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Arobóticanoespaçoescolar
Tecnologia
Robótica X realidade virtual

Curiosidades

Robótica é a ciência que trabalha
a criação e o desenvolvimento de
robôs (máquinas) e de seus programas
operacionais
Seu principal objetivo é substituir ou
otimizar as tarefas repetitivas e
exaustivas, feitas pelo ser humano
Um exemplo dessas tarefas é o trecho
do filme "Tempos Modernos" (1936),
protagonizado por
Charles Chaplin, onde o trabalho de
um operário de fábrica na linha de
montagem é ajustar parafusos a uma
velocidade que não atrapalhe o ritmo
imposto pela máquina para a
colocação de todas as peças

Sabe aquela famosa experiência de
se passar o pente pelo couro
cabeludo e depois usá-lo para
atrair pedacinhos de papel, como
se o pente fosse um imã?
Existem sistemas que simulam esta
"brincadeira" e vão além dela,
comprovando que o magnetismo
está no corpo humano

Um robô, programado corretamente
pelo homem, faria esse trabalho
incessantemente, garantindo a
produção esperada (vide filme "Eu,
Robô")
Já a realidade virtual é uma
variação da robótica, mais sofisticada
e constituída por complexos
mecanismos de programação
computacional, programação
audiovisual e até mesmo cinestésica,
mexendo com os sentidos das pessoas

A robótica vem assumindo
status de entretenimento e lazer:
você deve se lembrar do "bichinho
virtual" chamado Tamagochi. Era
um chaveiro ovalado, contendo
uma tela onde aparecia um
animalzinho digital que, para
sobreviver, dependia de cuidados
de seu dono, pois tinha hora certa
para ser "alimentado" e também
para descansar
O bichinho virtual foi criado a partir de um sistema inteligente
que o programava para sentir fome ou sono. Um exemplo mais atual
é o dos personagens animados que aparecem nas telas dos
computadores e perguntam se queremos ajuda. Eles se auto-intitulam
"assistentes" e, algumas vezes, substituem a leitura do manual de
instruções, ajudando-nos a melhor utilizar o software

Tanto a robótica como a realidade
virtual são resultantes de estudos
científicos que envolvem a
inteligência artificial. Achou
complicado? Então, vamos à aula!

Em matéria de tecnologia, combinando robótica, realidade virtual
e inteligência artificial também temos como exemplo os institutos
espaciais: neles, ambientes são especialmente criados para simularem
praticamente todo tipo de situação: altíssimas temperaturas causadas
por queimadas; estudos aerodinâmicos para construção de aviões,
submarinos, automóveis, foguetes, tufões, terremotos

Semáforo inteligente
Permite a circulação ou a parada
do trânsito de acordo com a
quantidade de veículos trafegando
em determinado trecho

Portas automáticas
Funcionam conectadas a sensores
que detectam a presença de metais.
São utilizadas, em sua maioria, para
segurança em bancos

Aparelhos desenvolvidos com base em robótica

Celular
Os usuários da telefonia móvel
já podem encontrar aparelhos
que não necessitam de discagem
para completar uma ligação, que
também pode ser efetuada
apenas por um comando de voz

Controle remoto da TV
Além de permitir mudança de canal,
oferece um menu com ajustes
digitais de som, imagem e hora,
dentre outros. Também permite que
os programas que selecionamos
sejam gravados em vídeo ou DVD

Softwares diversos
(Avatar do Word / Power Point, do
Office): quando habilitados pelo
usuário, surge uma caixa de diálogo
perguntando "o que você gostaria
de fazer? Digite sua pergunta aqui
e clique em pesquisar"

Catraca de metrô
"Lê" a quantidade de passagens
de cada bilhete múltiplo,
informando ao usuário quantas
ainda restam
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maria.rehder@grupoestado.com.br

