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1) Introdução

A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) é um evento nacional de grande

abrangência e que conta com coordenações estaduais para alcançar o seu público e

seus objetivos. No âmbito do Distrito Federal a OBR é coordenada, desde 2016, pela

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, e está inserida no

contexto das iniciativas, competições e eventos científicos escolares. As olimpíadas

científicas são iniciativas para a popularização e difusão da ciência destinadas aos

estudantes da Educação Básica e estudantes universitários.

Dentre as inúmeras olimpíadas científicas e pedagógicas, a OBR estabeleceu-se

nos últimos anos como importante política pública para a Educação Básica. A Robótica

está conectada à Ciência da Computação, dentre outros, e lida com dispositivos e

sistemas compostos por partes mecânicas motorizadas e controladas por circuitos

integrados e programação (FIEMG, 2020). Com o objetivo de estimular e promover o

aprendizado em robótica, a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) contribui para

melhoria do ensino e da aprendizagem com a disponibilização de material didático

vasto, gratuito e acessível a todos no site da olimpíada; promove a integração entre as

escolas públicas, as universidades federais, os institutos de pesquisa e as sociedades

científicas; bem como colabora para a inclusão social mediante a difusão de

conhecimentos (LISBOA, 2019).

Considerando o rol das olimpíadas científicas, percebe-se uma grande

diversidade, e nesse conjunto, são realizadas provas teóricas ou práticas de

matemática, química, astronomia, física, linguística, biologia, oceanografia, etc.

O potencial das olimpíadas como estratégia pedagógica vem, cada vez mais,

sendo percebida por gestores, professoras e estudantes, como é possível verificar pela



fala do estudante Ivan Tadeu Ferreira Antunes Filho: “as olimpíadas podem ser

utilizadas para o desenvolvimento das capacidades cognitivas e das aprendizagens

além de despertar uma ânsia de saber pelo conhecimento mas de forma divertida. Mas

não só isso complementa, proporciona aprofundamento do “funcionamento” das coisas

da vida, e no processo cria novos vínculos de amizades”.

A aprovação do documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018),

reconhece essa nova realidade tanto que contemplou temas de tecnologia e

computação propondo que esses objetos sejam trazidos para o campo da educação na

forma de discussões transdisciplinares. Nesse novo modo de aprender que a BNCC

propõe, é possível reconhecer o pensamento computacional, o mundo digital, e a cultura

digital, enquanto estratégias pedagógicas. Essa nova realidade pode transformar

relações de ensino-aprendizagem propondo e exigindo uma revisitação aos currículos

estabelecidos nas redes estaduais de educação. O trabalho com a robótica visto sob

essa ótica demonstra um componente pedagógico-educacional que vai para além da

construção de robôs.

Assim a SEDF ao realizar o evento da OBR ilustra e demonstra possibilidades

práticas desse tipo de ferramenta e fomenta e orienta o ensino de robótica educacional

para a rede. Além de facilitar a reflexão de professores e gestores sobre ações

formativas, consolida o uso de kits de robótica para as aprendizagens, criando

possibilidades de superação de aprendizagens por exemplo em matemática, grande

gargalo das avaliações em grande escala do Brasil e de Brasília também.

2) Histórico

A OBR é a maior competição de robótica da América Latina e é realizada, em

âmbito nacional, desde 2007. Na esfera distrital e começou a ser organizada pela SEDF

em 2016. Naquele ano a organização nacional registrou um total de 111.287 inscrições.

O DF no mesmo ano contou com 2.500 inscrições. Em 2019 o número de inscrições

nacional foi de 204.952 estudantes, sendo que Brasília, no mesmo ano, teve na

Modalidade Teórica, 5.444 inscrições, e na Modalidade Prática, 521 estudantes. Em

2020 os dados registrados para a Modalidade Teórica foram de 3.126 estudantes

inscritos, e para a Modalidade Prática, 154.

