uma efetiva 

produção que dialogue com os conceitos artísticos, culturais e estéticos, é indispensável o compromisso do educador 

em dominar as tecnologias escolhidas para fins didáticos e potencializar o que tais ferramentas tecnológicas 

oferecem: 

 
Também a criação de novas imagens (...) pode ser pensada e repensada mais amplamente quando se 
tem oportunidade de utilizar um ou mais meios tecnológicos contemporâneos. (...). Somente o uso da 
tecnologia, com o simples aproveitamento das facilidades que ela oferece, não garante o 
desenvolvimento de um pensamento artístico ou uma construção de um saber em Arte. Conhecer o 
instrumento de trabalho e as possibilidades que ele oferece é essencial, mas ir além da mera aplicação 
dessas possibilidades é fundamental (PIMENTEL, 2002, p.132). 
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Pensando nessas afirmativas, levantamos algumas reflexões: 

 

- Como os estudantes da RMJP podem ter acesso às tecnologias de modo que potencialize a 
inventividade?    

 

- Existem práticas educativas a partir da parceria entre estudantes, monitores de informáticas e 
professores de Artes Visuais da RMJP? 

 

 

As atividades envolvendo os atos de projetar e construir robôs, estudantes, monitores e professores precisam 

planejar as ações necessárias para efetivar a produção dos protótipos. Essas atividades podem ser guiadas pela 

escolha de temas diversos que pressupõem um estudo atento para um resultado coerente entre as funções 

executadas pelos robôs e características definidas pela temática abordada. Nesse tipo de atividade, há 

possibilidades para a contextualização cultural, que, justamente, pode ser direcionada pela escolha do tema. A ideia 

é o foco na formação integral do cidadão, valorizando suas potencialidades e capacidade inventiva.  

De acordo com as regras da competição estudada nesta pesquisa, o processo do projeto é tão importante 

quanto sua culminância, pois das duas etapas classificatórias, uma é centrada nas explicações sobre os caminhos 

estruturantes de produção do projeto apresentado em placo, por meio de entrevista aplicada pelo júri.  
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Sobre a importância dos processos para a construção do conhecimento, destacando o importante papel que 

o uso das tecnologias pode oferecer ao processo de ensino e aprendizagem em Artes Visuais, Pimentel (2002) 

afirma: 

 

O ensino de Arte deve enfatizar igualmente tanto a vivência de processos quanto a aprendizagem que 
daí advém, a realização de trabalhos artísticos e a construção cultural. Ativando e incrementando a 
capacidade de visualização, a memória visual, a descoberta de soluções para problemas, sejam eles 
técnicos ou estéticos, cada detalhe é importante e deve ser respeitado. O uso das tecnologias possibilita 
a/ @s alun@s desenvolver sua capacidade de pensar e fazer arte contemporaneamente, representando 
um importante componente na vida d@s alun@s e professor@s, na medida em que abre o leque de 
possibilidades para seu conhecimento e expressão (PIMENTEL, 2002, p.135). 

 

Essa visão dialoga com a proposta do matemático Saymour Papert (2008), que defende a construção de 

robôs como uma oportunidade de envolver o aluno em todo o processo de aprendizagem. O artefato construído 

(robô) oportuniza momentos de reflexão conjunta, atentando para todas as possibilidades que o protótipo pode 

despertar (visualidade, interação, temáticas, tecnologia, entre outras): 

 
 
Um dos meus princípios matéticos centrais é que a construção que ocorre na “cabeça” com frequência 
ocorre de modo especialmente venturoso quando é apoiado pela construção de um tipo mais público 
no “mundo” [...]. Parte do que tenciono dizer com “no mundo” é que o produto pode ser mostrado, 
discutido, examinado, sondado e admirado (PAPERT, 2008, p.127). 

 

Espera-se que, na construção de robôs, cada ação seja mediada pelo professor em parceria com os 

estudantes. Segundo Masseto (2009), esse conceito de aprendizagem condiz com o de desenvolvimento humano 
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integral. Essa concepção de aprendizagem faz-nos continuamente aprendizes, ou seja, enfatiza que estamos 

continuamente em processo de mudança, adaptação e propícios a outros modos de ser e de pensar. 

Percebe-se a possibilidade de que com a parceria entre a Robótica Educacional e os elementos das Artes 

Visuais, na execução de atividade bem planejadas, os aprendizes são levados a uma construção do próprio 

conhecimento. Um caminho que pode ser produzido de forma que vise à potencialização das habilidades do fazer 

artístico, da fruição, da contextualização e da criticidade no uso das diversas tecnologias. Tudo isso buscando a 

formação de uma atuação inventiva e de autonomia. 

A autonomia pode ser entendida, nos termos defendidos por Paulo Freire (1996), como a capacidade de um 

sujeito de criar suas próprias representações do mundo, pensar estratégias para resolução de problemas e aprender 

a compreender-se como sujeito da história.  

A fala da professora Ava classifica as relações, entre a robótica e as Artes Visuais nas EMJP como 

“diferenciadas” e que “chamam a atenção” dos estudantes. Enfatiza também a possibilidade da construção de 

protótipos como um fator dessa “empolgação”: 

 
As relações entre as Artes Visuais, eu acho, que é um momento bom, uma atividade diferenciada e que 
chama a atenção dos alunos. Eles aprendem e se desenvolvem mais, ficam empolgados e todos 
querem não só ver, como colocar a ‘mão na massa’ (AVA, 2015). 

 

Nas entrevistas realizadas com os agentes desse contexto, percebe-se que o envolvimento dos profissionais 

de artes é direcionado, principalmente, como um auxílio nas produções visuais convocadas pelas regras da 

competição para as apresentações em palco. 
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A fala da professora, destaca a limitação da participação dos professores de Artes Visuais nos projetos 

robóticos. A mesma enfatiza que sua participação é voltada apenas para a “preparação da parte visual do robozinho”. 

E que as demais etapas de organização são direcionadas pelo monitor de informática, no caso, o tutor da equipe: 

 

...a gente está mais assim com a preparação da parte visual do robozinho. De acordo com a 
programação ele (monitor) passa alguma coisa e a gente tenta desenvolver a partir do que se tem (AVA, 
2015). 

 

Segundo a Secretaria de Educação de João Pessoa, a cada ano, há um aumento no número de escolas que 

criam projetos pedagógicos relacionados com a Robótica Educacional (RE). Essas experiências robóticas nas 

escolas têm diferentes motivações, desde a práticas associadas aos estudos em sala, até a produção de grupos de 

competição. 

Os estudos acerca da presença da Robótica Educacional, indicam esse caminho como uma alternativa que 

favorece a construção de trabalho colaborativo e das competências comunicativas, pois os alunos têm um objetivo 

comum e dialogam para atingir suas metas. Outro ganho educacional está no fato de a RE proporcionar desafios 

para o raciocínio lógico e para o pensamento abstrato. Essa constatação é exposta a seguir: 

 
(...) alunos desenvolvem uma capacidade de abstração ao terem que planejar os robôs e desenhar os 
programas pensando como se fossem o próprio robô. Ao projetar-se no robô, na forma como ele 
aprende e como ele pensa, a criança está a pensar sobre o pensamento (metacognição). O processo 
de programação processa-se com base numa linguagem simbólica e visual, que o aluno terá que ser 
capaz de mapear no comportamento físico do robô. Isto implica a capacidade de prever o 
comportamento do robô a partir dos símbolos abstratos incluídos na programação (COSTA; RIBEIRO, 
2011, p. 442). 
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Os processos inventivos, no sentido de solucionar problemas, são praticadas quando os estudantes são 

levados à necessidade de desenhar seus protótipos, (Figuras 19 e 20) também nas estratégias de programação, no 

uso de materiais alternativos para compor os projetos e, ainda, na busca por formas de interação entre máquinas e 

humanos, concepção dos movimentos no palco do campeonato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19:  Desenhos feitos pelos alunos para 
criação de robôs 
Fonte: Arquivo da autora 

 

Figura 20: Robô construído a partir dos desenhos dos alunos. 
Fonte: Arquivo da autora 
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Esses esboços são os primeiros passos para a construção das máquinas. Assim, cada etapa fornece desafios 

para a construção da visualidade dos robôs, para a coerência com a temática e para as funções que irão assumir na 

interação com os humanos. 

O desenvolvimento de diferentes competências para tornar os projetos robóticos mais atrativos e atraentes 

visualmente integra uma das finalidades da RE, como se depreende no comentário adiante: 

 
 

Com esta ferramenta educativa os alunos desenvolvem a criatividade ao desenharem e criarem os seus 
protótipos, bem como tendo que atender à finalidade com que o desenho é idealizado. Os processos 
de construção e programação de robôs envolvem todo esse processo de criatividade convidando os 
alunos a inovarem no processo de resolução de situações problemáticas. Ao partirem das peças de 
construção e dos componentes electrónicos (motores e sensores), de forma a construírem o seu robô, 
bem como ao desenharem programas que executem as tarefas previstas, os alunos estão a desafiar a 
sua criatividade (COSTA; RIBEIRO, 2011, p. 442). 

 

 

 A Robótica Educacional pode fornecer contribuições aos que a utilizam. Há diversas pesquisas que tratam 

de possíveis aspectos apontados para a eficácia dessa ferramenta enquanto parceira no ambiente escolar. Entre 

outras possibilidades de ganhos, podemos apontar: a motivação e o entusiasmo dos alunos, a multidisciplinaridade, 

a aprendizagem baseada em projetos, o trabalho colaborativo e as competências de comunicação, a imaginação e 

a inventividade, o raciocínio lógico e o pensamento abstrato, além da autonomia na aprendizagem (COSTA; 

RIBEIRO, 2011). 

As qualificações geradas pelo uso da robótica na educação, isso quando utilizada de modo responsável, foram 

percebidas e divulgadas pelo professor e pesquisador Seymour Papert, ao relatar que “as crianças aprendem melhor 
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quando elas estão ativamente envolvidas na construção de algo que tenha significado para elas, seja um poema, 

um robô, um castelo de areia ou um programa para computador “ (PAPERT, 2008, p. 158). 

As semelhanças percebidas nos procedimentos inerentes à robótica e às práticas educativas a partir das Artes 

Visuais podem ser fortalecidas com as afirmações do estudioso Seymour Papert, na busca por aulas mais 

significativas no ensino da matemática.  

Os estudos de Papert destacam que, ao projetar mentalmente e construir objetos, os estudantes mantêm um 

maior nível de envolvimento e concentração nas aulas. Essas características foram percebidas durante as 

observações feitas por Papert nas aulas de Artes.  

Para o estudioso, o envolvimento dos alunos nas criações em arte era algo proporcionado pelo processo de 

construir, no plano físico, as ideias estabelecidas no plano mental. Seymor Papert desenvolveu a teoria do 

Construcionismo, que propõe um modo de aprender a partir da construção de algo para que se possa compreender 

o seu funcionamento.  

De modo simplificado, é o processo que envolve a construção de um produto, de início projetado mentalmente, 

sendo externalizado para ser apresentado, discutido, examinado, admirado e socializado no plano físico. 

Assim, a robótica, por utilizar ambientes de programação e processos de construção material, oferece aos 

usuários diversos tipos de elaboração mental, nos planos físicos ou virtuais. 
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Papert relata que a observação do comportamento de um grupo de alunos, durante uma aula de Arte, 
levou-o a desejar que eles tivessem um comportamento semelhante nas aulas de Matemática. Isso 
porque, nas aulas de Arte, os estudantes se dedicavam a uma atividade em que esculpiam sabonetes, 
baseados em suas fantasias, engajando-se nisso durante várias semanas, persistindo em seus projetos. 
Havia tempo para pensar, sonhar e contemplar. Eles podiam experimentar, tentar novas ideias, desistir 
delas, ver e compartilhar os trabalhos com os colegas, analisar a reação do grupo a respeito de sua 
produção (PARELLADO, 2011)19. 

 

É de essencial importância a compreensão do papel que a inventividade e a criação têm na formação humana. 

Esta prática, contemplada, também, nos processos mentais e físicos na construção de robôs, tem uma relação direta 

com a execução de tarefas, com o trabalho.  

Os processos de programação e construção de robôs favorecem situações de desenvolvimento da 

inventividade. Pressupõe a escolha das peças, motores e sensores, que produzam os movimentos e efeitos 

idealizados na concepção dos projetos iniciais. Até na elaboração do projeto do software, o estudante executa as 

tarefas previstas para os robôs. 

Os estudos de Saymor Papert, a partir das observações das aulas de artes, contribuíram para a criação da 

primeira linguagem de programação direcionada para fins didáticos: a linguagem LOGO. E, também, para a criação 

de robôs direcionados ao contexto escola, a tartaruga robô. Papert chamou a tartaruga robô (Figura 21), de um 

"objeto para pensar com". Para criar esses desenhos, os alunos tiveram que explorar e manipular conceitos 

geométricos. A linguagem LOGO foi também criada por ele para que crianças pudessem programar o robô tartaruga 

                                                             
19 PARELLADO, L. Ibelmar. O que é o Construcionismo? [blog] Aprendizado animado, 2011 Em:  
<http://aprendizadoanimado.blogspot.com.br/p/o-que-e-o-construcionismo_3556.html?m=1 >  
 Acesso: 06 julho 2015. 
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Figura 21: Tartaruga robô do Papert 
Fonte: http://roamerrobot.tumblr. 
com/post/23079345849/the-history-of-
turtle-robots 
 

Figura 22: Crianças com o robô tartaruga  
Fonte: http://cyberneticzoo.com/ 
cyberneticanimals/1969-the-logo-turtle-
seymour-papert-marvin-minsky-et-al-
american/ 
 

Figura 23: Papert  
Fonte: http://cyberneticzoo. 
com/cyberneticanimals/1969
-the-logo-turtle-seymour-
papert-marvin-minsky-et-al-
american/ 
com/post/23079345849/the-
history-of-turtle-robots 
 

 As figuras 22 e 23 representam momentos do histórico de Papert com o uso de robôs nos processos de 

aprendizagem em escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa proposta foi desenvolvida no Midia Lab Learning Initiative (LEARN), no Instituto de Tecnologia de 

Massachussets (MIT), na década de 1960. Trata-se de uma linguagem que implementa, em certos aspectos, o 

Construcionismo e suas possibilidades “criativas”. Tem como características alguns aspectos: aprender ensinando; 

integração das atividades corporais com as intelectuais; ciclo descrição - execução - reflexão - depuração; tratamento 

do erro; noções de mensuração e atividades em grupos. Em seu ambiente, a linguagem LOGO envolve uma 

tartaruga gráfica - um robô que responde dúvidas dos usuários. É uma linguagem interpretativa e interativa na qual 

http://roamerrobot.tumblr/
http://cyberneticzoo.com/
http://cyberneticzoo/


 
91 

os estudantes têm suas ações mostradas prontamente ao digitar o comando. Na criação da programação, os alunos 

aprendem com seus erros. Um processo de ensinar e aprender na prática das ações (FERRUZZI, 2001). 

Papert é co-fundador do Midia Lab Learning Initiative, local que atualmente assume atividades direcionadas 

ao desenvolvimento da “criatividade”, como assim o definem. No site oficial do LEARN, percebe-se uma tendência 

em se conceber a “criatividade” como algo salutar e de urgente necessidade, enfatizando atuação inovadora em 

suas pesquisas. O objetivo atual do laboratório é: “permitir que todos, independentemente de onde estejam, possam 

aprender de forma “criativa” - preparando nós mesmos e os demais para a vida num mundo em constante mudança” 

(LEARN, 2016)20. 

No laboratório, as atividades assumem que os processos “criativos” devem ser pensados a partir do princípio 

dos quatro “P’s”: Projeto, Pares, Paixão, Play. A tradução mais adequada para o termo inglês play é a palavra 

diversão que, por não começar com a letra P, optamos por manter o termo original em inglês. Segundo o LEARN 

(2016), os quatro P’s podem ser assim definidos: 

- Projetos: nós aprendemos melhor quando trabalhamos ativamente em projetos, gerando novas ideias, 

projetando protótipos, fazendo melhorias e criando produtos finais; 

- Pares: o processo de aprendizagem floresce como uma atividade social, com pessoas que partilham ideias, 

colaboram em diferentes projetos e ajudam na construção de diferentes produtos. 

- Paixão: quando nos concentramos em atividades que nos envolvem, trabalhamos mais e mais duro, 

persistimos em face dos desafios e aprendemos mais no processo; 

                                                             
20 Midia Lab Learning Initiative. Disponível em: < http://learn.media.mit.edu/ > Acesso: 21 fevereiro 2016 

http://learn.media.mit.edu/
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- Play: aprender envolve experimentação lúdica, tentar coisas novas, mexer com diferentes materiais, testar 

limites, correr riscos, repetindo várias vezes (LEARN, 2016, grifo nosso). 

Essa visão apresentada nas atividades do MIT, dialoga com as características presentes nas produções 

realizadas nas EMJP, no tocante à construção de robôs, regulados a partir da visualidade interativa. As figuras 24 e 

25 representam exemplos de produções visuais criadas pela equipe “RoboApolo”, com cenários pintados para 

complementar a visualidade da apresentação de robôs construídos com a visualidade coerente com a temática 

representado pela equipe na versão Mundial da RoboCup Jr. Dance (OnStage), em 2014. 

 

 

 

 

Figura 24: Pinturas em tela para plano de fundo  
Fonte: Arquivo da autora 
 

Figura 25: Caracterização de robôs  
Fonte: Arquivo da autora 
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 DESENHO AUTORAL IV - Arte e robótica (Série Olhares Duvidosos) Composição com reflexões a partir do meu olhar de observadora nas escolas 
estudadas. Fonte: Arquivo pessoal 
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DESENHO AUTORAL IV - Arte e robótica (Série Olhares Duvidosos) - Ano 2015  

Técnica alternativa: corretivo, canetas esferográficas, maquiagem e carvão sobre papel. 
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1.4. As tecnologias mecatrônicas e a Robótica Educacional 

 

Na RMJP, as escolas usam diferentes tecnologias em suas atividades cotidianas, algumas antigas e outras 

recentes. Trataremos, aqui, das tecnologias mecatrônicas, que são empregadas na Robótica Educacional adotada 

pela RMJP.  Inicialmente, é importante definir o que é um robô, produto mecatrônico fundamental da Robótica 

Educacional. Eis a pergunta inicial: O que é um robô? 

A grande maioria das pessoas sabe identificar um robô, mas é um desafio elaborar uma definição que abranja 

todas as suas características. De fato, existem muitos robôs que fazem parte de nosso discurso visual, pois a ideia 

de construir seres mecanizados para auxiliar os humanos é bastante antiga.  

O famoso R2-D2 do filme “Guerra nas Estrelas” (Figura 26), é um droide astromecânico responsável pela 

manutenção e navegação de astronaves. Possui uma linguagem própria e incompreensível, que se assemelha a 

sons eletrônicos. O Zariguin da novela “Morde e assopra” (Figura 27), exibida em 2011 e televisionada pela Rede 

Glodo de Televisão, ganhou grande popularidade. O verdadeiro nome do robô é NAO, produzido e vendido pela 

empresa francesa Aldebaran Robotics. Outro protótipo conhecido é a graciosa empregada Rose, do desenho 

animado “Os Jetsons” (Figura 28), que foi exibida na TV americana a partir de setembro de 1962. Já o Robô B-9, 

(Figura 29), ficou conhecido pela série Perdidos no espaço, da década de 1965, compondo o famoso trio Smith-Will-

Robô. A máquina, programada para detectar situações de perigo, raramente era ouvida e, em algum momento, as 

suas funções eram interrompidas pelo Dr. Smith, amigo/vilão da narrativa.  

Esses são alguns dos clássicos exemplos da presença visual que os robôs têm em nossas histórias. 
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Figura 26: Robô R2-D2 (do filme Guerra nas Estrlas) 
Fonte: https://upload.wikimedia.org/ 
wikipedia/en/3/39/R2-D2_Droid.png 

 

Figura 27: Robô NAO (da novela Morde e Assopra) 
Fonte:   http://www.gloobbi.com/wp-content/ uploads 
/2013/02/nao.jpg 

 

Figura 28: Robô doméstica Rose (da 
série os Jetsons).  
Fonte: https://meanmaureen.files. 
wordpress. com/ 2013/08/rosie.jpg 

 

Figura 29: robô B9 (da série 
Perdidos no espaço) Fonte: 
http://1.bp.blogspot.com/-
z1wQVjSnr54 /Um 
17K61fuMI/AAAAAAAACUY/JgQ05
HFKx9s/s1600/b9+-+blog.png 
  

 

https://upload.wikimedia.org/%20wikipedia/en/3/39/R2-D2_Droid.png
https://upload.wikimedia.org/%20wikipedia/en/3/39/R2-D2_Droid.png
http://www.gloobbi.com/wp-content/%20uploads%20/2013/02/nao.jpg
http://www.gloobbi.com/wp-content/%20uploads%20/2013/02/nao.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-z1wQVjSnr54%20/Um%2017K61fuMI/AAAAAAAACUY/JgQ05HFKx9s/s1600/b9+-+blog.png
http://1.bp.blogspot.com/-z1wQVjSnr54%20/Um%2017K61fuMI/AAAAAAAACUY/JgQ05HFKx9s/s1600/b9+-+blog.png
http://1.bp.blogspot.com/-z1wQVjSnr54%20/Um%2017K61fuMI/AAAAAAAACUY/JgQ05HFKx9s/s1600/b9+-+blog.png
http://1.bp.blogspot.com/-z1wQVjSnr54%20/Um%2017K61fuMI/AAAAAAAACUY/JgQ05HFKx9s/s1600/b9+-+blog.png
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É impressionante os elos existentes entre a robótica e o universo da Arte. O próprio termo robô nasceu a partir 

da criação de uma peça teatral e acabou sendo adotado no mundo inteiro. A palavra ROBÔ resulta da combinação 

das palavras tchecas rabota, que quer dizer “trabalho obrigatório”, e robotnik, que significa “servo”.  A palavra robô 

foi popularizada graças ao dramaturgo tcheco de ficção científica Karel Capek (Figura 30) em 1920. A divulgação se 

deu a partir da peça teatral, conhecida como R.U.R21
 (Rossum´s Universal Robots – Robôs Universais de Rossum 

(Figuras 31, 32 e 33). No enredo, um cientista inventa uma substância especial e começa a construir humanoides 

para substituir os seres humanos nas tarefas físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Para mais informações acerca da peça teatral R.U.R., indicamos a leitura da dissertação: R.U.R. (Rossum´s Universal Robotcs) e a gênese do robô na 
literatura moderna. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000434920> Acesso em 21 maio 2015 

Figura 30: Karel Capek 
Fonte: http://www.praha. 
eu/public/5e/35/4f/14706
7_4_capek.jpg 

 

Figura 31: Desenho esquemático de um 
robô da peça R.U.R.  
Fonte: http://2.bp.blogspot. com/-
Qjh5_B4tT8c/UXHKxn 
WItcI/AAAAAAAAOYg/Xp3CNHrtqZM/s160
0/RUR-Capek-1920.jpg 

 

Figura 32: Robô utilizado na peça 
R.U.R, 1920. 
http://wikibotica.com.br/imagens/
WikiPages/Robos/u1_2_rur_breako
ut.jpg 

 

Figura 33: Robôs e humanos atuando 
na peça R.U.R, 1920  
Fonte: https://www.wired.com 
/images_blogs/thisdayintech/2011/01
/Capek_play_f.jpg 

 

http://wikibotica.com.br/imagens/WikiPages/Robos/u1_2_rur_breakout.jpg
http://wikibotica.com.br/imagens/WikiPages/Robos/u1_2_rur_breakout.jpg
http://wikibotica.com.br/imagens/WikiPages/Robos/u1_2_rur_breakout.jpg
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Em um artigo publicado pela revista Veja22, encontramos uma informação importante sobre a invenção do 

termo robô. O texto anuncia que Capek teria escrito um texto para o dicionário Oxford, explicando que, no início, a 

sua ideia era chamar suas criaturas de labori, por causa do latim labor-trabalho. O seu irmão Joseph, também 

escritor, aconselhou o uso do termo roboti, por causa da sonoridade mais apropriada para o sucesso do termo. 

Depois da primeira aparição oficial dos robôs na ficção, eles não pararam de surgir e encantar a humanidade. 

Na história fictícia do escritor tcheco, os homens perdem o controle das máquinas, que começam a desenvolver 

sentimentos e acabam por destruir a espécie humana que as criou. Esse percurso do enredo influenciou e 

acompanha grande parte das ficções científicas que envolvem a robótica.  

Outro momento importante da aparição dos robôs na ficção 

científica foi no início do século XX. Filmes como “Metrópolis”, de 1927, 

faziam referências a robôs. O roteiro descreve um futuro dividido em 

operários que desempenham tarefas, enquanto os pensadores criam 

planos. A história é narrada no contexto futurista de 2026, na qual a 

personagem Maria é sequestrada para evitar que inicie movimentos entre 

os operários, pois deseja libertar os oprimidos dos pensadores 

dominantes. Em reação disso, um cientista cria uma cópia robô dela para 

enganar seus seguidores. A Figura 34 mostra uma cena que representa a 

construção do robô Maria.  

                                                             
22 Informações encontradas no endereço eletrônico: <http://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/ 
curiosidades-etimologicas/robo-ate-a-palavra-foi-criada-em-laboratorio/> Acesso em 21 maio 2015 

Figura 34: Robôs Maria (cena do filme Metrópolis) 
Fonte: https://assimerahollywood.files.wordpress.com 
/2012 /05/metropolis8. jpg?w=641&h=519 
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Embora nossa tendência seja a de associar os robôs como algo atual, a busca pela criação de máquinas 

autônomas, capazes de executar tarefas, não é algo recente. A ideia em torno de máquinas robóticas vem de muito 

longe. Remete à mitologia grega antiga, que traz o Talos, um homem mecânico criado pelo deus Hefesto, a pedido 

de Zeus. A Figura 35 representa uma sequência do deus do fogo, Hefesto, trabalhando com metal. Ele possuía 

grandes habilidades na metalurgia. De todos os deuses da mitologia grega, ele era o único que trabalhava. Sua 

função era construir objetos com ferro e, por causa dessa experiência apurada, pôde construir o primeiro robô da 

terra. 

Figura 35: Pinturas gregas do deus Hefesto trabalhando  
Fonte: http://www.turismogrecia.info/images/guides/guias/grecia-antiga/deuses-da-grecia/hefesto-03.jpg 
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Outro destaque interessante são os famosos relatos da realização de várias "Animações Mecânicas", como o 

leão animado de Leonardo da Vinci23, construído há 500 anos para divertir a Côrte de Francisco I, além de seus 

esforços para fazer máquinas que reproduzissem o voo das aves. A exposição da réplica do leão permanece até 

hoje, no museu localizado no castelo de Clos Luce, em Amboise, no vale do Loire, França. Nesse local, Da Vinci 

viveu por três anos. A réplica foi criada devido ao fato de o original ter sido destruído. 

A figura 36 representa o cavaleiro mecânico idealizado pelo artista. Porém, esses dispositivos eram muito 

limitados em termos de autonomia e na execução das tarefas para as quais foram projetadas. 

A figura 37 mostra o livro24, que se configura como uma fonte de apreciação dos relatos e estudos do Leonardo 

Da Vinci com a construção de máquinas mecânicas. 

 

 

 

                                                             
23 O leão animado de Da Vinci, atualmente, é fonte motivadora para elaboração do projeto: Léo, o robô de Da Vinci, iniciativa que visa estimular e alunos 
de escolas do Ensino Médio e da universidade Federal de Lavras ao desafio de reconstruir e dá autonomia aos estudos das máquinas do artista. Maiores 
informações, acessar:< http://www.ufla.br/ascom/2013/01/30/ufla-inicia-o-projeto-leo-o-robo-de-da-vinci-com-a-participacao-de-estudantes-do-ensino-
medio/ >Acesso 13 maio 2015 
24 O livro descreve informações obtidas através de análises dos desenhos de Leonardo da Vinci do robô - carro, o leão mecânico, o exército de cavaleiros 
mecânicos e centenas de outras máquinas. Composto de imagens bi e tridimensionais. Maiores informações indicamos as obtidas pelo site de divulgação 
do ivro:<https://www.leonardo3.net/leonardo/books%20I%20robot%20di%20Leonardo%20-20Taddei%20Mario%20-%20english%20Leonardo%20nn 
robots%202.html > Acesso em 14 maio 2015. 

Figura 36: Estrutura 
robótica criada por 
Leonardo da Vinci. Fonte: 
https://www.grandesloteria
s.com/uploads/assets/ 
/Loteria_online/Robo_em_f
orma_de_armadura_de_Le
onardo_da_Vinci.PNG 

 

Figura 37: livro com os estudos 
mecanizados de Da Vinci 
Fonte: http://www.ufla.br/ascom/wp-
content/uploads/2013/01/30.01-
robo-livro.jpg 
 

http://www.ufla.br/ascom/2013/01/30/ufla-inicia-o-projeto-leo-o-robo-de-da-vinci-com-a-participacao-de-estudantes-do-ensino-medio/
http://www.ufla.br/ascom/2013/01/30/ufla-inicia-o-projeto-leo-o-robo-de-da-vinci-com-a-participacao-de-estudantes-do-ensino-medio/
https://www.leonardo3.net/leonardo/books
https://www.grandesloterias.com/uploads/assets/
https://www.grandesloterias.com/uploads/assets/
http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2013/01/30.01-robo-livro.jpg
http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2013/01/30.01-robo-livro.jpg
http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2013/01/30.01-robo-livro.jpg
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Antes da primeira aparição dos robôs na literatura, o imaginário literário foi marcado pela presença de 

experimentos, almejando os primeiros passos para a criação de seres a partir da tecnologia. Em 1817, a escritora 

Mary Shelley, inspirada pelos estudos de Luigi Galvani, que em 1771 realizou atividades envolvendo as pernas de 

uma rã contraída por corrente elétrica, lançou o primeiro conto de ficção científica - Frankenstein (Figura 38). Nessa 

narrativa, que não tem relação com terror, o cientista Victor Frankenstein cria um ser em laboratório. Sua criatura 

provoca grande pânico na comunidade local que, por medo do desconhecido, acaba por destruir a invenção e o 

inventor. Em alguns momentos do enredo, o cientista reflete sobre suas ações desenfreadas em busca do 

conhecimento, suas responsabilidades nesse processo e, também, acerca dos efeitos causados em sua criação.  

O medo em torno de criações tecnológicas é algo marcante no enredo criado por Mary Shelley. A afirmação 

a seguir relata aspectos abordados na narrativa, enfatizando as questões e posturas da humanidade diante dos 

seres autônomos que são exemplificadas no conto: 

 
Na experiência do trágico Dr. Frankenstein, repousam quatro das 
principais questões que povoam o imaginário sobre as relações 
entre homens e autômatos: a promessa de obtenção da força 
prometéica, o medo de que o conhecimento sobre a criação da vida 
seja proibido e leve o homem à ruína, o receio de que a criatura se 
volte contra seu criador e o temor de que a criatura se reproduza 
por conta própria. A obra de Mary Shelley é um marco também por 
discutir a questão epistemológica de sua época: a substituição da 
magia pela ciência (RÉGIS, 2016, p.5). 

 

 
Figura 38: Cena do filme Frankstein 
Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-7HudGYilfGY/VE-

srcrrj9I/AAAAAAAAAwY/5cTZ4oJVGuM/s1600/the-house-of-frankenstein.jpg 

 

http://1.bp.blogspot.com/-7HudGYilfGY/VE-srcrrj9I/AAAAAAAAAwY/5cTZ4oJVGuM/s1600/the-house-of-frankenstein.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-7HudGYilfGY/VE-srcrrj9I/AAAAAAAAAwY/5cTZ4oJVGuM/s1600/the-house-of-frankenstein.jpg
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Ainda segundo a RÉGIS (2016), as obras de Frankenstein e R.U.R. tratam de fatos importantes das relações 

entre humanos e autômatos. Em R.U.R, o enfoque reside, principalmente, nas relações entre seres humanos e 

máquinas, abordadas em diferentes perspectivas. Nesta obra, algumas personagens apresentam pânico das 

máquinas autônomas e outras as tratam como capazes de libertar a humanidade da obrigação do trabalho, elevando 

o ser humano à condição de deus criador. Na obra de Mary Shelley, a relação entre humanos e máquinas gera o 

chamado “complexo de Frankenstein”. Esse termo designa o pavor que algumas pessoas têm de serem 

“substituídas” por máquinas, o medo do avanço tecnológico.  

Como vimos, a procura pela construção de máquinas autônomas é algo bastante antigo. Em razão desse 

entendimento, historicamente construído, a maioria dos robôs é concebido para executar atividades programadas 

de “forma autônoma e repetitiva”. E esta característica de autonomia é um forte vestígio para se conceituar os robôs. 

Entre os estudiosos da área, existe uma tentativa constante de se definir os robôs de uma maneira que melhor 

identifique suas habilidades, atuação, construção e função. Nesta pesquisa, optamos por adotar o conceito da 

professora Maja J. Matarac, da University of Soulthern Calinornia, que expressa de forma concisa e plena o 

entendimento sobre os robôs. Esse conceito está exposto adiante: “um robô é um sistema autônomo que existe no 

mundo físico, pode sentir o seu ambiente e pode agir sobre ele para alcançar alguns objetivos” (MATARAC, 2014. 

p.16). 

Esta definição apresenta importantes características que nos permite identificar os robôs: 

a) Automação (autonomia dos robôs): a palavra automação vem do latim automatus e significa mover-se por 

si. É uma habilidade promovida por um sistema automático de controle, no qual os mecanismos verificam seu 

próprio funcionamento. Produz medições e cria correções, sem a necessidade da interferência do ser humano. 
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Esse princípio de automação nos faz perceber que nem toda máquina que executa tarefas é, em sua essência, 

um robô. Em relação aos robôs, existem as máquinas aspirantes e os “genuínos”. Conforme esse raciocínio, 

máquinas guiadas por humanos, por controle remoto, por exemplo, não são considerados robôs; 

b) Existência no mundo físico: essa característica atribui a denominação de robôs apenas aos objetos 

construídos, autônomos e existentes no mundo físico. Seguindo esta ideia, os simuladores existentes apenas 

no computador (mundo virtual) não são considerados robôs, pois não existem no mundo físico; 

c) “Sentir” o ambiente: para ter a capacidade de sentir o ambiente, os seres humanos fazem uso de seus 

sentidos. Com os robôs, algo semelhante ocorre. As vias de contato com o ambiente se dá pelo uso de 

sensores. Existem diferentes tipos de sensores para diversas funções: sensor que reconhece cor, luz, “sente” 

a presença de algo, entre outros. Um protótipo sem sensor não consegue sentir o ambiente que o cerca e, 

consequentemente, não pode ser considerado robô;  

d) “Agir” no ambiente para alcançar objetivos: essa característica dos robôs faz com que sejam capazes de 

“tomar” decisões e, a partir do auxílio dos sensores, interagir com o ambiente. Essa ação não pode ser, de 

qualquer forma, aleatória, pois um robô deve executar suas ações a partir das informações capturadas do 

ambiente. Por exemplo, um obstáculo presente no ambiente deve ser percebido pelo robô. Se o objetivo for 

ultrapassar esse obstáculo, o protótipo deve contornar da melhor forma possível, sem a intervenção humana 

durante suas ações. 

 

Em suma, um robô deve possuir todas as especificidades listadas acima. Caso não exista no mundo físico, 

não sinta o ambiente, não tenha autonomia de ação no ambiente e não use as informações adquiridas para o alcance 
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dos objetivos, pode se tratar de um dispositivo, não de um robô. Assim como os humanos, os robôs têm suas formas 

de interação com o mundo. “Um corpo humano é projetado para interfacear com o seu ambiente – seus sensores 

são abertos – para - o - mundo (STELARC, 1997, P. 54). Um exemplo coerente de robôs com essas características, 

são os utilizados pelas competições da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Nos desafios traçados pelo evento, 

os robôs não podem ser controlados por seus donos - são reais no mundo físico - são capazes de sentir o ambiente, 

com o uso de sensores, - executam interações com o ambiente da competição, subindo rampas e percorrendo o 

percurso buscando reconhecer e resgatar vítimas, que é o grande objetivo dos robôs da OBR.  

