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O termo robô tem origem em uma peça teatral do autor tcheco Karel Carpek, e data 
do início da década de 1920, de nome Os robôs universais de Rossum em inglês Ros-
sum’s universal robots (Figura 1). Robô (em tcheco, robota) significa trabalhador 

forçado, e esta ficção de Karel Carpek se refere aos robôs do cientista Rossum, criados para, 
obedientemente, servir à humanidade. O drama acontece quando estas criaturas passam a 
não mais gostar do papel de subserviência e se rebelam contra seus criadores. O autor da 
peça faz uso da imaginação para satirizar a forma de progresso técnico implantados na Europa 
pelos norte-americanos (PONTES, 2010).

Figura 1 – Representação de Rossum’s universal robots
Fonte: Richardson (2013).

As primeiras referências de que se tem notícia sobre robótica datam de 350 a.C., do ma-
temático grego Arquitas de Tarento. Amigo de Platão, Tarento teria criado um pássaro mecâ-
nico a que chamou O Pombo e que teria a capacidade de voar usando jato de ar comprimido. 
Contudo, foi Leonardo da Vinci quem elaborou o primeiro projeto de um robô humanoide, por 
volta do ano de 1495. Suas anotações, descobertas em 1950, continham desenhos detalha-
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dos de um cavaleiro que aparentemente podia movimentar pernas e braços. O trabalho foi 
baseado em sua pesquisa da anatomia humana conhecida como homem vitruviano (PONTES, 
2010), como se vê na Figura 2. 

Figura 2 – Homem vitruviano, de Leonardo da Vinci
Fonte: World Mysteries (2011).

No século XVII, trabalhadores japoneses criaram um robô autônomo chamado Karakuri 
(Figura 3), que era capaz de servir chá (PONTES, 2010). 

Outro exemplo de criatura mecânica é o pato de Jacques de Vaucanson (século XVIII) 
(Figura 4). Esse artefato ficou conhecido pela articulação realista de partes de seu corpo, por 
comer, digerir e defecar automaticamente. Vaucanson construiu ainda três outras criaturas 
humanoides: um tocador de mandolim que batia o pé, um pianista que simulava a respiração 
e movia a cabeça e um flautista (PONTES, 2010).
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Não obstante sua complexidade mecânica e a precisão com que desempenhavam suas 
tarefas, esses robôs, obviamente, não apresentavam capacidades cognitivas. O modelo de 
robôs que se conhece hoje só começou a ser desenvolvido com a chegada da computação e 
da inteligência artificial (PONTES, 2010).

Os primeiros passos nessa direção aconteceram em 1950, quando Alan Turing propõe, 
no artigo Computing machinery and intelligence (TURING, 1950), uma definição operacional 
de pensamento. Seu experimento, imitation game, sugere que, em vez de perguntar se uma 
máquina pode pensar, deve-se verificar se ela é capaz de passar em um teste de inteligência. 
Nesse teste, uma máquina é considerada inteligente se sua resposta for igual a resposta de 
um humano (PONTES, 2010).

O desafio para construir máquinas capazes de simular o comportamento cognitivo hu-
mano foi estudado por John McCarthy e Marvin Minsky, ainda na mesma década. No final dos 
anos 50, esses cientistas fundaram o Artificial Intelligence Laboratory do Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT), o primeiro laboratório dedicado à construção de robôs e ao estudo 
da inteligência humana (PONTES, 2010).

O objetivo principal de todos estes estudos envolvendo robôs inteligentes é permitir que 
estes desenvolvam tarefas feitas até então exclusivamente por humanos, já que existe uma 
série de vantagens ao utilizar robôs em tarefas específicas, como o aumento da precisão em 
tarefas manufaturadas, robustez, rapidez, uniformidade e suporte a ambientes hostis e ainda 
o incremento dos índices de qualidade e minimização de peças rejeitadas. 

Figura 3 – Robô Karakuri, utilizado 
para servir chá

Fonte: Sentosa (2011).

Figura 4 – Pato de Jacques de Vaucanson
Fonte: Outer Places (2014).
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Pode-se ainda citar vantagens de fatores econômicos como a utilização eficiente de uni-
dades de produção intensiva, o aumento de produtividade e a redução do tempo de prepa-
ração da fabricação. Também se tem benefícios no fator sociológico, que são a redução do 
número de acidentes, o afastamento do ser humano de locais perigosos para a saúde, redução 
de horários de trabalho, e ainda o aumento do poder de compra (diminui o custo dos produtos 
por eles construídos). 

Ao contrário dos primeiros robôs, que eram mecânicos e muito limitados, os robôs atuais 
podem utilizar várias tecnologias presentes no dia a dia das pessoas, uma vez que estas tec-
nologias estão cada vez mais acessíveis do ponto de vista econômico, e mais fáceis de utilizar, 
do ponto de vista técnico.

Um exemplo é o uso da visão computacional nos robôs, sendo que estes podem capturar 
imagens do ambiente a partir de uma câmera, processar, e tomar decisões com base nestas 
imagens.

Outro recurso muito importante é o uso do global positioning system (GPS) ou sistema 
global de posicionamento, que permite ao robô identificar sua posição no globo terrestre e 
possibilitar sua navegação de forma autônoma. O GPS tradicional utiliza uma rede de satélite 
artificial, o que pode torná-lo impreciso, em especial, se o robô estiver em um ambiente co-
berto ou imerso, como por exemplo no oceano. Nesta situação, alternativas como o uso das 
antenas das operadoras de celulares ou ainda redes de boias submarinas podem ser adotadas.

Tecnologias como as apresentadas anteriormente permitem o desenvolvimento das cha-
madas simultaneous localization and mapping (SLAM) (que significa localização e mapeamento 
simultâneo). Esta técnica permite que robôs consigam mapear ambientes enquanto o utilizam.

Do ponto de vista do desenvolvimento de aplicativos para robótica, várias ferramentas 
para esta finalidade podem ser citadas, como a Robot Operating System (ROS, 2016), Micro-
soft Robotics Developer Studio (MICROSOFT, 2016), Carnegie Mellon Robot Navigation Toolkit 
(CARMEN, 2016) e PlayerStage (PLAYER, 2014). Todos são ambientes e/ou ferramentas que 
auxiliam no desenvolvimento de aplicativos para robôs ou redes de robôs, que utilizam, na 
maioria, a linguagem de programação C para o desenvolvimento.

Embora muito completos, esses ambientes não são indicados para iniciantes, ainda mais 
com pouco ou nenhum conhecimento em programação. Neste cenário, ambientes de progra-
mação Drag and Drop (ou seja, arrastar e soltar)) se destacam, sendo utilizados componentes 
com funções específicas prontas, minimizando (e muito) a tarefa de programar.

Com a chegada das últimas gerações de computadores, onde recebe destaque LEGO 
Mindstorms (Figura 5), já se percebe a evolução no seu ambiente de desenvolvimento nativo, 
chamado de NXT-G, que é toda baseada no arrastar e soltar, fazendo com que algumas difi-
culdades antes encontradas como a complexidade para desenvolvimento de software sejam 
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Figura 5 – LEGO Mindstorms NXT 2.0
Fonte: Adami (2016).

facilitadas, sendo este um ambiente comumente utilizado para o ensino de robótica e lingua-
gem de programação para crianças, jovens e adultos. 

Assim, crianças a partir de 10 anos (como divulgado nas embalagens de LEGO Mindstor-
ms), estudantes, acadêmicos e pesquisadores podem usufruir das vantagens desta platafor-
ma, aprendendo conceitos complexos, como robótica, projeto de máquinas e veículos, assim 
como a programação.
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