Em 2017 a Secretaria de Estado de Educação teve uma de suas melhores

participações. Foram 15 equipes de 6 escolas. Destacou-se no evento a participação do



CEF 08 de Sobradinho, a escola conquistou o 1º e 2º lugar no Nível 1 (Ensino

Fundamental anos finais) ainda o 1º lugar no Nível 2 (Ensino Médio e profissionalizante),

a escola do Cruzeiro, CED 01, obteve a medalha MAKER, e ainda na modalidade

teórica uma medalha, e a participação de 812 estudantes.

A OBR, desde 2016, foi realizada em locais diferente, em 2016-2017 foi realizada

no CIEF, já em 2018, foi realizada no Instituto Federal de Ceilândia, com grande público,

e em 2019 sua sede foi CEPAG Guará, com número de público recorde, demonstrando

o aumento do interesse da comunidade e o sucesso do evento no campo da divulgação

das aprendizagens relacionadas à robótica e à tecnologia e inovação. O ano de 2020

nos trouxe uma realidade totalmente diferente, decorrente da emergência sanitária. A

pandemia da COVID-19 mudou toda a organização da sociedade pelo isolamento e

distanciamento social e pelos lockdowns, entre outras ações necessárias à segurança

das pessoas.

3) Dinâmica das Provas, Materiais e Recursos

No ano de 2020, a Modalidade Prática sofreu algumas alterações, sendo dividida

em duas categorias, a saber, Simulação e Apresentação, ambas realizadas em

formato  remoto e virtual.

A Modalidade Prática Apresentação baseou-se na construção e apresentação,

por meio de vídeos de até 5 minutos, dos robôs das equipes e os vídeos são avaliados

nas seguintes categorias: inovação, programação, trabalho em equipe, ações de

responsabilidade social e divulgação científica e modelagem virtual. Percebe-se que

essas categorias são equivalentes às premiações extras das edições anteriores.

a) Categorias
No momento da inscrição as equipe optaram em qual categoria  participar:

MAKER – Esta categoria avaliou a equipe que criou um robô com o maior

número possível de peças feitas pelos próprios alunos, e com menor número possível

de materiais prontos de kits.

INOVAÇÃO – Esta categoria avaliou o que a equipe projetou, criou, desenvolveu

e produziu algum processo inovador no robô com o objetivo de ajudar a conquistar mais

eficiência na competição. A equipe deve destacar qual o campo de sua inovação, seu

hardware ou software.



PROGRAMAÇÃO – Esta categoria avaliou equipes que programaram o robô com

código claro, compreensível, direto, eficiente, otimizado, elegante, apropriado e

documentado.

TRABALHO EM EQUIPE – Esta categoria avaliou os alunos da equipe se

dedicaram, ajudando a si próprios, bem como outras equipes, a superarem desafios ao

longo dos treinamentos em tempos de distanciamento social.

RESPONSABILIDADE SOCIAL E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA – Esta categoria

avaliou as equipes que realizaram atividades e compartilharam o conhecimento

adquirido com a escola/comunidade, ampliando a participação de meninas na robótica.

MODELAGEM VIRTUAL – Esta categoria avaliou equipes que planejaram,

modelaram, manualmente ou em softwares apropriados, o seu robô e mecanismos

desenvolvidos ou que seriam desenvolvidos para participarem da OBR modalidade

prática.

Na Modalidade Prática Simulação as equipes utilizam um simulador para elaborar

a programação dos robôs. Os robôs virtuais programados pelas equipes, nessa

modalidade, procedem com as mesmas tarefas executadas nas edições anteriores

(formato presencial). Há um ambiente com obstáculos que devem ser superados pelos

robôs com o objetivo de resgate de vítimas. Os robôs virtuais devem ser escolhidos

dentre os modelos disponíveis no simulador e ajustados e programados apenas pelos

estudantes para cumprir o desafio.

O ambiente utilizado para simulação, programação e responsável por fazer a

gerência da competição é o simulador sBotics. O simulador sBotics é uma plataforma

de simulação dos níveis 1 e 2 da Modalidade Prática Simulação para as etapas

Estaduais e Nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica - OBR.

A Modalidade Teórica manteve a mesma dinâmica para a realização das provas,

no entanto, foi realizada no formato virtual para garantir a segurança dos participantes.