A partir do entendimento dessa definição, podemos concluir que um robô possui os seguintes elementos:  

a) Sensores: componentes indispensáveis por serem responsáveis pela percepção do ambiente, ou seja, os 

sensores são os “órgãos dos sentidos” dos robôs;  

b) Efetuadores e atuadores: essenciais para que o robô possa agir em relação com o ambiente percebido. Os 

efetuadores são os responsáveis pela ação física do robô, como é o caso das rodas. As rodas são 

movimentadas por motores, que são exemplos de atuadores; 

c) Unidades de controle: que podem ser exemplificadas pelos ‘módulos de controle’ (MC), são responsáveis 

por receber e processar as informações de programação, criadas no computador e transferidas via cabo. As 

unidades de controle decidem como os atuadores deverão agir para o alcance dos objetivos do robô. Pelo 

seu caráter processual, o termo módulo também foi usado para denominar os capítulos dessa pesquisa;  

d) Estrutura física:  é o que robô deve possuir, por fim; uma base que sustente todos os adereços citados e, 

no caso dos criados para a RoboCup Jr Dance (OnStage), sustentar, também, o peso dos adereços artísticos 

pensados para os robôs. 
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A diferenciação entre robôs e outros tipos de dispositivos é definida pela independência que a máquina possui 

ao executar suas tarefas. As imagens a seguir representam mais claramente esse conceito: percebe-se que o robô 

é capaz de realizar algo de modo autônomo, de sentir o ambiente e agir sobre ele (Figura 39). Um aspirante a robô 

não tem autonomia na execução de tarefas e precisa ser conduzido (Figura 40). Pode ser, ainda, uma máquina 

virtual que não existe no plano físico, como mostra a Figura 41 (MATARAC, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso da competição RoboCup Jr. Dance (OnStage), muitas das máquinas apresentadas pelas equipes em 

suas apresentações, são, na verdade, dispositivos mecatrônicos. A mecatrônica é um conceito também de grande 

importância para esta pesquisa. Dispositivos mecatrônicos são os materiais tecnológicos projetados, construídos e 

apresentados pelas equipes, que não possuem todas as características apresentadas sobre os robôs. 

Figura 39: Ilustração de um robô 
Fonte: Livro introdução à robótica. 
P. 16 

 

Figura 40: Ilustração de um 
aspirante a robô  
Fonte: Livro introdução à robótica. 
P. 16 
 

Figura 41: Ilustração de máquina  
Fonte: Livro introdução à robótica. P. 16 
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Um exemplo bastante popular de dispositivos mecatrônicos são os animatronics. Trata-se da criação de 

bonecos ou fantoches mecanizados com o uso de tecnologias diversas para que pareçam ter movimentos próprios. 

Atualmente, são muito utilizados no cinema e nos parques temáticos. Esses dispositivos mecatrônicos não são 

considerados robôs pelo fato de executarem suas ações a partir do controle humano. 

De acordo com o professor BISHOP (2006), o termo mecatrônica envolve diferentes áreas de conhecimento, 

especialmente a Engenharia Mecânica (parte física não eletrônica, construção do robô), a Engenharia Eletrônica 

(presente nos sensores e a unidade de controle) e as Ciências da Computação (os programas executados na 

unidade de controle). Partindo desse princípio, podemos dizer que todo robô é um dispositivo mecatrônico, podendo 

possuir eletrônica, mecânica, programação, entre outras áreas. Entretanto, nem todo dispositivo mecatrônico é um 

robô, pois nem todos possuem autonomia na tomada de decisões para o alcance de seus objetivos.   

A Figura 42 trata de uma representação da mecatrônica com um 

esquema de atuação das áreas. É justamente a escolha desses 

elementos que indicará o nível de dificuldade nos processos de 

construção e programação dos robôs. No caso dos campeonatos, as 

ações robóticas são regidas pelas regras do evento e pela coerência 

com a temática escolhida pelas equipes. 

 

 

 

 
Figura 42:  Representação esquemática da mecatrônica  
Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfsOkAG/ 
introducao-a-mecatronica 

 

 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfsOkAG/
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Depois de entender o conceito e os aspectos destacáveis de um robô, a pretensão agora é responder a 

próxima questão: o que é robótica? 

A palavra robótica refere-se ao estudo e à utilização de robôs e integra diversas áreas, como a engenharia 

eletrônica, matemática, inteligência artificial, entre outras (RIBEIRO, 2006). 

Percebemos que um robô possui características específicas e centradas na autonomia, diante disso, e 

complementando esta ideia, outro conceito de robótica pertinente é o que a define como a conexão inteligente da 

percepção com a ação elaborado pelo pesquisador (BRADLEY, 2010). Esta conexão acontece na unidade de 

controle, exemplificando com o material utilizado pela RMJP, a conexão corre no módulo de controle.  

A figura 43 ilustra uma das primeiras edições de lançamento da coletânea chamada "I Robot" (Eu, robô.), do 

escritor russo de ficção científica Isac Asimov (Figura 43). Foi este autor que usou o termo robótica pela primeira 

vez, em sua produção “Runaround”, em 1942. A coletânea "I Robot" (Eu, robô.) refere-se a reunião de contos 

publicados em revistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43: Livro “I Robot”, “Eu,Robô” 
Fonte: http://nerdpride.com.br/wp-
content/uploads/2015/03/grid-cell-
25768-1405450864-10.jpg 
 
 

Figura 44:  Retrato de Isaac Asimov 
(responsável pela divulgação do termo 
robótica)  
Fonte: http://www.biografiasyvidas.com 
/ biografia/a/fotos/asimov_isaac.jpg 
 

 

http://www.biografiasyvidas.com/
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Isaac Asimov inicia a trajetória da história da robótica propondo um conjunto de três leis. Depois, a lei zero foi 

acrescentada. Essas leis são, hoje, uma espécie de código de ética para uso dos profissionais que lidam com o 

estudo da robótica. São as seguintes: 

- Lei 0: um robô não pode causar mal à humanidade nem permitir que ela 

própria o faça; 

- Lei 1: um robô não pode prejudicar um ser humano ou, por omissão, permitir que o ser humano sofra dano; 

- Lei 2: um robô tem de obedecer às ordens recebidas dos seres humanos, a menos que contradigam a 

Primeira Lei; 

- Lei 3: um robô tem de proteger sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com 

a primeira e a segunda Lei (RIBEIRO, 2006). 

Embora essas leis remetam ao universo de ficção científica, parecem prever o avanço que a pesquisa na área 

de robótica alcançou posteriormente. Diferentemente da concepção narrada sobre o avanço tecnológico em 

produções literárias anteriores, como a de Frankenstein, Asimov trata a tecnologia robótica como positiva para a 

humanidade. Essa visão é ressaltada no trecho a seguir: 

 
Como grande entusiasta da ciência e fã de ficção científica, Asimov revoltava-se contra o que 
denominava “complexo de Frankenstein”. Na visão de Asimov, as histórias que narram hordas de robôs 
assassinos ameaçando a raça humana representam não apenas o temor de que a criatura supere e 
ameace o criador, mas também imputam medo ao progresso da ciência e ao conhecimento dos 
segredos da vida. A maior preocupação de Asimov é demonstrar a segurança e a fidelidade dos robôs 
em relação aos humanos. Seus robôs são dotados de cérebros positrônicos compatíveis com o 
pensamento e a fala dos humanos, e projetados para se comunicar verbalmente com as pessoas. O 
nome positrônico deve-se à descoberta dos posítrons quatro anos antes da publicação de seu primeiro 
conto (RÉGIS, 2006, p. 9).  
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Além de iniciar o uso da palavra robótica e de representar os robôs de modo não 

ameaçador, as produções literárias de Asimov são importantes por apresentá-los 

auxiliando nas tarefas cotidianas da humanidade. A Figura 45 retrata uma das cenas 

do enredo, a partir da relação humano-robô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro conceito muito utilizado nesta pesquisa e que é bastante difundido nas escolas é o de Robótica 

Educacional. Então, eis outra pergunta:  

 

- O que é a Robótica Educacional? 

 

O conceito central de Robótica Educacional, que norteia essa pesquisa, pode ser entendido como: 

Figura 45: Relação entre criança e a 
babá robô: livro de Azimov:  
Fonte: http://goticity.com.br/wp-
content/ uploads/2014/03/ 
preview_html_620709ea.jpg 
 

http://goticity.com.br/wp-content/%20uploads/2014/03/
http://goticity.com.br/wp-content/%20uploads/2014/03/
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A Robótica Educacional é uma atividade que reúne construção de robôs e pode ser desenvolvida na 
escola utilizando kits comercializados no mercado brasileiro ou sucata eletrônica. A aula geralmente é 
direcionada para a construção de um protótipo e, posteriormente, é feita a programação através do 
computador e um software de programação. A montagem é o momento onde os alunos utilizam blocos, 
peças ou placas que se movimentarão autonomamente após serem programados através do software 
no computador. A atividade pode se desenvolver individualmente, em duplas ou em grupo, o que 
promove o trabalho cooperativo e integrado (CABRAL, 2010, p. 29, grifos da autora). 

 

Como o próprio conceito sugere, as aulas de Robótica Educacional possibilitam a autonomia dos estudantes 

e dos robôs produzidos a partir do uso dos materiais alternativos. Em todas as etapas das entrevistas, o uso de 

materiais recicláveis é bastante enfatizado. Monitores, professores, estudantes e a própria equipe organizadora da 

RoboCup Jr Dance (OnStage) destacam esse aspecto, tido como indispensável na dança com robôs. 

Em conversa com um dos idealizadores do kit, averigua-se que a apropriação de materiais alternativos foi 

pensada desde a criação dos próprios elementos que compõem o Alfa Mecatrônica, objetivando “explorar a riqueza 

desses materiais”. Percebe-se que esta prática, geralmente, não é realizada pelos discentes das ciências exatas, 

usuários do kit mecatrônico da empresa:  

 
Nós desenvolvemos o kit pensando nas escolas nacionais. Consideramos que as professoras, 
principalmente as do ensino fundamental, têm diversos materiais na sala de aula que são utilizados nos 
projetos tradicionais, por exemplo: cartolina, e.v.a., garrafas pet e até tubos de papel higiênico. O kit 
PETE, foi projetado para explorar a riquezas desses materiais. Não imaginávamos o uso do kit sem 
esses materiais alternativos. Embora ele possa funcionar muito bem sem esse recurso, pois temos 
professores, principalmente os da área de exatas, que optam por usar somente as peças do kit, 
acreditamos que há uma limitação do processo criativo nesses casos. Por esse motivo, estimulamos o 
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uso desses materiais alternativos. Inclusive nas capacitações eu levo uma caixa cheia de itens como: 
cartolina, palitos, barbantes e coisas que possam gerar melhorias aos projetos (PRADO, 2015)25. 

Outro depoimento, feito pelo monitor Sonny, complementa esse entendimento. Enfatiza que o kit “corresponde 

à criatividade”, pois, não se limita ao uso de peças robóticas, permitindo aderir “materiais alternativos e recicláveis”: 

 

O kit usado corresponde à criatividade (...) para dança eu acho fantástico porque estimula e não nos 
deixa presos aos equipamentos, apenas do kit. Porque podemos usar materiais alternativos, como 
nesse projeto, onde [sic] fazemos junção de materiais até recicláveis com o próprio kit. Muito papelão, 
emborrachado e essas coisas (SONNY, 2015).  

 

A introdução da robótica nas escolas traz novas possibilidades de aprendizagem, com mais ferramentas e 

promoção da integração de diversos campos de conhecimento. São atividades realizadas por meio de habilidades 

de construção significativa de maquetes programadas por computadores. A robótica no ambiente escolar tem a 

função de ser “um dos ambientes de aprendizagem emergentes. Acredita-se que o seu uso tem impacto positivo nas 

aprendizagens dos alunos e que pode ser encarada como uma nova estratégia de aprendizagem” (TORCATO, 

2012). 

 Percebe-se que o universo robótico e mecatrônico tem uma variedade expressiva de conceitos e elementos. 

Destacamos a importância do conhecimento dos conceitos apresentados e, também, de alguns aspectos do histórico 

da robótica e suas relações com a arte a partir dos filmes, livros e peças teatrais que abordam esse tema.  

 
 
 

                                                             
25 Um dos idealizadores do Kit Alfa Mecatrônica da PetE. Entrevista concedida em 30 outubro 2015, Uberlândia/MG 
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1.5. A Robótica Educacional na RMJP 

 
Em diálogos com a coordenação da Robótica Educacional, na RMJP, o estudo de robótica, geralmente, é 

realizado nos laboratórios de informática, sob a responsabilidade dos monitores que atendem, semanalmente, aos 

estudantes do Ensino Fundamental. O primeiro passo é feito por meio de uma alfabetização robótica, a partir dos 

estudos iniciais de familiarização com os materiais e procedimentos necessários para se construir e programar robôs. 

Outra informação relevante é que todas as escolas da rede têm acesso a esse tipo de atividade. 

Nesse sentido, chegamos a outro ponto importante de indagações: 

 

- Com quais materiais se constroem robôs nas Escolas Municipais de João Pessoa? 
 

- Quais fatos marcaram a trajetória de implementação das aulas com robótica e mecatrônica na RMJP? 

 

 

Iniciaremos com o mapeamento de situações importantes que descrevem o cenário histórico da 

implementação da Robótica Educacional na RMJP. 

A porta de entrada para o estudo da robótica na RMJP deu-se no ano de 2007, quando a SEDEC adquiriu da 

empresa nacional, denominada Planejamento em Educação Tecnológica (PETE), os Kits Alfa de robótica 

pedagógica. Inicialmente, fez-se um projeto piloto em nove escolas e foram capacitados quinze monitores de 

informática para dar suporte ao projeto de introdução do estudo da robótica na RMJP. Em 2009, o projeto foi ampliado 
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para 50 escolas municipais, acarretando no aumento das equipes de monitores. Nesse ano, montou-se, na Estação 

Cabo Branco de Ciências, Cultura e Arte, uma oficina26 permanente de robótica educacional, que é aberta a todos 

os visitantes. 

De acordo com os dados coletados a partir das entrevistas e de materiais de divulgação da RMJP, percebe-

se que estas iniciativas de introdução dos estudos robóticos popularizam a robótica entre estudantes e professores, 

não apenas da rede pública, mas de todo o município. Em decorrência, realizou-se a primeira regional da Olímpiada 

Brasileira de Robótica da Paraíba (OBR)27, em 2011. A avalição executada pela OBR simula um ambiente de 

desastre em mundo real com o resgate de vítimas pelos robôs. Em um ambiente hostil, muito perigoso para o ser 

humano, um robô, completamente autônomo, desenvolvido pela equipe de estudantes, recebe uma tarefa muito 

difícil: resgatar vítimas sem interferência humana. O robô terá que ser ágil para superar terrenos íngremes; 

atravessar áreas desconhecidas com trilhas não reconhecidas; desviar de escombros e subir uma rampa para 

conseguir salvar as vítimas (construídas com bolas de isopor revestidas de papel alumínio28). As vítimas são 

transportadas para uma área segura, a fim de serem cuidadas pelos humanos.  

A primeira OBR da Paraíba foi vencida pela Escola Municipal Apolônio Sales de Miranda, que representou o 

estado da Paraíba na etapa nacional da OBR 2011, realizada na cidade de Ouro Preto/MG. As escolas municipais 

venceram nas OBRs de 2012, 2013 e 2014 nas etapas regionais, classificando equipes para as finais nacionais. 

 

                                                             
26 Na exposição, os visitantes podem aprender sobre robótica de forma interativa. Mais informações, acessar: 
<http://joaopessoa.pb.gov.br/estacaocb/sobre/ciencia/> Acesso 21 maio 2015 
27 As especificidades da OBR serão aprofundadas no Módulo 2 dessa dissertação. 
28 A cada ano as regras da OBR e das demais competições podem sofrer alterações. As especificidades narradas nesta pesquisa são decorrentes das 
demandas presentes nas regras da versão de 2015. 
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O melhor resultado da RMJP nas finais nacionais da OBR deu-se em 2014, quando uma equipe da EMJP 

Moema Tinoco ficou em 2º lugar do Resgate B. O Resgate B é um desafio que envolve o salvamento de vítimas em 

labirintos. A partir de 2015, o termo foi substituído pela expressão Rescue-Maze que, em inglês, significa resgate em 

labirinto. Já a categoria Resgate A é uma prova se salvamento de vítimas por linhas. A denominação Rescue-Line 

substitui, atualmente, o termo Resgate A, pois, significa resgate em linha. Na figura 46 vemos uma partida de Rescue-

line, resgate por linha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Arena do Resgate A   
Fonte: Arquivo da autora 
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Em paralelo ao sucesso das provas de resgate, algumas escolas da RMJP se consagraram como campeãs 

nacionais nos anos de 2013 e 2014, na modalidade RoboCup Jr Dance (OnStage). Em 2014, a EMJP Apolônio Sales 

de Miranda venceu o campeonato mundial na categoria Super Team, realizada no Centro de Convenções Poeta 

Ronaldo Cunha Lima, localizado em João Pessoa/PB. 

Outro alcance positivo da escola Apolonio Sales foi o primeiro lugar na competição nacional, na mesma 

modalidade, tornando-se a equipe representante do Brasil na versão mundial da RoboCup 2015, realizada em Heifei, 

na China. Para esse evento, a equipe abordou como tema as Olimpíadas Brasil 2016, levando robôs para interagir 

com as crianças no palco, mostrando aspectos da visualidade da cidade do Rio de Janeiro, sede dos jogos olímpicos. 

Em 2014, motivada pelo sucesso alcançado pelos estudantes do município, a SEDEC decidiu implantar a 

Robótica Educacional em todas as escolas da cidade de João Pessoa. Em razão dessa iniciativa, cresceu o número 

de escolas propositoras de projetos para submeter ao processo de participação nas competições regionais e 

nacionais de robótica. Segundo as informações contidas no site oficial da PMJP29, em 2014, o ensino da robótica 

como prática educativa na RMJP foi incrementado com uma formação continuada para professores que lecionam 

no Ensino Fundamental, (Figura 47).  

 

 

 

 

                                                             
29 Mais informações, acessar:< http://www.joaopessoa.pb.gov.br/professores-da-redemunicipal- 
passam-por-formacao-sobre-robotica-pedagogica/ > Acesso em 12 maio 2015. 
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A formação teve como objetivo explorar o potencial didático pedagógico dos kits de robótica adquiridos pela 

PMJP e, também, inserir um número maior de professores nesse contexto educacional.  

Os materiais desenvolvidos durante a formação foram apresentados no I Simpósio Paraibano de Robótica 

Educacional (Figura 48), realizado na Estação Cabo Branco de Ciências, Cultura e Arte, em 2014. 

Atualmente, a RMJP utiliza kits (Figura 49) e uma coleção de livros (Figura 50), desenvolvidos pela empresa 

PETE para colaborar nos estudos da robótica em sala de aula. Em conversas com o criador do kit, soubemos que a 

proposta pedagógica da empresa visa ao desenvolvimento de uma alternativa brasileira com o objetivo de 

implementar ambientes interativos com a Robótica Educacional, introduzindo conceitos de programação, eletrônica 

e mecânica a partir do processo de aprendizagem por projetos. 

Figura 47: Materiais utilizados na Formação 
Fonte: Arquivo da autora 
 

Figura 47: Materiais utilizados na formação 
Fonte: Arquivo da autora 
 

Figura 48: Momento de apresentação no Simpósio 
Fonte: Arquivo da autora 
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Em relação ao público atendido pela RMJP, a Coleção de livros educativos da empresa PETE atende, até o 

momento desta pesquisa, do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental, com estudos sobre conceitos e práticas em 

robótica e mecatrônica. Possui manuais específicos para os educadores, com sugestão de planos de curso e de 

aulas, com integração de assuntos e materiais. 

O kit é composto por peças e sensores de fácil utilização. Versátil e flexível, permite montagens com a 

incorporação de materiais alternativos. Tem como foco o aprendizado da robótica por iniciantes, permitindo a 

construção e programação de robôs com funções diversas, tais como: reconhecer cores, seguir faixas, subir rampa, 

seguir luz, entre outras possibilidades. Sobre as características do kit, ressalta-se que as cores das peças têm, como 

referência, as da bandeira brasileira, isso por causa do discurso nacionalista da empresa. 

Figura 49: Peças do kit Alfa Mecatrônica.  
Fonte: http://pete.com.br/wp-content/uploads/2016/ 03/1.jpg 
 

Figura 50:  Livros didáticos da empresa PETE.  
Fonte: http://pete.com.br/wp-content/uploads/2016/ 03/1.jpg 
 

http://pete.com.br/wp-content/uploads/2016/%2003/1.jpg
http://pete.com.br/wp-content/uploads/2016/%2003/1.jpg
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No trecho a seguir, extraído de entrevista, é importante salientar que, na visão da empresa, o “estímulo da 

criatividade” gerado pelo Kit Alpha, corresponde ao “necessário para se solucionar problemas” mecatrônicos, 

enfatizando as áreas das ciências exatas, e não, talvez, “do ponto de vista de Artes Visuais”: 

 
O kit foi criado para estimular a capacidade de resolver problemas. A ideia original era estimular a área 
de exatas, desenvolvendo atividades que envolvessem conceitos de física, programação e matemática 
de forma lúdica. Mas, resolver problemas estimula fortemente a criatividade, então, digo que sim, nosso 
kit estimula a criatividade dos alunos. Talvez não do ponto de vista de Artes Visuais, vamos dizer assim, 
mas com certeza da criatividade necessária para se resolver um problema. (PRADO, 2015).  

 

Os formatos das peças foram alterados do modelo original, a partir das necessidades apontadas pelo uso nas 

escolas. Nota-se, ainda, que as mudanças nas cores, nos traços e na interface gráfica do ambiente de programação, 

foram alcançadas a partir da atuação do profissional de designer. Esse fato é visto como um ganho “mais profissional” 

para os materiais que compõem o kit, de acordo com o exposto na fala adiante: 

 
[...] Nós fomos o primeiro kit nacional e a primeira empresa nacional a ter um projeto de robótica 
educacional recomendado pelo MEC. [...] depois, fizemos tentativas com outras cores, mas só o preto 
foi incorporado ao kit novo. Agora, quanto ao formato das peças, foi criado com base no brinquedo dos 
anos 60, o Mecano. [...]barrinhas metálicas, que lembravam de palitos de sorvete. No começo, 
enviávamos as peças para as escolas, e por ele ser de alumínio e bastante maleável, os alunos 
dobravam conforme a necessidade. Observamos isso e [...] começamos a fabricar as peças com essas 
dobras, pois acreditávamos que seriam as formas que fariam mais sentido para as crianças. Acho que 
acertamos porque não observamos mais peças com dobras diferentes das que produzimos [...]. Só mais 
recentemente, que a empresa passou a contar com um designer, que é o César, entre nosso quadro de 
funcionários [sic]. E é possível perceber uma diferença entre o que foi gerado nos primeiros oito anos 
da empresa e o que foi criado nos últimos dois. Por exemplo, a interface gráfica atual foi totalmente feita 
pela atuação do designer. Se você comparar a inicial com a atual, além das cores diferentes, todo traço 
é mais suave, mas bem feito e muito mais profissional do que era antes. (PRADO, 2015). 
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Todas as ações pensadas para o robô executar são definidas pelos estudantes no ambiente de programação. 

A linguagem da interface LEGAL é a utilizada para realizar a programação dos robôs, acompanhando o nível 

cognitivo de cada usuário. As instruções, em português, contemplam também versões em inglês e espanhol. A 

linguagem é simples e corrigida ortograficamente. Um fato curioso e de relevância educativa, é que na interface 

LEGAL (Figura 51), todas as ações digitadas para os dispositivos, devem estar entre os termos “por favor” e 

“obrigado”, além disso, as palavras devem estar corretamente escritas, caso contrário, os dados não serão 

descarregados para o robô.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51:  Versão 3 do ambiente de programação do Legal 
Fonte: http://pete.com.br/wp-content/uploads/2016/03/1.jpg 
 

http://pete.com.br/wp-content/uploads/2016/03/1.jpg
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No ambiente LEGAL, uma vez a programação escrita e compilada, será descarregada no módulo de controle 

do robô pelo cabo de conexão. Ao concluir esta etapa, o protótipo estará pronto para funcionar de forma autônoma, 

podendo ser desconectado do computador. A interface possui uma gama de ícones com funções para definir 

possibilidades de atuação dos robôs, desde a implementação de sensores, limitação de movimentos ou mesmo 

realização de sons.  

Apresentamos, aqui, aspectos significativos dos estudos com a Robótica Educacional na RMJP. Expusemos, 

também, detalhes relevantes do histórico da robótica na RMJP e dos recursos utilizados pelos estudantes para a 

construção e programação dos robôs e dispositivos mecatrônicos. A partir disso, pontuaremos especificidades 

inerentes ao campeonato RoboCup Jr. Dance (OnStage) e às visualidades interativas, seu conceito, suas 

possibilidades e características. 
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 DESENHO AUTORAL V - Conectando visualidades, interações e espaços – Composição com desenho do contexto da visualidade interativa e 
do Campeonato Robocup Jr Dance (OnStage). Fonte: Arquivo pessoal 
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 DESENHO AUTORAL V - Conectando visualidades, interações e espaços - Ano 2016 

Técnica alternativa: lápis de cor aquarelável, caneta hidrográfica e colagem sobre papel. 
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A COMPETIÇÃO ROBOCUP JR DANCE (ONSTAGE) E A 

VISUALIDADE INTERATIVA 

 

 

 

 

 

2.1 A RoboCup na versão internacional 

 

Apresentados os conceitos básicos que envolvem o estudo da robótica na RMJP e de posse das informações 

importantes acerca dos materiais utilizados e da dinâmica em torno dessas práticas, nesse momento, mostram-se o 

contexto e as particularidades do local de competições, em sua versão internacional. As seguintes indagações 

mobilizam a reflexão: 
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- Qual o histórico de criação e realização da RoboCup?  

- Como as competições são organizadas?  

- Quais modalidades existem no evento?  

- Quem está à frente dessa organização?  

- Como é a lógica de participação nesse tipo de competição? 

 

 

Atualmente, existem várias ligas de competição entre robôs. A figura 52 mostra o símbolo da RoboCup, o 

principal evento mundial de competições, com metas voltadas para a educação e divulgação de pesquisas e avanços 

da inteligência artificial (IA) e da robótica. De acordo com informações divulgadas na plataforma30 do evento, além 

do incentivo aos estudos em IA, desenvolve-se também pesquisas nas áreas de: eletrônica, computação, sistemas 

em tempo real, aprendizado de máquinas, arte-educação e locomoção. O evento acontece anualmente em diferentes 

países, com parceria de universidades. Para isso, fornece desafios e problemas, cujas soluções dependem do uso 

de tecnologias, com vistas ao desempenho das equipes nas disputas. 

 

 

 

 

                                                             
30 Disponível: <http://www.RoboCup.org.br/pesquisa.php> Acesso: 21/3/2016 

http://www.robocup.org.br/pesquisa.php
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Na RoboCup, também, são realizados simpósios com o objetivo de apresentar e discutir trabalhos científicos 

em IA e robótica. As equipes apresentam possíveis soluções criadas para os desafios das competições. O propósito 

é a disseminação e disponibilização dos trabalhos, com o propósito de incentivar a continuidade desse tipo de estudo. 

O histórico de edição da competição é bem extenso. Grandiosos momentos marcaram o percurso e 

desenvolvimento da IA e da robótica nas últimas décadas. Destaca-se o ano de 1997, conhecido como um ponto de 

rupturas e desafios vencidos, momento que a comunidade de IA alcançou uma conquista durante uma partida de 

xadrez, vencida pelo IBM Deep Blue contra o campeão mundial, Garry Kasparow. Esse marco, no campo da IA e da 

robótica, impulsionou a criação de outros caminhos de incentivo e aumento dos estudos nesses campos, assim 

nasce a RoboCup Federation e suas competições.  

Figura 52:  Símbolo da RoboCup  
Fonte: http://www.RoboCup2014.org/wp-content/uploads/ 2014 /04 
/RCfed_high_M_Transp.png 
 

http://www.robocup2014.org/wp-content/uploads/
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A primeira edição da RoboCup aconteceu em 1997, em Nagoya, Japão, (Figura 48). A competição foi 

realizada após uma tentativa em 1996, denominada pré-RoboCup-Osaka/Japão, sendo realizada para pontuar 

possíveis problemas e dificuldades na organização de um evento tão grandioso, por ser pensado para uma ação em 

escala global. Nesse pré-evento, houve a participação de apenas oito equipes competindo em uma liga de simulação 

e demonstração real de robôs. Foi a primeira tentativa de competição de robôs em jogos de futebol, visando a 

promoção de pesquisas e da educação. Na versão oficial do evento, a primeira RoboCup, que ocorreu em 1997, o 

número de equipes participantes foi de 38, atingindo a presença de cerca de cinco mil expectadores em média.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 53:  I RoboCup, Nagoya, Japão, 1997. From: ASADA, Minoru; KITANO, Hiroaki.  
Fonte: http://www.RoboCup.org.br/historico.php 
/RCfed_high_M_Transp.png 
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O idealizador dessa iniciativa foi o Dr. Hiroaki Kitano, Tóquio, um pesquisador de IA, que se tornou fundador 

e presidente da RoboCup Federation. 

A partir dessa primeira versão, diversos países tiveram a oportunidade de sediar a competição. Ainda de 

acordo com informações da plataforma da RoboCup, é enfatizado que são eventos abertos ao público, sendo 

tradição, em geral, que em anos dos ventos da Copa do Mundo da FIFA ou nas Olimpíadas as atividades das 

competições sejam realizadas nos países-sede dos eventos citados, fato que não aconteceu na versão do ano de 

2016, mesmo o Brasil sendo sede das Olimpíadas. Acreditamos que isto não ocorreu pelo fato do Brasil já ter sediado 

a RoboCup no ano de 2014. É estabelecido pela organização do evento que cada país participante organize, 

anualmente, sua competição local e classificatória para a versão mundial.  

As figuras 54, 55 e 56 mostram cenas de diferentes versões do evento: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54:  Osaka, Japão (2002) 
Fonte: http://www.RoboCup.org/a _brief_history_of_ RoboCup) 
/RCfed_high_M_Transp.png 
 

http://www.robocup.org/a%20_brief_history_of_


 128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 55:  Padova, Itália (2003) 
Fonte: http://www.RoboCup.org/a_ brief_history_of_ 
RoboCup)/RCfed _high_M_Transp.png 
 

Figura 56:  Graz, Austria (2009)  
Fonte: http://www.RoboCup.org/a_ 
brief_history_of_RoboCup) 
 

http://www.robocup.org/a_%20brief_history_of_
http://www.robocup.org/a_
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O Quadro a seguir apresenta as cidades sede do evento, número de equipes e países de versões anteriores:  
 
 
 
 

 
ROBOCUP’s 

 

Ano Cidade País 
No de 

equipes 
No de 

países 

RoboCup 2016 -  Leipzig Alemanha   

RoboCup 2015 -  Hefei China   

RoboCup 2014 -  João Pessoa Brasil 358 45 

RoboCup 2013 -  Eindhoven Holanda 410 45 

RoboCup 2012 -  Cidade do México México 381 42 

RoboCup 2011 -  Istambul Turquia 451 40 

RoboCup 2010   Singapura 500 40 

RoboCup 2009 -  Graz Áustria 407 43 

RoboCup 2008 -  Suzhou China 373 35 

RoboCup 2007 -  Atlanta USA 3211 392 

RoboCup 2006 -  Bremen Alemanha 440 35 

RoboCup 2005 -  Osaka Japão 419 35 

RoboCup 2004 -  Lisboa Portugal 345 37 

RoboCup 2003 -  Pádova Itália 238 35 

RoboCup 2002 -  Fukuoka/Busan Japão/Coréia do Sul 188 29 

RoboCup 2001 -  Seatle EUA 141 22 

RoboCup 2000 -  Melbourne Australia 110 19 

RoboCup 1999 -  Estocolmo Suécia 85 23 

RoboCup 1998 -  Paris França 63 19 

RoboCup 1997 -  Nagoya Japão 38 11 
  Quadro 2 - Campeonatos realizados e as representações por países 
  Fonte: http://www.RoboCup.org/a_brief_history_of_RoboCup 

 

http://www.robocup2016.org/
http://www.robocup2014.org/
http://www.robocup2014.org/
http://www.robocup2013.org/
http://www.robocup2012.org/
http://www.robocup2011.org/
http://www.robocup2010.org/
http://www.robocup2009.org/
http://www.robocup-cn.org/
http://www.robocup-us.org/
http://pt.wikipedia.org/wiki/RoboCup#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/RoboCup#cite_note-2
http://www.robocup2006.org/
http://www.robocup2005.org/
http://www.robocup2004.pt/
http://www.robocup2003.org/
http://www.cs.cmu.edu/~robocup2001/participants.html
http://www.robocup.org/games/2000melbourne/314.html
http://www.robocup.org/games/99stockholm/313.html
http://www.robocup.org/games/98paris/312.html
http://www.robocup.org/games/97nagoya/311.html
http://www.robocup.org/a_brief_history_of_robocup
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A RoboCup tem várias modalidades competitivas. A maior parte é direcionada aos universitários e, algumas, 

aos estudantes da Educação Básica. Segundo o site oficial do evento, a RoboCup é organizada em quatro 

categorias. Cada categoria está organizada em ligas, com objetivos e características próprias para atender o maior 

número de particularidades possíveis, atentando para a escolaridade e a faixa etária dos participantes (ROBOCUP, 

2015)31. 

O quadro a seguir contempla a organização das categorias da RoboCup: 

 
Categorias 

 
Foco 

 

 
Ligas 

RoboCup Soccer 
(futebol com robôs)  
 

Competição de modalidades de futebol com robôs, 
disputadas por universitários 

•Middle size league (liga de tamanho médio); 
•Small size league (liga de tamanho pequeno); 
•Four-legged league (liga de quatro patas); 
•Simulation league (liga de simulação); 
 •Humanoid league (liga humanoide) 

RoboCupRescue 
(Resgate):  

Desenvolvimento de estratégias de buscas e 
salvamentos, pelos robôs, em cenários de catátrofe. 

•Robot league (liga robô) 
•Simulation league (liga de simuladores) 

RoboCup Junior Introdução e incentivo aos estudos em robótica. 

Direcionada aos estudantes do Ensino Fundamental, 

Médio e Técnico. 

• Soccer Challenge (desafio de futebol); 
• Rescue Challenge (desafio de resgate); 
• Dance Challenge (dança com robôs) 

RoboCup @Home  
 

Desenvolvimento de robôs capazes de auxiliar os seres 
humanos em atividades domésticas, tecnologias de 
assistência. 

  Não há ligas 

Quadro 3 - Organização das categorias da RoboCup 
Fonte: Arquivo da autora 

                                                             
31 RoboCup. Disponível em: <http://www.RoboCup.org/ > Acesso: 12/6/2015. 
  

http://www.robocup.org/
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As primeiras ligas elencadas no quadro acima são destinadas a participantes de universidades e 

pesquisadores. O evento também tem uma liga destinada aos estudantes do Ensino Fundamental, Médio ou Técnico, 

a RoboCup Junior. Destina-se à participação de crianças e adolescentes, com a pretensão de aproximá-los dos 

estudos robóticos e de IA, a partir de princípios educacionais. 

  

2.2 A competição RoboCup no Brasil 

 

Apresentadas as especificidades da versão mundial da competição RoboCup, mostraremos, a partir desse 

ponto, as particularidades da versão nacional do evento e a lógica de organização da competição no Brasil.  

Para isso, objetivamos responder as seguintes perguntas: 

 

- Como é organizada a versão nacional da RoboCup?  

- Quem está à frente dessa organização no Brasil?  

- Quais os objetivos traçados para esses tipos de atividade?  

- Quais modalidades existem no evento na versão brasileira?  

 

A representante nacional da RoboCup Federation é a RoboCup Brasil32. As atividades da RoboCup, no Brasil, 

são realizadas na Competição Brasileira de Robótica (CBR)33, juntamente com outras atividades competitivas do 

                                                             
32 Para mais informações, consultar: <http://www.RoboCup.org.br/ > Acesso: 03/04/2015 
33 Competição Brasileira de Robótica. Disponível em:< http://www.obr.org.br/ >Acesso: 03/04/2015 

http://www.robocup.org.br/
http://www.obr.org.br/
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universo robótico.  O evento também ocorre anualmente, tendo como referência as propostas das competições 

mundiais. O objetivo maior da CBR é classificar equipes para a RoboCup (CBR, 2015). A maioria das categorias da 

RoboCup são de responsabilidade da CBR. A modalidade Rescue Line (resgate por linha) é realizada pela OBR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo as regras elencadas pelas RoboCup Federation, a RoboCup Brasil é organizada por um grupo de 

membros, denominados trustes (curadores em inglês), eleitos entre os pesquisadores na área. Esses curadores 

atuam na organização dos eventos e diretamente com a organização geral das competições locais ou nacionais. 

