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RESUMO – O universo dos equipamentos automáticos, principalmente dos robôs, exerce enorme 

fascínio sobre o ser humano. Os inúmeros filmes e livros de sucesso sobre o assunto prova este 
estado e alimenta sonhos de um futuro que parecia distante. Hoje se pode ver que este futuro 
iluminado já faz parte de nosso cotidiano. O objetivo desta atividade extensionista foi desenvolver um 
produto didático, composto de um material impresso, publicado no site do Museu da Computação da 
UEPG e um kit de peças retiradas de equipamentos eletrônicos em desuso. Materiais de fácil 
obtenção nos dias atuais. As peças foram agregadas a uma pequena plataforma de computação 
física que permite que o conjunto interaja com o ambiente, através de seu hardware e software. Com 
isto, obtém-se uma aproximação entre o fantástico e o real, apresentando e absorvendo conceitos 
básicos de mecatrônica, que propicie construir com sucesso novos mecanismos com movimento 
microcontrolado. Os métodos utilizados foram: revisão de bibliografia, coleta de dados em revistas e 
sites especializados. O conceito de hardware livre foi determinante na escolha da plataforma de 
computação. O material impresso oferece subsídios para encontrar e selecionar materiais, prender e 
unir peças, medir força, fricção e torque, enfim compreender as energias mecânicas e elétricas. Desta 
maneira serão assimiladas, por autoaprendizado, as devidas informações para criar e controlar 
movimentos. O que difere do processo tradicional de formação de conhecimento que se baseia 
apenas na orientação cognitiva, com teoria e prática repassada por um professor como principal 
agente ativo e o aprendiz como agente passivo. Este kit didático foi material fornecido em oficinas 
com a comunidade, ensino médio e universitário, como um complemento ao seu estudo. A confecção 
deste material ofereceu uma oportunidade aos participantes desta atividade extensionista de 
conhecer aspectos ligados ao trato cognitivo do “aprender fazendo”.  
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