Com essa organização e dinâmica totalmente virtual, para a edição de 2020 não

houve aporte de recursos financeiros, tampouco foi necessário estabelecer parcerias

regionais. Não houve custos com logística, estrutura e contratação de serviços.

4) Participação e Classificação para a Etapa Nacional Virtual



A Coordenação Nacional pediu para que as redes regionais fizessem o cadastro

das equipes participantes no sistema sBotics, a confirmação da inscrição se deu por

um código enviado por e-mail. No dia 13/10/2020 foi realizada uma reunião para a

organização dos detalhes da avaliação das modalidades simulação e apresentação.

Na ocasião foi enviado um documento que consolidava os critérios de avaliação a

todos os envolvidos com a organização.

A Modalidade Apresentação das etapas estaduais selecionou 5 equipes de

cada nível e de cada categoria para a Etapa Nacional Virtual. Estas equipes tiveram

mais um prazo para reformular e melhorar seus vídeos, se assim desejassem, com

uma nova data de submissão do vídeo.

Na Etapa Nacional Virtual aconteceu uma nova avaliação para escolha dos

campeões. A organização destacou ainda que não iria alocar mais de uma vaga por

unidade escolar para um mesmo nível e uma mesma categoria. (Por exemplo: se o 1º

e o 2º lugar do nível 1 de uma determinada categoria forem conquistados por equipes

da escola A (mesma unidade escolar), apenas a 1ª colocada terá vaga para a Etapa

Nacional Virtual). Entretanto, as equipes receberam os certificados de finalistas. Este

critério não se aplicou para equipes de escolas com múltiplas unidades. Além disso,

não foi permitido modificar os membros da equipe classificada para a Etapa Nacional

Virtual.

Já na Modalidade Simulação os três melhores classificados de cada estado

foram direcionados para participar da Etapa Nacional Virtual. A etapa Nacional Virtual

foi dividida em duas etapas em cada nível. As 5 melhores equipes de cada nível da

etapa Nacional Virtual participaram da etapa Final Virtual do evento Robótica 2020. Ali,

os estudantes foram convocados a participar de uma videochamada, onde executaram

seus códigos na arena informada e compartilharam a execução em tempo real, pelo

compartilhamento da tela do computador. A Etapa Nacional Virtual Simulação foi

realizada no dia 16/10/2020, foi acompanhada pelos representantes das coordenações

estaduais e os seus resultados foram monitorados via Sbotics.

a) Resultados da Etapa do Distrito Federal:

QUADRO 1: Resultados da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), Modalidade Prática,

Categoria Simulação, Etapa do Distrito Federal.



Posição Equipe Escola Modalidade Pontuação

1 Roboowl Roboowl N1 620

2 COLÉGIO SERIOS 1 Colégio Serios N1 575

3 M&M Colégio Galois N1 550

4 Vingadores Colégio Galois N1 400

5 Betoneira Cromada Colégio Galois N1 335

6 Torrada Colégio Galois N1 290

7 Mack 03 Colégio  Presbiteriano

Mackenzie - Brasília

N1 230

8 Cef 01 do Paranoá CEF 01 do Paranoá N1 0

9 meninas Cef 01

paranoá AH/SD

CEF 01 do Paranoá N1 0

10 COLÉGIO SERIOS 2 Colégio Serios N1 0

1 Mack 01 Colégio Presbiteriano

Mackenzie - Brasília

N2 600



2 Super Roboowl ROBOOWL N2 470

3 Master Programmers CEPAG N2 370

4 Fênix Imbatível CEPAG N2 360

5 Neet CEMI  Cruzeiro N2 235

6 Firma CEMI  Cruzeiro N2 195

7 CEMEIT - Time 4 CEMEIT N2 75

8 CEMEIT - Time 3 CEMEIT N2 25

9 Offlines CEMI  Cruzeiro N2 0

10 All-star CEMI  Cruzeiro N2 0

11 COLÉGIO SERIOS 3 Colégio Serios N2 0

12 CEMEIT - Time 2 CEMEIT N2 0

13 CEMEIT - Time 1 CEMEIT N2 0

14 Powerpuff CEPAG N2 0



15 Mack 02 Colégio Presbiteriano

Mackenzie - Brasília

N2 0

16 Erro 404 Centro Olímpico De

Ensino

N2 0

17 Charlie Brown CEPAG N2 0

18 The Phantoms CEMI  Cruzeiro N2 0

QUADRO 2: Resultados da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), Modalidade Prática,

Categoria Simulação, Etapa do Distrito Federal.