Cada modalidade tem seu responsável para atuar nas especificidades das competições, como mostra a figura a 

seguir. 

  

Figura 57:  Símbolo da MNR  
Fonte: http://www.mnr.org.br/edicoes_anteriores/2014 
/images/logos/logo_mnr.jpg 
 

Figura 58  Símbolo da OBR 
Fonte:  http://www.mnr.org.br/edicoes_ 
anteriores/2014/images/logos/logo_obr_new.png 
 

http://www.mnr.org.br/edicoes_anteriores/2014
http://www.mnr.org.br/edicoes_
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Juntamente à CBR, são realizados a OBR e outros eventos competitivos e de pesquisa. Um dos eventos é a 

Mostra Nacional de Robótica34
 (MNR) - maior exposição nacional de trabalhos nesse campo. Nesta mostra, os 

trabalhos podem ser publicados nos anais e apresentados presencialmente. Busca-se valorizar a 

interdisciplinaridade nos projetos submetidos, contemplando trabalhos que atuem nas fronteiras entre robótica, artes, 

humanidade e ensino, entre outras. A MNR é uma mostra realizada apenas no Brasil (ORG.MNR, 2015).  

                                                             
34 Para mais informações, consultar:< http://www.mnr.org.br/ >Acesso: 05 abril 2015 

Figura 59:  Organograma da RoboCup Brasil  
Fonte: http://www.RoboCup.org.br/organizacao.php# 

 

http://www.mnr.org.br/
http://www.robocup.org.br/organizacao.php
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As competições e atividades do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) também são 

realizadas durante a CBR. O IEEE é uma organização profissional sem fins lucrativos, fundada nos Estados Unidos, 

e com escritórios em diversos países, inclusive no Brasil. O foco é uma dedicação voltada para ao avanço tecnológico 

em benefício da humanidade.  

Durante a CBR, a categoria RoboCup Junior é realizada seguindo as regras da RoboCup. Direcionada aos 

estudantes do Ensino Fundamental e Médio e Técnico, esta categoria abrange a liga RoboCup Jr Dance. Nesse 

evento, procura-se promover a capacidade dos participantes em trabalhar em prol da resolução de problemas, 

atingindo um objetivo comum. 

O infograma abaixo (Fig. 60) estabelece as relações entre a RoboCup e as competições CBR, OBR e IEEE, 

bem como do evento correlato MNR. Para uma melhor compreensão das relações entre a RoboCup Brasil e as 

competições CBR, OBR e IEEE, e do evento correlato MNR, criamos a imagem 61, que representa o espaço de 

atuação e organização dos eventos citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBR 
 

 

 

 

 

 

IEEE 

MNR 

OBR 

ROBOCUP 

Figura 61:  Espaço e 
organização da RoboCup na 
versão nacional. 
Fonte: Arquivo da autora 

 
 

Figura 60:  Relação da RoboCup Brasil com os eventos 
correlatos  
Fonte: http://www.RoboCup.org.br/organograma.php 

 

 

 

http://www.robocup.org.br/organograma.php
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O histórico de realização das primeiras atividades de competição em robótica e IA no Brasil é datado no ano 

de 2003, com a realização do que viria a ser conhecida como a primeira CBR. Esta competição promoveu a 

participação de universidades, em diferentes modalidades e em caráter experimental. O sucesso foi tão expressivo 

que proporcionou a realização anual do evento no Brasil. 

Embora a RoboCup Junior tenha sido iniciada em 2000, em Melborne, na Austrália, ressaltamos que, apenas 

no ano de 2006, a liga chegou ao Brasil, durante a IV CBR, realizada na cidade de Campo Grande/MS. A entrada 

da liga Junior nos eventos da RoboCup Brasil é um acontecimento importante para esta pesquisa, pois nos aponta 

um dado interessante sobre os interesses em torno de uma competição direcionada aos estudantes da Educação 

Básica.  

De acordo com o exposto na plataforma da RoboCup Brasil, em 2006, a realização pioneira das provas da 

liga Junior veio como reflexo de outra proposta trazida pelo grupo de difundir a robótica e a tecnologia junto aos 

jovens brasileiros. Esta informação nos fornece indícios de que as intencionalidades de implantação das 

modalidades da liga Junior no Brasil, destacando a RoboCup Jr Dance (OnStage), tem como busca a promoção e 

divulgação dos estudos robóticos entre os estudantes brasileiros da Educação Básica. A plataforma RoboCup Brasil, 

traz, ainda, a seguinte informação: “Ficava Claro para o grupo que novas ações nesse sentido precisavam ser 

estimuladas”.  

Em 2007, ocorreu a oficialização da fundação da RoboCup Brasil, a partir da constituição do Comitê da 

entidade. Na fala a seguir, da coordenação do evento, compreende-se que o foco do campeonato RoboCup Jr Dance 

(OnStage) é “introduzir a robótica” no cenário educativo, nas escolas. A partir de categorias diversas:  
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A ideia da categoria júnior é introduzir a robótica nesses espaços (escolas), reunindo dança com robô, 
Futebol de Robôs, Resgate B e o Cool Space, que é uma modalidade só de programação. É dela que 
sairá o vencedor. Ele vai garantir vagas para participar na mundial. Assim, a concepção da categoria 
júnior é fazer com que a robótica entre tanto quanto antes no meio escolar (CABRAL, 2015). 

 

Na categoria Junior, destacaremos a liga RoboCup Jr Dance (OnStage). Trataremos, apenas, de algumas 

questões inerentes à liga de Resgate, por ser a responsável pela divulgação desse tipo de evento entre as equipes 

de robótica das EMJP. 

No Brasil, a competição de Resgate A, agora denominada de Rescue-Line (Figura 62), tem uma importância 

significativa para a divulgação da robótica nas escolas. Esse processo de divulgação teve início quando as 

Olimpíadas Brasileira de Robótica (OBR), passaram a utilizar esse tipo competição como prova prática de suas 

ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 62:  Prova Rescue Line  
Fonte: https://i.ytimg.com/vi/CpAywPuIKkQ/maxresdefault.jpg 
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Em acordo entre as organizações da CBR e da OBR, as eliminatórias regionais, estaduais e nacionais de 

Rescue-Line, ficaram a cargo da OBR. Assim, na Rescue-Line, os estudantes brasileiros só competem na versão da 

RoboCup, após participação, também, das demais etapas nacionais organizadas pela OBR. A importância dessa 

parceria entre a CBR e a OBR configura-se na divulgação da robótica e das demais categorias da CBR. 

Na conversa com o monitor da equipe “RoboApolo”, percebe-se que as equipes das EMJP conheceram a 

RoboCup Jr Dance (OnStage) durante as participações em Rescue-Line, modalidade de maior participação das 

EMJP. Na fala a seguir, o entrevistado narra o processo inicial de formação da primeira equipe de dança com robôs 

das EMJP, enfatizando a participação no Rescue-Line como o “pontapé” para o ingresso no Campeonato RoboCup 

Jr Dance: 

A princípio, em 2013, o que mais me motivou é que eu tinha visto, no torneio em 2011, a dança com 
robôs no campeonato em São João Del Rei. Eu nunca tinha tido experiência com dança com robôs. Lá 
eu vi, pela primeira vez, e aquilo me chamou atenção. Foi quando eu comecei a entrar em contato com 
professores que trabalhavam na área e resolvi implantar aqui nessa escola, esse trabalho pioneiro. 
Antes, eu só havia trabalhado com categorias mais técnicas, com o resgate mesmo. Primeiro foi o grupo 
de resgate, mas a partir do resgate, eu vi que faltava mais alguma coisa, não só a máquina em si. Foi 
quando eu apresentei a proposta no Projeto Político Pedagógico da escola e a direção aceitou, aí foi o 
pontapé inicial (SONNY, 2015) 

 

Esse é um dado destacável para os interesses dessa pesquisa, pois o acesso às competições de dança, pelas 

equipes da RMJP, foi oportunizado a partir das participações na OBR, no Rescue-Line, em 2011 na cidade de São 

João Del Rei/MG, durante a IX CBR. Nesta mesma edição, ocorreu a I MNR, que também tem objetivos semelhantes 

aos da liga Junior.  
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No ano de 2013, a versão do evento ocorreu na cidade de Fortaleza/CE. A participação das equipes 

pessoenses garantiu posições relevantes na modalidade “Resgate A”. Também alcançaram a classificação da 

equipe “RoboApolo”, da EMEF Apolônio Sales, para concorrer à mundial de 2014. Foi a primeira vez que uma equipe 

paraibana foi classificada para participar da RoboCup.  

Em 2014, a CBR, a OBR e a MNR foram realizadas em São Carlos/SP. Foi registrada uma relevante 

participação de equipes da Paraíba nas diferentes modalidades. Destaca-se a atuação de três equipes de dança 

com robôs, obtendo-se o primeiro, terceiro e quarto lugar para equipes de RMJP.  

A seguir, apresentaremos uma síntese das equipes premiadas nas versões anteriores da RoboCup Jr Dance 

(OnStage). Os dados estão divulgados na plataforma RoboCup Brasil, indicando até a versão 2013 do evento. 

Informamos que as equipes com a sigla PB pertencem à RMJP. Percebe-se que o site não está atualizado, faltando 

informações acerca das versões de 2014 e 2015: 

 

- CBR 2016:  

Primário - Campeão: Jaguar Baby (Brasil / RJ); Vice campeão: CHS Bellatrix (Brasil / SP) 

Secundário - Campeão: Jaguar (Brasil / RJ); Vice campeão: Molibdenio (Brasil) 

- CBR 2013:  

Primário - Campeão: “RoboApolo” (Brasil / PB); Vice campeão: Lobóticos (Brasil / RS);  

Secundário Campeão: Jaguar (Brasil / RJ); Vice campeão: Dance Squad (Brasil / SP) 

- A LARC / CBR 2012:  

Primário - Campeão: Lobóticos (Brasil / RS); Vice campeão: IIdobóticos (Brasil); Secundário - Campeão: Quinta-feira Padwans (Brasil); 

Vice campeão: Positronics (Brasil) 
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- CBR 2011:  

Primário Campeão SACRABOT (Brasil / BA); Vice campeão: Café-com-Byte I (Brasil);  

Secundário Campeão: Positronics (Brasil); Vice campeão: NIPAR Dance (Brasil) 

- A LARC / CBR 2010:  

Primário Campeão: ApoioBot (Brasil); Vice campeão: Ctrl Alt Del (Brasil);  

Secundário Campeão: Guaiamuns Cibernéticos(Brasil); Vice-campeão: CIC RoboticsWhite  (Brasil / BA) 

- CBR  2009:  

Campeão: Jackson Five (Brasil); Vice campeão: Ctrl Alt Del (Brasil) 

- CBR 2006:  

Campeão: CIC Robotics (Brasil / BA); Vice campeão: Agitação (Brasil) 

 

Nota-se que os eventos do universo robótico apresentam muitas possibilidades competitivas e de pesquisa. 

Cada categoria apresenta regras de competição e de organização para o desempenho das atividades. A RoboCup 

Brasil tem uma significativa participação nos estudos robóticos e mecatrônicos realizados em nosso país, focando, 

também, os estudantes da Educação Básica. Fato que favoreceu a expressiva participação dos estudantes da RMJP 

nos estudos robóticos, a partir do interesse nas competições do evento. 

 

2.3 RoboCup Junior Dance (OnStage): o espaço de máquinas e humanos dançantes 

 

A partir de agora, o foco será compreender as características, objetivos e percurso da RoboCup Jr Dance 

(OnStage). Seguiremos esta busca a partir das questões a seguir:  
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- Quais os objetivos traçados para esse tipo de competição?  

- Quais as regras estabelecidas para a versão do ano de 2015 da RoboCup Jr Dance (OnStage)?  

- Quem avalia a participação das equipes da RMJP nesse tipo de campeonato?  

 

Como foi dito, o foco do RoboCup Jr Dance (OnStage) é que os participantes construam robôs autônomos 

para uma apresentação de dança, com a participação dos estudantes. A meta é que, durante a apresentação, “os 

integrantes se movimentem no ritmo da música, vestidos com um traje temático e que tenham harmonia criativa” 

(RULES, ROBOCUP JR DANCE, 2015)35. 

Em 2015, a participação da RMJP foi bastante expressiva. Foram quatro equipes de dança: algumas de 

Rescue-Line e Rescue-Maze, além de projetos aprovados para a MNR. Um dos projetos expostos na mostra foi 

contemplado com bolsas direcionada aos estudantes envolvidos no CNPq. Esta iniciativa incentiva a continuidade 

dos estudos realizados pelo grupo. 

Percebe-se que a questão central do evento é motivar os estudos da robótica, na qual, a presença da arte 

perpassa os projetos de dança com robôs, como se depreende do comentário adiante extraído da plataforma 

RoboCup Brasil36: “modalidade destinada aos jovens do Ensino Fundamental, Médio e Técnico que busca despertar 

as relações entre robótica e arte”. 

 

                                                             
35 Maiores informações, acessar: <http:// www.cbrobotica.org/wp-content/uploads/dance_2015.pdf> Acesso em: 23 maio 2015 
36 Maiores informações, acessar:< http://RoboCup.org.br/> Acesso 23 maio 2015. 

http://www.cbrobotica.org/wp-content/uploads/dance_2015.pdf
http://robocup.org.br/
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Trata-se de uma liga ou modalidade competitiva que se configura como uma porta de entrada para o estudo 

da robótica em diferentes campos de conhecimento. A versão 2015 da competição ocorreu no Centro Convention, 

da cidade de Uberlândia-MG, durante o período de 29 de outubro a 01 de novembro de 2015. 

Foram realizados cinco eventos simultâneos: simpósio; finais da Olimpíada Brasileira de Robótica; 14° 

Concurso Latino-Americano de Robótica (LARC); 13° Competição Brasileira de Robótica e a exposição de robôs na 

Mostra Nacional de Robótica. De acordo com a matéria divulgada no Jornal Correio de Uberlândia, em 30 de outubro 

de 2015, o evento reuniu cerca de 1,5 mil pessoas, entre estudantes do Ensino Básico, universitários, pesquisadores 

e professores. Sobre o evento, o jornal mencionado destacou: 

 

Figura 63:  Símbolo da RoboCup Jr Dance  
Fonte: http://200.145.27.212/OBR3/wp-content/ 
uploads/2013/03/Alta_09.jpg 
 

Figura 64:  Painel de divulgação da categoria, versão 2015. 
Fonte: Arquivo da autora 
 

http://200.145.27.212/OBR3/wp-content/
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Segundo o organizador do evento, Rogério Sales Gonçalves, as conferências, com entrada gratuita, 
têm o intuito de estimular os estudantes de Ensino Fundamental, Médio e Técnico a se interessarem 
pelas carreiras científico-tecnológicas, além de promover debates e atualizações no processo de ensino 
aprendizagem brasileiro (PACHECO, 2015, p. A5). 

 

Na entrevista com o coordenador geral da versão 2015 da CBR, cedida ao Jornal Correio de Uberlândia (2015, 

p.A5), podemos rever o entendimento de que, alguns projetos, relacionados aos estudos robóticos e direcionados 

ao campeonato, têm a preocupação com a inserção no “mercado de trabalho”, como possibilidade de resultado:  

 
As simulações apresentadas pelos estudantes, durante o evento, poderão ser aplicadas num futuro 
próximo em nosso dia a dia, como nos casos de resgate em áreas de risco, auxílio de tarefas 
domésticas, e até mesmo nas funções de robôs-babás e robôs-cuidadores, por exemplo. Os robôs 
inventados hoje podem chegar no comércio em até dez anos, pois “quando criamos robôs e fazemos 
simulações como as que participam das competições e das olimpíadas, estamos preparando para o 
mercado de trabalho (GONÇALVES, 2015, p. A5). 

 

As competições envolveram estudantes e pesquisadores de diferentes campos de conhecimento numa 

disputa por uma vaga no Torneio Mundial RoboCup 2016, que foi sediado pela Alemanha. Em Uberlândia, etapa 

nacional, os competidores em ação disputaram provas teóricas e práticas. Destacaram-se robôs jogadores de 

futebol, robôs resgatando vítimas, robôs de serviço doméstico, robôs aquáticos e, os que nos interessa nesse estudo, 

os robôs “dançantes”, pensados para a disputa de dança com robôs. 

A RoboCup Jr Dance (OnStage) possui regras importantes que orientam o processo de participação das 

equipes. A ênfase é dada ao desafio técnico dos robôs, sua construção e programação para realização de seu 

desempenho. É incentivado o uso inovador de suas tecnologias e materiais para a performance. 
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A avaliação da apresentação está focada nos modos como os robôs se comunicam com os demais elementos, 

em coerência com os temas escolhidos pelas equipes, que nesse estudo denominamos de visualidade interativa. 

Os fatores tempo e espaço são de muito significado, pois limitam e conduzem a configuração das apresentações. 

O acesso à competição acontece com a inscrição da equipe na plataforma Olimpo - "primeiro sistema 

eletrônico desenvolvido no Brasil voltado especialmente para o gerenciamento de Olimpíadas e Competições 

Científicas" (SISTEMA OLIMPO37, 2015). 

 As equipes elaboram seus projetos e os submetem no sistema Olimpo. Após aprovação e, quando se julga 

necessário, os responsáveis pelo evento reenviam as propostas com sugestões de alteração. Esses projetos contêm 

imagens dos robôs, uma descrição de suas funções em uma ficha técnica para cada máquina, além do layout do 

palco com a distribuição dos elementos para a apresentação. A finalidade é explicitada pela equipe organizadora: 

“são estimulados que os projetos sejam realizados com temáticas criativas e que possam ter outras áreas de 

conhecimento como parceiras da robótica” (RULES, ROBOCUP JR DANCE, 2015). 

Entrando na esfera de descrição detalhada dos critérios para participação, destacam-se algumas regras 

importantes. São regras38 estabelecidas pela coordenação do evento, a partir das elencadas pela etapa mundial da 

RoboCup Jr Dance (OnStage). Na versão 2015, as normas estabeleciam que as equipes deveriam submeter suas 

ações a partir das indicações a seguir. Lembramos que as regras foram alteradas a partir da versão do ano de 2016, 

as apresentadas aqui têm relação com as estabelecidas para o ano de 2015: 

                                                             
37 Sistema Olimpo:< http://www.sistemaolimpo.org/> Acesso em 20 maio 2015). 
38 Para maiores informações, consultar:< http://www.cbrobotica.org/wp-content/uploads/> dance_2015.pdf Acesso em 20/03/2015  
 

http://www.sistemaolimpo.org/
http://www.cbrobotica.org/wp-content/uploads/
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A respeito da Formação, as regras definem que as equipes escolham dois estudantes para interação em 

palco. Para a competição Primária (Ensino Fundamental), a idade mínima dos estudantes é de 10 anos e a máxima 

é de 14 anos. A competição Primária de dança com robôs é o nível ao qual pertencem as equipes estudadas nesse 

projeto. Cada equipe deve eleger um representante, cuja função é a de participar das reuniões organizadas pela 

coordenação durante os dias do evento. 

Conforme as regras do evento, na escolha do tema a indicação é que as abordagens sejam de livre decisão, 

podendo abranger inspiração em filmes, no universo esportivo, sustentabilidade, entre outras. Serão excluídas 

equipes que pensarem suas ações a partir de qualquer desempenho que possa sugerir violência, questões militares, 

algo ameaçador ou elementos criminosos. Os participantes são convidados a considerar cuidadosamente as 

mensagens na apresentação, pois não serão aceitas qualquer tipo de atitude que cause constrangimento aos 

demais. O que parece aceitável para um grupo pode ser ofensivo para os outros de um país ou cultura diferente 

(RULES, ROBOCUP JR DANCE, 2015). 

A rotina do desempenho da apresentação tem o tempo estabelecido de dois minutos. As apresentações são 

marcadas por cronômetro digital, colocado próximo ao palco para que todos tenham acesso. O tempo geral totaliza 

cinco minutos, distribuídos da seguinte forma: dois minutos para organizar os elementos no palco; e o mesmo tempo 

para a performance, sobrando um minuto para desmontar o cenário. Pode haver flexibilidade dentro dos cinco 

minutos, por exemplo, a equipe pode dedicar mais tempo para a montagem. Contudo, o tempo da apresentação não 

poderá ser menor que um minuto e nem ultrapassar os dois minutos estabelecidos. Ao final, cada equipe deve deixar 

o espaço limpo e pronto para o próximo concorrente. 
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O único contato físico entre humanos e robôs permitido é no início da apresentação. Se ocorrer qualquer outro 

tipo de toque nas máquinas, a equipe sofrerá penalidades em sua pontuação. Esse “começar dos robôs” pode ser 

explorado de forma “criativa”, com sensores diversos e possibilidades de uma visualidade interativa entre máquina-

máquina. As regras não permitem que os robôs se comuniquem via ultrassom, Bluetooth ou ZigBee, que é um 

protocolo de comunicação via rádio muito utilizado em automação residencial, principalmente nos Estados Unidos 

(RULES, ROBOCUP JR DANCE, 2015). 

A dimensão do palco (Figura 65) segue uma área retangular de quatro metros de comprimento por três de 

largura para a apresentação e com quatro metros de distância da mesa julgadora. Essa delimitação é feita com fita 

adesiva de cor preta, com 50 milímetros de largura. O piso é de material não brilhante e pintado na cor branca. A 

atuação dos elementos não pode ultrapassar a área determinada e, caso isso aconteça, a equipe perderá pontuação. 

As apresentações são realizadas em rodadas eliminatórias e nos momentos de ensaios, oferecidos às equipes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 65:  Palco da versão 2015 da RoboCup Jr Dance - Uberlândia/MG  
Fonte: Arquivo da autora 

Figura 66:  Mesa julgadora da competição Primária do RoboCup Jr 
Dance da versão 2015  
Fonte: Arquivo da autora 
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Para a construção dos elementos de cenário é indicado que as equipes forneçam uma apresentação visual 

ou multimídia como parte da performance. Pode ser em forma de vídeo, animação ou slides, ficando sob a 

responsabilidade dos organizadores fornecer meios de projeção desse material. Os robôs podem ser de qualquer 

tamanho, pensados a partir das dimensões do palco e do número de elementos dispostos. A quantidade de robôs é 

livre, porém um maior número não garante uma pontuação eficaz. Os trajes das máquinas são realizados a partir do 

tema. O evento valoriza apenas os adereços que sejam confeccionados manualmente. As equipes devem estar 

preparadas para calibrar seus robôs de acordo com as possíveis variações de iluminação do palco.  

A escolha sonora deve ser feita a partir do tema e do tempo determinado e entregue em um arquivo, no 

formato MP3, para os responsáveis do evento. 

Cada grupo deverá criar um pôster de divulgação do projeto. Trata-se de um cartaz impresso, não 

ultrapassando o tamanho de 60x84 cm, para ser exposto a fim de apresentar a equipe ao público visitante. Traz 

informações sobre o nome da equipe, divisão (primária ou secundária), uma foto da equipe, seu país e sua 

localização, fotos dos robôs nos diferentes estágios de construção, objetivos, estética, funções dos robôs e as 

tecnologias usadas. Espera-se também que sejam incluídas características interessantes, o diferencial da equipe. 

As avaliações das ações contemplam as etapas de realização dos projetos e da apresentação em si. 

Organizada em dois momentos, a avaliação garante o mapeamento de percurso e, dessa forma, compreende melhor 

cada equipe. Todo processo avaliativo é realizado por uma equipe de jurados (Figura 66), coordenada pela 

representante oficial da competição. 

A apresentação foi o primeiro momento do processo avaliativo - etapa que determina 50% da pontuação total. 

Existem requisitos que sustentam o que é indicado a ser observado durante as apresentações dos grupos. Cada 
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critério corresponde a 10% da nota final, seguindo o que está descrito nos projetos submetidos pelas equipes. Os 

critérios adiante foram retirados das fichas de pontuação utilizadas pelos juízes para pontuar as equipes: 

 

- Entretenimento (Entertainment value): peso 10% 

• o robô não deve ter movimentos repetitivos; 

• ter um tema que conduza o projeto e que seja percebido na apresentação; 

• ter um display digital que integra e/ou complemente a apresentação; 

• fazer um bom uso da área do palco; 

• movimento do(s) robô(s) coreografados a partir da trilha sonora escolhida (adereços estáticos não serão considerados 

a menos que sirvam para algo). 

 

- Inovação e originalidade (Innovation & originality): peso 10% 

•Valorização de robôs construídos sem kits; 

•Uso inovador das tecnologias ou de diferentes maneiras do habitual, por; exemplo, diferentes sistemas mecânicos, 

elétricos ou de potência. 

 

- Qualidade de exibição (Quality of display): peso 10% 

•Robôs confiáveis que não perdem peças e funcionam como esperado, dentro do tempo e espaço preestabelecidos; 

• Criação de trajes robóticos que complementem a atuação; 

• Ter desempenho harmonioso durante toda exibição. 
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- Complexidade técnica (Technical complexity): peso 10% 

•Movimento dos robôs utilizando toda área estabelecida; 

•Sincronização e/ou comunicação entre robôs; 

• Movimentos arriscados (difíceis, ousados) entre os robôs; 

• Interação entre um display digital e os robôs. 

 

- Sensor e interações (Sensor & interactions): peso 10% 

•É valorizado o uso de sensores que “agreguem valor” ao desempenho do robô (o uso de faixas para guiar robôs não é 

proibido, mão não será pontuado); 

•É valorizado o uso de sensores que são usados de forma diferente do habitual; 

•Focar na comunicação entre robôs para coordenar a apresentação; 

•Focar na interação humano-robô (não vale controle remoto); 

•Interação robô-robô em destaque. 

 

O segundo momento para aferir pontuação é realizado em entrevistas feitas pelos organizadores da liga às 

equipes participantes. 

Momento de determinar os outros 50% da pontuação total. Da mesma forma da apresentação, as entrevistas 

também foram guiadas por um roteiro de quesitos, com uma distribuição diferente do peso das notas: 

 

- Programação (Programming): peso 15% 

•Uso de uma linguagem de programação adequada à faixa etária da equipe; 
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•A equipe deve ser capaz de explicar como os programas funcionam e as interações entre o hardware e o software; 

•Criações de soluções inovadoras de programação e de bibliotecas; 

•Explicar as decisões tomadas para superar limitações de software. 

 

- Mecânica (Mechanical hardware): peso 15% 

•Implementação de sistemas mecânicos de confiança; 

•Sistemas mecânicos complexos/inovadores; 

•A equipe deverá ser capaz de explicar como os sistemas mecânicos trabalham; 

•Mecanismos que foram desenvolvidos com uma precisão muito elevada, ou para situações mecanicamente complexas; 

•Atuadores apropriados e compreensão da razão de uso pelo qual eles foram escolhidos. 

 

- Equipamentos eletrônicos (Eletronic hardware): peso 10% 

•Eletrônica desenvolvida condizente com a idade da equipe; 

•Compreensão do funcionamento da eletrônica do projeto; 

•Uso inovador de sensores e/ou da integração deles; 

•Uso inovador de tecnologias para auxiliar o desempenho, por exemplo, câmeras, controladores de velocidade, GPS, 

entre outros; 

•A equipe deve ser capaz de explicar todas as ações tomadas e limitações do sistema eletrônico. 

 

- Comunicação e interação (Communication & interaction): peso 5% 

•Uso de comunicação eficaz; 

•Desenvolvimento de protocolos de comunicação; 
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•Compreensão de como a comunicação está ocorrendo; 

•Os sensores são utilizados para permitir a interação entre robôs-humanos ou robôs-robôs. 

 

- Papelada e qualidade da entrevista (Paperwork & quality of interview): peso 5% 

• Preenchimento satisfatório de todos os formulários necessários a competição; 

•As esquipes devem ter o entendimento do hardware, do software e da mecânica que usaram para responder as 

perguntas. 

 

Como observação importante, as regras alertam que as equipes não reutilizem nenhum material, robôs, 

software e hardware ou qualquer outro tipo de adereço, que tenham sido usados em versões anteriores da 

competição, evitando punição. Em razão do exposto, percebe-se que a adoção do conceito de visualidade interativa, 

adotado por esta pesquisa, é apropriado, no sentido de caracterizar os objetivos e a presença das Artes Visuais no 

campeonato RoboCup Junior Dance (OnStage).  
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DESENHO AUTORAL VI - Interação (?) (Série olhares duvidosos). Composição com reflexões a partir do meu olhar de observadora sobre as 
particularidades do Campeonato. Fonte: Arquivo pessoal  
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DESENHO AUTORAL VI - Interação (?) (Série olhares duvidosos) - Ano 2015 

Técnica alternativa: corretivo, maquiagem, caneta hidrográfica e carvão sobre papel. 
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2.4 Componentes e tipos de visualidades interativas na Robótica Educacional da RMJP 

 

Definidas as características da competição, em suas versões nacional e internacional, conheceremos, agora, 

as particularidades conceituais e as possibilidades de representação das visualidades interativas. A finalidade é 

relacionar o conceito de visualidade interativa, que é um modo de analisar pela perspectiva do ensino das Artes 

Visuais e da Educação da Cultura Visual, com a robótica utilizada na competição RoboCup Jr. Dance (OnStage). 

De início, buscaremos responder as seguintes questões complementares à pergunta principal desta pesquisa: 

 

- O que é visualidade interativa?  

 

- Quais os tipos de visualidades interativas apresentadas no palco da competição?  

 

- Quais aspectos da competição são condizentes com o conceito de visualidade interativa?  

 

- Em qual espaço/momento ocorre a visualidade interativa no evento? 

 
 
Como já sabemos, a visualidade interativa é uma mescla de conceitos oriundos de princípios extraídos da 

Educação da Cultura Visual com outros enfoques teóricos. É um conceito construído a partir da dinâmica de projetar 

e construir, tendo sua presença marcada pelo momento de visibilidade dos robôs, ou seja, o momento de 
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apresentação na competição. É um conceito criado com a finalidade de servir de uma “caixa de ferramentas” para 

atender às necessidades dessa pesquisa. Por se tratar de um estudo pela perspectiva da arte/educação, teremos 

como foco as relações educacionais que se estabelecem entre professores de Artes Visuais, coreógrafos, monitores 

de informática e estudantes, ou seja, os sujeitos diretamente envolvidos nos projetos robóticos.  

A Educação da Cultura Visual é um campo de ensino e pesquisa que tem como foco de estudo as visualidades 

disseminadas no cotidiano pelas diferentes mídias tecnológicas. Preocupa-se, principalmente, com as conexões 

entre os processos interpretativos dos sujeitos com as imagens. Incentiva a criticidade do olhar, investigando as 

relações sociais associadas com os modos de ver e ser visto pelas imagens. É um convite “à deslocalização do olhar 

e ao reposicionamento do sujeito” (HERNÁNDEZ, 2011, p.31). 

Nessa perspectiva, os estudos e práticas com a Robótica Educacional da RMJP podem ser oportunidades de 

vivenciar processos de aprendizagem mais significativos. Percebem-se, quando os projetos são coerentemente 

executados, semelhanças nas maneiras de se conceber práticas educativas pelo olhar da Educação da Cultura 

Visual e os projetos envolvendo a RE na RMJP. Podemos apontar, entre outras, a realização de projetos educativos, 

pautados nas vivências dos sujeitos envolvidos, a preocupação com a construção do saber em equipe, uma 

construção compartilhada e atenta aos envolvimentos dos estudantes, a autonomia nos estudantes nas ações 

pertinentes a esse tipo de atividade, participação da família e de outros membros da comunidade escolar, a 

oportunidade de se estudar temáticas atuais, emergentes e não apenas o consagrado e estabelecido nos currículos 

escolares.  

A importância de se buscar outras maneiras de conceber e ensinar as práticas educativas é uma ideia 

apresentada por campo da Educação da Cultura Visual, como se conclui no pensamento adiante: 
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A cultura visual na educação das artes visuais, tal como a apresentei de forma sumárias, pode ser um 
espaço que possibilite esta mudança. Em qualquer caso, pode constatar-se, em diversas experiências 
e propostas, que se está permitindo tecer uma perspectiva alternativa de como se pode enfrentar não 
só o papel das artes visuais na escola, mas a função e o sentido de aprender em uma escola que 
reclama uma mudança radical em sua narrativa, de maneira que brinde projetos apaixonantes para que 
todos (com suas diferenças e posições diversas) encontrem seu lugar para aprender com sentido e 
articulem o que aprenderam em experiências de saber que lhes permita não só interpretar o mundo, 
mas atuar nele (HERNÀNDEZ, 2011. P.45). 

 

O estudo das visualidades, abordado pela Educação da Cultura Visual, não se limita apenas às produções 

consagradas do universo artístico. Contempla uma variedade de imagens no mesmo patamar de importância. Na 

organização dos elementos definidos pelas regras da RoboCup Jr Dance (OnStage), as equipes são encorajadas 

para estabelecer coerência no uso de visualidades, musicalidades (diferentes sons e músicas utilizadas pelas 

equipes nas apresentações) e teatralidades (movimentos ensaiados pelos humanos e programados para os artefatos 

robóticos/mecatrônicos). A visualidade interativa está apresentada e conceituada, de forma mais objetiva, no texto 

inicial desta pesquisa. Aqui, apresentamos outras informações acerca dessa prática. Vale lembrar que se trata de 

um termo criado e adotado apenas para a compreensão dos estudos realizados por esta pesquisa.  

Por visualidade, entende-se como os diferentes tipos de imagens e seus modos de interpretação 

(NASCIMENTO, 2012).  

Aos conceitos oriundos dos estudos da Educação da Cultura Visual para consolidar o termo visualidade 

interativa, somam-se a esse termo algumas ideias extraídas de pesquisas realizadas por artistas contemporâneos 

em torno da presença das tecnologias nos processos de criação em arte. Para esta pesquisa, o foco de criação 
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desse conceito se configura como caminhos e possibilidades de investigação. Uma maneira de averiguar os 

discursos narrativos dos sujeitos envolvidos com a criação de projetos com visualidades e interações entre robôs e 

humanos na competição supracitada.  

Assim, o enfoque é dado pelo entendimento do robô como um produto ou artefato visual. Aqui, agrega-se, 

também, o entendimento da pesquisadora Santaella, em perceber as máquinas tecnológicas como artefatos, 

pensados e construídos para amplificar habilidades humanas, na qual, a autonomia revela uma importante 

característica dessas máquinas, na execução de suas tarefas (SANTAELLA, 1997).  

Nessa pesquisa, as máquinas além de artefatos visuais, são, também, artefatos robóticos/mecatrônicos. São 

produções que dão informações sobre os seus produtores, e, também, aponta características culturais dos demais 

agentes envolvidos com as equipes, como o público e o júri. As escolhas temáticas e suas demandas podem ser 

uma proveitosa possibilidade de entendimento sobre os aspectos culturais das equipes da competição.  

Outra importante contribuição atribuída ao conceito de visualidade interativa é a condição de efemeridade. 

Esta característica é apontada pelas pesquisas de Diana Domingues em torno da presença das tecnologias na 

criação em arte, as artes interativas. O caráter transitório, efêmero, é algo marcante nas manifestações artísticas 

com a presença das tecnologias.   

Não há garantia de que as apresentações sejam idênticas, pois cada momento é único e limitado por fatores 

não previsíveis, tais como, a possibilidade de deslocamento diferente do planejado, o não acionamento das 

máquinas e a não sincronia dos elementos dispostos no palco. A efemeridade, o transitório, o inconstante, além da 

ênfase no processo e a presença da interatividade podem ser também percebidas nos projetos criados a partir dos 

estudos robóticos atribuídos à participação no campeonato RoboCup Jr Dance (OnStage). O júri avalia as 
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visualidades interativas “ao vivo”, ou seja, no momento da apresentação no palco. Cada apresentação é única e 

aproveita, inclusive, os possíveis imprevistos e as situações que podem ocorrer.  

A noção de interatividade é relacionada as ações de interação entre humanos e robôs. Essas ações são 

percebidas pelo público, gerando reações do público. Uma relação reativa estabelecida no palco da competição 

(ZAMBANI, 2013).  

