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RESUMO – Com a evolução da tecnologia a sociedade vem sofrendo com mudanças, acarretando 
assim a troca de aparelhos antigos por aparelhos mais novos. Com isso, na área de informática, os 
aparelhos antigos são descartados ou simplesmente guardados. Estes aparelhos se caracterizam 
como sucata eletrônica ou lixo eletrônico, os quais muitas vezes são descartados de maneira 
incorreta por falta de informação da maioria das pessoas. Neste sentido, percebendo a robótica 
educativa como uma forma possível de ensino e aprendizagem de conceitos relacionados a áreas 
como física, matemática e informática, o estudo apresentado nesse artigo descreve uma proposta 
para uma atividade extensionista utilizando o lixo eletrônico. Assim, é possível fazer o reuso deste 
material de forma sustentável. Esta atividade faz parte do Programa de Extensão Museu da 
Computação da UEPG. A metodologia para esta proposta foi fazer um levantamento do que existe na 
bibliografia sobre robótica educativa e artefatos já desenvolvidos. Após, um artefato foi selecionado 
bem como as partes utilizadas na sua montagem. A próxima etapa será realizar oficinas com os 
alunos das escolas públicas (ensino fundamental). Os resultados são preliminares e apontam para os 
processos de ensino e pesquisa desenvolvida pela equipe envolvida no projeto (professores 
orientadores e alunos bolsistas). A partir destas pesquisas, foi selecionado um artefato, o qual será 
levado para as oficinas. Os testes realizados com o artefato desenvolvido pela equipe do Museu da 
Computação mostraram que algumas dificuldades podem surgir durante as oficinas com os alunos do 
ensino fundamental como por exemplo, quais conceitos serão trabalhados e mudanças na construção 
do artefato. Entretanto, espera-se que os alunos do Ensino Fundamental possam montar o artefato e 
assim aprender novos conceitos de maneira lúdica. 
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Introdução 
 

Atualmente, empresas e instituições necessitam automatizar e/ou atualizar os computadores 
ou formas artificiais de inteligência (robôs) para auxiliar os seus processos, o que pode gerar uma 
grande quantidade de lixo eletrônico. No entanto, a forma de reciclagem ainda é desconhecida, 
optando-se para a destinação incorreta do lixo. Cabe observar que o lixo tem materiais pesados, ou 
seja, que prejudica o meio ambiente. 

Com a reutilização de lixo eletrônico, há formas de aplicação na educação, demonstrando 
que a partir da sucata eletrônica podem ser criados materiais de ensino. A robótica educativa 
apresenta características bem interessantes e motivadoras, no que se refere às condições ensino-
aprendizagem. Situações podem ser criadas onde os alunos possam utilizar a criatividade 
participando da construção de robôs e maquetes controladas por peças reutilizadas ou por 
computadores, despertando a curiosidade e inúmeras vocações que se manifestam muitas vezes na 
infância e nas primeiras fases do ensino escolar.  

Segundo Maisonnette (2006, p. 01), “Robótica educacional é definida como o controle de 
mecanismos eletro-eletrônicos através de um computador, transformando-o em uma máquina capaz 
de interagir com o meio ambiente e executar ações decididas por um programa criado pelo 
programador a partir destas interações.” Para Martins (2006, p.7),  

 
A robótica educativa trata da descrição de um conjunto de recursos robóticos que 
apela para a popularidade de robôs que reagem a movimentos precisos, ruídos e 
cores, noção de distância, tudo isso sendo usado como facilidades para a inclusão 
digital e para a educação tecnológica, em um mundo controlado pelos 
computadores.  

 
Assim, a robótica é a ciência que estuda a montagem e a programação de robôs caracterizados como 
dispositivos autônomos reprogramáveis controlados por um programa de computador. 

O trabalho de interação de robótica educacional nas salas de aula como forma de auxilio na 
educação, envolvendo os alunos em seus interesses, suas criatividades e nos seus 
desenvolvimentos, faz com que os alunos comecem a entender temas que eles terão muito contato 
posteriormente. Pode-se dizer que a aplicação da prática dos conteúdos tira o aluno de sua carteira 
para pensar no que pode ser criado, testado, observado, inventado, investigado, explorado, planejado 
e transformado de forma interativa com o meio ambiente, permitindo a ele aprender com seu erro e 
acerto. Entretanto, uma das dificuldades que pode ocorrer na introdução de tecnologias como a 
robótica nas salas de aula é a conciliação entre teoria e prática. Neste sentido, pode-se dizer que o 
ensinamento prático faz com que os estudantes adquiram interesse em estudar a parte teórica de 
algo prático que ele aprendeu.  

De acordo com Papert (1994), as tecnologias de informação, desde a televisão até os 
computadores e todas as suas combinações, abrem oportunidades sem precedentes para a ação, a 
fim de melhorar a qualidade do ambiente de aprendizagem, pelo que me refiro ao conjunto inteiro de 
condições que contribuem para moldar a aprendizagem no trabalho, na escola e no brinquedo. 

