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Há vários anos a organização do TBR decidiu adotar como tema central de suas temporadas, 
os mesmos temas declarados pela UNESCO de relevância mundial e como sugestão de tema 
transversal às escolas. 
 
Ao fazer isto o TBR acredita estarem atrelando suas temporadas às temáticas de importância 
global e estratégicas ao desenvolvimento da humanidade. 
 
Para a temporada 2016, dado a diversificação das modalidades ofertadas pelo TBR, teremos 
dois temas, assim descritos: 
 

 Modalidade Baby (3 a 5 anos): Mudanças Climáticas 
 
No entendimento amplo do tema, as atividades na escola devem promover ampla discussão 
com as crianças sobre as mudanças climáticas, suas consequências na vida das pessoas, os 
possíveis motivos e buscar obter das crianças sugestões de ação modificadora em um dado 
cenário. 
 
Os resultados das discussões e sugestões das crianças devem ser traduzidos na forma de 
uma maquete onde se podem usar materiais diversos (papel, papelão, isopor, LEGO, 
madeira, etc.), construída sob a supervisão do docente e com todos os cuidados necessários 
para que as crianças não se machuquem. 
 
Essa maquete resultante deverá ser apresentada a comunidade escolar e ao público em 
geral onde as crianças expõem sobre as discussões e seus resultados. 
 
Deixamos como sugestão que se busque exercitar com as crianças o debate sobre a temática 
e as ideias apresentadas e a comunicação, além de outras habilidades tão importantes 
quanto, mas num ambiente lúdico e prazeroso. 
 

 Modalidade Kids (6 a 9 anos): Afro descendência 

 
No entendimento amplo do tema, as atividades na escola devem promover ampla discussão 
com as crianças sobre as diferenças raciais e como a afro descendência se desponta no 
cenário das diferenças, buscando das crianças ideias de possíveis ações que impactem 
positivamente em um dado cenário. 
 
Os resultados das discussões e sugestões das crianças devem ser traduzidos na forma de 
uma maquete com movimentos onde se podem usar materiais diversos (papel, papelão, 
isopor, LEGO, madeira, etc.), construída sob a supervisão do docente e com todos os 
cuidados necessários para que as crianças não se machuquem. 
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Essa maquete resultante deverá ser apresentada a comunidade escolar e ao público em 
geral onde as crianças expõem sobre as discussões e seus resultados. 
 
Além da apresentação da maquete com movimentos, a equipe deve produzir também um 
cartaz ou banner com 80 cm de largura e 1,50 m de altura para ser apresentado em conjunto 
com a maquete, devendo o banner respeitar as Normas Técnicas e o Método Científico e 
trazer o seguinte formato: 
 

 
 
Deixamos como sugestão que se busque exercitar com as crianças o debate sobre a temática 
e as ideias apresentadas e a comunicação, além de outras habilidades tão importantes 
quanto, mas num ambiente lúdico e prazeroso. 
  

 Modalidade Middle (9 a 15 anos): Turismo Sustentável: Desafios e soluções para 
aplicação no Ecoturismo 

  

 Modalidade High (15 a 19 anos): Turismo Sustentável: Desafios e soluções para a 
sustentabilidade político-econômica-social 

 



PESQUISA 2017 

Página 3 
 

Para a Organização Mundial do Turismo, o Turismo Sustentável é aquele que “deve 
salvaguardar o ambiente e os recursos naturais, garantindo o crescimento econômico da 
atividade”. 
 
Segundo o Artigo 3 Código de Ética - OMT o desenvolvimento turístico deve: 
 

 salvaguardar o ambiente e os recursos naturais; 

 garantir o crescimento econômico da atividade; 

 economizar os recursos naturais raros e preciosos, principalmente a água e a  energia, 

e que venham a evitar, na medida do possível a produção de dejetos, deve ser 

privilegiado e encorajado pelas autoridades públicas nacionais, regionais e locais; 

 buscar a compatibilização entre os anseios dos turistas e os das regiões receptoras; 

 garantir a proteção do meio ambiente e estimular o desenvolvimento da atividade 

em consonância com a sociedade local envolvida; 

 atender  as necessidades econômicas, sociais e ecológicas da sociedade. 

Compatibilizar os anseios dos turistas e os das regiões receptoras é a razão essencial do 
Turismo Sustentável, deve garantir, não somente a proteção do meio ambiente, mas 
estimular o desenvolvimento da atividade em estreito alinhamento com a comunidade alvo. 
 

O que tenho que fazer para o Torneio Brasil de Robótica – TBR? 
 

O quadro a seguir sintetiza as instruções de cada modalidade TBR e na sequencia da tabela 

há um descritivo com orientações complementares às modalidades Middle e High que 

devem ser seguidas. 
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Categoria 
Faixa 
Etária 

Nº de Integrantes 
Tema Central Subtema Mérito Científico Orientações 

Min Max 

Baby 
3 a 5 
anos 

3 6 
Mudanças 
Climáticas 

Não há 

As professoras vão mediar junto aos alunos como 
as mudanças climáticas interferem na vida das 
pessoas e busca sugestões de resolução de um 
dado problema. Os alunos traduzem isto numa 
montagem ou maquete e expõem aos pais e 
visitantes do evento. 