Esta é a ideia em torno das interações ocorridas no palco do campeonato. Agrega-se, ainda, os conceitos de 

teatralidade e musicalidade, pois são os alicerces para a composição das interações, ou seja, dos movimentos das 

personagens.  

As teatralidades sugerem os movimentos coreografados dos robôs, enquanto a musicalidade tem relação 

direta com as temáticas dos projetos, auxiliando e direcionando os movimentos das encenações, nesse sentido, a 

teatralidade, “congregam os atos teatrais e os da dança. [...] bem como as possíveis maneiras de interpretá-las. [...]. 

As musicalidades, por seguinte, envolvem os diversos tipos de modalidades de música, abarcando às difundidas e 

improvisadas no cotidiano” (NASCIMENTO, 2012, p. 315-116).  

As interações realizadas, ou seja, o comportamento dos elementos em palco, humanos ou mecatrônicos, são 

regidos pelas regras da competição, principalmente a partir da escolha temática e sonora das equipes. Tais 

interações ajudam a elencar tipos diferentes de visualidade interativas. 

Sabemos que as equipes de dança seguem importantes etapas para a concepção da participação na 

competição. As equipes projetam e constroem seus artefatos robóticos/mecatrônicos, e o momento de visibilidade 

culminante acontece nas apresentações em palco. 
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 Enquanto a visualidade atende às demandas de visibilidades dos artefatos robóticos/mecatrônicos, 

envolvendo a caracterização e a plasticidade; a interação, a partir da parceria entre a teatralidade e a musicalidades, 

mapeia os movimentos e ações dos robôs. Estas ações traduzem a complexidade tecnológica do projeto, por 

exemplo, um dispositivo mecatrônico que segue faixa é muito menos complexo, tecnologicamente falando, do que 

um robô que tem suas atividades de interação sem a necessidade de marcações no palco, agindo assim, de modo 

autônomo.  

Outro fator importante são as possíveis interpretações oriundas do contexto social e cultural dos agentes 

envolvidos, e também, a possibilidade de se perceber a multidisciplinaridade das artes, tais como, a dança, as artes 

visuais, a música, associados aos estudos robóticos. É a conexão entre as visualidades e as interações que oferece 

condições para o alcance dos objetivos elencados pela competição. 

As visualidades interativas são criadas a partir das especificidades elencadas nas regras da competição. 

Destacamos a escolha temática, a musicalidade, o tempo e o espaço como conectores para as relações coerentes 

desse processo. Vale salientar, mais uma vez, que as regras dispostas nessa pesquisa são referentes a versão do 

ano de 2015 da competição. A partir de 2016, a RoboCup Jr Dance assume o título OnStage, inserindo mudanças 

significativas nas regras. Estas alterações serão melhor apresentadas no módulo três dessa pesquisa. 

A pontuação das equipes é satisfatória quando atende aos critérios elencados pela competição, pautada, 

também, na coerência entre os aspectos tecnológicos e visuais envolvidos. Essa interação alcança maior pontuação 

pelo júri, quando, extrapolando os limites de interação máquina-humano, realiza-se também uma comunicação entre 

máquina-máquina. 
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O site RoboCup Brasil39 informa que “a modalidade objetiva despertar relações entre robótica e arte”. Em 

outro site40 do evento há indicações de regras que estimulam a parceria da arte com o universo mecatrônico, por 

exemplo: “elaborar trajes temáticos e dançar em harmonia criativa” (ROBOCUP BRASIL, 2015). 

A avaliação das apresentações é dividida em dois momentos, compostos pela apresentação, que vale 50% 

da pontuação, somado a mesma quantidade para a entrevista com os grupos participantes. De acordo com 

observações realizadas na coleta de dados, nas leituras das regras e documentos oficiais do evento, percebe-se 

que as principais etapas para a criação das apresentações, são as seguintes: 

 

- Escolha temática:  

principal ação e passo inicial para se pensar as visualidades interativas. É indicado que os grupos evitem  

temas que estimulem a violência; 

 

- Personagens:  

humanos e robôs; 

 

- Plasticidade ou caracterização dos robôs:  

aspectos visuais de composição dos robôs;  

 

                                                             
39 < http://www.cbrobotica.org/?page_id=138&lang=pt > acesso 12/05/2015  
40 < http://www.RoboCup.org.br/ > acesso 12/05/2015 

http://www.cbrobotica.org/?page_id=138&lang=pt
http://www.robocup.org.br/
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- Teatralidade:  

contempla os movimentos realizados pelos estudantes e pelos robôs. São coreografias marcadas pelo ritmo  

da música e movimentos mais soltos de acordo com as interações planejadas; 

 

- Acessórios do palco:  

elementos adicionais que ampliam o entendimento do público sobre a lógica da apresentação e o tema  

abordado; 

 

- Vestimenta dos atores humanos:  

figurinos usados pelos estudantes que interagem com os robôs; 

 

- Plano de fundo:  

adorno usado no plano de trás da apresentação, podendo ser feito com desenhos, colagens ou, geralmente,  

com a projeção de imagens; 

 

- Musicalidade:  

sonoridade que dará a sequência da apresentação. Podendo ser instrumental, vocal ou narrativas gravadas,  

caso a equipe apresente uma encenação. Essa sonoridade terá seu tempo determinado pelas regras; 
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- Material auxiliar específicos dos sensores:  

os sensores são utilizados para permitir as interações humano-máquina e máquina-máquina. De acordo com  

o tipo de sensor escolhido, cada robô precisará de aparatos para a realização da função. Se o robô segue  

faixa, precisará de um percurso impresso em material sintético para que possa seguir os movimentos  

pensados para sua atuação. O sensor de cor necessita de material colorido para que o robô reconheça as  

cores e execute as tarefas. No uso de sensor de luz, os estudantes precisarão de fontes luminosas (lanternas  

ou celulares).  

 

De acordo com as equipes da RMJP, o material disponibilizado possui outras possibilidades de sensores que 

ampliam as formas de apresentação e enriquecem o uso de artigos tecnológicos. O quadro adiante resume a 

caracterização conceitual do termo visualidade interativa. São cinco possibilidades percebidas durante as 

apresentações das equipes. Apresenta, também, alguns dos critérios destacáveis de pontuação na competição: 
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Tipo de visualidade 
interativa/termos 

Ações de caracterização/conceituação 

Visualidade (robôs, 
humanos, acessórios, 
projeções): 

Abrange os sentidos dos diferentes tipos e modalidades de imagens, sendo essas corriqueiras, 
consagradas, atuais ou do passado. 
 

Interação (relações de 
coreografia e movimento): 

Ação previamente planejada para os elementos dispostos no palco, humanos ou não. 
 

Visualidade interativa entre 
humano-adereços 
(Figura 67) 

-As personagens criam movimentos de acordo com o enredo traçado e, geralmente, esses adereços não 
têm importância tecnológica. São objetos ornamentais que não foram pensados para obter pontuação 
- Alcança interação, mas não pontua. 
 

Visualidade interativa entre 
humano-humano 
(Figura 68) 

-A preocupação é com a disposição dos atores humanos no espaço, por exemplo, o casal que dança 
durante a apresentação tem que ficar atento para não danificar ou atrapalhar os robôs  
- Alcança interação, mas não pontua. 
 

Visualidade interativa entre 
humano-público 
(Figura 69) 

-As equipes lançam brindes ou fazem movimentos que animam os visitantes  
- Alcança dinamização e envolvimento, mas não pontua (público torcendo e que transmite confiança na 
equipe. A escolha sonora pode alcançar uma maior participação do público. Percebe-se que quanto mais 
popular e atual for a trilha musical, mais o público interage). 
 

Visualidade interativa entre 
humano-máquina 
(Figura 70) 
 

-A interação entre robôs e humanos gera a atenção do júri e aumenta as condições de uma maior 
pontuação 
 - Alcança pontuação significativa. 

Visualidade interativa entre 
máquina-máquina 
(Figura 71) 

-Essa prática requer um nível maior e estudo sobre robótica. A plasticidade e a performance também são 
tratadas atentamente, pois qualquer erro de peso ou volume, pode culminar no insucesso da interação. 
 - Pontuação máxima. É a expectativa do júri. 
 

Quadro 4 - Visualidade interativa: tipos de visualidades interativas, caracterização conceitual e critérios de pontuação no campeonato RoboCup Jr Dance (OnStage) 
Fonte: Arquivo da autora 
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Figura 67:  Visualidade 
interativa I (entre humano-
adereços: estudante 
interagindo com objetos 
não robóticos da 
apresentação. Equipe da 
EMEF Apolônio Sales de 
Miranda 
30/10/2015- 
Uberlândia/MG) 
Fonte: Arquivo da autora 

Figura 68:  Visualidade 
interativa II (entre humano-
humano : estudantes 
interagindo no palco do 
campeonato. 
Equipe da EMEF Apolônio 
Sales de Miranda 
30/10/2015- 
Uberlândia/MG) 
Fonte: Arquivo da autora 
 

Figura 69:  Visualidade 
interativa III (entre 
humano-público: 
estudantes interagindo o 
público durante o 
campeonato. Equipe da 
EMEF Moema Tinoco 
30/10/2015-
Uberlândia/MG) 
Fonte: Arquivo da autora 
 

Figura 70:  Visualidade 
interativa IV (entre 
humano-máquina: 
estudantes interagindo 
com o robô durante o 
campeonato. Equipe da 
EMEF Moema Tinoco 
30/10/2015-
Uberlândia/MG) 
Fonte: Arquivo da autora 
 

Figura 71:  Visualidade 
interativa entre máquina-
máquina (Robô mágico 
acionando o robô bola 
mágica, sem contato 
humano, durante o 
campeonato. Equipe da 
EMEF Moema Tinoco 
30/10/2015- 
Uberlândia/MG) 
Fonte: Arquivo da autora 
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Na busca para se conceber interações alinhadas aos critérios do campeonato, é interessante que os 

estudantes possam experimentar diferentes papéis, assumidos nas criações das visualidades ou na montagem e 

programação dos artefatos robóticos/mecatrônicos. Essa dinamicidade das funções no processo de participação no 

campeonato permite afirmar que, em algumas situações, o estudante precise se tornar professor e o professor, 

muitas vezes, assumir o papel de estudante. Em algumas equipes, os professores, às vezes, têm limitações acerca 

da programação ou montagem, assim, o papel de ensinar é assumido pelos estudantes. Esses, geralmente, têm 

facilidade com a interface de programação e gostam desse tipo de desafio. 

Podemos perceber que a autonomia dos estudantes é uma atitude esperada pelas regras do campeonato, 

pois em todas as etapas de avaliação, apenas os discentes assumem as explicações/apresentações dos artefatos 

robóticos/mecatrônicos e das visualidades interativas. Durante os intervalos das etapas de avaliação, os estudantes 

se concentram em locais específicos para cada equipe. O evento disponibiliza uma mesa e cadeiras para que o 

grupo possa trabalhar no melhoramento de seus artefatos robóticos/mecatrônicos ou em consertá-los quando há 

necessidade. Não é permitida a entrada dos tutores das equipes ou de qualquer outro responsável pelos estudantes. 

De acordo com as regras, apenas os discentes têm acesso aos espaços do campeonato, o lugar reservado para os 

demais agentes é com o público, na torcida por suas equipes.  

As regras sugerem, ainda, que os estudantes sejam protagonistas de todas as ações anteriores ao 

campeonato. Os processos, aqui denominados de projetar e construir, precisam ser conduzidos de modo que os 

estudantes possam ter incentivo para inventar e solucionar os desafios lançados pelos projetos submetidos para a 

competição. Nota-se que as diferenças humanas e os múltiplos talentos do alunado podem ser incorporados na 

concepção e execução do mencionado projeto. A equipe precisa estar preparada para responder as perguntas da 



 165 

etapa de entrevista técnica e, do mesmo modo, para solucionar “atropelos” com seus artefatos 

robóticos/mecatrônicos. É importante evidenciar que o Kit de robótica usado pelos grupos é um produto pedagógico 

e mercadológico. Em razão disso, a visão empresarial da robótica pretende atingir professores de diferentes campos 

de conhecimento. De acordo com a entrevista do representante da empresa dos kits de robótica utilizados na RMJP, 

a presença da arte na competição pode proporcionar uma espécie de “tática atrativa” para envolver outros docentes, 

também servindo para tornar o “campo das exatas” mais envolvente e prazeroso para os discentes. Utilizamos o 

termo “tática atrativa” para nomear as vias de interesse e intencionalidades que parecem permear a inclusão e 

presença das artes em algumas modalidades da competição em estudo. Percebe-se, inclusive, que a empresa 

criadora do Kit alfa mecatrônica concebe a comunidade escolar restrita a professores e alunos, não enxergando os 

demais membros desta comunidade, como por exemplo: demais funcionários e familiares dos estudantes. Chama a 

atenção que os professores de artes visuais foram incluídos posteriormente. A dança é estrategicamente escolhida 

como modalidade atrativa para envolver docentes e discentes. Essa dedução pode ser conferida no depoimento: 

 
A empresa vê o campeonato de dança com robôs como uma oportunidade de envolver outros 
professores e outros segmentos da escola que normalmente nós não conseguimos envolver com o kit 

ou com os campeonatos mais tradicionais que só visam a robótica pela robótica. A dança com robôs 
envolve toda uma comunidade escolar: envolve o professor de artes, professor de dança, pessoas que, 
no primeiro momento, não motivariam a interagir com o kit. Lembrando que no Brasil apenas 13% dos 
estudantes tem tendência ou vocação para a área de exatas. Desta forma, a dança é uma forma de nós 
ampliarmos esse leque e envolvermos um grupo maior de pessoas em torno do kit (...). Vemos com 
bons olhos esse envolvimento da arte com os robôs (PRADO, 2015). 

 
 
 



 166 

O depoimento exposto adiante complementa a importância da dança com robôs do projeto e insere outro foco 
da “tática atrativa”, envolvendo as relações de gênero. Ou seja, as meninas são motivadas a participar do projeto 
por causa da presença das artes, especialmente da dança. 

  
A dança foi o que chamou Larissa para participar da robótica, e também a interação com os robôs. 
Assim as meninas olham a dança e despertam o olhar. Projetos que só têm robôs, elas falam: ah, eu 
sou menina como vou participa, não é para menina? Com a dança todos podem e querem participar. 
Pode se usar vários temas e todos gostam disso (WALL-E, 2015). 

 

Apreende-se que o Campeonato incentiva os “entrelaçamentos interdisciplinares” e a participação dos 

professores de artes, para “somar ideias”. Essa prática qualifica os projetos desenvolvidos como algo “realmente dos 

alunos e da escola", o que reforça a percepção da presença da arte como uma possível “tática atrativa”. 

 
Eu vejo, tanto quando educadora e através das entrevistas, é que a dança é a modalidade que mais a 
gente consegue fazer os entrelaçamentos interdisciplinares. Eu posso chegar de repente convidar um 
grupo de teatro de uma escola ou de “contação”, como foi a minha experiência, e mesmo os alunos 
interessados. Geralmente meus grupos e aqui também acontece muito, vão até a professora de artes, 
conversa para somar ideias e ajudar o grupo. Assim vai se envolvendo e isso é muito interessante. 
Porque o projeto acaba se tornando realmente algo dos alunos e da escola (CABRAL, 2015). 

 

Pode-se compreender, por tanto, que a adoção do termo visualidade interativa ajuda na análise das relações 

entre aparatos tecnológicos da robótica e elementos das Artes Visuais. São articulações que favorecem a criação 

de projetos educativos nucleados por diversos campos de conhecimento. 

A partir daqui, analisaremos os processos de efetivação ou realização das visualidades interativas projetadas, 

construídas e apresentadas pelas equipes destacadas nesta pesquisa: A “EducDance” (EMEF Moema Tinoco) e a 

“RoboApolo” (EMF Apolônio Sales de Miranda). 
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 DESENHO AUTORAL VII – Validando percursos interativos – Composição com desenho do contexto das análises. Fonte: Arquivo pessoal 
 



 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENHO AUTORAL VII – Validando percursos interativos - Ano 2016 

Técnica alternativa: lápis aquarelável, caneta hidrográfica e maquiagem sobre papel. 
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ANÁLISE DE VISUALIDADES INTERATIVAS DAS EQUIPES 

“ROBOAPOLO” E “EDUCDANCE”  

NA ROBOCUP JR DANCE (ONSTAGE) 

 

 

Nesse módulo da investigação, tratamos do desafio que a pesquisa assume com e sobre os robôs e suas 

apresentações no palco. Aborda, também, as averiguações dos processos vinculados às visualidades interativas e 

dos impactos gerados no percurso educativo, ainda, percebendo os interesses em torno dessas ações. 

Buscamos compreender como as visualidades interativas, projetadas e construídas a partir dos repertórios 

dos grupos “EducDance” e “RoboApolo” são apresentadas e desenvolvem suas relações de conhecimento e alcance 

dos objetivos do/no campeonato. Os mecanismos de narrar, analisar e problematizar o universo desta pesquisa 

estão atreladas às propostas de investigação a partir da Educação da Cultura Visual. Considerações sobre as 

características socioculturais e econômicas dos grupos, relacionadas com as demandas do evento, pode se constituir 
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como indicativos dos modos de organização dos projetos robóticos, a partir da ótica de ações compartilhadas e 

colaborativas.  

Acerca das narrativas, Alice Fátima Martins e Raimundo Martins (2012, p.5), nos revela que:  

 

 “Escrever relatos e narrativas pressupõe compreender que a vida se desenha e se configura através 
de acontecimentos, momentos de existências que podem ser descritos como aspetos da própria 
existência. Relatos e narrativas são descrições de trechos, pedaços, momentos, rotas ou encruzilhadas. 
São construídas através de deslocamentos e mobilidades articuladas por um ponto inicial, etapas 
intermediárias e um sentido de finalidade ou conclusão, sempre parcial. Relatar ou narrar pressupõe 
aceitar a vida como um intercruzamento de acontecimentos que, através de registros e descrições 
ganham significado vinculados a fatos, percursos, experiências/vivências e afetos entretecidos de 
maneira retrospectiva e prospectiva, oferecendo continuidade e estabelecendo relações tangíveis. 
Produzir relatos e narrativas é tratar a vida como história, como interpretação coerente de uma sucessão 
significativa e deliberada de acontecimentos. É, também, um ato de generosidade buscando 
representações comuns da existência”.  

 

Análises de diferentes tipos de artefatos e representações visuais, a partir de suas relações com indivíduos, 

são interesses inerentes às propostas de pesquisas a partir da ótica da Educação da Cultura Visual, pois, “ao 

abranger todos os tipos de representações visuais, sejam elas consideradas “arte” ou não, a Cultura Visual como 

campo de estudos se presta para análises muito mais relacionadas à relação entre pessoas e as imagens do que as 

imagens em si” (DIAS, 2012, p.165). 

Nesta pesquisa, o foco das problematizações é a tentativa de desnaturalização ou estranhamento, sobre os 

processos de projetos robóticos vivenciados pelos estudantes da RMJP, engajados aos eventos competitivos de 

dança com robôs. Problematização é um jeito de olhar para objetos e situações comuns com um distanciamento 
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necessário para que haja uma “desnaturalização”, uma maneira diferente de ver as noções herdadas do passado 

que continuam a atravessar e afetar o presente. É um distanciamento que nos permite repensar o que é normativo, 

questionar como os discursos se consolidaram ao longo do tempo, tornando difícil pensar de modo diferente. 

Problematização, portanto, “é a motivação para nos aventurarmos, para exercitarmos a inventividade e para nos 

abrirmos para os descaminhos” (NASCIMENTO, 2013, p. 249). 

 A Educação da Cultura Visual, a partir do aspecto educacional, é um campo que fomenta a necessidade das 

práticas de pesquisas que problematizem e proporcionem narrativas de estudos a partir de uma ótica crítica e 

reflexiva sobre as imagens, sobre as interpretações e, também, sobre os modos de ver e ser visto.  Trata-se de... 

 

[...] uma proposta de pesquisa com e sobre imagens pode ajudar a contextualizar os efeitos do olhar e, 
mediante práticas críticas (anticolonizadoras), explorar as experiências (efeitos, relações|) em torno de 
como o que vemos nos conforma, faz-nos ser o que os outros querem que sejamos, e pode elaborar 
respostas não reprodutivas diante do efeito desses olhares. (HERNÁNDEZ, 2013, p.91). 

 

Nesse sentido, procuramos explorar os processos de efetivação das equipes nas competições, desde o 

primeiro momento até o retorno das apresentações, verificando as relações de poder que são estabelecidas nesse 

percurso, os modos de produção das visualidades a partir das práticas do olhar (quem faz? Por que faz? Quem vê? 

Como se vê ao fazer?). Pode-se, ainda, questionar as representações construídas a partir da convivência com os 

outros (membros da equipe, família, escola, cidade, público e júri).  

No tocante às EMJP, as atividades que serviram de base para esse estudo, foram e são realizadas nos 

espaços das escolas e, também, em ambientes informais de estudo, nos espaços da competição.   
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A escola ainda é um lugar de extrema importância para as relações de aprender e ensinar, embora o foco dos 

projetos robóticos realizados pelas EMJP seja a participação na competição. Grande parte do percurso é realizado 

nas salas de aula, laboratórios de informática e nos demais espaços do ambiente escolar. Percebe-se a relevância 

desse espaço para o contexto desta pesquisa. É na escola que se inicia os estudos mecatrônicos e robóticos. Nesse 

espaço, as escolhas, para alinhamento dos projetos, são traçadas, definidas, questionadas, compartilhadas, 

alteradas, adaptadas, solucionadas e colocadas em prática.  

 Fernando Hernández nos alerta para o fato de perceber diferentes possibilidades para o ambiente escolar, 

considerando que as pesquisas sobre e com imagens podem ser oportunidades para explorar propostas diferentes 

a partir de projetos para todos, a partir de uma aprendizagem com sentido:  

 

Perceber que a escola continua sendo um lugar para transmitir informação em massa, que pode gerar 
submissão, mas também resistência e possibilidades de ser, pode ser o primeiro passo para ensaiar 
outras posições e começar a escrever novas narrativas. A pesquisa sobre e com imagens em mãos de 
adultos e meninos, meninas e jovens pode explorar os lugares de ruptura. Ao mesmo tempo, possibilita 
construir projetos apaixonantes para que todos (com suas diferenças e posições diversas) encontrem 
seu lugar para aprender com sentido e construir experiências de saber que lhes permitam não somente 
interpretar o mundo, mas também atuar nele. (HERNÁNDEZ, 2013, p.91-92) 

 

              Abordamos a escola como ambiente estruturante, mesmo sabendo que as escolhas são pensadas 

para o palco da competição. Desse modo, faz-se necessária a compreensão de que é preciso compreender esse 

espaço como uma oportunidade de mudança e resistência, abrangendo a prática de projetos voltados para a 

compreensão e atuação no mundo, para que os sujeitos envolvidos possam vivenciar diferentes possibilidades de 

percursos de produção e de significação.  
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A coleta de dados da pesquisa teve caráter voluntário e todos os alunos aceitaram o convite. O primeiro passo 

para a realização das coletas de dado foi a autorização pela Diretoria de Gestão Curricular (DGC) da RMJP, bem 

como, também, a autorização cedida pela coordenação da CBR, responsável pela organização da versão nacional 

da RoboCup Jr Dance (OnStage). Em concordância com a SEDEC, com a coordenação do evento, com os diretores 

das escolas, com os responsáveis e com os membros das equipes, os encontros de visitação e prática dos grupos 

focais foram agendados e realizados em quatro momentos, dois nas escolas e dois durante a competição.  

Tanto nas escolas quanto no evento, os encontros ocorreram nos intervalos das equipes. Nas escolas, as 

entrevistas e grupos focais foram realizados nos laboratórios de informática. As etapas do evento foram feitas no 

espaço disponível para que os estudantes pudessem trabalhar em seus artefatos robóticos. Em 2015, esse espaço 

era bem próximo ao palco, e gentilmente, a coordenação da competição permitiu a minha presença com as equipes 

durante todo o evento.  

Cabe enfatizar o importante papel que a RMJP, a empresa fornecedora dos kits mecatrônicos e os 

responsáveis pelo evento tiveram para efetivação e realização dos grupos focais e das demais atividades de coleta 

de dados com os estudantes e demais membros das equipes e da competição.  

Participaram nos grupos focais dois rapazes da equipe “EducDance” e da “RoboApolo” foram dois garotos e 

uma garota. As famílias foram comunicadas e aceitaram a participação dos jovens no grupo focal. Os termos de 

adesão e voluntariedade foram encaminhados e devidamente assinados pelos responsáveis e pelos estudantes. 

Isso também ocorreu com os demais sujeitos que foram entrevistados e fotografados. 
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 Os dados coletados foram de suma importância para a compreensão investigativa. Na análise, as 

interpretações obtidas pela oralidade foram indispensáveis na compreensão e revelação das visualidades interativas 

e seus processos de criação.  Ajeitar o quadro e colocar em atuação gerando visibilidade e valorização 

A análise será apresentada considerando os possíveis tipos de visualidades interativas traçados por esta 

pesquisa. Cabe lembrar que o caminho da análise dos dados contemplará as seguintes etapas apresentadas no 

organograma a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 72:  Palco da versão 2015 da RoboCup Jr Dance - Uberlândia/MG  
Fonte: Arquivo da autora 

PROCESSOS 

PROJETAR: Conversando sobre robôs  

CONSTRUIR: Conversando com robôs 

APRESENTAR: Conversando a partir de robôs 

IMPACTAR: Conversando para além dos robôs 

Visualidade Interativa / artefato robótico-mecatrônico 

gerando visibilidade e valorização 
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Para a realização dessas interpretações, buscaremos perceber as visualidades interativas como algo além da 

plasticidade ou movimento, alcançando as peculiaridades do discurso que vem das realidades em que essas escolas 

estão inseridas, favorecendo uma interpretação problematizada.  

Percebemos a abordagem qualitativa como uma alternativa que possibilita um contato maior com a dinâmica 

em questão, pois tem provocações para se analisar muito além de dados fixos, abrangendo todas particularidades 

que o tema sugere e indo in loco de origem dos dados.  

Recordo-me dos primeiros dias de observação na EMEF Moema Tinoco, no qual percebi que os estudantes 

e o próprio monitor de informática não entenderam de imediato os objetivos da pesquisa. Esse desconforto se deu, 

possivelmente, pelo fato das escolas levarem muito a sério esse tipo de competição. Por ser eu uma pesquisadora 

que teria contato com duas das equipes concorrentes, tendo acesso aos projetos, robôs, ensaios e tudo mais. Essa 

situação foi solucionada quando apresentei a prática da aplicação de entrevistas e dos grupos focais, como uma 

oportunidade para que os estudantes pudessem trabalhar a timidez nas entrevistadas com a coordenação do evento.  

A análise dos dados segue uma articulação pensada a partir do cruzamento dos procedimentos ou métodos 

adotados, organizados na sequência a seguir: 

 

OBSERVAÇÃO ETNOGRÁFICA – ENTREVISTA – GRUPO FOCAL- A/R/TOGRAFIA 

 

As imagens criadas a partir das leituras e interpretações problematizadoras das visualidades interativas, seus 

processos e impactos, terão como objetivo narrar os olhares de uma pesquisadora do campo do ensino das Artes 

Visuais, inserida no contexto educativo de participação em campeonatos de robótica, motivados por projetos que se 

utilizam de robôs pensados para interação com humanos. São imagens que traduzem a minha experiência como 
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pesquisadora, professora e, também, artista visual. As imagens contemplam cada etapa de averiguação do processo 

e, ainda, serão conectoras de discursos tratados dos diferentes módulos dessa pesquisa. 

 

3.1 Equipes “EducDance” e “RoboApolo”, espaços de atuação e históricos de experiências  

 

Embora a RMJP tenha uma expressiva história de participação nesse tipo de campeonato e cientes de que 

outras equipes da PMJP também estariam competindo durante a versão 2015 da RoboCup Jr Dance (OnStage), 

usamos como critério de escolha optar por uma escola a partir de sua experiência relevante em participação no 

evento, no caso, EMEF Apolônio Sales de Miranda- localizada no Bairro de Crus das Armas, e outra estreante nesse 

tipo de competição, sendo a EMEF Moema Tinoco, pertencente ao bairro do Grotão, na capital pessoense. 

Ter acesso aos espaços pertencentes às escolas foi um passo importante, contudo, tentei me “invisibilizar” 

nesses ambientes para que eu pudesse averiguar de fato cada etapa do processo. É preciso desconfiar, estranhar 

os espaços e as atividades que ali são exercidas. “Não coincidir com seu tempo é desconfiar das próprias crenças, 

mesmo aquelas que se pretendam críticas, transgressoras, progressistas...” (A. F. MARTINS, 2013, p. 182). É no 

diálogo entre as luzes e sombras que os “mistérios” são desvendados. Durantes as visitas às escolas, muitas 

informações que tive acesso, foram reveladas com outras versões e de outras práticas. Nem sempre as informações 

são oferecidas facilmente, ou mesmo, aparecem no primeiro plano das investigações.  

A equipe “RoboApolo” é formada pelo tutor - monitor de informática, pelo coreógrafo de banda escolar e por 

três estudantes. A escola é referência em projetos robóticos, embora tenha participado de outras modalidades de 

competição, a escola participa na dança com robôs desde o ano de 2013. Foram duas conquistas nacionais e, assim, 
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duas participações internacionais. O projeto da equipe “RoboApolo” é intitulado “RoboApolo em Paraíba terra de 

contos e encantos: eita, terra boa”, na qual o grupo pôde apresentar suas interpretações acerca do estado da 

Paraíba, no tocante às questões regionais, culturais e históricas. A figura 73 mostra uma das participações da equipe 

em outras versões do evento em estudo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os grupos focais e as demais coletas foram realizados na escola, na competição e, também, durante uma 

expedição fotográfica realizada pelo tutor da equipe para que os estudantes pudessem conhecer alguns dos pontos 

turísticos enfatizados pela musicalidade escolhida pelo grupo. 

A “EducDance” realizou, em 2015, a sua primeira participação na competição de dança. A equipe era formada 

pelo tutor- monitor de informática, pela professora de Artes Visuais e por dois estudantes. Na primeira participação, 

Figura 73:  Equipe na versão internacional do evento, 2015, na china  
Fonte: http://www.paraibatotal.com.br/static /imagens /noticias/ normal/ 
1382455839834-equipe-robotica.JPG 
 

http://www.paraibatotal.com.br/static%20/imagens%20/noticias/%20normal/%201382455839834-equipe-robotica.JPG
http://www.paraibatotal.com.br/static%20/imagens%20/noticias/%20normal/%201382455839834-equipe-robotica.JPG
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a equipe recebeu um título de menção honrosa pelas interações criadas entre dois robôs, que nesta pesquisa 

trataremos por visualidade interativa máquina-máquina. O projeto do grupo foi o “EducDance em ritmo de mágica”. 

A maioria dos elementos do palco eram recursos de atuação e interação mecatrônica. As conversas com os membros 

foram realizadas na escola e no evento.  

 

3.2. Conversando sobre robôs: narrativas, análises e problematização da etapa de projetar visualidades 

interativas 

 

Nesse momento, trato das etapas dos processos inerentes à participação dos grupos na competição. Mostro 

os resultados percebidos a partir dos entrecruzamentos das informações obtidas nas primeiras impressões com a 

construção de “novos olhares”, a partir das experiências em campo e das informações coletadas. 

A primeira etapa foi realizada durante o período dos meses de julho e agosto de 2015 nas escolas escolhidas. 

Para isso, foi criado um plano de ação prévio com anotações importantes a serem observadas. Contamos com a 

utilização de equipamentos de captura de som e imagem: celulares, filmadora digital, câmera em HD e gravador de 

voz analógico e o caderno de anotações. 

Conversando sobre robôs corresponde aos primeiros momentos de organização das equipes. É a fase de 

produção dos projetos robóticos e planejamento das visualidades interativas. A princípio, nota-se que as equipes 

seguem uma organização baseada em escolhas que estruturam as demais fases. Ambas indicaram que a escolha 

temática é o primeiro passo para definição dos seguem uma organização baseada em escolhas que estruturam as 

demais fases. Ambas indicaram que a escolha temática é o primeiro passo para definição dos projetos. Nesse 
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momento atentamos para a forma como foram projetadas as ações, destacando as motivações para fazer parte dos 

grupos, a escolha temática, a distribuição das funções, as soluções para a visualidade e as ações de interação dos 

artefatos robóticos/mecatrônicos. 

As regras da competição incentivam que os estudantes sejam protagonistas das ações dos projetos e 

autônomos na criação de problemas e busca de soluções competentes. Isto pode ser percebido quando as 

entrevistas e espaços no evento são estritamente direcionados aos estudantes.  

A escolha temática indica o planejamento do roteiro e das personagens. Essas ações, quando atreladas aos 

contextos de interesse dos jovens, favorecem a criação de projetos significativos.  

Os projetos robóticos são julgados, pela competição, a partir do critério de autonomia e protagonismos, das 

tomadas de decisão a partir dos problemas criados pelos alunos. Sobre as problemáticas em torno da autonomia 

em atividades escolares, Seymour Papert, primeiro educador a utilizar robôs em projetos no contexto escolar, afirma 

que: 

 

A escola possui inerente tendência a infantilizar as crianças, colocando-as numa posição de ter que 
fazer conforme são mandadas, a ocupar-se com trabalhos ditados por alguém mais e que, além disso, 
não possuem qualquer valor intrínseco – o trabalho escolar é feito apenas porque o planejador de um 
currículo decidiu que fazer o trabalho moldaria quem o fizesse numa forma desejável. Considero isto 
uma ofensa, em parte porque lembro o quanto objetei, quando criança, a ser colocado nesta situação, 
mas principalmente porque estou convencido de que a melhor aprendizagem ocorre quando o aprendiz 
assume o comando (PAPERT, 2008, p.29). 

 

Esta visão é complementada por Behrens (2013), ao indicar “novos” espaços para a ação docente diante 

dos trabalhos com projetos colaborativos, a autora relata que: 
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Os projetos de aprendizagem possibilitam a produção do conhecimento significativo. Os alunos que se 
envolvem nesses processos de parceria têm a oportunidade de desenvolver competências, habilidades 
e aptidões que serão úteis a vida toda. O foco da ação docente passa do ensinar para o aprender e, por 
consequência, focaliza o aluno como sujeito crítico e reflexivo no processo de “aprender a aprender”, 
propiciando-lhe situações de busca, de investigação, autonomia, espírito crítico, vivências de parcerias, 
qualidades exigidas para os profissionais no século XXI (BEHRENS, 2013, p.128). 

 
 

Estas características incentivadas pela competição nem sempre são percebidas e/ou conduzidas atentamente 

pelas escolas participantes. As investigações apontam fatos de que alguns projetos são feitos e impostos aos 

estudantes, assim como a criação dos problemas e as decisões de solução. A prática educativa com projetos 

colaborativos “depende dos professores e dos gestores da educação, que deverão tornar-se sensíveis aos projetos 

criativos e desafiadores” (BEHRENS, 2013, p.76). 

Outra indicação importante das regras é que nos processos para efetivação dos projetos, é que sejam feitas 

parcerias para viabilizar as soluções das atividades. Os estudantes podem somar ideias com outros agentes do 

contexto educativo, criando redes de cooperação, em que haja a:  

 

[...] colaboração dos sujeitos envolvidos no projeto, tomada de decisões em grupo, troca e conflitos 
sociocognitivos, consciência social, reflexão individual e coletiva, tolerância e convivência com as 
diferenças, responsabilidade do aprendiz pelo seu aprendizado e pelo do grupo, constantes 
negociações e ações conjuntas e coordenadas. A negociação conjunta das atividades a serem 
realizadas pressupõe que os alunos terão voz e voto e que o consenso deverá ser atingido pelo grupo 
com intuito de responsabilizá-los pelo sucesso ou pelo fracasso da proposta (BEHRENS, 2013, p.106). 
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O “fracasso” deve ser percebido como oportunidades de aprendizagem, de enriquecimento pessoal e coletivo. 

Perder faz parte da aprendizagem e essa é feita em processos que, também, absorvem o “erro” e o “acerto” como 

“guias” de novos conhecimentos e experiências. 