O JT, em parceria com o Núcleo de
Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo (NCEUSP),coordenadopeloprofessorIsmar de Oliveira Soares, traz hoje
uma sugestão de aula para os professores do Ensino Fundamental,
quepropõeaabordagemdarobótica e da realidade virtual por meio
daconstruçãodeumblogcomoelementoestimuladordecuriosidade,
investigação e compreensão, com
base no pensamento lógico-matemático dos alunos.
Este plano de aula foi elaborado
porBeatrizRizek,pedagogaeespecialista em novas tecnologias aplicadasàeducaçãodoNúcleodePesquisas Escola do Futuro da Universidade de São Paulo.
INTRODUÇÃO
Ferramentastecnológicas como a robótica e a
realidade virtual redefinemaparticipaçãodoaluno em seu processo de aprendizagem,poispermitemquesuashipóteses de solução de problemas se-
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jam testadas, avaliadas e validadas
ou não. Mais do que isso, ampliam
suacapacidadeinvestigativa,minimizando, drasticamente, a noção
deerroedosentimentodebaixaestima que ele provoca.
Comainterneteseusrecursosde
comunicaçãoeinformaçãoépossívelexplorarumpoucomaisossistemas de inteligência artificial que
nospermitemouvirmúsica,lermatériasonlineemtemporeal,conversar pormeio de microfone,receber
e enviar arquivos e mais uma série
deações.Todaselassãoprogramadas para cumprir sempre as mesmas tarefas, tal qual no filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin.
OBJETIVO
Nesta aula, os alunos
conhecerão ambientes
virtuais de acesso público, como o de instituições
educacionais, museus e galerias, e
analisarãosuavisitaacadasite,considerando não apenas a facilidade
ouadificuldade de navegação,mas
aspectos visuais e auditivos que
compõemos cenários escolhidos.
O enfoque tradicional das disci-
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plinas que compõem as Ciências
daNatureza(Química,Física,BiologiaeMatemática)éacriaçãodeatividades que promovam a resoluçãodeproblemaspormeiodeexperimentos feitos em laboratório ou
descritos, passo a passo, em material didático.
A multidisciplinaridade pode ser
desenvolvidade forma dinâmica,a
partir de recursos audiovisuais que
“dão vida” aos fenômenos estudados,facilitandoacompreensãopráticadeteoriasatéentãocomplexas.

de seu interesse ou sites que podem ser utilizados para outras pesquisas escolares.

tividade: passeio virtual, simulação de fenômenos ou de situações
de vida cotidiana como simples jogos interativos;
7) a seguir, cada grupo deverá
montar um blog contendo, além
dos endereços dos sites pesquisadosem aula,umaavaliaçãocrítica
do grau de interatividade oferecida.
Por exemplo:
a)avisitaaositeMatemáticaHoje (www.matematicahoje.com.br)
cumpriu a função de mostrar novas metodologias da disciplina em
questão?
b) A simulação de operações é
realmente auto-instrucional?
c) Havia a presença opcional do
“assistente”paraorientaranavegação?
8)Antesdemontaroblog,osalunos deverão registrar seus trabalhos no computador, utilizando o
aplicativo Word ou o Power Point.
Observação:nãoesqueça deressaltar para todos os alunos que o
assistente virtual de cada programa não poderá ser ocultado, pois
este representa o robozinho que
fornece as dicas para a digitação.

MULTIPLICANDO
Os alunos poderão
atualizar os blogs semanalmente, inclusive
abrindo espaço para a
participaçãodemaisinteressados.
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ATIVIDADE
Ossistemasdeprogramação computacional
queestãoportrásdeaparelhos e equipamentos
eletroeletrônicosnem semprefuncionam de forma inteligente e lógica, obedecendo aos desejos do
usuário. Isso é comum acontecer
quandoentramosemsitescomvisitação concorrida, como os de relacionamento, ou naqueles que oferecem comunicação instantânea.
Nesta atividade, os grupos deverãoelaborarumblogcontendoindicaçõesecomentáriossobreossites

