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O lixo como separá-lo: uma nova abordagem 

Resumo 

O projeto de pesquisa trás a robótica pedagógica, para conscientizar  os jovens, 

crianças e adultos a respeito sobre a reciclagem do lixo. Abordando as questões 

ambientais sobre a natureza .Classificar e separação do lixo contribui para a 

preservação do meio ambiente. O projeto visa a construção de um robô que faça 

essa separação e conscientize crianças e jovens na preservação do meio ambiente. 

O protótipo utilizado será o KIT da PNCA, constituído de blocos de montagem, 

sensores, pinos, rodas e ferramentas acessórios. Será utilizado com conteúdo 

correlato a preservação e programados através de sensores com a linguagem 

“Legal”. A robótica pedagógica é uma excelente ferramenta para as atividades 

lúdicas, estimula e facilita  o aprendizado através do brincar. O projeto de pesquisa 

aqui apresentada trás a robótica pedagógica, juntamente com a pratica de atividades 

lúdicas que facilita o aprendizado e a conscientização de um determinado assunto 

apresentado.Espera-se que a robótica pedagógica  estimule crianças e jovens no 

ensino aprendizado sobre questões ambientais.  

Introdução 

A robótica pedagógica é basicamente aprender através da montagem de sistemas 

constituídos por robôs. A robótica pedagógica proporciona uma maneira impar de 

trabalhar o aprendizado de conceitos, a partir da montagem e controle de 

dispositivos robóticos, via computador.  

Também para Edacom, apud Bacaroglo (2005, p.22) 

“a Robótica Educacional consiste basicamente na aprendizagem por meio 
de montagem de sistemas constituídas por modelos. Esses modelos são 
mecanismos que apresentam alguma atividade física, como movimento de 
um braço mecânico, levantamento de objetivos, etc., como os atuais robôs.” 

A robótica pedagógica é uma excelente ferramenta para as atividades lúdicas, 

estimula e facilita  o aprendizado através do brincar. O projeto de pesquisa aqui 

apresentada trás a robótica pedagógica, juntamente com a pratica de atividades 

lúdicas que facilita o aprendizado e a conscientização de um determinado assunto 

apresentado. 

De acordo com (Vygotsky, 1984,p.27)  



“É na interação com as atividades que envolvem simbologia e brinquedo 
que cognitiva na visão do autor a criança comporta-se de forma mais 
avançada do que nas atividades da vida real, tanto na vivência de uma 
situação, quanto pela capacidade de subordinação as regras.” 

 

 

Objetivo 

O trabalho tem como objetivo conscientizar os jovens, crianças e adultos sobre a 

reciclagem do lixo, ajudando-o na classificação e separação através de uma 

ferramenta tecnológica- a robótica. 

Metodologia 

O projeto foi desenvolvido por meio de uma metodologia participativa, lúdica e 

transformadora. Através de um robô , montado pelo kit da PNCA, incluindo sensores 

de toques, sensores de cores entre luzes e rodas. Abordando as questões 

ambientais do ponto de vista da natureza. Dentre as metodologias utilizadas 

ressaltamos: os conceitos básicos de robótica e informática e utilizando o software 

“Legal”, objetivando o desenvolvimento de estratégias para a execução das 

atividades propostas. Serão feitas atividades práticas nos laboratórios de informática 

da FEF. 

Será feita uma pesquisa bibliográfica para organizar, estruturar e realizar uma coleta 

de dados que para apoiar teórica o projeto. 

 

Desenvolvimento 

Foi utilizado Kit PNCA, para desenvolvimento do robô que possa mostrar as crianças 

a importância da reciclagem dos materiais jogados na rua e a sua separação. A 

Magali, apelido dado ao robô, foi desenvolvido com o objetivo de demonstrar a 

separação de cada lixo O trabalho foi dividido em etapas: o estudo sobre separação 

do lixo, reciclagem, robótica e aprendizagem; segunda etapa, a construção do robô; 

a terceira, construção de uma maquete simulando um ambiente real e a ultima 



etapa, a programação do robô.  Para finalizar o projeto há necessidade um debate 

com a conscientização sobre o meio ambiente, questões sobre o lixo, reciclagem e 

separação. 

 

Resultados  Preliminares 

Espera-se que a robótica pedagógica conscientize estimule ainda mais a 

conscientização ambiental. O projeto está sendo desenvolvido na disciplina de 

novas tecnologias na educação no curso de pedagogia e posteriormente os testes 

serão feitas em escolas. 
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