Posição Equipe Categoria

2º Vingadores Robótica para todos Responsabilidade Social e
Divulgação Científica



QUADRO 3: Dados de participação e resultados da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR),

Modalidade Teórica, Etapa do Distrito Federal.

Olimpíada Brasileira de Robótica 2020

Modalidade Teórica

Dados de Participação das Instituições de Ensino do Distrito Federal

Instituição de Ensino
Número de
Estudantes

Inscritos
Premiações

Centro Olímpico de Ensino 4
Centro Educacional do SESI - DF GAMA 121
Centro Educacional Horacina 01 da
Candangolândia 79

Centro Educacional GISNO 37
3 Prata
1 Bronze

Centro Educacional Horacina Catta Preta 51
Centro de Ensino Médio 03 do Gama 0
Centro de Ensino Médio 09 de Ceilândia 25 1 Mérito
Centro de Ensino Médio EIT 12
Centro de Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional do Gama 9
Centro De Ensino Fundamental 01 do Guará 0
Centro de Ensino Fundamental 01 do Paranoá 15

Colégio Marista João Paulo II
161

1 Prata
4 Bronze
2 Mérito

Colégio Olimpo 3
1 Prata
1 Bronze

Colégio SERIÖS 13
1 Prata
1 Bronze

Colégio Galois 1
Colégio Militar de Brasília 0
Colégio Militar Dom Pedro II 0
Colégio Militar Tiradentes 8 1 Mérito
Colégio Pódion 69
Colégio Presbiteriano Mackenzie - Brasília 1864
Escola Classe 04 do Núcleo Bandeirante 143
Escola Classe 305 SUL 349



Escola Classe 64 de Ceilândia 30
2 Bronze
1 Mérito

Escola Classe 54 de Taguatinga 0
Escola das Nações 1
Instituto Federal de Brasília - Campus Brasília 1 1 Bronze
ROBOOWL 2 1 Prata
Roboter Robótica Educacional 103

5) Conclusão e Desdobramentos

A edição de 2020 da OBR foi marcada pela eventualidade da emergência sanitária

do COVID-2019. O impacto da pandemia fica claro na diferença abissal do número de

inscritos de um ano para o outro. A série de anos em que a Secretaria de Educação do

Distrito Federal esteve à frente da organização foi marcada pela ascensão da curva de

inscrições, no mesmo sentido do aumento de público em suas diversas sedes

independente da região administrativa tendo em vista o sucesso ocorrido nas edições do

Plano Piloto, Ceilândia e Guará.

Apesar da pandemia, o evento foi conduzido sem nenhuma ocorrência grave ou

perdas significativas. O sBotics mostrou-se seguro e confiável. Segundo alguns

comentários foi de tamanho sucesso que pode tornar-se uma modalidade definitiva.

Espera-se novidades a esse respeito.

Quanto à SEDF, outros desdobramentos foram percebidos. Aconteceu uma

organização que ampliou a organização em torno da robótica que concretizou um Grupo

de Trabalho (GT). Esse GT tem como objetivo efetivar a robótica enquanto estratégia de

aprendizagem para rede, assim a robótica deixa acontecer em momentos pontuais para

ser algo perene e sustentável, objetivos bem definidos. Igualmente, a robótica sai das

salas de recursos e se instala na rede como proposta de aprendizagem interdisciplinar

para além da sala de recurso. O GT deve organizar a compras públicas por meio de

licitação com a definição dos hardware e softwares com a qualidade necessária tendo

como parâmetro a experiência e o vasto conhecimentos dos professores de robótica que

atuam na rede e conhecem as dificuldades e limitações da rede, mas também,

possibilidades e potencialidades como objetivo as aprendizagens.



ANEXOS

1) Fotos da aplicação da prova teórica em Ceilândia

2) Lista de professores e instituições participantes da prova teórica 2020