As atividades com tecnologias robóticas não são garantias de realização dessas benfeitorias apresentadas, 

pois há uma dependência com a realização de propostas e projetos pensados com esses objetivos. Sobre os 

recursos tecnológicos presentes na escola, pode-se afirmar que “o recurso por si só não garante a inovação, mas 

depende de um projeto bem arquitetado, alimentado pelos professores e alunos que são usuários. O computador é 

a ferramenta auxiliar no processo de ‘aprender a aprender’” (BEHRENS, 2013, 107). 

 A partir dos primeiros momentos dos grupos focais, apreende-se que, sobre o perfil dos sujeitos envolvidos, 

a escolha dos discentes é orientada pelos critérios expressos nas regras da competição. Em 2015, estabeleceu-se 

que a idade mínima é de 10, e a máxima de 14 anos para a participação dos estudantes nas equipes da categoria 

Primária. No caso das equipes analisadas, a variação das idades foi em torno de 13 a 14 anos. O quantitativo de 

participantes também é regido pelas regras, no caso, durante as apresentações no palco só é permitida a atuação 

de dois membros. Os demais participam das dando suporte na organização do palco, na entrada e retirada dos 

elementos. No contexto das equipes da RMJP, percebe-se ainda uma prática de organização de grupos com poucos 

membros. Isso facilita as questões de financiamento de recursos para as hospedagens, traslados, alimentação e o 

pagamento do valor para inscrição no evento. Esta inscrição é oferecida de forma gratuita apenas para um membro 

e um tutor. 

As duas equipes analisadas levaram ao campeonato os estudantes e os tutores. Os demais envolvidos - 

professores de Artes Visuais e o coreógrafo -  participaram apenas das etapas vivenciadas nas escolas.  
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O “ponto de partida” para a iniciação dos grupos focais foi o questionamento em torno do perfil dos sujeitos 

envolvidos e sobre a formação das equipes. Os grupos foram interrogados com as seguintes questões: “como você 

soube da criação do grupo de robótica da sua escola?” e “É a primeira vez que você participa da competição?”. 

Esses questionamentos fomentaram as conversas iniciais. A partir disso, podemos traçar algumas particularidades 

dos grupos de robótica da RMJP.  

Compreende-se que, nas duas escolas averiguadas, os estudos robóticos são direcionados, em sua maior 

atenção, para a efetivação nas competições da CBR, OBR, MNR, entre outras.  

Sobre a formação das equipes, percebe-se que os critérios elencados são criados pelas escolas e, mais 

diretamente, pelos tutores. Para formar as equipes de estudantes da “RoboApolo”, o responsável pelo grupo faz uma 

divulgação com cartazes pelos corredores da escola e estabelece uma seleção dos estudantes, anualmente, visando 

o ingresso destes ao grupo de robótica. Esse processo seletivo é realizado por duas etapas: uma prova teórica sobre 

conteúdos de lógica e matemática, e uma entrevista técnica sobre especificidades do trabalho a ser realizado. Os 

estudantes ressaltaram o fato de o monitor fazer perguntas sobre as “habilidades artísticas” que os integrantes 

possuem.  

A escuta dos jovens membros colaboradores pode indicar reflexões sobre os anseios e entendimentos da 

equipe. Os diálogos oferecem oportunidades para que as práticas efetivadas nos estudos robóticos da PMJP, e até 

em outros projetos e situações, possam ser melhor analisados e percebidos.   

Os discursos percebidos a partir das falas citadas adiante revelam as interpretações dos estudantes diante 

dos caminhos trilhados para entrada nos grupos. Em muitos momentos, os jovens opinam e apontam fatos que 

expressam problemáticas para a efetiva atuação do caráter democrático da robótica na RMJP. Relatam que os 
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grupos são percebidos como indicador de “status” para os demais alunos das escolas. As frases do tipo: “ver as 

coisas pelos corredores da escola” ou “ver os meninos mexendo nos robôs”, podem induzir a compreender que fazer 

parte do grupo de robótica está diretamente ligado a resultados de visibilidade entre os pares no ambiente escolar. 

Indica a conquista de novas oportunidades e posição entre os demais alunos. Tais afirmações caracterizam a 

dinâmica dos estudos robóticos realizados nas duas escolas como excludentes, limitando-os para poucos.  

Esta prática pode ser melhor compreendida nos diálogos durante o grupo focal: 
 

BB-8: tomei a iniciativa em 2013, porque sempre gostei de robótica e tecnologia. Soube de robótica porque 
eu admirava muito um aluno, o Paulo, porque ele na época era do nono e eu do sétimo. Eu admirava muito ele 
e era muito tímido para chegar lá. Eu via as coisas deles pelos corredores da escola, nos projetos e tal e corri 
atrás de participar. O legal é que valeu à pena, porque, na China, eu estava ao lado dele e foi muito legal;  

C3PO: há um ano resolvi entrar porque eu já me interessava por robótica, só que eu não sabia que tinha uma prova. 

No ano passado, eu fiz a prova, passei e estou muito ansiosa para viajar. O professor divulga pelos corredores da 
escola com cartazes. Tem coisas de lógica e matemática. Ele também pergunta coisas sobre dança e arte.  

R2-D2: faz pouco tempo que estou na robótica, mas pretendo ir fazendo muito mais. Estou gostando e muito! 

Soube por causa de Anderson. Ele me chamou e fiquei empolgado. Sem a união e parceria não é um grupo. Esse 
é o meu primeiro campeonato importante, é uma nacional. 

 

Nas falas registradas da equipe “EducDance”, percebe-se que os estudantes também relatam a prática 

de avaliações escritas como métodos de participação nos estudos robóticos. É importante salientar que, na própria 

família, surge o interesse e motivação por tais estudos. Os alunos falam que um dos membros foi escolhido por 

causa da saída de outros integrantes, após verificação da idade máxima expressa nas regras. Esta situação sugere 

que o grupo não realizou, inicialmente, estudos atentos acerca das normas elencadas pela competição.  
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Nas equipes, as funções dos membros são organizadas a partir das necessidades. De acordo com o monitor 

T-80041, pela pouca experiência nos projetos de dança com robôs, a equipe direciona as funções a partir das 

habilidades de montagem e programação dos robôs. A caracterização dos dispositivos é feita a partir dos 

encaminhamentos da professora de Artes Visuais da escola. O monitor T-800 ressalta que a equipe foi criada pela 

vontade de realizar diferentes atividades com a robótica: “Foi, porque assim, eu sempre participo das competições 

de resgate e queria algo novo que, no caso, foi a dança, algo diferente. Vendo outras equipes de dança, eu quis 

fazer uma na escola”. 

O monitor Sonny reforça esta ideia ao informar que o processo de seleção de novos membros é realizado a 

partir dos critérios orientados pelas habilidades dos estudantes: 

 

Ver qual a área que o aluno mais gosta, se era a parte tecnológica, se a dança ou a parte artística [...] 
eles fizeram um teste de seleção com raciocínio lógico e matemática. No segundo momento, a entrevista 
[é] com cada um. Eles preencheram sua área escolhida, inclusive arte (SONNY, 2015) 

 
. 
Em dois momentos, a verbalização dos alunos nos aponta que uma das maiores motivações para fazer parte 

das equipes é a possibilidade de viajar em grupo e de “mexer” nos materiais. Outra frase, no mesmo sentido, ressalta 

esta motivação: “estou super ansiosa para [ir a] Minas Gerais”. Esse discurso nos sugere duas informações 

importantes: a primeira trata da motivação exercida pelas viagens realizadas com as equipes das escolas; a segunda 

remete ao fato de que nem todos os estudantes têm acesso aos kits mecatrônicos, visto que em sua fala o estudante 

                                                             
41 Monitor de informática da EMEF Moema Tinoco. Entrevista concedida em 20/10/2015, na escola, João Pessoa/PB.)  
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narra como motivação inicial a possibilidade de “mexer nos robôs”. Esse último discurso reforça o caráter excludente 

gerados pelas formas de se conduzir os projetos nas escolas. 

Os diálogos a seguir são registros feitos com a equipe “EducDance”. Podemos perceber que os discursos 

acentuam o entendimento sobre as motivações iniciais: 

 

Optimus Prime: meu irmão mais velho fazia robótica aqui mesmo na escola. Daí o professor perguntou 

se ele tinha irmão e ele disse que sim. E foi assim que eu fiquei sabendo da robótica, porque meu irmão foi me dizer, 
sabe. Daí eu fiz a prova. Teve uma prova escrita com coisas de matemática, português e algumas coisas de montagem 
e tal. 

Bumblebee: eu só entrei na robótica porque toda vez eu via os meninos saindo para os cantos e mexendo 

nos robôs, daí eu gostei. Aí eu perguntei quando seria a prova, eu fiz e passei. Eu fiz a prova no sétimo ano. Essa 
seleção foi na época do resgate. Para a dança, a gente entrou porque os meninos saíram. Alguns saíram porque 
vimos depois que eles não tinham a idade para participar, pois já eram mais velhos. E outros saíram porque a mãe não 
deixou. Essa é a primeira vez que a gente está participando da dança. 

 

A partir desses dados iniciais, podemos organizar as particularidades elencadas acerca dos processos de 

formação das equipes e sobre o perfil dos sujeitos. A maioria dos membros é do sexo masculino e as motivações 

para fazer parte das equipes são variadas, podendo vir da própria divulgação nas escolas, dos familiares ou, até 

mesmo, por causa das viagens e da visibilidade gerada pelo ingresso nos grupos de dança.  

As sínteses dos dados iniciais estão elencadas no quadro a seguir: 
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NOME 

 

 
IDADE 

 
SEXO 

 
ENTRADA (fator) 

C3PO 13 F Cartazes 

R2-D2 14 M Convite 

Optimus  Prime 14 M Convite 

Bumblebee 14 M “oportunidade de passeio” 
“Acesso ao kit” 

          Quadro 5 – Síntese dos dados dos estudantes 
      Fonte: Arquivo da autora 

 

Como registrado anteriormente, a partir das observações, das entrevistas e das informações obtidas pelo 

grupo focal desta primeira fase, depreende-se que as motivações iniciais são relacionadas à ampliação das relações 

sociais. Os estudantes que participam dos grupos de robótica ganham maior destaque nas escolas. As crianças 

evidenciam o fato de que os jovens envolvidos nos grupos são entrevistados, viajam e têm acessos aos materiais 

dos laboratórios de informática. Na fase de projetar as visualidades interativas, os artefatos robóticos e os acessórios 

necessários é preferível que as equipes se encontram em reuniões para conversas e tomada de decisão. Esta prática 

foi realizada por algumas equipes. Em outras, as escolhas iniciais são restritas ao tutor do grupo.  

Sobre as escolhas temáticas dos projetos, percebe-se que os procedimentos de seleção variam entre a 

participação da equipe e a escolha direcionada pelo responsável. Durante a entrevista com os tutores e professores, 

e, também, no grupo focal, foi perguntado como se dá os processos de escolha temática para projetar as 

apresentações. 



 187 

A fala do monitor e tutor da equipe “EducDance”, iniciante nas competições de dança, nos sugere que o tema 

foi escolhido em equipe, tendo como critério de busca a “inovação” temática com base nas outras edições do evento: 

“a gente procurou algo inovador”, diz o entrevistado. Outro fato interessante é a presença das programações da TV 

nesse processo de escolha, como relata o trecho a seguir: 

 
O tema a gente procurou algo inovador e vendo vídeos das apresentações anteriores percebemos que 
não teve nada de mágica. Vendo o concurso de mágica de Silvio Santos, surgiu essa ideia. O programa 
me ajudou com a ideia da caixa mágica e a parte visual do brilho, purpurina nas peças e também a 
própria forma de agir do mágico em palco (T-800, 2015). 

 

A partir das questões direcionadas aos jovens durante o grupo focal: “como se deu a escolha temática?” e “o 

tema e a música lhes representam?”. Nesse momento, as informações começam a entrar em conflito, pois os 

estudantes afirmam que as escolhas foram realizadas pelo monitor, também chamado de professor. No trecho, “não 

acho que fale muito de mim”, nota-se que, na opinião deles, a temática poderia ser outra, o anime, por exemplo. 

Reforçam, também, o entendimento de “inovador” atribuído ao tema, como critério de escola:  

 

Optimus Prime:  Nossa apresentação será uma mágica, como um teatro com mágica. Quem escolheu foi o 
professor. Eu gosto mais ou menos do tema, não acho que fale muito de mim, acho que anime seria mais legal. Se fosse um 
tema que a gente pudesse escolher, só seria anime.  

Bumblebee: nosso professor estava vendo o programa de Silvio Santos, ele gostou e falou “pra” gente. O tema é 
legal, mas não representa a gente, preferimos anime. Não vimos nenhuma apresentação com o tema do nosso. O professor 
vive falando isso: “Vai ser um tema inovação”. 
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A figura 74 representa uma cena do programa Concursos de Mágicos exibido pela Rede SBT de televisão, 

tendo Silvio Santos como apresentador. Alguns elementos do palco foram utilizados como referência visual para as 

escolhas dos artefatos robóticos/mecatrônicos projetados pela equipe “EducDance”. Na figura 75, elementos como 

a caixa, o cenário e a escolha das cores das vestimentas das personagens foram escolhas pautadas nas visualidades 

do programa de TV. As análises das informações da equipe mais experientes, a “RoboApolo”, relatam critérios 

diferentes para a escolha temática. As decisões são, geralmente, discutidas na sala de informática (Figura 76).   

 

 

 

 

 

 

 

O monitor Sonny afirma que os membros têm voz ativa nas escolhas dos projetos, “tudo feito em grupo”, e 

que o critério de busca foi a “valorização de nossa cultura nordestina e paraibana”. Esses dados estão expostos nos 

trechos adiante:    

Figura 74:  Programa de TV, concurso de magicos, do 
apresentador Silvio Santos.  
Fonte: http://www.clickriomafra.com.br/portal 
/noticias/riomafra/wp-content/uploads/2015/09/ 
M%C3%A1gico-mafrense-Felipe-Val%C3%A9rio-no-
Programa-Silvio-Santos.jpg 
 

Figura 75:  Apresentação da equipe “EducDance”  
Fonte: Arquivo da autora 

 
 

Figura 76:  Sala de informática da EMEF 
Apolonio Sales de Miranda  
Fonte: Arquivo da autora 

 

http://www.clickriomafra.com.br/portal%20/noticias/riomafra/wp-content/uploads/2015/09/
http://www.clickriomafra.com.br/portal%20/noticias/riomafra/wp-content/uploads/2015/09/
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Tudo feito em grupo, por exemplo nesse projeto, assim que a gente voltou da nacional no ano passado, 
em São Carlos, logo procuramos fazer uma homenagem aos elementos regionais e durante a volta, no 
caminho, conversando com Andersom resolvemos valorizar totalmente nossa cultura regional, 
valorização de nossa cultura nordestina e paraibana (SONNY, 2015).  

 

Questionados sobre a escolha temática e sua representatividade pelos estudantes, o retorno nos sugere que 

existe uma coerência entre as informações obtidas nos encontros com os membros da equipe. Os jovens ressaltam 

e ratificam os critérios de seleção temática apresentados pelo monitor. Destacam, ainda, o “orgulho de apresentar 

isso em outro estado”. Percebe-se, também, que o grupo demostra uma relação de maior apropriação com o tema, 

“sou paraibano, eu sei o que sou, conheço o meu estado e sei o que vou fazer no palco.  

O trecho abaixo relata as informações apontadas:    

   

BB-8: olha, nós nos juntamos e cada um trouxe um tema. Mas achamos que o que eu trouxe se encaixou muito com a 
proposta do evento, tipo porque, Paraíba, conto por causa de nossa cultura e cantos pela beleza do nosso estado. Eles 
aceitaram de boa. Eu acho que a Paraíba é um estado bom, não é lá essas coisas, mas eu terei orgulho de apresentar isso 
em outro estado. Um lugar que nem sempre conhece a nossa cultura. O povo diz que trabalho a gente leva nas costas, mas 
esse eu levo ao meu lado porque não é uma preocupação “pra” mim, sabe por quê? Sou paraibano, eu sei o que sou, 
conheço meu estado e sei o que vou fazer no palco. Se eu perder no palco eu ficarei tranquilo porque sei a minha parte.  

 

A musicalidade é outra escolha importante para os grupos. A respeito disso, as equipes foram questionadas 

sobre como foram escolhidas as músicas dos projetos.  

A equipe “EducDance” afirma que essa escolha apresenta dificuldades, diante do fato da apresentação da 

equipe ser uma espécie de encenação de um espetáculo de mágica. A musicalidade escolhida foi um áudio 

instrumental extraído de sites gratuitos de edição de vídeo.  
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O voluntário Optimus Prime relata que “no início a música foi difícil, mas que ela dá uma sensação de mistério”, 

o outro membro da equipe reforça esta compreensão quando relata que “a música lembra suspense e magia 

mesmo”. Constata-se que as características da musicalidade têm uma relação direta com as atribuídas ao tema. 

Outro destaque, presente na fala do estudante Bumblebee, diz respeito à ênfase dada a uma conquista gerada pela 

musicalidade, de acordo com o jovem: “a música também tira um pouco da timidez, eu já participei de teatro e desisti 

por vergonha. É bom porque a gente não precisa dançar”.   

No que se refere à equipe “RoboApolo”, a musicalidade é assinalada como um recurso importante e de 

coerência com os critérios elencados para a escolha temática, o regionalismo e a valorização da cultural local. A 

musicalidade foi extraída da canção “Paraíba joia rara”, do cantor e compositor paraibano Tom oliveira. A equipe fez 

o recorte do tempo necessário para o estipulado pelas regras. O trecho a seguir fornece dados sobre esta questão:  

 

C3PO: a música também coincidiu com o tema porque fala de tudo. Eu me sinto super representada pelo tema e tenho 
muito orgulho de ser paraibana. Acho demais esse tema. Essa música envolve a gente. 

 

Observou-se que, nesse primeiro momento, conversando com os robôs, as visualidades interativas foram 

projetadas a partir dos temas e das musicalidades escolhidas. Quanto à equipe iniciante, “EducDance”, o projeto foi 

pensado pelo tutor da equipe. Foram traçadas seis visualidades interativas com o uso de sete artefatos 

robóticos/mecatrônicos. A maioria dos elementos projetados no palco são dispositivos mecatrônicos, com pequenas 

exceções de acessórios de interação, tais como, um coelho de pelúcia e chocolates para serem distribuídos ao 

público. 
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O projeto da equipe sugere ações com base em diferentes momentos de interação, contemplando todos os 

tipos de visualidades interativas criadas e percebidas por esta pesquisa. O processo de projetar da “EducDance” 

indica ações incialmente realizadas por um dos membros, sendo posteriormente compartilhada com a equipe, porém, 

sem espaços para mudanças sugeridas pelos estudantes. De acordo com os dados, o tema não tem uma estreita 

relação com os estudantes e a cultura local não é o foco temático abordado nesta versão.  

Conforme a equipe mais experiente - a “RoboApolo” - as visualidades interativas foram projetadas de acordo 

com a temática. As ações do grupo são realizadas em parceria e os encontros são feitos na escola, durante o horário 

oposto de estudo regular dos jovens. O tema e a musicalidade têm relação de coerência e seguem uma 

representatividade dos elementos culturais e regionais do nordeste brasileiro. De acordo com o exposto acima, os 

jovens se sentem representados pelo tema e pela cultura local, sendo motivo para a exploração de elementos visuais 

e de atuação do projeto.  

A integração de elementos mais próximos do contexto dos jovens nos remete a outro ponto de vista, o de que 

a opção por temas regionais, envolvendo a cultura local, traz ao grupo uma certa “facilidade” para o planejamento 

das ações, das visualidades interativas para o palco. Foram projetadas seis visualidades interativas com o uso de 

artefatos robóticos/mecatrônicos, além de outras sem a presença de elementos tecnológicos. Para isso, foram 

planejados seis dispositivos mecatrônicos e outros elementos para o palco. O projeto não contemplou todos os tipos 

de visualidades interativas registradas nesse estudo. 

A partir das informações obtidas e do cruzamento dos dados, organizamos uma síntese das informações 

destacáveis das ações de projetar robôs. Esse recurso nos possibilita uma melhor percepção das especificardes 

percebidas na etapa conversando sobre robôs: projetar. O quadro a seguir organizam essas informações: 
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CONVERSANDO  
SOBRE ROBÔS: 

ESPECIFICIDADES DA 
ETAPA DE PROJETAR 

 

 
 

“EDUCDANCE” 

 
 

“ROBOAPOLO” 

 
TEMA 

 
“EducDance em ritmo de mágica” 

 
“Paraíba terra de cantos e contos: eita, terra boa!” 

 
VOZ DE ESCOLHA TEMÁTICA 

 

 
“Monitor de informática” 

 
“Escolha em equipe” 

 
CRITÉRIO DE ESCOLHA 

TEMÁTICA 

 
“Inovação” (tema não percebido em 

outras versões do evento) 

 
“Valorização da cultura nordestina e paraibana” 

 
REPRESENTATIVIDADE DOS 

ESTUDANTES  
(a partir da escolha do tema) 

 
“Os estudantes não se sentiram 

representados, preferindo outras opções 
de tema” 

 
“Os estudantes se sentiram representados” 

 
ESCOLHA MUSICAL E 

CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

 
“Música instrumental” 

“Sensação de mistério para a 
apresentação”  

 
“Música Paraíba joia rara” 

“Escolha por coerência com o tema” 

 
EXPLORAÇÃO TEMÁTICA DA 

CULTURA LOCAL 

 
Não 

 
Sim 

 
AMBIENTE DAS DECISÕES 

DO GRUPO 

 
“Sala de informática” 

 
“Sala de informática” 

 
AÇÕES DESTACÁVEIS PELAS 

EQUIPES 

 
- Escolha do tema e da música;  
- Esboço dos artefatos 
robóticos/mecatrônicos. 

 
- Escolha do tema e da música;  
- Esboço dos artefatos robóticos/mecatrônicos; 
- Participação do coreógrafo nas escolhas. 
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Quadro 6 – Síntese das informações obtidas na etapa ‘Projetar’ 
Fonte: Arquivo da autora 

 
DESENHO AUTORAL VIII – Entre projetos e validações. (Série percepções e andanças) Composição com reflexões a partir do meu olhar de 
observadora sobre as particularidades da fase “conversando sobre robôs”. Fonte: Arquivo pessoal 
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DESENHO AUTORAL VIII – Entre projetos e validações. (Série percepções e andanças) 

- Ano 2017.  

Técnica alternativa: lápis aquarelável, caneta hidrográfica e maquiagem sobre papel. 
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3.3 Conversando com robôs: narrativas, análises e problematizações da etapa de construção das 

visualidades interativas 

 

O segundo momento dos processos corresponde aos encaminhamentos vivenciados com a prática de 

construção dos artefatos robóticos/mecatrônicos e suas respectivas visualidades interativas. Conversando com 

robôs denota uma busca da trajetória da prática de construção do que foi planejado, etapa em que as pluralidades 

de ideias pré-estabelecidas serão colocadas em ação. Aqui pontuaremos quais ações da etapa de projetar foram 

possíveis de serem executadas e como conseguiram solucionar as que não foram. 

São narrativas acerca das práticas desenvolvidas nas escolas. As práticas educativas pensadas a partir da 

preocupação em equipe, sugere uma postura de “reinventa-nos como artistas, trabalhadores da cultura e 

educadores; sentir que podemos compartilhar e aprender com os outros. Nesse sentido, não esquecer que o 

educador, em qualquer campo, quando facilita que os outros aprendam, também pode aprender; olhar as crianças, 

os jovens e os diferentes grupos da comunidade com outros olhos: não como consumidores, mas como atores e 

autores” (HERNÁNDEZ, 2011, p.46). O processo de construção visual dos robôs em coerência com os temas 

escolhidos é realizado no ambiente escolar, mais precisamente, nos laboratórios de informática. Os estudantes 

trabalham em seus artefatos com o auxílio de outros profissionais da escola, além do monitor de informática. 

Acerca da utilização das modalidades artísticas, percebe-se, com mais ênfase, a presença das artes visuais, 

na produção das visualidades, e da dança, ao se construir as interações entre os artefatos e os humanos. Na escola 

do Grupo “EducDance”, os jovens contam com a presença da professora de Artes Visuais. De acordo com o monitor 

T-800, a participação da professora Ava ocorreu após “o meu convite, daí a professora aceitou de imediato. Pedi a 
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ajuda dela e ela dá umas dicas importantes”. A figura 77 mostra uma atividade de caracterização artística do artefato 

Bola Mágica, em parceria com a professora Ava. Sobre as contribuições da atuação da professora de Artes Visuais, 

a oralidade do grupo nos fornece indícios de que foi “necessária” para a etapa de construção das visualidades 

interativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os trechos a seguir apresentam um discurso sobre a participação da professora Ava, de acordo com o “olhar” 

dos estudantes e do monitor T-800, membros do grupo supracitado: “acho que foi necessária, pois ela ajuda a 

orientar nas montagens do figurino e nas artes dos robôs. Dando dicas de técnicas e coisas assim” (T-800, 2015). 

Figura 77:  Participação da professora Ava na construção 
do artefato robóticos/mecatrônico Bola Mágica  
Fonte: arquivo da autora 
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Os estudantes associam a participação da professora de Ava como uma extensão de suas aulas. Afirmam 

que sua ajuda é acentuada na etapa de construção e que não percebem a presença de atividades vivenciadas em 

outras disciplinas no auxílio desse processo. Outro dado interessante é que os estudantes relatam o uso de imagens 

como referências para as produções das visualidades dos dispositivos: 

 

Optimus Prime: A professora de arte ajudou na ideia da bola espelhada, ela sugeriu colocar glitter para chamar 
atenção e para lembrar magia. Ela deu altas dicas nas roupas e coisas dos robôs. A professora de arte também ajudou 
na caixa mágica e no globo espelhado. Como será uma apresentação de mágica, ela disse que ficaria mais real com muito 
brilho. Vimos as imagens que ela mostrou e achamos muito massa; 

Bumblebee: Nas aulas de artes só detalhes e colagens mesmo. Nenhuma outra matéria não.       

 

Em conversa com a professora Ava, percebemos que o seu entendimento sobre as especificidades dos 

projetos de dança com robôs é, em geral, direcionado para a etapa de construção dos protótipos. Segundo o discurso 

da professora, os critérios para esta etapa de construção são a escolha temática e as regras da competição, pois, 

“de acordo com o tema a gente faz uma pesquisa na internet, junta com a ideia que se tem, faz adaptações para o 

tempo da apresentação. Usamos o tema como recursos para criar os robôs”. Apreende-se, também, a importância 

exercida pela prática de pesquisas de referências visuais na internet para a construção dos robôs, “usamos vídeos 

e imagens da internet”. 

O que se percebe, nas falas da professora Ava, é que a sua presença na etapa de construção se configura 

como um “auxílio quando surgem a necessidade da equipe, para dar uns toques”. Ava é formada em Artes Visuais 

pela UFPB e trabalha na mesma função na escola, dando aulas no Ensino Fundamental. A professora partilha da 
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opinião de que a sua formação é “muito proveitosa, pois todo suporte da minha formação a gente pôde adaptar com 

os materiais e isso me auxilia muito”.   

As figuras 78 e 79 mostram processos de construção de robôs pela equipe “EducDance”. O monitor direciona 

as ações para que os estudantes sejam auxiliares no processo de construir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere ao grupo “RoboApolo”, sobre a presença e possíveis contribuições de professores de Artes 

Visuais, o monitor Sonny afirma que:  

Figura 78:  Construção do artefato 
robótico/mecatrônico Mesa Mágica 
Fonte: Arquivo da autora 
 

Figura 79:  Construção da cartola do mágico 
Fonte: Arquivo da autora 
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a arte é a base do projeto de dança. Mas temos dificuldade de o profissional querer interagir. Nem todos 
os professores aceitam participar. Trabalhamos com muitos elementos artísticos e, quando terminamos 
tudo, eu fico com medo de ter muita informação. Isso vem da minha pouca experiência nessa disciplina 
(SONNY, 2015). 

  

 As soluções encontradas pela equipe para a construção das visualidades interativas foram baseadas em 

pesquisas realizadas na internet e na prática de aulas de campo: “a gente busca, pesquisa por processo virtual, aula 

de campo. Usamos imagens pesquisadas para produzir os robôs e as outras peças” (SONNY, 2015).  

Denota-se o importante papel que as referências visuais também exercem sobre as práticas da equipe 

“RoboApolo”. Um dado intrigante é a vivência de aulas de campo para apropriação visual dos elementos projetados 

e construídos pelo grupo. Sobre isso, os estudantes afirmam que a prática de conhecer in loco alguns dos lugares 

elencados na musicalidade, os pontos turísticos, foi uma contribuição positiva para a construção dos artefatos 

robóticos/mecatrônicos. Apontam que muitas mudanças ocorridas entre as etapas de projetar e construir foram 

demarcadas após o exercício da aula de campo. 

Esse entendimento é melhor exemplificado nos trechos a seguir:  
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C3PO: após a aula de campo a gente mudou umas coisas nos robôs; 

C3PO: “pra” fazer tudo a gente pesquisa; tivemos uma aula de campo; 

BB-8: a aula de campo foi legal porque visitamos o centro histórico e o Farol do Cabo Branco. Serviu para aprimorar o 
jeito de fazer as coisas dos robôs; 

R2-D2: foi muito interessante ver o Farol. Foi a primeira vez que fui lá. Quando cheguei lá, prestei atenção aos 
detalhes e vi que tinha correntes, daí a gente colocou no robô farol. A gente usa muitas pesquisas na internet, mas ver 
ao vivo foi demais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 80:  Aula de campo realizada 
pela equipe “RoboApolo” 
Fonte: Arquivo da autora 
 

Figura 81:  Desenho feitos pelos 
estudantes 
Fonte: Arquivo da autora 
 

 

Figura 82:  Detalhe do Farol 
alterado após aula de campo. 
Fonte: Arquivo da autora 
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As aulas de campos ocasionaram momentos de oportunidades para que os jovens conhecessem espaços 

importantes da cidade de João Pessoa. A figura 80 representa um momento da aula de campo realizada pela equipe. 

Segundo os relatos, conhecer o Farol do Cabo Branco gerou mudanças significativas no projeto inicial. Na figura 81 

vemos um desenho realizado após a aula de campo, ressalta-se a representação das correntes percebidas pelos 

estudantes. O robô farol (Figura 82) foi alterado após a visitação, sendo agregadas correntes e pessoas na base do 

artefato. 

Indagados sobre a participação de professores de Artes Visuais durantes a construção dos robôs, os 

estudantes lamentaram a falta de auxílio e o distanciamento que as aulas de artes têm das práticas vivenciadas nos 

laboratórios de informática. As falas a seguir demostram o quanto o não envolvimento desses profissionais pode 

prejudicar os estudantes em suas atividades robóticas, referentes à dança com robôs. Os jovens descrevem algumas 

contribuições do profissional de Artes Visuais da escola, durantes as aulas. Apontam que a participação em cursos 

de desenhos e pintura, fora da escola, são as “fontes” de ajuda para a construção das visualidades dos artefatos 

robóticos/mecatrônicos: 

 

R2-D2:  eu já participei de cursos de pinturas fora da escola, porque na escola a gente não teve quase nada de 
pintura e de arte. O curso me ajudou. Aprendi misturas de cor e tons e assim eu fiz as texturas da apresentação;  

BB-8:  por mim, nas aulas de arte, a professora deveria fazer mais coisas de prática. Ela chega, copia um texto enorme, 
senta e a gente fica copiando até acabar a aula. Outras atividades ajudariam até “pra” fazer os robôs da gente; 

C3PO: e tipo, se for atividade prática, ela chega na sala e coloca no quadro uma pintura super difícil da gente copiar. 
E tipo, pede “pra” gente desenhar a Monalisa; 

R2-D2:  uma vez ao ano tem pintura, mas sempre é desse jeito ficar tentando fazer igual.  
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A equipe “RoboApolo”, na versão 2015 de suas atividades, conta com a presença e apoio do professor de 

coreografia da escola. Sobre isso, o monitor Sonny relata que a presença desse profissional faz “uma diferença 

enorme na dança. Ele ajuda até nas roupas dos meninos”. 

A figura 83 retrata uma cena de um dos ensaios realizados sob os encaminhamentos e supervisão do 

coreógrafo da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83:  Ensaio da equipe “RoboApolo” 
Fonte: Arquivo da autora 
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Na entrevista com Wall-E, o coreógrafo da escola, compreende-se a importância do profissional de dança nos 

projetos, visto que a dinâmica de organização das interações entre robôs com humanos e o “entendimento da lógica 

do palco” são de responsabilidade do coreógrafo da escola. Enfatiza-se também que os estudantes são motivados 

a trabalhar em equipes, com diversas funções, determinadas pelas regras de tempo e espaço do campeonato:  

 

Minha parte é juntar dança com robótica. É ensinar a interagir com os robôs e a forma de agir no palco, 
os alunos deixam de ser tímidos e passam a criar movimentos de interação entre eles e os robôs e entre 
eles mesmos. Eles criam e também terminam virando amigos. Conversamos para eles não desistirem 
e lutarem para continuar. Os alunos passaram a entender mais a lógica do palco e isso depende do 
tempo. Todos ajudam e cada um se divide para interagir no palco, cada um na sua função. Sempre 
pensando no equilíbrio com o tempo e a montagem. Está sendo muito legal esse movimento de robô 
com dança, de crianças interagindo com robôs e dos robôs interagindo com as crianças (WALL-E, 
2015). 

 

O discurso dos estudantes apresenta um “olhar” positivo sobre a participação do coreógrafo Wall-E durante 

as etapas do projeto, principalmente na construção das visualidades interativas, mais precisamente, nos movimentos 

pensadas e construídas para os robôs e humanos. O estudante conclui seu entendimento reafirmando a importância 

que o profissional de Artes Visuais exerce nesse tipo de prática educativa, “se tivesse um professor de Artes Visuais 

ia ajudar muito mais no projeto e na produção dos nossos robôs”. Percebemos estas informações no trecho adiante: 

 

BB-8: Sabe, antes da chegada do professor de coreografia era tudo muito ruim, porque a gente tinha que ver como 
era e pesquisar pra [para] pegar a dança através de vídeos. Ele ajudando é muito melhor, porque ele ajuda até na pesquisa 
do tema. Pesquisamos juntos a dança e as roupas. Pesquisamos imagens e montamos a coreografia e a parte dos 
adereços dos robôs. É como se fosse uma aula de campo, só que dentro da escola. Acho que se tivesse um professor 
de artes visuais ia ajudar muito mais no projeto e na produção dos nossos robôs. 
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Em relação aos recursos utilizados para a construção dos artefatos robóticos/mecatrônicos, as falas das 

equipes enfatizam o uso dos materiais disponíveis no Kit Alfa Mecatrônica, em parceria com a utilização de materiais 

alternativos para “incrementar” os robôs (Figura 86). A partir da pergunta, “o kit de robótica utilizado favorece a 

construção das ideias pensadas pelos grupos?”, as equipes enxergam positivamente a utilidades dos materiais 

encontrados nos kits, pois, para os estudantes o recuso oportuniza agregar materiais alternativos para 

“complementação” das ideias, com o auxílio de técnicas usadas para a “arte dos robôs”, tais como, a pintura e a 

colagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84:   Exemplos de materiais alternativos utilizados pela equipe “EducDance”, juntamente com o kit robótico 
Fonte: Arquivo da autora 
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Os trechos adiante, extraídos do grupo focal realizados com a equipe “EducDance”, reforçam esse 

entendimento: 

 

Optimus Prime: usamos peças do kit e outros materiais. Cano, fibra ótica, pneu, metal, garrafa pet como base. 

Essas coisas. pra dança a gente tem que usar mais coisas, e o bom é que o kit deixa a gente juntar outras coisas. Com o kit 
a gente constrói coisas legais, mas precisa deixar mais chamativo.  

Bumblebee: para a arte dos robôs, a gente usa vinil, tinta, emborrachado. “Pra” fazer a parte de arte dos robôs a 
gente não pinta nada a gente só faz colagem. Usa cola quente, cola de isopor e recortamos coisas. Nada de pintura, só 
cola. A gente também usa CD. 