Para a montagem ou maquete a equipe poderá 
usar qualquer material – Peças de montar, Isopor, 
Papel, Papelão, Materiais reutilizáveis, etc. 

Kids 
6 a 9 
anos 

4 10 
Afro 

Descendência 
Não há 

Trabalhos de pesquisa orientados pelos docentes 
feitos com foco no tema central em busca sobre 
as diferenças raciais e como a afro descendência 
se desponta no cenário das diferenças, buscando 
das crianças ideias de possíveis ações que 
impactem positivamente em um dado cenário. Os 
alunos devem produzir material de divulgação: 
montagem, maquete, banner, etc. 

Para a montagem ou maquete a equipe poderá 
usar qualquer material – Peças de montar, Isopor, 
Papel, Papelão, Materiais reutilizáveis, etc. 
O material de divulgação deve respeitar os limites 
de 0,8m X 1,50m em material livre (fotos, 
cartolina, tecido, etc.) e fazer a síntese do 
trabalho de pesquisa. 
A maquete deve obrigatoriamente conter 
movimentos. 

Middle 
9 a 15 
anos 

4 10 

Turismo 
Sustentável 

Desafios e 
soluções para 
aplicação no 
Ecoturismo 

As equipes investigarão problemas de adoção e 
aplicação do tema central – Turismo Sustentável 
– no âmbito do Ecoturismo e apresentarão uma 
solução inovadora para o problema estudado. 

 Identificar os avanços científicos e tecnológicos 

na área; 

 Selecionar uma solução proposta segundo esses 

avanços científicos e tecnológicos na área; 

 Identificar um problema que possa ser 

solucionado, de forma inovadora, com o uso 

dessa solução;  

 Realizar a pesquisa cientifica conforme as 

normas da ABNT 

 Compartilhar o problema escolhido e sua 

solução com a comunidade; 

 Apresentar a pesquisa no dia do torneio a uma 

banca de jurados; 

High 
15 a 19 

anos 
4 8 

Desafios e 
soluções para a 
sustentabilidade 

político-
econômica-social 

As equipes investigarão problemas de 
sustentação do Turismo Sustentável segundo a 
ótica politico-econômica-social apresentarão uma 
solução inovadora para o problema estudado. 
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Orientações Complementares: 

 

Modalidade Kids: 

 

Os times da modalidade Kids devem: 

 

Identificar um Problema 
 
Pesquise sobre o tema apresentado. Busque entender o tema da forma mais ampla possível. 
Escolha um problema específico e descubra o que tem sido feito para solucioná-lo. 
Durante a pesquisa em busca destes problemas, a equipe deve registrar os diversos 
problemas encontrados e justificar a escolha do problema a ser pesquisado. 
 
Propor uma Solução 
 
Após o estudo do problema escolhido, a equipe deverá propor uma solução ou aperfeiçoar 
alguma solução já existente, que melhore a vida da comunidade impactada, prevenindo ou 
remediando os problemas. 
Verifique como sua solução poderia ser implementada e quais as condições técnicas e 
financeiras para que isso ocorra. 
Quem poderia usar esta solução? 
Como alguém poderia transformar sua solução em realidade? 
 
Compartilhar com a comunidade 
 
Após a conclusão de sua pesquisa, a equipe deve compartilhar com a comunidade, 
principalmente com aquelas que podem se beneficiar da solução.   
Dê uma palestra, crie um Blog, faça uma apresentação teatral, entregue panfletos, crie uma 
musica... 
Compartilhando a sua pesquisa, você deve ensinar o publico sobre o problema pesquisado e 
a solução proposta por sua equipe.  
Leve a sua solução aos profissionais da área, principalmente aqueles que você entrevistou 
durante a realização de sua pesquisa. 
 
Apresentar sua Pesquisa no Torneio 
 
Por se tratar de uma modalidade TBR de aplicação exclusiva no torneio interno da escola, 
sua apresentação ocorrerá exclusivamente no estande da equipe e durante a realização do 
evento. 
Sua apresentação deve ser realizada utilizando recursos de uma maquete com movimentos 

e de um banner como definido anteriormente. 
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Modalidade Middle: 

 

Os times da modalidade Middle devem: 

 

Identificar um Problema 
 
Pesquise sobre o tema apresentado. Busque entender o tema da forma mais ampla possível. 
Escolha um problema específico e descubra o que tem sido feito para solucioná-lo. 
Durante a pesquisa em busca destes problemas, a equipe deve registrar os diversos 
problemas encontrados e justificar a escolha do problema a ser pesquisado. 
 
Criar uma Solução Inovadora 
 
Após o estudo do problema escolhido, a equipe deverá criar uma solução inovadora ou 
aperfeiçoar alguma solução já existente, que melhore a vida da comunidade impactada, 
prevenindo ou remediando os problemas. 
Verifique como sua solução poderia ser implementada e quais as condições técnicas e 
financeiras para que isso ocorra. 
Quem poderia usar esta solução? 
Como alguém poderia transformar sua solução em realidade? 
 