A proposta desta atividade de extensão é realizar oficinas sobre robótica educativa e 
sistemas automatizados com as turmas de 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, fazendo com que 
desperte a criatividade das crianças, fazendo com que elas enxerguem funções para materiais e 
peças que são ditas como inutilizáveis.  

Segundo Maisonnette (2006), aquilo que é aprendido pelo esforço próprio da criança tem 
muito mais significado pra ela e se adapta melhor às suas estruturas mentais, uma vez que o 
processo de aprendizagem requer, para as informações novas, uma estrutura anterior que permita 
que estas possam ser melhor assimiladas. Nesta filosofia não encontra respaldo a aprendizagem 
passiva, caracterizada apenas pela absorção de informações. 
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Objetivos 
 
Esta atividade extensionista tem como objetivo desenvolver materiais pedagógicos 

(artefatos) sobre sistemas automatizados e robótica educacional para o Ensino Fundamental, para 
turmas de crianças na faixa etária de 7 a 10 anos, visando despertar o interesse sobre a área da 
computação e robótica. Também tem como objetivo conscientizar/informar sobre a reciclagem e o 
reuso de materiais de informática descartados. 

 
Metodologia 

 
A metodologia aplicada para desenvolvimento do material consiste nas seguintes etapas: 
• 1ª etapa:  
• Foi realizado em estudo bibliográfico sobre o assunto robótica educacional e sistemas 

automatizados; 
• Foi selecionado um artefato que deu início aos estudos; 
• 2ª etapa: Foram selecionados a partir do lixo eletrônico os materiais para a 
construção do protótipo como baterias, motores de torção (motor que faz o celular vibrar), 
fios e chips eletrônicos. Tais materiais são advindos do projeto de extensão “Mutirão do lixo 
eletrônico” do departamento de Informática da UEPG. 
• 3ª etapa: Construção, teste e montagem do kit que será levado para as oficinas nas 
escolas; 
• 4ª etapa: Descrição dos conceitos envolvidos a serem trabalhados em sala de aula 
com os alunos; 
• 5ª etapa: Realização das oficinas nas escolas, as quais estão sendo projetadas para 
o primeiro semestre de 2013.  

 
Resultados 

 
Na etapa 1 foi realizado um estudo bibliográfico sobre os trabalhos relacionados nesta área 

e sobre artefatos já existentes que ajudaram a definir a atividade extensionista, sendo um ponto de 
partida para a criação do protótipo. 

Após o estudo bibliográfico, na etapa 2 os integrantes do projeto selecionaram peças de 
computadores e outros dispositivos eletrônicos que já não tinham mais utilidade os quais foram  
doados pela comunidade para o projeto Lixo Eletrônico do Museu da Computação da UEPG que 
podiam ser usados para criar um protótipo. 

Com as peças escolhidas, na etapa 3 foi possível criar o primeiro protótipo utilizando uma 
chave, bateria, e um motor de controle e uma escova de limpeza conforme ilustra a Figura 1.  

Figura 1 – Protótipo 

 
 
Legenda: Protótipo criado através de lixo eletrônico. 
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Para a realização da oficina, está sendo estudada a possibilidade de trocar a escova de 
limpeza por alguma peça que tenha o mesmo efeito, visando mostrar para os participantes que pode 
ser possível a utilização de peças do lixo eletrônico que não são mais usadas. Os alunos bolsistas 
que estão desenvolvendo esta atividade tiveram dificuldades para criar o primeiro protótipo como a 
escolha das peças, escolha do tipo de motor, escolha do tamanho e carga da bateria, entre outras. 
Como exemplo, foi observado que o tamanho da escova de limpeza influencia no tipo do motor, o 
qual por sua vez influencia no tipo da carga da bateria. Entretanto, todas as possibilidades 
funcionaram e são passiveis de serem utilizadas nas oficinas. 

Através dos resultados dos testes realizados com o protótipo, na etapa 4, foi possível 
observar quais os conceitos fundamentais que serão trabalhados com os alunos do ensino 
fundamental, como por exemplo, conceitos de física (movimento), artes, sustentabilidade e meio 
ambiente, além de conceitos de informática. Assim, como resultado das etapas 1 a 4 foi construído 
um artefato uma chave, fios de ligação, bateria, um motor de controle e uma escova de limpeza. 
Também, foi elaborado um material sobre como montar o artefato (em forma de manual). Tanto o 
artefato quanto o manual explicativo fazem parte de um kit que será levado para a escola. 

 
Conclusões 

 
Conclui-se que a introdução de uma tecnologia como a robótica nas salas de aula pode 

trazer alguns desafios tanto para o projeto extensionista quanto para alunos e professores das 
escolas. Pois, ao mostrar conceitos práticos de robótica computacional o aluno deve interagir e ter 
atenção nos passos que devem ser seguidos. 

Apesar das dificuldades encontradas na escolha e confecção do artefato, espera-se que 
este possa proporcionar um ganho na aprendizagem dos alunos do ensino fundamental em relação 
aos conceitos que serão abordados. No caso da robótica, é possível apresentar aos alunos conceitos 
como física, ciências, artes, sustentabilidade e computação, mostrando o impacto e as dificuldades 
que a atividade extensionista causa.  
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