 

Nas falas da equipe “RoboApolo”, nota-se algumas semelhanças nas práticas, tais como, o uso dos kits e de 

materiais alternativos para a construção dos artefatos. Os estudantes alertam para a importância do 

reaproveitamento de materiais, o que, para eles, favorece na construção das visualidades dos robôs, “artisticamente 

isso dá um “glamour”. A arte, nos recursos escolhidos e nas técnicas para a construção, “chama atenção” do público 

e auxilia na compreensão dos materiais construídos (Figuras 84 e 85). Estas “melhorias” são elencadas a partir da 

oportunidade que o kit oferece de se agregar materiais alternativos como adicionais às suas peças. 
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Esse entendimento está exposto a seguir: 

 

BB-8: primeiramente é feito com os kits da Pete e com materiais reciclados; 

R2-D2: na verdade, o mais importante de cada robô vem do kit da Pete, mas a gente usa os outros materiais para 

enfeitar os robôs. Por exemplo, emborrachado e outra coisas. Sabe, o mundo “tá” assim hoje, a galera compra um 
negócio e joga a garrafa no meio da rua. A gente pega tudo e pensa assim, tem que fazer coisa “pro” robô ficar leve e 
barato, mas forte pra não quebrar no caminho. Daí a gente reaproveita material de outros robôs também;  
 

Figura 85:  Técnicas de pintura e colagem utilizadas pela equipe 
“RoboApolo”. Fonte: Arquivo da autora 
 
Fonte: Arquivo da autora 

Figura 86:  Materiais alternativos utilizados pela “RoboApolo” 
Fonte: Arquivo da autora 
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R2-D2:  Antes de participar da robótica, e dessas coisas com os materiais, eu não sabia que eu era tão bom. Eu “tô” 
tendo muitas ideias. E eu nem acredito que tanta ideia boa está vindo de mim; 

C3PO: eu acho que a gente está ajudando ecologicamente e economicamente. Porque a gente desmancha e faz outro robô. 
Artisticamente, isso dá um “glamour”, chama atenção. A arte dos robôs é fundamental “pro” povo entender. 

BB-8: até a grade a gente “tá” usando para enriquecer o nosso trabalho. O kit em si, “pro” resgate dá conta, mas pra 
dança não.  Daí a gente junta outras coisas. Houve pintura e colagem; 

 

Percebemos que o uso de materiais alternativos (Figura 86), a reciclagem agregada aos kits mecatrônicos, é 

uma ação vinculadas às práticas exercidas pelas equipes de dança com robôs da RMJP. Tais procedimentos podem 

ser compreendidos como oportunidades para reflexões sobre o consumo desenfreado e a necessidade de 

reutilização de recursos. Além de favorecer outras reflexões a partir de analogias sobre as transformações dos 

materiais, das atitudes diante das práticas sociais, da própria condição de vida e da autovalorização.  Isto é 

evidenciado na fala do estudante R2-D2, extraída do grupo focal, ao afirmar que: “eu não sabia que eu era tão bom. 

[...] e eu nem acredito que tanta ideia boa está vindo de mim”. Em acordo com as palavras de Renata Wilner:  

 

A dimensão econômica/ecológica passa pela percepção das novas atribuições conferidas a objetos e 
materiais cujo destino seria o descarte. Isso conduz a uma reflexão e possibilita elevar a autoestima dos 
alunos, mostrando que é possível reverter uma condição precária – com relação ao destino dos objetos, 
com relação ao próprio destino. O trabalho com aproveitamento de sucatas adquire o sentido de um 
processo político-pedagógico emancipador e libertário, ao converter o inútil e depreciado em belo, 
original, engenhoso, lúdico, interessante. A reciclagem de materiais educa para uma postura crítica e 
participativa diante da realidade social. [...] O fazer artístico através da experimentação da reciclagem 
de materiais e suas possibilidades, amplia sua significação a partir da relação com contextos culturais 
extraescolares (WILNER, 2006, p. 04-05). 
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As visualidades interativas são construídas a partir dos direcionamentos da etapa de projetar. As equipes 

relatam que poucas mudanças aconteceram após a primeira etapa. A equipe “EducDance” construiu suas 

visualidades interativas a partir de um cenário de um espetáculo de mágica, no qual os humanos representaram um 

dos mágicos e seu assistente, e os robôs, os demais recursos para a realização das mágicas. A equipe “RoboApolo” 

criou uma apresentação a partir de alguns pontos turísticos da Paraíba. De acordo com o jovem BB-8, “será um 

pouco de dança e um pouco de teatro. Tudo tem relação com o nosso estado, com a música e com o tema. A gente 

pensou em cada detalhe. Desde o começo, decidimos e deu tudo certo.” No projeto, os humanos representaram dois 

dançarinos de forró, enquanto os robôs foram caracterizados com elementos da cultura nordestina, tais como, o 

cordel, o farol do Cabro Branco, o sanfoneiro, o dinossauro, entre outros. 

Outra questão levantada para o grupo foi a seguinte:  existem critérios para a escolha de características como 

a cor ou a altura dos robôs? A resposta do estudante C3PO reforça o entendimento de que as regras são as 

responsáveis pelas escolhas de características de concepção visual dos robôs. Elas delimitam uma escolha temática 

e, também, as peculiaridades percebidas pelos grupos, para se alcançar uma pontuação satisfatória e, assim, gerar 

um “destaque” na apresentação: “A gente pensa mesmo em criar um elemento surpresa para pontuar no palco. O 

tamanho do dinossauro foi escolhido “pra” ser destaque e as cores pelo o que ele representa em si, branco por causa 

dos ossos do vale mesmo”. A fala do jovem Bumblebee nos remete a essa mesma condição de se buscar alternativas 

de “destaque” para os elementos de palco, no caso, os artefatos robóticos/mecatrônicos: “A gente escolheu muito 

usar preto porque tem a ver com magia e porque destaca os robôs no palco. ” 

As equipes relatam que algumas mudanças ocorrem entre os processos de projetar e construir robôs. As 

alterações surgem das tentativas de se colocar em prática o que foi pensado para as visualidades interativas. As 
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falas abaixo ilustram as alterações e, também, as soluções encontradas pelos grupos. Os discursos pertencem a 

dois estudantes das equipes “EducDance”, e dois da “RoboApolo”, respectivamente: 

 

Optimus Prime: sugerimos fazer o robô mágico sem andar, diferente do projeto original, porque assim poupa 
pilha, poupa tempo e erro no palco. Foi essa a maior mudança. Leonardo e eu estávamos vendo um vídeo e vimos 
que os servos consomem muita energia das pilhas. E na hora de levantar o corpo o robô poderia ficar quebrando ou 
acabar as pilhas no palco. Descarrega logo. Daí a gente teve a ideia de tirar os servos e mexer só a cintura e os braços. 
Daí ficou mais leve e mais legal; 

 Bumblebee: é, a gente disse que seria complicado fazer ele andar. Eu tentei e não deu certo, ele aceitou a ideia 
de o robô só mexer a cabeça mesmo; 

R2-D2: o robô dinossauro precisou colocar uma base para a estrutura ficar seguro. A tremida que ficou vai dar 

uma realidade. Fiz uma base para segurar o servo, se não fosse a base o peso teria virado o dinossauro e quebrado o 
robô. Eu fico olhando os ensaios e às vezes, à noite, eu fico pensando. Passei  noites sem dormir até achar as soluções; 

 

O relato dos processos de construção das visualidades interativas nos mostra que as atividades são 

realizadas objetivando o alcance de pontuação na competição. As alternativas para a construção da caracterização 

dos robôs, bem como as soluções para os movimentos e interações, têm, do mesmo modo, a preocupação com a 

nota do júri. A presença dos professores de Artes Visuais é uma necessidade bastante ressaltada pelos membros, 

junto com o auxílio do coreógrafo. São práticas que evidenciam a possibilidade de ampliação dos diálogos com 

outros agentes da comunidade escolar, explorando recursos e procedimentos diversificados, envolvendo os 

discentes nos processos de construção, instituindo, também, ocasiões para se repensar o processo de projetar.  

As imagens a seguir elucidam as rotineiras atividades e as suas respectivas formas de encaminhamento das 

ações. Percebe-se que durante as práticas de construção dos artefatos robóticos/mecatrônicos da equipe 

“EducDance” (Figura 87), os alunos foram direcionados pelas recomendações verbalizadas e apontadas pelo monitor 



 210 

T-800. Estas ações parecem limitar as vivências de autonomia dos alunos, que muitas vezes, esperavam os 

comandos do tutor para realizar as demandas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 87:  construção de robôs da equipe “EducDance”  
Fonte: Arquivo da autora 
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Na figura 88, referente à equipe “RoboApolo”, nota-se que os estudantes realizam as tarefas, bem como as 

criações de problemas. Durante as visitas, o monitor Sonny lançava aos alunos a responsabilidade pelas pendências 

da etapa de construção do projeto. Por várias vezes, o tutor saía da sala para que os estudantes pudessem criar as 

soluções. As interações entre monitor e alunos eram “praticadas perante o surgimento de dúvidas complexas ou 

ideias que pudessem alterar os acordos iniciais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88:  construção de robôs da equipe “RoboApolo” 
Fonte: Arquivo da autora 
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Pode-se afirmar que os efeitos obtidos nos diferentes processos, no que se refere à autonomia e 

protagonismos dos estudantes, refletiu, diretamente, nos resultados finais da competição. Apenas a equipe 

“RoboApolo” alcançou uma possibilidade de participar das eliminatórias finais da versão 2015 do evento. 

A síntese das informações destacáveis do momento de construção dos robôs e demais acessórios, segue 

organizado a partir de um quadro informativo. Estão expostas as principais características das ações realizadas 

pelas equipes no período conversando com robôs, etapa de averiguação das construções robóticas e seus 

processos. O Quadro a seguir representa as minhas interpretações a partir das vivências do processo em análise. 

 

CONVERSANDO  
SOBRE ROBÔS: PROJETAR 

 
“EDUCDANCE” 

 
“ROBOAPOLO” 

RECURSOS UTILIZADOS “Kit Alfa Mecatrônica e materiais alternativos” Kit Alfa Mecatrônica e materiais alternativos” 

TÉCNICAS UTILIZADAS “Colagem” “Pintura e colagem” 

MODALIDADES ARTÍTICAS  “Visualidade e interpretação cênica” 
“Ações sequenciadas independentemente da 

musicalidade” 

“Visualidade e interpretação   
cênica e dança” 

“Ações sequenciadas pelo enredo da musicalidade” 

LOCAL E DINÂMICA DOS ENCONTROS “Sala de informática” “Sala de informática” 

ENVOLVIMENTO DE PROFESSORES DE 
ARTES 

“Professora de Artes Visuais” “Professor de dança” 

MOTIVAÇÃO DE ACESSO DO 
PROFESSORES DE ARTES 

“A convite do tutor da equipe” “A convite do tutor da equipe” 

PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE A 
PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DE 

ARTES 

“Necessária e de grande ajuda nas 
visualidades” 

“Lamentaram a não participação da professora 
de dança da escola” 

“Ajuda facilitadora nas interações” 
“Lamentaram a não participação da professora de 

Artes Visuais da escola” 

PROCEDIMENTOS DE ESTUDOS VISUAIS “Pesquisa na internet e em programas de TV” “Pesquisas na internet e a partir de aulas de 
campo” 

 
MUDANÇAS E MOTIVOS 

“Deslocamento do artefato robô mágico” 
“Facilitação da construção do robô e alcance 

de pontuação” 

“Artefato Farol, agregando elementos percebidos 
após a aula de campo” 

“Coerência com o ponto turístico de destaque no 
palco” 

 Quadro 7 – Síntese das informações obtidas na etapa ‘Construir’ 
Fonte: Arquivo da autora 
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 DESENHO AUTORAL IX – Entre construções e validações. (Série percepções e andanças) Composição com reflexões a partir do meu olhar 
de observadora sobre as particularidades da fase “conversando com robôs”. Fonte: Arquivo pessoal 
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DESENHO AUTORAL IX – Entre construções e validações. (Série percepções e 

andanças) - Ano 2017 

Técnica alternativa: lápis aquarelável, caneta hidrográfica e maquiagem sobre papel. 
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3.4. Conversando a partir dos robôs: narrativas, análises e problematizações da etapa de apresentar 

visualidades interativas 

 

A partir de agora, iremos expor as análises das visualidades interativas apresentadas pelas equipes 

“EducDance” e “RoboApolo”. Esse procedimento será vinculado às narrativas vivenciadas, e no mesmo sentido, à 

exposição das características visuais e tecnológicas dos artefatos robóticos/mecatrônicos das equipes.  

Conversar a partir dos robôs, denota a problematização acerca das visualidades interativas planejadas, 

construídas e, agora, apresentadas no palco do campeonato. O foco é a averiguação da “eficiência” das visualidades 

interativas no confronto com o público/júri. É necessário pontuar, também, as necessidades de alteração, de última 

hora, ocasionadas por possíveis danificações no traslado dos robôs, de modo a propiciar condições de melhorias no 

momento da apresentação no palco. 

Durante as apresentações, todas as equipes participaram de três fases eliminatórias, denominada de round, para, depois, 

chegar à etapa final da competição. Das três apresentações, a nota mais baixa foi eliminada na contagem da pontuação. A 

outra etapa avaliativa foi a das entrevistas realizadas pelos juízes da competição. Cada etapa equivaleu a 50% da nota final. 

O evento possibilitou, para as equipes, horários de ensaios no palco oficial da apresentação, e também, como de costume, 

foram direcionados espaços para que as equipes pudessem fazer possíveis ajustes em seus materiais.  

Pude contar com a gentileza e apoio da coordenação, que autorizou a minha permanência constante em todos 

os espaços elencados para a versão nacional de 2015 da competição. Com esse acesso, foi possível compreender 

melhor a lógica de organização da modalidade na etapa de apresentação, e, a um só tempo, coletar dados 

importantes sobre as vivências dos jovens nos espaços exclusivos aos competidores (Figura 89).  
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A coordenadora da competição RoboCup Jr. Dance (OnStage), explicitou outros detalhes das regras:  

 

Durante a competição os professores, pais e responsáveis não se aproximam da área de trabalho dos 
alunos. É importante que os alunos se organizem sozinhos para resolver problemas dos robôs ou 
mesmo de relacionamento entre o grupo como tomadas de decisões (CABRAL, 2015). 

 

Os ensaios no palco (Figura 90), que, no evento, é nomeado de arena, foram iniciados a partir do primeiro dia 

do evento. A primeira eliminatória ocorreu no dia 30 de outubro de 2015. A segunda e terceira eliminatórias foram 

realizadas no dia 31 de outubro de 2015. A apresentação final foi realizada na manhã do dia 01 de novembro de 

2015, e, na tarde do mesmo dia, foram divulgados os vencedores, durante a premiação.  

 

 

Figura 89:  Espaço direcionados aos estudantes participantes do evento 
Fonte: Arquivo da autora 
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Optamos por demostrar a análise das visualidades interativas a partir da sequência das apresentações e, 

desse modo, apresentar, também, os artefatos robóticos/mecatrônicos, com uma organização de imagens 

capturadas durante o evento. As cenas foram elencadas com base no critério de representação dos momentos de 

efetiva atuação dos artefatos robóticos/mecatrônicos, dos humanos e dos acessórios, ou seja, a partir das 

visualidades interativas, basicamente.  

Vale salientar que alguns artefatos têm o uso de apetrechos tecnológicos, porém, não causam interação em 

palco. Esse fato sugere que esses materiais não serão aqui classificados como visualidades interativas. Como é o 

caso, por exemplo, de algumas personagens criadas pela equipe “RoboApolo”, programadas pelo tempo da ação, 

que, rapidamente, pode ser comparado a algum tipo de “despertador”. As imagens analisadas são fragmentos dos 

momentos de apresentação no palco, realizados pelas duas equipes. Os mecanismos que fomentam as análises 

Figura 90:  Ensaio da equipe “RoboApolo”  
Fonte: Arquivo da autora 
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vêm das reflexões, a partir dos dados coletados nos processos e espaços para a culminância dos projetos robóticos. 

A oralidade dos sujeitos envolvidos também é destacada, associadas às observações extraídas do que foi 

observado. Ao “olhar” para estas cenas, para as imagens produzidas pelas equipes, capturadas em fotografias, a 

preocupação e o objetivo são a “caracterização e a avaliação da produção de sentidos através do visual, - como 

vemos, o que vemos, o que não vemos, o que não nos é permitido ver” (TAVIN, 2009, p. 225). Aliado a esses 

processos, também, atentaremos para os impactos, em busca de interpretações a partir dos dados silenciados. 

 Essa iniciativa de análise a partir de “cenas chaves”, possibilita perceber as visualidades interativas como 

uma espécie de fonte de informações importantes. Eis uma síntese que traduz as características a serem analisadas: 

 Os sujeitos da Robótica Educacional no campeonato RoboCup Jr. Dance (OnStage) – autores ou 

projetistas, produtores ou construtores e divulgadores ou apresentadores; 

 As escolhas e as produções robóticas - opções de temas, materiais e procedimentos; 

 As metas traçadas pelas equipes - motivos de escolhas das produções e dos envolvidos; 

 O evento - objetivos e avaliação das produções; 

Aspectos, como a reação do público (visualidade interativa entre humano-público), pode revelar as 

adequações das equipes às regras estabelecidas pelo evento; os resultados da produção robótica, associados à 

avaliação positiva, podem colaborar na elevação da autoestima dos estudantes, incentivar a interpretação cultural, 

aceitando-a ou não. Outro exemplo são as aquisições, a partir de análises das visualidades interativas entre humano-

máquina, capazes de imprimir informações sobre relações de saber e poder existentes nos modos de organização 

da equipe, nas escolhas temáticas e, ainda, nas caracterizações e movimentos concebidos para os humanos e 

máquinas.  
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Vale destacar que estas formas de análises foram criadas e adotadas nessa pesquisa, a partir das vivências 

realizadas no envolvimento no contexto das competições e das escolas participantes.  

No desafio de analisar as imagens, no caso, as visualidades interativas projetadas, construídas e 

apresentadas pelas equipes, foi preciso realizar uma observação atenta, com um “olhar crítico”, questionador, 

direcionado principalmente para o que se vê como naturalizado, o tido como certo e o que se apresenta nas primeiras 

camadas. Foi preciso ousar, sair da comodidade das interpretações superficiais, divulgado pelos discursos. A 

construção de um olhar mais atento a outros modos de significação, no tocante às produções robóticas direcionadas 

aos campeonatos, no caso, às visualidades interativas, precisou ter a preocupação para além dos produtos 

finalizados e suas plasticidades, ou seja, olhar criticamente os processos dessas produções. 

Nesse sentido, as análises aqui apresentadas “aborda e discute a imagem a partir de outra perspectiva, 

considerando-a não apenas em termos de seu valor estético, mas, principalmente, buscando compreender o papel 

social da imagem na vida e na cultura” (MARTINS, 2008, p.30). O “olhar” para as imagens, nesse estudo, deposita 

atenção, também, nas relações estabelecidas durante os processos e impactos de projetar, construir e apresentar 

os artefatos robóticos/mecatrônicos nos espaços de visibilidade e valorização. Sabemos que a apresentação 

robótica/mecatrônica finalizada não consegue, sozinha, revelar ao público o percurso, e é aí que moram as situações 

de inquietação, silenciadas pela “beleza” do espetáculo.  

Lembramos que o roteiro da análise busca responder as seguintes questões:  

 

- Como são os artefatos robóticos/mecatrônicos da RMJP e suas respetivas visualidades 

interativas no campeonato RoboCup Jr Dance (OnStage)? 
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- Como as modalidades artísticas (artes visuais, dança, teatro e música) são exploradas pelas 

equipes, nas apresentações? 

 

- Quais resultados as equipes obtiveram nas competições da RoboCup Jr Dance (OnStage)? 
 

 

- As visualidades interativas da equipe “EducDance” 

 

A equipe “EducDance” levou para o palco da RoboCup Jr Dance (OnStage) 2015, uma apresentação pautada 

em espetáculos de mágica. Na arena, foram distribuídos seis artefatos robóticos/mecatrônicos em interação com 

dois estudantes, além dos acessórios de auxílio. Os artefatos foram os mesmos produzidos na etapa de construção, 

não havendo a necessidade de mudanças até o fim da competição. As ações de interação da equipe eram 

independentes da musicalidade instrumental, escolhida para reger as relações entre robôs e humanos. 

Os dispositivos, apresentados pela equipe “EducDance”, foram acionados a partir de sensores de luz. A fonte 

luminosa, para ativar os robôs, ficava localizada na ponta das varinhas mágicas: uma usada pelo jovem e outra pelo 

robô mágico. 

 As personagens do enredo (Figura 91) são as seguintes: humanos (mágico e assistente); artefatos (“robô 

mágico”, “robô bola mágica”, “robô caixa mágica”, “painel tecnológico”, “robô cartola” e “robô mesa mágica”; 

acessórios (varinha mágica, coelho de pelúcia e chocolates).  
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Como plano de fundo, fizeram uma projeção (Figura 92), contendo o nome do grupo e uma cartola mágica. O 

evento proporcionou um painel de LED atrás do palco. A equipe também fez uso de um painel tecnológico com luzes. 

 

 

Figura 91:  Personagens humanas, artefatos e acessórios da equipe “EducDance” 
Fonte: Arquivo da autora 
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A lógica de distribuição das imagens a seguir simula a sequência do roteiro das apresentações, a partir das 

visualidades interativas percebidas no palco. As cenas foram capturadas das filmagens realizadas durante as 

apresentações e pertencem a arquivo pessoal. 

 

1. Apresentação da equipe: mágico e assistente iniciando a apresentação 

(visualidade interativa entre humano-humano)  

 

 

 

 

Figura 92: Projeção da equipe “EducDance” 
Fonte: Arquivo da autora 

 

Figura 93: Ação I 
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2. Mágico acionando o artefato painel tecnológico com o auxílio da varinha 

mágica (visualidade interativa entre humano-máquina)  

 

 

 

 

 

3. Estudante, como mágico, acionando o “robô mágico” (visualidade interativa 

entre humano-máquina)  

 

 

 

 

 

 

4. Robô mágico acionando o robô bola espelhada (visualidade interativa entre 

máquina-máquina)  

 

 

 

 

 

Figura 94: Ação II 

Figura 95: Ação III 

Figura 96: Ação IV 
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5. Estudante, como mágico, acionando o “robô mesa mágica” (visualidade 

interativa entre humano-máquina)  

 

 

 

 

 

6.  Estudante, como mágico, aciona o “robô cartola mágica” (visualidade 

interativa entre humano-máquina)  

 

 

 

 

 

 

 

7.  Estudante, como mágico, aciona o “robô caixa mágica” (visualidade 

interativa entre humano-máquina)  

 

 

 

 

Figura 97: Ação V 
 

Figura 98: Ação VI 

Figura 99: Ação VII 
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8. Estudante, assistente de mágico, distribuindo chocolate para o público 

(visualidade interativa entre humano-público) 

 

 

 

 

   

  As fotos registram movimentos de diferentes interações, um dos focos da visualidade interativa. A distribuição 

dos elementos no espaço da apresentação contempla o fato do olhar do expectador poder caminhar por todos os 

artefatos robóticos/mecatrônicos. Dessa forma, as visualidades interativas puderam ser vistas de todos os ângulos. 

Houve uma solução equilibrada e bem planejada para a apresentação. À medida que as ações iam sendo realizadas, 

os elementos continuavam no espaço, porém, sem prejuízos de incômodo visual que desviasse a atenção das 

demais visualidades interativas.  

A lógica de distribuição dos robôs, a escolha de suas dimensões, foi estabelecida a partir de suas devidas 

importâncias, diante do tipo de visualidade interativas destinada a cada um deles. O destaque foi dado à visualidade 

interativa entre máquina-máquina, realizada pelos robôs estrategicamente centralizados no palco. 

 Essa lógica contribuiu para dinamizar a sequência da apresentação, a localização dos planos direcionou o 

olhar do leitor, público, numa sequência não linear, ocasionando uma dinamicidade de movimentos, sem se tornar 

confuso. Na fala a seguir, os estudantes atentam para as observações de composição visual do palco. Percebe-se 

que muitas das escolhas foram a partir dos estudos com a professora de Artes Visuais, principalmente, sobre a 

posição dos robôs e algumas escolhas de cores e dicas de marcação. 

Figura 100: Ação VIII 
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Optimus Prime: Vai ter robô e pouca coisa, que não é de robótica no palco, porque até o chapéu do mágico 
e a varinha também têm sensor de luz. O “robô bola” gira e é acionado pelo mágico, fica girando para os dois lados 
de cada vez e fica fazendo isso até se desligar. Teremos que marcar o chão, “pra” saber a distância certa pra eles 
funcionarem. A nossa professora de arte deu algumas dicas. Serão várias mágicas, a maioria com sensor de luz. A 
cartola levitando também será acionada com a varinha. A minha roupa é preta para ninguém ver que a bola é levantada 
e para disfarçar o cabo preto que levanta a bola.  

Bumblebee: a mesa desse robô será mais alta que o robô principal, por isso vai ser colocado de lado para 
não ficar na frente do outro robô e não atrapalhar a visão deles. Ia ser de outro jeito, mas a professora disse que 
assim o povo ia ver melhor e achamos que é isso mesmo. Tudo é feito com sensor de luz, até a cartola mágica, que 
sai um coelho dela. Tem muita coisa nova que não vimos em outros grupos antigos. Acho que tem chance mesmo. Tem 

robô que liga outro robô e o mágico que liga quase tudo. Vai ser bem legal, você vai ver. 
 

As visualidades interativas entre humanos-humanos foram as menos ensaiadas, e, como resultado, os jovens 

pareciam não estar em sintonia. Muitas vezes, o estudante, em seu papel de assistente do mágico, excedia o espaço 

permitido, gerando uma grande aflição no público. Muitos vibravam quando os meninos não ultrapassam as linhas 

de delimitação. Uma outra situação proveniente da falta de ensaios, possivelmente. Não foi a lógica de organização 

do espaço que causou esta situação, é possível que o fator dominante tenha sido a falta de treino e de atenção do 

estudante. 

As cenas a seguir representam algumas das infrações realizadas pela equipe “EducDance”. Os estudantes 

atribuem o ocorrido à falta de ensaios direcionados por alguém específico do campo da atuação cênica. 
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Sobre as visualidades interativas entre humanos-acessórios, salientamos que o grande ponto foi a saída do 

coelho de pelúcia da cartola, porém essa ação foi prejudicada pela rapidez em que foi executada, outro fato 

possivelmente recorrente dos poucos ensaios realizados. 

Figura 101: Infrações cometidas pela equipe “EducDance” 
Fonte: Arquivo da autora 
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Merece destaque a visualidade interativa entre humano-público. A ideia de lançar chocolates à plateia, 

contagiou o próprio corpo de jurados. A relação de “conquista”, concebida pela monitor T-800 foi perceptível, pela 

animação tanto dos visitantes quanto dos próprios juízes. O roteiro da equipe contemplou todas as possibilidades 

de visualidades interativas descritas nessa pesquisa. Os materiais projetados, construídos e apresentados, 

possuíam acabamento satisfatório e foram bastante aplaudidos pelo público. Os artefatos robóticos/mecatrônicos 

causaram grande impacto devido ao complexo mecanismo de interação da visualidade interativa máquina-máquina. 

Isso resultou o título de menção honrosa para a equipe. 

 A respeito da participação do público, a coordenação do evento nos informa que a modalidade RoboCup Jr 

Dance (OnStage) é uma das mais “atrativas”. Enfatiza que a competição, ao “unir robótica e arte”, causa um 

dinamismo na divulgação do evento. Esta ideia pode ser melhor percebida no trecho a seguir: 

 

Atrair público visitantes e causar dinamismo da divulgação, unir robótica e arte. É tudo muito animado, 
quando se começa a organizar o evento é sempre assim, todos perguntam aonde [sic] a dança vai ficar. 
E pedem para colocarem bem no canto (risos). Porque chama atenção e atrai muita gente (CABRAL, 
2015). 
 

Ao analisar as notas atribuídas ao grupo, percebe-se que a rotina de desempenho no palco foi prejudicada 

por atitudes advertidas, previamente, nas regras. Como por exemplo, pisar e/ou ultrapassar na/a faixa de isolamento 

do palco, toques demasiados nos artefatos robóticos/mecatrônicos e posicionamento dos robôs em locais diferentes 

do planejado, o que prejudica as ações dos mesmos. Tais atitudes prejudicaram também a sincronia para a 

realização eficaz das visualidades interativas. Muitas ações foram realizadas precariamente devido à má posição ou 

pressa em concluir a apresentação. Os resultados desses fatores foram percebidos na primeira rodada de 
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apresentação, visto que as notas do palco foram bem a baixo da média em comparação às outras equipes. Os 

estudantes atribuem dois fatores para esses acontecimentos: a timidez e o pouco tempo dedicado aos ensaios. 

Durante as visitas à escola, foi percebido que a rotina das atividades focava com mais atenção a etapa de construção 

dos robôs. Os ensaios foram poucos e realizados, praticamente, no último dia antes da viagem. Depreende-se que, 

somados aos fatores apontados pelos estudantes, podemos citar a falta de experiência e a leitura atenciosa das 

regras, como contribuições para o resultado das equipes.  A consequência foi a não classificação para a final da 

competição. 

Os discursos expostos adiante tratam dos entendimentos dos estudantes após as apresentações e dos 

acontecimentos que influenciaram o resultado: 

 

Optimus Prime: Eu fiquei muito nervoso. É diferente lá, muita gente olhando. Mas acho que deu certo, a gente 

até viu o povo gritando e torcendo muito. O problema foi não ter ensaiado. Acabou que a gente passou da linha o tempo 
todo e isso prejudicou. Quase que o robô não liga, foi vergonha mesmo. A gente também corria demais, uma agonia “pra” 
terminar. 

Bumblebee: a gente pensa que não vai conseguir no tempo, fica muito agoniado. Terminou que deu tempo, mas a 
gente ficava fora da linha preta do chão. Muita gente olhando e isso deixa a gente, sei lá, com medo de errar mesmo. 
Mas foi legal ver o povo batendo palma e deu certo, né? A caixa deu certo também, tudo deu certo na última vez. Só a linha 
mesmo e os toques nos robôs. Era “pra” ter feito a linha no chão da escola também, sei lá. 

 

Durante a entrevista os estudantes obtiveram notas satisfatórias, o que significa que o domínio 

técnico/tecnológico foi alcançado. O foco da competição é a tecnologia, e a atenção do júri é focada no domínio 

tecnológico. A autonomia é um fator muito importante nos processos avaliativos, e é justamente na entrevista que 

são percebidas as funções e ações de cada membro. Enquanto a complexidade tecnológica é percebida pelas 
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interações dos robôs no palco, a autoria dessas produções é comprovada nas entrevistas, a partir da oralidade sobre 

o domínio das especificidades de construção dos artefatos robóticos/mecatrônicos (montagem, programação e 

caracterização). Cabendo ao corpo de jurados diferentes métodos para averiguação da autoria dos robôs (perguntas, 

demonstrações ou vídeos dos processos de construção).  

 O resultado das notas da entrevista foi positivo pelo fato dos garotos terem experiência com as práticas de 

construção de robôs, por causa de vivências em outras modalidades do evento. Para eles, a participação na 

categoria Dance (OnStage) foi uma novidade em vários aspectos, principalmente em diferentes campos de 

conhecimento. O que torna o desafio ainda mais complexo, comparando com outras competições do evento. 

Nota-se que fatores como: domínio tecnológico (dos recursos e soluções) e técnico (modos de produção e 

escolhas), domínio de execução das ações de interação e coerência temática (visualidades interativas), bem como 

as penalidades (passar do tempo, pisar na faixa, pegar nos robôs, robôs caírem ou sujar o chão), são critérios 

realçados nas atribuições de notas pelo júri, na versão 2015. 

Compreende-se que a dinâmica de organização do evento se estabelece em torno do uso de tecnologias 

robóticas, por isso o uso da arte é uma dimensão que não é o foco mais evidente da competição. Na competição, a 

dimensão da interação é mais esperada que a própria presença da visualidade em si. O que não significa que os 

robôs não tenham que ser caracterizados em coerência temática. O destaque é a tecnologia, mas esta deve ser 

“complementada” pela arte. No diálogo a seguir, enfatiza-se que os critérios de domínio tecnológico se sobressaem 

aos “artísticos”: 
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O que eu sempre oriento aos juízes, aqui é dada ênfase à tecnologia, pois é um campeonato de robótica. 
Então, quanto mais o uso de sensores que promovem a interação, quanto mais tecnologias 
diferenciadas o aluno usar, melhor. E quanto mais interação máquina/máquina, melhor. A arte é 
complementar aos olhos, eu não posso me deixar enganar pela beleza desse espaço. De repente uma 
apresentação é carnavalesca, mas os robôs não estão com tanta tecnologia. Mas, o fator da arte faz 
toda diferença, por exemplo, tem equipe que fica bastante clara a complementariedade do trabalho 
através da dança e da arte, tanto a visual quanto a performance. Ela completa toda produção 
tecnológica, essa é a ideia da categoria (CABRAL, 2015). 
 

Os estudantes alegam a necessidade de mais parcerias entre as modalidades artísticas para obtenção de 

melhores resultados. 

 

Optimus Prime: eu gostei muito, só acho que tem que dançar mais na escola pra não errar lá, pra perder o medo. A 
gente devia ter pedido ajuda nisso também “pra” professora de arte, e pra professora que ensaia o desfile da escola.  
Bumblebee: A gente devia ter pedido ajuda nisso também “pra” professora de arte. Lá uma professora de dança ajudou 
muito, a gente ficou menos rápido no palco no final, mas ainda pisamos na linha. 

 

 - As visualidades interativas da equipe “RoboApolo” 

 

Para a apresentação da equipe “RoboApolo”, foram projetados, construídos e apresentados 

cincos artefatos robóticos/mecatrônicos, além dos demais adereços, tais como: painel ilustrativo, casa 

de papelão, livro de cordel, cenário do litoral e uma representação visual da Pedra de Ingá. Na 

apresentação final foi criado um novo dispositivo: o girassol (Figura 102), para interagir com o robô sol. 

Contudo, apesar dos ensaios realizados no próprio campeonato e no espaço reservado no hotel, os 

integrantes acabaram esquecendo de ligar um dos robôs no palco. A interação não foi executada. 

 

Figura 102: “Robô girassol” 
Arquivo da autora 
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Sobre isso, os jovens relatam o seguinte: 

 

R2-D2: na última apresentação a gente mudou e colocou um robô a mais. Esse robô é um girassol que foi “pra” interagir 
com o sol, porque vimos a necessidade das apresentações e vimos que dava pra fazer mais coisa. 

 

As personagens pensadas no roteiro foram as seguintes: humanos (turista e dançarino); artefatos 

robóticos/mecatrônicos (“robô sol”, “robô sanfoneiro”, “robô farol”, “robô pandeiro”, “robô cordel” e “robô dinossauro”); 

acessórios (mala, bandeira da Paraíba, “tapete segue faixa”, Pedra de Ingá e painel ilustrativo). Os modos para 

acionar os robôs foram variados, tendo um “robô com sensor segue faixa”, sincronizados pelo tempo, sensor de 

proximidade e outro de contato acionado por um robô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103: Personagens humanas, artefatos e 
acessórios da equipe “RoboApolo” 
Fonte: Arquivo da autora 
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Por trás de todos esses materiais, a equipe ainda fez uso de uma projeção em vídeo (Figura 104) com imagens das 

etapas de construção. Durante o grupo focal, o estudante C3PO declarou: “o vídeo estará passando antes e durante a 

apresentação. Escolhemos usar por causa da pontuação mesmo. Para explicar para o público como tudo foi feito e que tudo 

foi feito em conjunto”. Durante a apresentação foram exibidas imagens de um vídeo do You Tube com a música escolhida pela 

equipe. As interações da equipe eram direcionadas pela narrativa expressa na musicalidade, o roteiro das ações foi dependente 

do encadeamento apresentado na música escolhida pelo grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As informações a seguir proporcionam a ideia sequencial do roteiro das ações em palco. Imagens pertencem 

a arquivo pessoal: 

Figura 104: Imagem da projeção da equipe “RoboApolo” 
Fonte: Arquivo da autora 
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1. Turista e dançarino encenando a chegada à Paraíba (visualidade 

interativa entre humano-humano)  

 

 

 

 

 

 

2. “Robô sol” acionado pela proximidade do dançarino (visualidade 

interativa entre humano-máquina)  

 

 

 

 

 

3. “Robô sanfoneiro” acionado pelo tempo direcionado pelos jovens.  