Compartilhar com a comunidade 
 
Após a conclusão de sua pesquisa, a equipe deve compartilhar com a comunidade, 
principalmente com aquelas que podem se beneficiar da solução.   
Dê uma palestra, crie um Blog, faça uma apresentação teatral, entregue panfletos, crie uma 
musica... 
Compartilhando a sua pesquisa, você deve ensinar o publico sobre o problema pesquisado e 
a solução proposta por sua equipe.  
Leve a sua solução aos profissionais da área, principalmente aqueles que você entrevistou 
durante a realização de sua pesquisa. 
 
Apresentar sua Pesquisa no Torneio 
 
Para apresentação de sua pesquisa, o time terá o tempo máximo de 5 minutos de 
apresentação. Durante o tempo de apresentação a equipe não será interrompida. Após o 
termino da apresentação os jurados poderão realizar perguntas sobre a pesquisa para o time 
ou para um integrante especifico. 
Sua apresentação pode ser realizada utilizando recursos de cartazes, apresentações de 

slides, maquetes, etc. 

 

Modalidade High: 
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Os times da modalidade High devem: 

 

Identificar um Problema 
 
Pesquise sobre o tema apresentado. Busque entender o tema da forma mais ampla possível. 
Escolha um problema específico e descubra o que tem sido feito para solucioná-lo. 
Durante a pesquisa em busca das soluções existentes e dos possíveis problemas a serem 
corrigidos, a equipe deve registrar suas análises e justificar a escolha da solução e do 
problema a ser pesquisado. 
 
Criar uma Solução Inovadora 
 
Sua solução deve contribuir para melhorar a vida da comunidade impactada, prevenindo ou 
remediando os problemas.  
Verifique como sua solução poderia ser implementada e quais as condições técnicas e 
financeiras para que isso ocorra. 
Quem poderia usar esta solução? 
Como alguém poderia transformar sua solução em realidade? 
 
Compartilhar com a comunidade 
 
Após a conclusão de sua pesquisa, a equipe deve compartilhar com a comunidade, 
principalmente com aquelas que podem se beneficiar da solução.   
Dê uma palestra, crie um Blog, Faça uma apresentação teatral, entregue panfletos, crie uma 
musica.  
Compartilhando a sua pesquisa, você deve ensinar o publico sobre o problema pesquisado e 
a solução proposta por sua equipe.  
Leve a sua solução aos profissionais da área, principalmente aqueles que você entrevistou 
durante a realização de sua pesquisa. 
 
Apresentar sua Pesquisa no Torneio 
 
Para apresentação de sua pesquisa, o time terá o tempo máximo de 5 minutos de 
apresentação. Durante o tempo de apresentação a equipe não será interrompida. Após o 
termino da apresentação os jurados poderão realizar perguntas sobre a pesquisa para o time 
ou para um integrante especifico. 
Sua apresentação pode ser realizada utilizando recursos de cartazes, apresentações de 
slides, maquetes, etc. 
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Critérios de julgamento de pesquisa 
 
 

P
ro

b
le

m
a 

A
b

o
rd

ad
o

 O problema abordado mostra consistência com o tema central do torneio 

O problema abordado é facilmente verificável e explorável 

O problema abordado é impactante para a sociedade escolhida 

O método utilizado para definição do problema abordado é claro, objetivo e preciso 

A escolha do problema abordado foi realizada com consciência e técnica 

P
es

q
u

is
a 

d
o

 P
ro

b
le

m
a 

O método de pesquisa é claro, bem definido e executável com facilidade 

A pesquisa está sustentada por dados e informações confiáveis 

Há utilização de dados e informações primários 

Há utilização de dados e informações secundários 

As referencias bibliográficas apresentadas foram bem exploradas e deram sustentação ao trabalho 

Há referencias bibliográficas em quantidade e qualidade para fundamentação do trabalho 

A pesquisa seguiu normas e procedimentos científicos 

So
lu

çã
o

 In
o

va
d

o
ra

 A solução apresentada pode ser entendida como inovadora 

Mais de uma solução foram apresentadas e analisadas antes da proposição da solução final 

A solução apresentada é exequível 

A solução apresentada mostra-se importante e relevante para a sociedade 

A solução apresentada mostra-se capaz de resolver o problema abordado 

P
u

b
lic

a
çã

o
 

A publicação do trabalho de pesquisa ocorreu de forma ampla 

A publicação do trabalho de pesquisa ocorreu em meios e instrumentos confiáveis 

Houve preocupação em fazer publicações parciais durante a realização do trabalho e que mostraram a 
evolução da pesquisa 

O documento de publicação foi elaborado com respeito as normas e regras que norteiam a Metodologia 
Científica 

O documento de publicação do trabalho de pesquisa mostra-se inteligível e de fácil compreensão 

A redação do documento de publicação do trabalho de pesquisa atendeu às normas da língua culta 

 
 