DESENVOLVIMENTO
1)Conversecomosalunos sobre a forma como
utilizam a internet para
trabalhos escolares;
2) proponha que escolham um
tema curricular que mereça ser exploradodeformavirtual,envolvendoseqüênciadefotos quepoderão
ou não estar associadas à exibição
de vídeos ou de áudios;
3) os temas podem ser voltados
para as disciplinas de Matemática,
Biologia, Literatura Brasileira, História ou Geografia, entre outros;
4)escolha uma das disciplinas a
ser trabalhada, registre quatro ou
cinco temas escolhidos e divida a
classe por esses interesses;
5)comênfasenotrabalhocoletivo de cada grupo, atribua um tempo de 15 a 20 minutos para que cadagruporealizesuapesquisanainternet,deacordocomotemaescolhido pelos alunos;
6) ressalte que a busca deve selecionarossitesqueofereçamintera-

Anote

O Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Unicamp traz informações sobre a construção do conhecimento dos alunos por meio do computador. www.nied.unicamp.br/projetos
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EPITACIO PESSOA/AE

O PAPEL DO EDUCADOR
O professor, com essa atividade,permitirá
com que um blog possa dar origem a uma comunidade virtual de aprendizagem educomunicativa, pois a
idéia é que os alunos insiram o
áudio, as imagens e tudo mais
que sua imaginação e o equipamento permitirem.
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FONTES
Os especialistas do
NCE-USPindicamosite
www.robotsmovie.com,
no qual os alunos poderão ajudar o robô Rodney a localizar as partes de seu mais novo invento, o Wonderbot.
Equipe de consultoria NCEUSP: AnaPaula Ignácio, Carmen
Gattás,IzabelLeão,LuciFerraz,Salete Soares e Queila Borges.
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DIVULGAÇÃO

Agendeumpasseio
naCavernaDigital

Participeda
oficinagratuita

Acessenainternet
asatividadesdo‘JT’

UmpasseioescolaràCavernaDigitaldaUSPéumaopçãodeatividadequeofereceaos
alunosapossibilidadedecontato
próximocomumsistemaderealidadevirtualquevaialémdasprojeçõesem3dimensõesoferecidas
pelas5telasde3x3mqueaformam.ACavernatambémrecebe
interfacesqueestimulamosomeo
tato,comocaixasdesomestéreo.
Paraagendarospasseiosgratuitosligue:11-3091-5374

Nodia23dejunhoaEstaçãoCiênciapromoveráa
oficinagratuita“AsAvesdeGalápagos:SeleçãoNaturaldeDarwin”,quetemcomopropostauma
simulaçãodaseleçãonaturalobservadaemavesdogêneroGeospiza.
Aatividadeserárealizada3vezes
duranteoperíododamanhã:às10
h,às10h30eàs11h,com15vagas
paracadasessão.Osinteressados
podemseinscreverpeloe-mail:
eventos@eciencia.usp.br.

Osprofessoresjápodemter
acessoatodasasatividadespublicadaspeloJTemparceria
comoNúcleodeComunicaçãoe
EducaçãodaUSPpormeiodosite
daRevistaNovaEscola:www.novaescola.org.br,quetambémcontacomplanosdeaulaselaborados
poreducadores.Outraboadicaéo
portaldoNCE-USP,quetraztextoscomplementaresparaarealizaçãodasatividadessugeridasaos
domingosnoJT:www.usp.br/nce.

LeveseusalunosàEstaçãoCiênciadaUSP
Apartirdopróximodia24,
aEstaçãoCiênciadaUSP
comemoraseuaniversáriocom
novasnovasatraçõesqueincluem
2simuladores:umdeterremotose
outrodefuracõesetornados.

Umaesculturaáudio-cinética
interativaeainauguraçãodoquiosqueTryScience,queconectaaestaçãocomcentrosdeciênciado
mundotodo,tambémfazemparte
daprogramação.11-3673-7022.

AInteligênciaartificialexigesensibilidadehumana.Semisso,os
nossosrobozinhosse
perderiamnocyberespaço”,BEATRIZRIZEK,
ESCOLADOFUTURO-USP