Observa-se que a disposição dos elementos dificultou a percepção dessa 

ação (sem interação no palco, sem pontuação)  

 

 

 

 

Figura 106: Ação II 

Figura 107: Ação III 

Figura 105: Ação I 
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4. “Robô dinossauro” acionando pela proximidade do dançarino 

(visualidade interativa entre máquina-máquina)  

 

 

 

 

 

 

5.  “Robô pandeiro” acionado pelo tempo direcionado pelos jovens (sem 

interação no palco, sem pontuação)  

 

 

 

 

 

 

6. Dançarino aciona o “robô cordel” (visualidade interativa entre humano-

máquina)  

 

 

 

Figura 108: Ação IV 
 

Figura 109: Ação V 

Figura 110 Ação VI 
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7. Turista aciona o “robô farol”, outra ação com a visibilidade prejudicada 

pela superposição de elementos no palco (visualidade interativa entre 

humano-máquina) 

 

 

 

 

 

A sequência das fotografias nos revela que a integração das visualidades interativas ficou “poluída 

visualmente”, pelo número elevado de informações no palco. A distribuição dos elementos no espaço da 

apresentação teve uma solução que não atingiu a total visibilidade de todos os elementos dispostos.  

As visualidades interativas não puderam ser vistas de todos os ângulos, o que prejudicou a observação do 

público. Muitas vezes, as ações dos humanos pareciam infringir a regra de toques nos robôs, principalmente por 

ficarem atrás de alguns acessórios. A Pedra de Ingá, por exemplo, acabou por dificultar a visibilidade de alguns 

robôs que estavam no plano de trás. Foi humanamente impossível enxergar as interações e visualidades do “robô 

farol”. Por esse motivo, os jovens optaram por retirar o acessório Pedra durante a eliminatória final. A quantidade de 

materiais desenvolvida pela equipe sobrecarregou o espaço de ação. 

Foram tantas visualidades interativas executadas que causou um certo aceleramento nas atitudes dos 

estudantes. A sensação era de que, em alguns momentos, os jovens pareciam esquecer a sequência do enredo, 

quase pisando nos elementos dispostos. O fato da apresentação se tratar de uma história direcionada pelo percurso 

narrado pela música, fez com que os jovens não se perdessem no encadeamento das ações. 

Figura 111: Ação VII 
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Houve um demasiado exagero no número e tamanho dos acessórios. Visualmente, a apresentação causou 

desconforto e uma conexão “emaranhada” dos fatos, por exemplo; um pandeiro que sai de uma casa de barro, 

enquanto um cordel dança ao som do sanfoneiro. As visualidades interativas iam sendo realizadas e alguns robôs 

continuavam suas ações, o que distraiu facilmente o olhar de quem observava o enredo.  

As visualidades interativas entre humanos-humanos também foram prejudicadas pelo excesso de elementos 

no palco. Muitas vezes, os jovens limitavam movimentos para não derrubar os artefatos robóticos/mecatrônicos. Ao 

que parece, isso não ocorreu por causa dos incansáveis ensaios realizados pela equipe.  

O grupo não apresentou nenhum exemplo de visualidade interativa entre humanos-público e também não 

conseguiu executar a visualidade interativa entre máquina-máquina, não contemplando todas as possibilidades de 

visualidades interativas. 

A escolha temática regional mobilizou as interações com o público brasileiro. Contudo, percebe-se um maior 

envolvimento quando a musicalidade apresentada é conhecida pelo público. A extensão territorial do Brasil propicia 

variadas tendências musicais e, muitas vezes, musicalidades de regiões diferentes não são atrativas para os 

visitantes do local, sede do evento. Nem sempre projetos com características regionalistas são escolhas assertivas, 

se o objetivo for o envolvimento da plateia.  

  No caso da apresentação em análise, no que se refere ao envolvimento do público, o jovem C3PO, no grupo 

focal, relatou o seguinte: 

 

“as pessoas parabenizaram. Teve uma que veio dizer que colocou o vídeo da gente no Facebook. E 
que em um dia e meio a gente teve mais de 400 visualizações de pessoas da Europa. Ela veio falar isso 
pra gente”  
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Os membros da equipe avaliaram a apresentação como positiva. A “RoboApolo” conseguiu participar da etapa 

eliminatória, ficando no 4° lugar no resultado final. Os jovens alegam que as falhas foram a pressa ao manusear os 

robôs no palco, prejudicando o posicionamento dos artefatos. A partir das notas atribuídas pelo júri, percebe-se que 

o principal motivo foi o uso de tecnologias não complexas, como robôs programados pelo tempo, por exemplo, pois 

esse tipo de programação não gera interação e não pontua. O “sensor segue faixa” é outra possibilidade simples 

nos requisitos de complexidade tecnológica, por isso seu uso já não é incentivado, não alcançando pontuação.  

Sobre os processos de aprendizagem vivenciados durante as etapas de avaliação no evento, os jovens 

informaram a importância das entrevistas na contribuição de dicas. Comentam, ainda, que as experiências no palco 

ampliam as possibilidades de melhoria nas apresentações. Os diálogos abaixo expressam esse entendimento: 

  

R2-D2: depois do palco a gente viu que a programação “tava” muito rápida; 

R2-D2: foi muito boa a entrevista. Eles deixam a gente bem à vontade. Depois das apresentações, eles dão várias 

dicas. Porque a gente estava perdendo muito ponto. A calda do dinossauro e a “asa” do Farol estavam passando “pra” fora 
da linha do palco e, agora, nós vamos mudar tudo isso para as outras vezes;  

BB-8:   outra mudança foi o Gonzaga, porque o MC estava travado e a gente teve que mudar e reprogramar. Isso a 
gente viu depois que aconteceu no palco. 

 
 

- Ponderações sobre as visualidades interativas apresentadas pelas equipes “EducDance” e “RoboApolo”  

 

Diante do exposto, é possível afirmar que o destaque causado pelas visualidades interativas pode se estender 

a diferentes sujeitos, de acordo com o uso desses resultados. A PMJP, por exemplo, utiliza-se dessas imagens para 

promover a divulgação de suas ações nas escolas e propagar a ideia de investimento na educação.  
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Os monitores, diretores, pais e até mesmo os estudantes, também são destacados quando são relacionados 

com o alcance de títulos pelas visualidades interativas apresentadas. Em suma, as visualidades interativas são 

direcionadas como meios de propaganda e status. Isso é percebido nas diversas postagens feitas por todos os 

sujeitos supracitados, em redes sociais, programas de TV e jornais. A empresa fornecedora dos kits, percebe nas 

ações em torno das visualidades interativas oportunidades para atingir diferentes públicos na utilização de seus 

produtos.  

 As visualidades interativas, também, podem ser percebidas como táticas atrativas e de marketing, usadas 

para dar visibilidade e valorização às ações realizadas pelos sujeitos das escolas, da RMJP e dos fornecedores dos 

kits robóticos. O interesse do evento é pela via educativa, pelos alcances de propagação do uso da robótica por 

diferentes públicos. 

De acordo com os depoimentos dos jovens da equipe “EducDance”, as visualidades interativas não 

representam seus interesses temáticos.  Eles relatam a vontade de elaborar projetos com outras temáticas. 

Entretanto, o tema abordado pela equipe “RoboApolo” foi considerado uma escolha dos membros, que se sentiram 

representados pela temática selecionada.  

O quadro adiante apresenta uma síntese das informações adquiridas no processo de apresentar as 

visualidades interativas pelas equipes “RoboApolo” e “EducDance”. 
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CONVERSANDO  

A PARTIR DE ROBÔS: 
APRESENTAR 

 

 
 

“EDUCDANCE” 

 
 

“ROBOAPOLO” 

QUANTIDADE DE 
ARTEFATOS 

ROBÓTICOS/MCATRÔNICOS 

5 6 

QUANTIDADE DE 
PERSONAGENS HUMANAS 

 

2 2 

QUANTIDADE DE 
ACESSÓRIOS 

 

3 6 

MODOS DE ORGANIZAR A 
VISUALIDADE DO PALCO 

“Sequência da distribuição e 
organização dos elementos” 
 

“Excessos de elementos e sobreposição causando poluição 
visual no palco” 
“Soluções realizadas sem a orientação ou estudos com 
professores de Artes Visuais” 
“Sequência prejudicada pela organização dos elementos” 

PARTICIPAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS de dança e 

Artes Visuais 

“Organização das visualidades 
partir dos estudos com a 
professora de Artes Visuais” 

“Organização das interações a partir dos estudos com o 
professor de Dança” 

PROBLEMAS E SOLUÇÕES “Falta de ensaios” 
“Estudos, atenciosos, das regras” 

“Excesso de elementos” 
“Uso não ousados de tecnologias” 

MUDANÇAS E/OU 
ACRÉSCIMOS 

“Tentativas de ensaios no hotel” “Criação e construção de visualidade interativa entre máquina-
máquina” 

PROJEÇÃO 
 

“Sim” “Sim” 

REPRESENTATIVIDADE 
 

“Os estudantes não se sentiram  
representados pelo tema” 
 

“Os estudantes se sentiram representados pelo tema” 

DIFICULDADES “Ausência de professores de 
Dança” 

“Ausência de professores de Artes Visuais” 

 

 

Quadro 8 – Síntese das informações obtidas na etapa ‘Apresentar’ 
Fonte: Arquivo da autora 
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 DESENHO AUTORAL X – Entre apresentações e validações. (Série percepções e andanças) Composição com reflexões a partir do meu olhar 
de observadora sobre as particularidades da fase “conversando a partir robôs”. Fonte: Arquivo pessoal 
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DESENHO AUTORAL X – Entre apresentações e validações. (Série percepções e 

andanças) - Ano 2017 

Técnica alternativa: lápis aquarelável, caneta hidrográfica e maquiagem sobre papel. 
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3.5. Conversando para além dos robôs: narrativas, análises e problematizações dos impactos dos 

processos nos sujeitos envolvidos 

 

A etapa conversar para além dos robôs traz uma análise das reflexões pós-evento. Baseia-se também em 

entrevistas e no grupo focal realizado no último dia de evento - 01/11/2015. O objetivo, nesse momento, é ressaltar 

os impactos apontados pelos sujeitos envolvidos. É uma maneira de mapear o anseio de continuidade nesse tipo de 

competição, percebendo o alcance das expectativas e os possíveis aprendizados que contribuirão para a concepção 

de novos projetos. 

De acordo com a coordenação da RoboCup Jr Dance (OnStage), o evento é uma modalidade competitiva que 

favorece a participação e os acordos entre diferentes campos de conhecimento. A possibilidade de integração de 

diversas áreas é vista com destaque, pois enriquece e fortalece os processos de ensino e aprendizagem vivenciados 

pelos sujeitos envolvidos. 

Esta informação pode ser percebida no trecho adiante: 

 

Eu vejo, tanto quanto educadora e através das entrevistas, que a dança é a modalidade que mais a 
gente consegue fazer os entrelaçamentos interdisciplinares [...]. Eu acho que, nessa categoria, o brilho 
(“o ponto alto”) dela [...] é conseguir reunir vários trabalhos dentro de uma escola. Vários professores 
de diferentes áreas se sentam para conversar, chegar a um ponto comum. Esse é o brilho (“o ponto 
alto”). Às vezes, os trabalhos se resumem aos laboratórios de informática e robótica. Eu diria que esse 
campeonato é o que mais contempla e une diversas áreas (CABRAL, 2015). 
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A coordenadora exemplifica essa característica integradora da categoria no discurso adiante, relatando que 

os interesses podem ser ampliados e, dessa forma, estudantes aprendem a “gostar” de outros campos de 

conhecimento, como a tecnologia, por exemplo:  

 

[...] realmente ela atrai quem se interessa por tecnologia e quem se interessa por arte. [...] muitas vezes, 
o/a aluno/a que se interessa por arte acaba se interessando por tecnologia através desse caminho. 
Pelos relatos que eu acompanho, aqui nas entrevistas, muitas vezes, isso acontece também em outros 
trabalhos: - ah, que eu queria só dançar, mas quando eu cheguei lá, gostei e quis aprender mais. As 
crianças criam e se envolvem de forma positiva (CABRAL, 2015).  

 

Embora a presença da arte na competição seja percebida como necessária, a equipe de organização e de 

realização do evento não conta com a participação e envolvimento de nenhum profissional do campo das artes. Esta 

condição é uma possibilidade para ser refletida e revista, objetivando a ampliação dos conhecimentos vivenciados 

nas competições. Efetivar a parceria com professores de artes nas próprias demandas de organização e avaliação 

do evento, pode possibilitar articulações mais inventivas entre a arte e a robótica.  

As observações, entrevistas e grupos focais realizados, levam-nos a perceber que a cada etapa os integrantes 

das equipes ficam mais integrados e suas relações sociais se tornam mais intensas. À medida que se aproxima a 

data das apresentações, a comunidade passa a se envolver mais, são realizadas apresentações para a escola e 

para os familiares dos envolvidos. 

As parcerias firmadas no desenvolvimento do projeto acontecem, inclusive, entre as equipes concorrentes 

durante as apresentações oficiais. Por muitas vezes, nos bastidores, os elos entre os grupos, nacionais ou 
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internacionais, são fortalecidos. Os estudantes compartilham ideias, traçam soluções em conjunto e socializam 

aprendizados, ensinando brincadeiras de seus locais de origem ou trocando camisas e objetos pessoais.  

Os participantes difundem macetes de construção e programação, que ajudam a levar as peças ao palco, 

trocam dicas de improvisação com materiais e, na própria atuação, criam gritos de guerra como incentivo para 

superação da timidez. É um palco de troca de experiências e culturas. Na entrevista, a coordenadora destaca as 

contribuições que o evento traz aos sujeitos envolvidos. Ela afirma que esse entrosamento e essa troca de 

experiência são fortemente percebidas nos bastidores e, até mesmo, no palco de competição:  

 

A interação com outras culturas, penso que estamos num campeonato e competindo, mas temos, aqui, 
alunos e educadores. A gente ensina a competir, de maneira não violenta, animalesca, onde [sic] tudo 
vale, onde [sic] o que importa é ganhar e o que importa é o prêmio. Devemos, sim, competir de maneira 
harmoniosa, com ajuda mútua. A ideia da construção do conhecimento só avança nesse ritmo de troca 
de experiências. Nesse ambiente amigável, a gente promove a ajuda até no palco. E isso extrapola os 
limites (CABRAL, 2015). 

 

Durante as entrevistas, é visível que a presença da arte e as parcerias com educadores de Artes Visuais são 

apontada como um ganho “indispensável” para resultados satisfatórios na competição. O monitor Sonny, afirma que 

uma das maiores “dificuldades” nos processos educativos é conseguir o envolvimento desses profissionais em sua 

escola para realizar atividades inerentes a esse campo de conhecimento. O monitor compreende a arte como um 

“complemento à tecnologia”: 
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A falta de profissionais de arte envolvidos no projeto, causa uma lacuna na parte artística. Porque, 
assim, 60% do projeto é artístico, mesmo que seja uma competição de robótica e os jurados não 
pontuem isso de cara, mas a arte complementa a tecnologia. É indispensável a presença de alguém 
que entenda sobre a arte de mexer o corpo, a arte de expressão por desenho, pintura. Então, a falta 
desse profissional, envolvido no projeto, dificulta o nosso desenvolvimento do trabalho. Até no cenário, 
pintamos várias vezes porque não temos os conhecimentos de cores e tudo mais que a arte oferece 
(SONNY, 2015).   

 

Outro campo de conhecimento apontado como importante para as atividades inerentes à competição, é o 

envolvimento de professores de dança. A presença desses profissionais é assinalada como um fator de contribuição 

para a qualificação dos projetos, pois, de acordo com o monitor T-800: “a gente solucionou a falta do professor de 

dança para criar a apresentação do palco com vídeos da internet, mas tudo foi muito mais difícil para fazer bem 

feito.”  

Compreende-se que os projetos incentivados pelas regras da competição têm um caráter multidisciplinar a 

agregador. Além de diversos campos de conhecimento, as propostas beneficiam a participação de estudantes com 

diferentes habilidades para parcerias. Quando essas características não são colocadas em prática, geralmente, 

alguma área do projeto tende a ser prejudicada. 

Os discursos a seguir evidenciam a visão da empresa criadora dos kits robóticos em relação à presença da 

arte e aos “desafios” demandados pela parceria entre robótica e arte. Percebe-se que o “cenário de criatividade 

livre”, incentivado pela modalidade competitiva, oportuniza melhorias e adaptações nos kits, e até mesmo, no próprio 

ambiente de programação. O entrevistado apresenta indícios a partir de exemplos vivenciados na competição:   
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Desafia e testa o nosso produto, porque o kit foi feito para uso do dia a dia nas salas de aulas, em 
atividades pedagógicas. Ele resolve a grande maioria dos projetos criados dentro do contexto educativo. 
A solução está lá, e encontrar a solução pode fazer parte da abordagem pedagógica dos professores. 
Quando os alunos vão participar em competições mais técnicas, como o resgate, o kit também atende, 
pois, os desafios são praticamente os mesmos. Apenas adaptações ou variações, o desafio é apenas 
fazer melhor e mais rápido.  
Quando você vai para dança, vem a arte e muda tudo. Porque quem cria a necessidade e o requisito 
do projeto é o aluno, pois ele está ali no papel que ele quiser. Aí o desafio para a gente, enquanto 
empresa, é permitir que o nosso kit atenda ao cenário da OnStage, que é o da criatividade livre do aluno, 
tornando o kit mais flexível para uso de outros materiais.  

Comparando com outras provas técnicas, as outras têm as regras estabelecidas previamente. O aluno 
já sabe o que tem que fazer. Na dança, o aluno tem que criar o problema e buscar a solução. Isso é 
muito mais complexo, porque, muitas vezes, o aluno retoma e muda o projeto original para que seja 
factício de ser construído. Isso é um complexo processo educativo, muito mais rico (PRADO, 2015). 

  

Sobre as contribuições geradas pela participação de professores de Artes Visuais nos projetos robóticos para 

a competição, os alunos da “EducDance” afirmam que os profissionais agilizam a feitura das atividades, dão dicas 

para soluções de problemas, principalmente sobre a coerência temática dos robôs. Assinalam, ainda, que as 

atividades realizadas nas aulas de Artes Visuais auxiliam nas “gambiarras”, termo usado para denominar as 

adaptações feitas nos kits para consertos ou melhorias, e que, esta parceria despertou um maior interesse em saber 

“mais coisas disso de arte”. Esta dinâmica está exposta nos diálogos a seguir: 

 

Optimus Prime: sem a professora de arte a gente teria demorado muito mais, porque ela ajudou nas dicas com 
cores e como fazer os robôs ficarem parecendo mais com o tema. Ajudou também com dicas de materiais e de cortar as 
coisas. Acho mais legal e quero saber mais coisas disso de arte.  

Bumblebee: é legal juntar arte, sim. Acho que na aula dá “pra” aprender “gambiarra” pra ajeitar coisas da viagem 
que quebram os robôs. A gente dá “pra” estudar também pra falar e ficar pronto pra entrevista, essas coisas assim.  
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Ao serem questionados com a seguinte pergunta, “é legal juntar arte e robótica?”, os membros da equipe 

“RoboApolo” alertam que as aulas de artes deveriam ser mais diferenciadas, com mais atividades práticas e que 

tenham sentido para a vida deles. Apontam como empecilho para a presença da professora de Artes Visuais a falta 

de horário disponível para participar, “ela diz que não tem tempo e que tem que dar aula mesmo”.  

O monitor Sonny assinala a falta de material como uma possibilidade para a desmotivação dos professores 

de Artes Visuais nas atividades de competição, “também, ela não participa porque falta muita coisa. A dificuldade 

financeira é grande. A prefeitura oferece viagem, comida, transporte, mas as demais coisas, como roupas e materiais 

de arte, tudo vem da comunidade escolar”. O tutor T-800, complementa esta afirmação e relata as soluções 

encontradas, “Estamos fazendo rifas para comprar as coisas que faltam”. Estas informações assinalam que a falta 

de investimento financeiro para efetivar a participação das escolas e para a compra dos materiais é uma dificuldade 

enfrentada pelas equipes.  

Apontam, ainda, discursos interessantes, entre eles, o de que a união entre arte e robótica é o que define a 

competição e que a presença da arte causa uma atração no público, “aprimorando” os robôs. Podemos perceber 

estas afirmações nos diálogos expostos adiante: 

 

BB-8: achamos que arte e robótica é uma bela combinação porque define a competição de dança com robôs; 

R2-D2:  causa prazer. E nós, paraibanos, gostamos muito de detalhes e a arte com robótica estimula a coisa de criar. 
Eu mesmo penso mais nos detalhes agora. Só o dinossauro andando nem chama tanta atenção, mas daí a gente põe um 
sensor se cor e ele já sai brilhando e todo mundo vai querer ver. 

C3PO: eu acho até “supimpa” usar robótica com arte, porque o público é chamado mais a atenção. A arte dá uma 
pitada disso, de chamar atenção.  
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BB-8:  um é bom e dois é demais, tipo, arte e robótica fica perfeito! Tipo, porque no resgate e no cabo de guerra a 
gente não tem isso. É um robô, mas é um robô aprimorado pela arte. Eu até vejo que o pessoal vai mais ver a dança, 
até porque o público enche o lugar “pra” ver. A dança é, tipo, o destaque, a cor e o visual, além da música e a interação. 
Tudo chama atenção. 

BB-8:  Depois da apresentação, a gente sentiu que precisava de aulas “pra” ajudar a melhorar. Porque a dança 
envolve a parte artística e a gente queria usar as práticas, também, de pintura e dessas coisas.  
 

 

Atitudes como a autonomia, a tomada de decisão, a inventividade, o pensamento lógico, a socialização de 

ideias, a valorização de diferentes habilidades e o envolvimento de alguns estudantes podem ser favorecidas pela 

lógica das demandas atribuídas pelas etapas de realização dos projetos robóticos, caso estas sejam praticadas 

coerentemente.  

Incentivar o protagonismo dos estudantes, podem ser vistos como um “meio” de “contribuir com projetos para 

construir pontes entre a escola, a família e as comunidades (HERNÁNDEZ, 2011, p.47). Apreende-se algumas 

contribuições semelhantes, no tocante a presença das famílias, oportunizadas pelos estudos robóticos a partir de 

projetos para a RoboCup Jr Dance (OnStage).  

Durante o grupo focal, alguns estudantes afirmaram mudanças positivas em suas vidas após o envolvimento 

com os grupos de robótica. Muitos relataram que os familiares ficam satisfeitos com essas atividades, principalmente, 

pelas oportunidades de viagens, pelo acesso aos materiais tecnológicos da escola, que aparentemente, são restritos 

a poucos, e pela visibilidade adquirida ao fazer parte dos projetos. Os estudantes relatam também que a 

complexidade das competições da RoboCup Jr Dance (OnStage) e o desejo de continuidade causado pela “diversão” 

oferecida por esses processos - viajar, conhecer novas culturas, criar robôs “artísticos”, ensaiar movimentos - são 

alguns dos exemplos relatados que exemplificam o temo “divertido”. 
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A sequência de fala adiante, extraída da “EducDance”, expressa esse entendimento: 

 

Optimus Prime: sim, eu fiquei me gabando mais. Porque eu sei mexer em robôs e computador, agora. Eu “tô” tão 

feliz com a viagem que eu queria que fosse todo mês. Minha mãe fica dizendo para as amigas dela. Meu filho foi pra Minas, 
porque participa da robótica. Eu acho bom. Ela tem orgulho de dizer. O resgate é mais fácil, se eu fosse escolher queria 
participar outra vez da dança. Dá mais vergonha, mas é mais divertido. 

Bumblebee: em casa, eu fico tentando criar alguma coisa. Minha mãe também fica orgulhosa e eu fico só calado. 
Acho que era isso mesmo, mexer com robô eu já sei agora. Eu quero ficar. 

 

Os discursos adiante, retirados dos diálogos com a “RoboApolo”, reforça esse entendimento e indicam outras 

observações importantes. O relato do estudante R2-D2 mostra uma mudança significativa de sua participação nas 

atividades escolares. O jovem atribui esta mudança ao envolvimento nos projetos robóticos da escola. Esse fato 

pode fornecer indicações que as atividades causam um impacto positivo na vida dos estudantes e que as mudanças 

de comportamento, o aumento do interesse na rotina escolar, podem estar intrinsicamente vinculados às práticas de 

uma aprendizagem com significado. As atribuições vivenciadas podem despertar o interesse e proporcionar 

experiências de aprendizagens compartilhada e com sentido.   

Os discentes descrevem que o monitor de informática tem uma “atenção” para os seus desempenhos, 

acompanhando, inclusive, as notas dos envolvidos nos grupos de robótica. Outro dado interessante é que as famílias 

valorizam as atividades, permitindo a ida de seus filhos para os eventos.  

Tais afirmações podem ser percebidas nos trechos a seguir: 
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R2-D2: sim, eu quero continuar.  Eu melhorei muito porque antes eu era muito impossível, eu bagunçava 
todo santo dia. Ano passado, a minha mãe foi chamada umas oito ou nove vezes “pro” colégio. Toda vez eu 
era mandado “pra” casa pra só entrar com a minha mãe. Esse ano, após a robótica, ela não foi chamada 
nenhuma vez e até a minhas notas estão boas.  

C3PO: e também, ajudou muito porque o monitor cobra muito as notas da gente. Ele pega nosso boletim e olha 
tudo e diz sempre assim: - tem que melhorar. E, assim, todo mundo estuda. Também se não estudar a gente não 
aprende direito as coisas “pra” usar o kit e pra usar os materiais do laboratório de robótica, tem que ler também. 

R2-D2:  minha mãe disse que se eu sair da robótica eu não farei mais nada. Tipo, eu jogo bola e essas 
coisas, mas eu nunca pensarei em sair da robótica. 

C3PO: tipo, eu nem era tão assim apegada com a robótica, na verdade, mas depois que eu participei da 

primeira dança eu adorei. Meu pai explode de felicidade. 

BB-8: gostamos muito de participar e eu adorei conhecer novas pessoas. Conhecemos peruanos e aprendemos 
muita coisa até de outros kits. A gente aprendeu muita coisa para outros anos.  

 

Após a análise e cruzamentos dos dados, pôde-se organizar uma síntese das principais características 

extraídas da etapa de impactar, ou seja, conversar para além dos robôs. É uma espécie de filtro para auxiliar na 

compreensão das especificidades percebidas nesse momento da pesquisa.   

O quadro a seguir viabiliza a organização dessas informações: 
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CONVERSANDO  
SOBRE ROBÔS: 

IMPACTAR 
 

 
 

“EDUCDANCE” 

 
 

“ROBOAPOLO” 

DIFICULDADES E 
SOLUÇÕES 

“Presença de professor de Dança – vídeos da 
internet” 

“Falta de recurso financeiro – organização de 
rifas” 

“Presença de professor de Artes Visuais – 
vídeos da internet” 

“Falta de recurso financeiro – organização de 
rifas” 

PRESENÇA DE 
PROFESSORES DE ARTE 

 

“Necessária” 
“Contribui” 

“Qualificam os projetos” 

“Base do projeto de dança” 
“Indispensável” 

PERCEPÇÃO DAS AULAS 
DE ARTES 

“Usos do que é vivenciado nas aulas” 
 

“Sentiram falta de aulas práticas e 
envolventes” 

ARTE E ROBÓTICA 
 

“Ganhos” 
“Desafiante” 

“Bela combinação” 
“Estimulante” 

“Supimpa” 
“Perfeito” 

DESEJO DE 
CONTINUIDADE 

“Viagens” 
“Status” 

“Criar robôs com arte” 
“Conhecer pessoas e   

coisas novas” 
“Relado de motivação e orgulha pela família” 

“Mudança de comportamento” 
“Mais envolvimento e interesse nas aulas” 

“Relado de motivação e orgulha pela família” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 9 – Síntese das informações obtidas na etapa ‘Impactar’ 
Fonte: Arquivo da autora 



 253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESENHO AUTORAL XI – Entre impactos e validações. (Série percepções e andanças) Composição com reflexões a partir do meu olhar de 
observadora sobre as particularidades da fase “conversando para além dos robôs”. Fonte: Arquivo da autora 
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DESENHO AUTORAL XI – Entre impactos e validações. (Série percepções e andanças) 

- Ano 2017 

Técnica alternativa: lápis aquarelável, caneta hidrográfica e maquiagem sobre papel.  
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3.5.1. O que há de novidade? Outro nome, outras regras e intencionalidades 

 

“Não é se você ganha ou perde, mas o quanto se aprende que conta. ” 

                                                                                 (RoboCup Junior, site, 2016) 

 

A frase apresentada se encontra divulgada em uma das páginas oficiais do evento, sugerida como a síntese 

de preocupação da Liga Junior. Os processos educativos são mais relevantes do que os relatos das equipes nas 

diversas competições, de acordo com a proposta do evento. Em 2016, as regras da RoboCup Jr Dance (OnStage) 

são reformuladas e até o nome da modalidade é alterado. A partir do ano supracitado, a palavra dance é 

substituída pelo termo OnStage, ou seja, a dança se torna no palco. 

Esta mudança pode ser percebida como um ganho da competição, pois as limitações de ação causados pela 

palavra dança, agora são ampliados pelo termo no palco. O próprio edital das regras42 evidencia esta possibilidade 

de abrangência, quando exemplifica, de modo mais diversificado, as viabilidades de atividades sugeridas para as 

ações nos projetos a serem desenvolvidos pelas equipes, quando nos informa que: 

 

Desafia equipes a desenvolver uma performance criativa em palco usando robôs autônomos projetados, 
construídos e programados pela equipe. O objetivo é o de criar um desempenho robótico de 1 a 2 
minutos, que usa a tecnologia para envolver um público. O desafio é livre, o que significa que inclui toda 
uma gama de possíveis performances, por exemplo dança, contação de histórias, teatro ou uma 
instalação de arte. O desempenho pode envolver música, mas isso é opcional. As equipes são 
encorajadas para a serem criativas, inovadoras e divertidas, tanto na concepção dos robôs quanto na 
concepção do desempenho global (RULES ONSTAGE, 2016, p.1). 

                                                             
42 Disponível em: <http://www.cbrobotica.org/wp-content/uploads/onstage_2016.pdf > Acesso:12/02/2016 

http://www.cbrobotica.org/wp-content/uploads/onstage_2016.pdf
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Como foi evidenciado, as regras são definidas pela organização internacional e disponibilizadas no site do 

evento, grifadas em vermelho para chamar a atenção dos interessados. Alertam as equipes para que façam as 

mudanças necessárias e estudo das novas regras, enfatizando que as alterações foram realizadas para “aprofundar 

e ampliar os benefícios educacionais ao competir na RoboCup Junior” (Rules OnStage, 2016, p.1).  

Uma limitação para os participantes é que o texto das regras é disponibilizado, ainda, apenas em inglês. As 

traduções aqui apresentadas foram realizadas para uma melhor compreensão do leitor. Afirmamos que o material 

exposto foi devidamente apresentado à comissão do evento e se encontra em conformidade com os critérios da 

competição. 

Outra novidade destacável é sobre os processos avaliativos das apresentações. Na versão anterior, 2015, as 

notas eram atribuídas a partir de dois momentos: entrevista e apresentação em palco. A partir de 2016, foi incluída 

uma nova etapa para aferir a pontuação das equipes, denominada de apresentação técnica. Ainda falta, 

evidentemente, uma etapa avaliativa focada na “apresentação artística”. As notas são registradas em tabelas 

específicas do evento. Os novos modelos das tabelas de pontuação, acrescidos com a apresentação técnica, são 

impressos do site da organização.  

 A pontuação na nova versão é organizada nos três momentos expostos a seguir: 

 Desempenho OnStage (40% da pontuação total): performance de palco uma a dois minutos em que uma 

rotina de desempenho é julgada de acordo com critérios de criatividade, inovação e de entretenimento; 

 Demonstração técnica (30% da pontuação total): cinco minutos de demonstração para apresentar as 

capacidades de seus robôs ao público e em palco. As equipes precisam apresentar uma descrição técnica 

com as capacidades de seus robôs, descrevendo o que tem sido desenvolvido e demonstrar essa capacidade. 



 257 

Esta etapa será julgada por pelo menos dois juízes. Dois microfones estarão disponíveis para as equipes 

usarem. As equipes são encorajadas a produzir apresentações, vídeos ou o uso de música ou um comentário 

pré-gravada para acompanhar e ajudar com a sua técnica demonstração. Não há qualquer limitação quanto 

ao número de membros da equipa permitidos no palco; 

 Entrevista técnica (30% da pontuação total): 15 minutos entrevista entre a equipe e os juízes no qual todos 

robôs e programação são julgados com base em critérios técnicos. Criativa e inovação técnica serão aspectos 

recompensados com maior pontuação. Os juízes estão interessados em determinar a compreensão dos 

alunos sobre as tecnologias robóticas utilizadas. As equipes devem mostrar autenticidade e originalidade no 

que diz respeito aos seus robôs e desempenho nesta entrevista. Cada um dos membros da equipe deve estar 

preparado para responder perguntas sobre os aspectos técnicos de seu envolvimento no projeto do robô 

(RULES OnStage, 2016, p.2). 

 

Durante a edição nacional de 2016, realizada na cidade de Recife/PE, pude perceber as contribuições que 

essas alterações conferiram à modalidade. A convite da organização, pude participar dos processos avaliativos das 

equipes, e, assim, compreender a necessidades das alterações. Percebe-se que a inserção da apresentação técnica 

trouxe para o corpo de jurados condições para confronto de ideias e soluções apresentadas pelas equipes durante 

a entrevista. Muitas vezes, a apresentação dos artefatos robóticos/mecatrônicos no palco não viabiliza o alcance do 

entendimento da complexidade tecnológica pelo público. Daí a necessidade das entrevistas para que as equipes 

possam melhor apresentar as soluções tecnológicas criadas.  
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Nesse sentido, o acréscimo da apresentação técnica traz para o público, que não tem acesso às entrevistas, 

o entendimento de como os robôs foram projetados e construídos, focando as etapas de montagem e programação. 

As equipes também têm a possibilidade de apresentar ao público visitante as especificidades dos procedimentos 

artísticos, da caracterização dos materiais e de técnicas utilizadas nos processos. Outro ganho é a condição de 

confronto de ideias, o que foi dito na entrevista precisa ter coerência com as demais etapas avaliativas. Esse fato 

nos aponta a necessidade de se manter, diante das possiblidades, o mesmo corpo de jurado durante as três vias de 

pontuação. 

Elencamos, adiante, as principais alterações que refletem, mais intensamente, à concepção de visualidades 

interativas, a partir dos processos de projetar, construir e apresentar.  

Destaca-se que: 

● a demonstração técnica é uma nova atribuição às tarefas da equipe; 

● todos os membros de uma equipe primária têm que estar entre 11 a 14 anos de idade; qualquer membro 

de uma equipe secundária deve ser entre 15 a 19 anos de idade. Cada equipe poderá ter até quatro membros 

humanos, mantendo a quantidade de sois estudantes em ação no palco; 

● as performances com ‘segue faixa’ são desencorajados e não são permitidos para    equipes do secundário; 

● todas as equipes terão duas oportunidades para realizar sua apresentação perante os juízes (pelo menos 

três juízes). O mais alto desempenho marcado será usado; 

● o tempo de atuação em palco para a performance não pode ser menos que um minuto e nem ultrapassar 

dois minutos. Cada equipe terá um total de cinco minutos para o seu desempenho (montagem e 

apresentação). Um juiz inicia o cronômetro quando um membro da equipe colocar um pé no palco. A retirada 
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dos elementos do palco deve ser feita ao final, com um tempo adicional de apenas um minuto. O que somará 

um total de seis minutos para todo processo; 

● os robôs podem ser iniciados manualmente pelo contato humano (único contato permitido entre humano e 

robô durante a apresentação), interação sensor ou com controle remoto controlo no início do desempenho; 

● as principais penalidades são: exceder o tempo, movimento fora do limite de marcação, contato físico entre 

humano e robô, exceto o inicial, uso de robôs e temáticas já utilizados em versões anteriores do evento, sem 

modificações, uso de temática que aborde violência, tema militar ou incentive algum tipo de preconceito, algum 

aspecto da apresentação que possa causar danos não será permitido; 

 ● as documentações necessárias para o evento continuam as mesmas: TDP- projeto - contendo informações 

técnicas e temáticas abordadas pela equipe, porém, a confecção do pôster fica à sendo opcional;  

● a área de desempenho será marcada em uma área retangular de quatro por três metros para os robôs, com 

o lado quatro metros de frente para os juízes. Esta área é retangular dentro de um palco com um tamanho 

mínimo de cinco por quatro metros. As equipes estão autorizadas a utilizar o limite preto para identificar a área 

do palco. Membros humanos podem estar dentro e/ou fora da área marcada, mas deve manter a área de 

cinco por quatro metros. 

