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Introdução 

Os robôs estão cada vez mais presentes no 
nosso cotidiano, e associados a uma enorme 
diversidade de funções. A Robótica pode ser definida 
como um conjunto de conceitos de mecânica, 
cinemática, automação, informática e inteligência 
artificial, envolvidos no funcionamento de um robô

1
. É 

a ciência dos sistemas que interagem com o mundo 
real com uma pequena ou com nenhuma intervenção 
dos humanos

2
. Ela está em expansão e é 

considerada multidisciplinar, aplicando-se 
conhecimentos de microeletrônica, engenharia, física, 
matemática, inteligência artificial, além de possíveis 
aplicações em química (reações químicas, 
simulações) entre outros. 

Nosso objetivo é o uso da robótica 
pedagógica para discutir conceitos relacionados à 
tabela periódica em nível médio de ensino, 
desenvolvendo e trabalhando em sala de aula, com 
Robô Interativo Tabela Periódica (RITP) utilizando a 
interface (comunicação computador/robô) Cyberbox 
por meio da linguagem computacional Logo. 

Resultados e Discussão 

A aplicação do robô foi realizada em turmas 
de ensino médio de duas escolas públicas na cidade 
de Goiânia - GO. O robô utilizado é apresentado na 
Figura 1. É um robô imóvel que interage com o sujeito 
a partir de comandos/ordens em que há o 
acendimento de lâmpadas de acordo com famílias e 
tendências da tabela periódica. 

Em ambas as situações a coleta de dados foi 
realizada por meio de filmagens digitais e aplicação 
de questionários, que versavam sobre a relação com 
os robôs e seu funcionamento e de aspectos 
relacionados aos conceitos trabalhados. 

 
Figura 1 - Versão RITP  

Quando questionados sobre o que é 
necessário para a construção de um robô em geral, 
mais de 70% dos alunos responderam que bastavam 
fios, placas de informação e um computador. Mesmo 
após a apresentação, muitos deles ainda tiveram 

dificuldade em entender o funcionamento do robô. 
Ainda está muito arraigada a visão de robôs que se 
movimentam ou aqueles presentes na mídia. Porém, 
as respostas mostraram que a aplicação foi efetiva 
em instruí-los sobre a construção e as características 
de um robô e as possibilidades construí-lo com 
materiais alternativos. 
 Quando questionados sobre a função do 
computador e da placa utilizadas no robô 
apresentado em sala de aula, 60% dos alunos 
entenderam que o computador ou o software passa 
informações para a placa (Cyberbox) e essas 
informações, podem ser repassadas por meio de fios 
até o Robô, acendendo as lâmpadas. 20% 
responderam parcialmente, não mencionando os fios 
ou o robô, ou ainda, relacionando a energia gerada 
na tabela com o comando no teclado. No entanto, 
20% dos alunos não conseguiram realizar nenhum 
tipo de relação entre os componentes do RITP. 
 Quando perguntados em relação aos 
conceitos existentes na tabela periódica, observamos 
que os alunos recorriam aos comandos do robô, no 
computador, o que é um sinal positivo de interação 
com a ferramenta tecnológica. Quase todos repetiam 
os comandos para observarem o robô responder por 
meio de suas lâmpadas. Outros alunos reconheciam 
alguns elementos e famílias e confirmavam a 
suspeita digitando a ordem ao robô. Essa interação 
de ida e volta com o aparato tecnológico foi bem 
positiva para os objetivos do uso de um robô em sala 
de aula, propiciando trocas de informação e 
conceitos, entre aluno/professor/máquina, 
necessárias ao ensino e aprendizagem de conceitos

3
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Conclusões 

A proposta se configura como uma ferramenta 
importante no auxilio de ações didáticas relacionadas 
com ao ensino de Química. Salientamos que tal 
proposta se insere nas atuais tendências 
educacionais que consideram as tecnologias da 
informação e comunicação (TIC) como eixo formativo 
da educação básica, aliando robótica, computação e 
ensino de química. 
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