Percebeu-se que a mudança na área de desempenho fez com que as personagens humanas ganhassem 

mais espaço para a atuação. Agora há duas marcações, um espaço menor, para os robôs, e outro maior, para os 

humanos. Acredito que esta solução foi conferida para que as quedas dos artefatos robóticos/mecatrônicos fossem 

evitadas.  
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Em edições anteriores, a aproximação dos robôs nas extremidades do palco causava uma certa aflição no 

público e desconcentrava os estudantes. Os membros humanos voltavam sua atenção para o desempenho dos 

robôs e isso prejudicava suas atuações.   Acreditamos que a solução foi bastante proveitosa. 

A imagem a seguir ilustra uma melhor forma de entendimento das novas marcações do espaço de 

desempenho no palco:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 112:  Novas marcações do espaço de desempenho no palco/2016 
Fonte: http://www.cbrobotica.org/wp-content/uploads/onstage_2016.pdf  

 

http://www.cbrobotica.org/wp-content/uploads/onstage_2016.pdf
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O termo que compõe o título desse momento da pesquisa vem do campo tecnológico. De acordo 

com Pressman (2016, p.32) é uma palavra que representa uma das etapas importantes de projetos de programação, 

de software. 

Validar, tecnologicamente falando, compreende assegurar que o sistema de software atenda às reais 

condições do cliente. Averiguando se o produto final corresponde aos requisitos do usuário. A apropriação do termo 

validação, por essa pesquisa, envolve a etapa das considerações finais desse estudo. Indica, a partir das narrativas, 

análises e problematizações, informações sobre as visualidades interativas projetadas, construídas e apresentadas 

pelos estudantes da RMJP na competição RoboCup Jr Dance (OnStage). Preocupa-se, ainda, com a interpretação 

de possíveis impactos e interesses atrelados a esse percurso. 
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As escolhas dessa pesquisa foram ações difíceis de realizar. Fazer recorte das escolas, elencar imagens e 

os modos de averiguação dos possíveis discursos sobre as visualidades interativas e seus percursos para 

participação na competição RoboCup Jr Dance (OnStage), foi extremamente complexo e trabalhoso. Mas essa 

trajetória investigativa pode ser conceituada como prazerosa, esclarecedora, e, acima de tudo, 

provocativa.  Principalmente pelo desafio de construção de conhecimento de caráter científico, atrelando estudos 

com e a partir de imagens, essas, muitas vezes, extraídas de vídeos, a alguns princípios da Educação da Cultura 

Visual.  

Atento para o fato de não hierarquização das imagens utilizadas nessa pesquisa diante de outras 

consideradas mais relevantes e pertencentes à história da arte. São imagens que consolidam as vivências e 

interpretações dos sujeitos, validam os discursos e legitimam as análises problematizadoras. São, em sua maioria, 

registros dos processos de articulação entre os sujeitos, emanam as condições estabelecidas para a construção do 

conhecimento, e demandam, também, os acessos às ações “reais” das equipes. 

As tomadas de decisão para as alternativas que fiz foram conscientes, sabendo que muitas outras poderiam 

ser absorvidas, no tocante às imagens e modos de averiguação dos discursos, sobretudo dos possíveis processos, 

impactos e interesses dos sujeitos envolvidos.  

Contudo, é preciso manter o foco a partir das escolhas mais condizentes com os objetivos traçados. Sou 

ciente, também, que as interpretações e análises das narrativas não foram esgotadas por essa investigação. Muitas 

outras problematizações podem ser articuladas diante do cenário de participação de escolas da RMJP na competição 

supracitada. Esta condição me alerta para o fato de que outros estudos significados podem ser conferidos ao 

contexto dessa pesquisa. Em razão disso, as análises, aqui expostas, são fragmentos de possibilidades de 
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conclusões. Afirmo que não são e muito menos serão as finalizações de leituras em torno das produções de artefatos 

robóticos/mecatrônicos, encadeadas às ações de visualidades, teatralidades e musicalidades. 

Percebe-se que os objetivos traçados, a partir da dinâmica de integração da robótica em atividades 

pedagógicas, são vinculados aos discursos de conduzir diferentes condições de práticas e processos de ensinar e 

de aprender. Há uma grande quantidade de estudos que atribuem características relevantes e positivas a esse 

contexto. Projetos robóticos no espaço escolar podem estabelecer mudanças de comunicação entre os sujeitos 

envolvidos. Ampliando as possibilidades na execução de tarefas e gerando condições de incluir diversas habilidades 

e competências. Busca-se, nesse contexto de aprendizado, que estudantes e professores mesclem suas funções. 

O coletivo é destacado como alternativa de qualificação das atividades desenvolvidas, compreendendo “erros” como 

parte do processo de aprendizagem.   

Nesse percurso, os aprendizes questionam professores de outros campos de conhecimento (disciplinas) para 

que possam auxiliar a encontrar soluções mais indicadas para as problemáticas propostas. Como no caso das 

propostas direcionadas pelas regras da competição em estudo, podendo gerar motivação e entusiasmo dos 

envolvidos a partir da oportunidade de manipular ferramentas tecnológicas, com interesse, empenho e curiosidade.   

Alinhar arte e robótica é uma condição favorecedora para o alcance dos objetivos referentes à pontuação na 

modalidade do evento. A Robótica Educacional, em acordo com a prática elucidada anteriormente, configura-se 

como uma alternativa de caráter multidisciplinar. Pelo fato de possibilitar e fomentar a integração de elementos de 

diferentes campos de estudo. Oportunizando condições para a rever e reconduzir práticas de relações e funções 

estabelecidas socialmente para o docente e o discente. 
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Os discursos idealizados das particularidades atribuídas às conexões entre robótica e educação, podem ser 

validados e alcançados quando as práticas das ações seguem os “moldes” condicionantes para isso. 

No tocante às atividades conduzidas na RMJP, observou-se diferentes “interesses” para a implementação e 

realização de projetos vinculados à Robótica Educacional. Percebe-se que as imagens registradas nos processos 

de projetar, construir e apresentar visualidades interativas, atreladas aos discursos orais dos estudantes, apresentam 

elementos de diferentes conceitos sobre o contexto supracitado. Evidenciam interpretações sobre a autonomia como 

condição para o “sucesso” dos projetos robóticos.  

Observamos que a autonomia, descrita e esperada pela competição, configura-se em diferentes versões nas 

escolas estudadas. Pode-se afirmar que ao projetar, construir e apresentar, artefatos robóticos/mecatrônicos e suas 

possíveis visualidades interativas, as escolas que conduzem suas atividades a partir da dinâmica da autonomia, 

alcançam melhores posições nas avaliações da competição. Os estudantes que têm livre acesso às escolhas e 

decisões são “donos’, de fato, das ações e criações. Essas averiguações são percebidas a partir das etapas de 

avaliação na competição, durante as entrevistas e na apresentação, os alunos sabem conduzir e as explicações e/ou 

ajustes nos projetos. 

Do mesmo modo que, alunos sem autonomia nas práticas educativas ligadas à criação de visualidades 

interativas, não apresentam condições que reflitam a autoria dos projetos e suas ações, refletindo, diretamente, na 

pontuação do grupo. O histórico de participação das equipes também mostra essas afirmações, pois a equipe que 

gera possibilidades de autonomia nos estudantes vem se destacando nas participações na modalidade. Vale 

salientar que, durante as visitas realizadas nas escolas, e em uma das escolas, especificamente, poucos momentos 
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foram registrados dos estudantes como protagonistas da etapa de construção e programação dos dispositivos 

mecatrônicos e robôs. 

Nas equipes que oportunizam condições para criar os problemas e buscar possíveis soluções, os estudantes 

se sentem representados pelas temáticas e visualidades interativas concebidas.  As equipes apresentam diferentes 

critérios para escolha temática, variando entre a preocupação em “inovar” ou “valorizar” a cultura local. Esta demanda 

é caracterizada como “complexa”, pois os estudantes demostram dificuldades para estabelecer escolhas que 

conectem as musicalidades às temáticas dos projetos robóticos. 

Verificou-se, também, que a prática de caracterização dos robôs permite e incentiva o uso de materiais 

alternativos, pois os recursos tecnológicos utilizados nas escolas da RMJP têm um caráter “provocativo”, no que se 

refere a processos de criação. As peças são soltas, sem instruções impostas e pré-estabelecidas, o que facilita a 

inventividades dos usuários. Os projetos robóticos são qualificados, a partir das especificidades das regras, aos 

agregarem soluções pensadas e concebidas além das indicações e uso de kits fabricados. A característica de 

“flexibilidade” atribuída aos kits robóticos são, de acordo com a empresa e a oralidade dos estudantes, oportunizam 

a “facilitação” para alcance das metas. 

Os interesses da empresa, a partir dos que denominaram “cenário de criatividade livre”, estão atrelados às 

possibilidades pedagógicas e comerciais de venda e no aumento de diferentes usuários para seus kits. O uso dos 

materiais robóticos em diversos cenários gera “qualificações” aos produtos da empresa. A competição é vista como 

um desafio, pois extrapola os objetivos iniciais de idealização dos kits, propiciando alternativas de adaptações para 

“atender” aos requisitos criados pelos estudantes em seus projetos de dança com robôs. 
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Ainda sobre a esfera da autonomia, a pesquisa mostrou que os estudantes que praticam suas ações com 

protagonismo nas ações dos processos de projetar construir e apresentar visualidades interativas dos artefatos 

robóticos/mecatrônicos vinculam seus interesses às oportunidades de criar problemas e traçar soluções. Os 

discentes que não comungam de vivências com essas atitudes, têm seus interesses alinhados às possibilidades de 

alcance de “visibilidade” por “status” entre os pares na escola. Almejam, ainda, o acesso aos espaços e materiais 

robóticos, além da participação em viagens durante a competição. Outro interesse percebido é a participação das 

equipes em entrevistas nos programas locais de TV, rádio e/ou jornais. As imagens das propagandas das atividades 

robóticas da PMJP elucidam e reforçam a ideia de valorização das visualidades interativas como mecanismos de 

divulgação, marketing, de suas ações e investimentos.  

A presença da arte, atrelada às ações da competição, agregam outras características para o evento: atrai 

público e traz uma dimensão de visibilidade e valorização por visitantes não envolvidos no contexto tecnológico da 

robótica. Expandindo as relações entre público e competidores, além de favorecer diálogos significativos entre 

diferentes campos de conhecimentos. Vale salientar que a modalidade de dança com robôs (no palco) é a única que 

possui um espaço disponível, com cadeiras enfileiradas para a apreciação do público. 

Para os estudantes e tutores das equipes, a participação dos professores de Artes Visuais e de Dança é 

dimensionado como “positivo”, “necessário”, atribuindo qualificação e melhorias nas atividades, principalmente nas 

demandas das teatralidades, visualidades e musicalidades. Os estudantes afirmam um maior interesse nas aulas de 

Artes Visuais, uns alegam utilizarem as práticas vivenciadas e outros enfatizam a necessidade de aulas mais 

participativas. Esta preocupação reforça o entendimento da atuação significativa dos estudos visuais nas demandas 

de inventividades das equipes. A ausência de professores de Artes Visuais e de Dança, como parceiros nos projetos, 
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é vista como uma “dificuldade” enfrentada pelas equipes. Outro problema apontado é a falta de “recursos financeiros” 

para a construção dos artefatos e suas visualidades interativas. 

Para o evento, a presença da arte se consolida como um veículo “atrativo” e de “complementação” das 

produções tecnológicas, pois estes se sobressaem às criações artísticas. Apesar dessa valorização complementar, 

profissionais das artes não participam das concepção e organização do campeonato. Não se detectou uma política 

atrativa para envolver os professores de artes nas escolas engajadas com os projetos de robótica. 

Sobre a participação dos estudantes nesses processos educativos, afirma-se que há “melhorias” no 

comportamento e envolvimentos dos discentes. Os familiares apoiam e enxergam a participação como uma 

oportunidade de “mudança” de seus filhos, quanto aos interesses com a escola. 

Alinhar ARTE e ROBÓTICA, em projetos educativos, é uma prática apreendida com diferentes “olhares” 

pelos estudantes. “Ajudar”, “solucionar”, “qualificar” e/ou “melhorar” são verbos assinalados pelos alunos, a partir da 

relação entre arte e robótica. Para eles, esta é uma “bela combinação”, trazendo “ganhos” para todos. 

Essa pesquisa nos mostra o quanto a concepção e a execução de projetos educativos, em consonância com 

a arte e a robótica, direcionados, ainda, aos contextos de eventos de competição, podem fomentar diferentes vias 

de discursos e saberes. Evidentemente, essa pesquisa não esgota as diversas possibilidades de estudos a partir 

dos contextos de relação entre as Artes Visuais e seu ensino, Robótica Educacional e as competições robóticas. 

Outros questionamentos podem ser importantes motes de reflexão e pesquisa, tais como: como acontece a relação 

entre a educação e a robótica em outros campeonatos? Como os professores de Artes veem os projetos robóticas 

nas escolas? Como o ensino privado pratica atividades robótica em parceria com as artes? Como as outras 
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modalidades da RoboCup, da CBR, OBR e MNR podem relacionar artes e robótica? Entre outras possibilidades 

investigativas. 

No processo de projetar, construir e apresentar artefatos robóticos/mecatrônicos, resultando em visualidades 

interativas nas competições da RoboCup Jr Dance (OnStage), as equipes da RMJP estabelecem diferentes 

processos de construção de conhecimento. A Educação da Cultura Visual exerceu um desempenho importante 

nessa investigação, pois foi um recurso indispensável nas análises e problematizações das narrativas da trajetória 

das equipes. Contribui para uma compreensão crítica das dinâmicas dos posicionamentos observados. Oportunizou 

condições de entendimento e valorização das visualidades interativas produzidas pelos grupos no campo das 

relações entre a arte e a Robótica Educacional.  Ressaltamos que estudos investigativos, que analisam imagens e 

artefatos, pode, ainda, fomentar espaços de reflexão acerca das questões políticas, sociais e culturais.  Podem 

provocar mudanças que atendam, de modo efetivo, às necessidades e expectativas dos estudantes, focados nos 

processos significativos de ensino e de aprendizagem. 

Reforço, ainda, o alcance que a criação de imagens autorais, a partir da lógica de alguns princípios da 

A/r/tografia, assumiu durante as idas e vindas nessa busca do entendimento da temática em questão. Traçar linhas 

e formas me proporcionou construir relações, reflexões e análises de modo extremamente prazeroso e significativo. 

Essas visualidades autorais são tradutoras de uma caminhada intensa e desafiante de pesquisa, compartilhadas 

para fomentar relações e interpretações diversas... 
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Quadro dos nomes, codinomes e funções dos entrevistados e dos locais e datas das entrevistas e grupos 
focalizados. As escolhas dos nomes são homenagens a famosos robôs da história do cinema. 
 

APÊNDICE 2   
 

Nomes/codinomes Função Local Data 

Coordenação RE/PMJP Coordenação robótica PMJP 12/04/2015 
Cabral Coordenadora da RoboCup  Jr.Dance 

(OnStage)/CBR 
Centro de Convenções de Uberlândia/MG 30/10/2015 

 
PRADO, J. Um dos idealizadores do Kit Alfa 

Mecatrônica/PETE 
Centro de Convenções de Uberlândia/MG 31/10/2015 

 

Sonny/ filme: Eu, robô, de 2004 Monitor de informática EMEF Apolônio Sales de Miranda 19/10/2015 

T-800/ filme: Exterminador 
do futuro de 1984 

Monitor de  informática 
 

EMEF Moema Tinoco 19/10/2015 
 

Wall-E/ filme: Wall-E de 2008 Professor de Dança EMEF Apolônio Sales de Miranda 19/10/2015 

Ava/ filme: Ex_ Machina de 2015 Professora de Artes visuais EMEF Moema Tinoco 19/10/2015 

Optimus Prime/ filme: 
transformers de 2007 

Estudante -EMEF Moema Tinoco 
-Centro de Convenções de Uberlândia/MG 

25/08/2015 
10/10/2015 
30/10/2015 
01/11/2015 

Bumblebee/ filme: 
Transformers de 2007 

 

Estudante -EMEF Moema 
Tinoco 

-Centro de Convenções de Uberlândia/MG 

25/08/2015 
10/10/2015 
30/10/2015 
01/11/2015 

BB-8/ filme: Star Wars de 1977 
 

Estudante -EMEF Apolônio Sales de Miranda 
-Centro de Convenções de Uberlândia/MG 

 

27/08/2015 
13/10/2015 
30/10/2015 
01/11/2015 

C-3PO/ filme: Star Wars de 1977 Estudante -EMEF Apolônio Sales de Miranda 
-Centro de Convenções de Uberlândia/MG 

 

27/08/2015 
13/10/2015 
30/10/2015 
01/11/2015 

R2-D2/ filme: Star 
Wars de 1977 

Estudante -EMEF Apolônio Sales de Miranda 
-Centro de Convenções de Uberlândia/MG 

 

27/08/2015 
13/10/2015 
30/10/2015 
01/11/2015 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS– MESTRADO 

 
 Mestranda: Rosângela Pacífico Matias 

Orientador: Erinaldo Alves do Nascimento 
 

Título da pesquisa: VISUALIDADES INTERATIVAS DOS ROBÔS  
PARAIBANOS NA ROBOCUP JR. DANCE (ONSTAGE) 

 
ROTEIRO PARA OS PROFESSORES ENVOLVIDOS NO PROJETO:  

 
Escola representada:  
Local da entrevista:                                         Data:                                Nome:                                                        Adulto: ( )   
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A COORDENAÇÃO DA ROBÓTICA EDUCACIONAL DA RMJP 
 

1. Como é feita a seleção dos profissionais para atuarem na robótica pedagógica? 
2. Como se dá o planejamento das aulas, horários, encontros com os alunos na escola? 
3. Qual o local de trabalho dos profissionais em robótica nas escolas e existe algum processo de formação 
específica e continuada para esses profissionais? Caso exista uma formação específica de robótica, os 
professores das escolas também podem ter acesso? 
4. Existem projetos específicos que envolvam a robótica nas escolas e encontros para elaboração e prática 
desses projetos? 
5. Como se dá o processo de interação Monitor-professor-alunos no cotidiano das escolas? 
6. Existe manutenção dos recursos utilizados e também do próprio ambiente de trabalho dos monitores de 
informática?  
7. Todas as escolas da REDE MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA têm acesso às aulas de robótica? A partir de que 
ano do Ensino Fundamental as de robótica fazem parte do cotidiano escolar? 
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APÊNDICE 3 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS– MESTRADO 

 
 

Mestranda: Rosângela Pacífico Matias 
Orientador: Erinaldo Alves do Nascimento 

 
Título da pesquisa: VISUALIDADES INTERATIVAS DOS ROBÔS  

PARAIBANOS NA ROBOCUP JR. DANCE (ONSTAGE) 
 

Escola representada:  
Local da entrevista:                                         Data:                                Nome:                                                        Adulto: ( )   
 

  
ROTEIRO PARA OS PROFESSORES DE DANÇA ENVOLVIDOS NO PROJETO:  

 

 
1. FORMAÇÃO E FUNÇÃO NA ESCOLA: 
2. COMO SUA ÁREA ESTÁ PRESENTE NO PROJETO? 
3. EXISTEM CONTRIBUIÇÕES NESSA PARCERIA? QUAIS? 
4. COMO A PERFORMANCE (COREOGRAFIA) FOI PENSADA? 
5. QUAIS OS CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DA APRESENTAÇÃO CÊNICA? (TEMA, DIMENSÃO DO PALCO, 

TEMPO, ELEMENTOS, CRIANÇAS) 
6. COMO VOCÊS SE ENCONTRAM PARA PREPARAR A APRESENTAÇÃO? (LOCAL E AGENDA) 
7. VOCÊ PERCEBE MUDANÇA NA PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES DA EQUIPE NAS PRÁTICAS DE SUAS 

AULAS? 
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APÊNDICE 4 
                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS– MESTRADO 

 
 

Mestranda: Rosângela Pacífico Matias 
Orientador: Erinaldo Alves do Nascimento 

 
Título da pesquisa: VISUALIDADES INTERATIVAS DOS ROBÔS  

PARAIBANOS NA ROBOCUP JR. DANCE (ONSTAGE) 
 
Categoria representada:  
Local da entrevista:                                         Data:                                Nome:                                                        Adulto: ( )   
 

DADOS DA ENTREVISTA COM A COORDENAÇÃO NACIONAL DO  
ROBOCUP JR. DANCE: 

 
 

1. O que você acha os objetivos da categoria RoboCup Jr Dance (OnStage)?  
2. Como você percebe a presença da arte na competição? 
3. Como são avaliadas as visualidades e as interações em palco? 
4. Como pode ser percebido as interações entre as artes e as tecnologias no evento? 
5. Como se dá a participação e envolvimento do público nesse tipo de competição? 
6. É possível perceber mudanças na autonomia e na socialização dos participantes da competição? 
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APÊNDICE 5 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS– MESTRADO 

 
 

Mestranda: Rosângela Pacífico Matias 
Orientador: Erinaldo Alves do Nascimento 

 
Título da pesquisa: VISUALIDADES INTERATIVAS DOS ROBÔS  

PARAIBANOS NA ROBOCUP JR. DANCE (ONSTAGE) 
 

Representante/função no projeto:  
Local da entrevista:                                         Data:                                Nome:                                                        Adulto: ( )   
 
                                                 

ROTEIRO PARA CRIADOR DO KIT ALFA MECATRÔNICA: 
 
 

 
1. O KIT FOI CRIADO PARA PROVOCAR O PROCESSO CRIATIVO? 
2. COMO SE DEU A ESCOLHA DAS CORES E FORMATOS DAS PEÇAS (METÁLICAS) DO KIT? 
3. COMO A EMPRESA PERCEBE AS RELAÇÕES ENTRE AS ARTES E A ROBÓTICA NA COMPEIÇÃO?        
4. O KIT OFERECE POSSIBILIDADES DE INTERFERÊNCIA COM OUTROS MATERIAIS? 
5. O KIT É CONCEBIDO COM A COLABORAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO CAMPO DAS ARTES VISUAS (ARTISTAS, 

DESIGNERS, etc.)? SE SIM, DE QUE MANEIRA? 
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APÊNDICE 6 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS– MESTRADO 

 
 

Mestranda: Rosângela Pacífico Matias 
Orientador: Erinaldo Alves do Nascimento 

 
Título da pesquisa: VISUALIDADES INTERATIVAS DOS ROBÔS  

PARAIBANOS NA ROBOCUP JR. DANCE (ONSTAGE) 
 

ROTEIRO PARA OS PROFESSORES ENVOLVIDOS NO PROJETO:  
 
Escola representada:  
Local da entrevista:                                         Data:                                Nome:                                                        Adulto: ( )   
 

NOME, FORMAÇÃO E FUNÇÃO NA ESCOLA: 
 

1. Como sua área está presente no projeto? 
2. Quais os critérios para elaboração da construção dos robôs? (tema, dimensão do palco, tempo, elementos, crianças) 
3. Como vocês se encontram para preparar os materiais?  
4. Existem outras atividades na escola em que as artes visuais e a robótica sejam parceiras? Quais? 
5. Qual a sua opinião sobre as possíveis contribuições dessa relação entre as artes visuais e a robótica? 
6. Qual a sua opinião sobre a harmonia entre a visualidade dos robôs e o tema escolhido? 
7. Você utilizou, de alguma forma, imagens para auxiliar no processo de construção dos robôs com os discentes? Quais? 

           você acredita que os conhecimentos vivenciados durante a sua formação (artes) foram importantes     
           para auxiliar nesse processo? Por que? 

8. Você percebeu alguma mudança nas crianças que participam do projeto em relação à atuação nas aulas de artes? Qual? 
9. Qual a sua opinião sobre a relação do projeto com a vivência dos discentes? A apresentação da dança com robôs representa o 

cotidiano dos estudantes da escola? 
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APÊNDICE 7 
 

Universidade federal da Paraíba 
Universidade federal de Pernambuco 

Programa de pós-graduação em artes visuais– mestrado 
 

Mestranda: Rosângela Pacífico Matias 
Orientador: Erinaldo Alves do Nascimento 

 
Título da pesquisa: Visualidades interativas dos robôs  

Paraibanos na Robocup Jr. Dance (onstage) 
 

Escola representada:                                           
Local da entrevista:                                         Data:                                Nome:                                                        Adulto: ( )   
 

Roteiro para o tutor da equipe: 
 

1. Qual a sua formação e função na escola? Qual o nome da equipe e há quanto tempo existe? 
2. Qual a motivação inicial para formar e inscrever um grupo de dança com robôs no campeonato? 
3. Por que e como se deu a escolha da categoria dança com robôs? Existem outras áreas de conhecimento envolvidas no projeto? Quais? 
4. Como se deu o envolvimento de outros profissionais da escola no projeto? Como foi a estratégia para formação da equipe? 
5. Quais as funções dos membros da equipe? Como foi feita a distribuição das tarefas? (robôs, programação, outros elementos do paldo 
e coreografia) 
6. As habilidades dos discentes são consideradas nesse processo de escolha? Existe a participação do professor de artes visuais (ou 
outra habilidade) no projeto? Qual a sua contribuição? 
7. Qual a sua opinião sobre a presença da arte nas atividades do projeto? De onde vêm os recursos materiais e outros gastos do projeto? 
A escola auxilia com materiais? 
8. Como a temática foi escolhida? Quem participou da escolha? Como ocorre a rotina para a prática do projeto? (encontros e organização 
da agenda) 
9. Houve algum obstáculo durante o percurso de produção? Como foi solucionado e por quem? Os familiares das crianças dizem algo 
sobre o projeto? 
10. Em sua opinião, quais situações poderiam favorecer o andamento de outros projetos envolvento a participação de equipe de dança 
com robôs em campeonatos da área? 
11. Você acredita que sua experiência em campeonatos de robótica facilitou colocar em prática as ações para a participação na versão 
2015 da dança com robôs? Por que? 
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APÊNDICE 8 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS– MESTRADO 

 
 

Mestranda: Rosângela Pacífico Matias 
Orientador: Erinaldo Alves do Nascimento 

 
Título da pesquisa: VISUALIDADES INTERATIVAS DOS ROBÔS  

PARAIBANOS NA ROBOCUP JR. DANCE (ONSTAGE) 
 

ROTEIRO GRUPO FOCAL  
Temas: Planejamento (projetar), construção, apresentação dos robôs para participação na competição RoboCup Jr Dance 
(OnStage); expectativas, impactos e críticas sobre o processo.  
 
 

1° encontro/momento: conversando sobre robôs 
 julho/agosto de 2015  

PROJETAR 
 
 
Objetivo: apresentar os motivos de realização dos encontros e da pesquisa, realizar uma apresentação dos membros do grupo 
e averiguar como foram planejadas as ações dos projetos robóticos. 

 
Questões 

 
Apresentação 

1. Nome e idade de cada participante 
2. Local de moradia e com quais pessoas 

 
Formação da equipe 
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1. Como você soube da criação do grupo de robótica da sua escola? 
2. É a primeira vez que você participa? 
3. Qual era a sua expectativa ao buscar fazer parte do grupo de dança com robôs? Estão sendo atendidas? 
4. Todos podem dar sugestões? Como são os encontros para organização do projeto? 

 
Temática e musicalidade 

1. Como se deu a escolha do tema? (A escolha foi feita por temas mais conhecidos, universais ou o tema representa algo 
mais focado na equipe? Quem pôde sugerir? Houve pesquisa em vídeos, sites, etc.? O tema tem referência com a 
comunidade ou a vivência do grupo?) 

2. O que você acha do tema da equipe? Sente-se representado? (Para quem não se sente representado, se pudesse 
escolher, qual tema seria sua opção?)  

3. Como a música foi escolhida? A música lhe representa?  
 

Visualidade e teatralidade  

4. A apresentação dos robôs será uma dança ou uma encenação? Tem a ver com a música? (Quem escolhe e por quais 
motivos?) 

5. Haverá algo no palco além de robôs e humanos? (Existe critério para a escolha do tamanho, aparência e cores dos 
robôs?) 

6. Como foi organizada a interação de vocês com os robôs no palco? O que serviu de roteiro para os movimentos dos 
robôs? (Quem está envolvido nessas escolhas e na atuação com robôs?) 

7. Como foi a escolha do figurino da equipe e dos outros elementos do palco? 
8. As equipes utilizarão projeção de vídeo durante a apresentação? 9Por qual motivo? De quem foi a ideia? O que 

retratará? E quem fez a edição?) 
5. Em algum momento as aulas de artes visuais, ou de outras disciplinas, foram importantes para esse processo de 

planejamento de robôs? 
 
 

2° encontro/momento: conversando com Robôs  
setembro/outubro de 2015   

CONSTRUIR 
 

 
Objetivo: averiguar os processos da etapa de construção dos robôs a partir do projeto elaborado pelas equipes. 
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Questões 
 
Organização das atividades 

1. Quais as funções na produção dos robôs? Quem faz o quê? Como são escolhidas as atribuições dos participantes da 
equipe? 

 
Produção 

1. Quais os recursos materiais utilizados na construção de robôs?  
2. O kit de robótica foi suficiente para se colocar em prática as ideias pensadas pelo grupo? Precisou de outros materiais? 

(Houve adaptação dos kits, agregando objetos, materiais ou criação de novos dispositivos?) 
3. Quais técnicas artísticas são utilizadas no processo de construção dos robôs, colagem, pintura, etc.? 
4. Baseou-se em alguma imagem ou outro tipo de referência para construir os robôs? 

 
Processos e mudanças 

5. Houve algum obstáculo para construir os robôs em relação ao que foi projetado? Como foi resolvido?  
6. Em algum momento as aulas de artes visuais foram importantes para esse processo de construção de robôs? 

 
 

3° encontro/momento: conversando a partir dos robôs  
29/10 a 01/11 de 2015 

APRESENTAR 
 
 

Objetivo: perceber aspectos importantes dos processos da etapa de apresentação construção dos robôs a partir do projeto 
elaborado pelas equipes. 

 
Questões 

 
Interação no palco 

1. O que você achou da apresentação dos robôs? Como foi a sincronia nas interações entre robôs, humanos, acessórios 
e a musicalidade durante as apresentações?  

2. Houve algum imprevisto no palco? (Os robôs foram executados? Houve sincronia? Como foi solucionado?) 
3. Como os robôs foram acionados no palco? 
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Imprevistos e alterações 

1. Sentiram a necessidade de alteração ou trouxeram ideias para novos projetos? 
2. O que vocês sentiram durante as apresentações no campeonato? 
3. Em algum momento as aulas de artes visuais ou de dança foram importantes para esse processo de apresentação dos 

robôs? 
 

 
4° encontro/momento: conversando para além dos robôs 

01/11/2015 
IMPACTAR 

 
 

Objetivo: observar e registrar perceber aspectos importantes elencados na etapa após a participação na competição. 
 

Questões 
 
Participação e alcance das expectativas 

1. Suas expectativas foram atendidas após a vivência com os grupos de robôs? 
2. Quais mudanças aconteceram na sua vida após o envolvimento com os grupos de robôs? (Os seus familiares falam a 

algo sobre a participação de vocês no grupo?) 
3. Gostariam de continuar participando de campeonatos de dança com robôs? Por quê? 
4. É legal juntar arte e robótica? Por quê? 
5. O que vocês acham das aulas de artes visuais e de dança depois de participarem desse projeto? 

 

Finalização: agradecimento e agendamento para o retorno dos dados coletados durante as etapas do grupo focal 
para os envolvidos.                             
 

 
 
 

João Pessoa, _________ de ________________________ de 2015. 
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SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA  
 
Ilmos. Srs (as)  
 
Da Secretaria de Educação e Cultura da rede Municipal de João Pessoa 
  
Eu, Rosângela Pacífico Matias, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, da Universidade 
Federal da Paraíba e Universidade Federal de Pernambuco, Linha de Pesquisa: Ensino de Artes Visuais no Brasil, 
sob orientação do Prof. Dr. Erinaldo Alves do Nascimento, venho solicitar a V. Sa. a autorização para coleta de dados 
nas instituições E.M.E.F. Apolonio Sales de Miranda e Moema Tinoco, com a intencionalidade de realizar pesquisa 
para a Dissertação de Mestrado, intitulado “VISUALIDADES INTERATIVAS DOS ROBÔS PARAIBANOS NA 
ROBOCUP JR DANCE (ONSTAGE)”.  
O objetivo da pesquisa problematizar, a partir de narrativas e análises, o processo educacional de projetar, construir 
e apresentar o artefato robótico/mecatrônico na modalidade RoboCup Jr (OnStage), bem como os impactos gerados 
nos sujeitos envolvidos diretamente na ação (estudantes, professores de Artes Visuais, coreógrafos e monitores de 
informática do Ensino Fundamental da RMJP). Os dados serão coletados por intermédio de grupos focais, de 
entrevistas, de registros visuais e audiovisuais, de anotações e de observações etnográficas. 
Comprometo-me a disponibilizar os dados resultantes da pesquisa, juntamente com a Dissertação de Mestrado, a 
RMJP e as instituições escolhidas.  
Agradeço a atenção e colaboração para a realização dessa pesquisa.  
 
Atenciosamente,  
 
______________________________________  
Rosângela Pacífico Matias 
João Pessoa, 20 de abril de 2015.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (CCHLA) 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS – UFPB/UFPE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

CESSÃO DE DIREITOS SOBRE DEPOIMENTO ORAL (entrevista informal e aulas observadas), ESCRITA (questionário)  

E AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGENS (fotografia e vídeo). 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar na pesquisa referente ao projeto “Visualidade interativa dos robôs 

paraibanos na RoboCup Jr.Dance (OnStage)”, desenvolvido por Rosângela Pacífico Matias, mestranda do Programa de mestrado em 

Artes Visuais UFPB/UFPE. A minha participação nesta pesquisa poderá ser por entrevista, questionário ou pela participação dos 

responsáveis durante momentos das produções em robótica nas escolas, na qual serão feitos diário de campo (anotações sobre 

observações) durante todo processo, bem como registros por meio de máquinas fotográficas e gravação em vídeo e áudio 

(entrevistas orais). E por declarar ter total confiança no investigador, libero a utilização destas imagens (seus respectivos negativos 

e vídeos) e/ou relatos (totais ou parciais) obtidos a partir de questionários e entrevistas, para fins científicos e de estudos (livros, 

artigos, slides e transparências), em favor dos pesquisadores, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que 

resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos 

(Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 

5.296/2004). 
 
Fui prevenido(a), ainda, de que a pesquisa é orientada pelo Prof. Dr. Erinaldo Alves do Nascimento (DAV/UFPB), a quem 

poderei contatar ou consultar a qualquer momento que julgar necessário por meio do telefone nº 83 – 98873-0783 ou pelo e-mail 

erinaldo_alves@hotmail.com.  

 Asseguro que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e 

com a finalidade exclusiva de contribuir para o sucesso da pesquisa. Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, 

de modo geral, é conhecer como são as visualidades dos robôs produzidos pelas equipes da PMJP para o campeonato RoboCup Jr. Dança-

LARC/CBR e como esse processo se dá em prática. 

Fui também esclarecido(a) que a minha colaboração se fará de forma anônima e que o acesso e a análise dos dados coletados se 

farão apenas pela pesquisadora ou seu orientador. Após a defesa pública da pesquisa, o acesso ocorrerá mediante a leitura da dissertação. 
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Fui ainda prevenido(a) de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo para meu acompanhamento 

ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos.   

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste documento, como preconiza a resolução 196/196 do Ministério da Saúde e a 

Resolução N. 01/2001, do CONSEPE/UFPB. 

                                                             

 

  João Pessoa/PB, ____ de _________________ de 2015. 

 

Assinatura do(a) participante e responsável: ___________________________________  

Assinatura do(a) pesquisador(a): _________________________________  
Dados da Pesquisadora: 

Nome: Rosângela Pacífico Matias  

Endereço: Rua: Cecília Rodrigues Siqueira, 200/ap 104 Atlanta IV – Bancários – CEP: 58051-830 

Telefone: (83) 981392218 

Endereço eletrônico: rosartematias@gmail.com 
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