
TÍTULO: LIXOS ELETRÔNICOS & ROBÓTICA: Estratégia Pedagógica, Formação Cidadã e 

Desenvolvimento Sustentável. 

RESUMO DO TRABALHO: 

O Projeto de Lixos Eletrônicos & Robótica : Estratégia Pedagógica, Formação Cidadã e 

Desenvolvimento Sustentável, da Escola de Referência em Ensino Médio José Leite Barros, em 

Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco, atua na correta manipulação e triagem de descartes 

eletrônicos visando a construção de laboratórios de robótica livre, com o intuito de maximizar 

absorção de conhecimentos da grade curricular convencional com aplicação de multidisciplinas 

ligando as práticas de robótica à teoria dos fundamentos e conteúdos das disciplinas 

essenciais.  

Também visa à formação cidadã; a diminuição da evasão escolar e o tempo de ócio afastando-

os de situações de risco social; a aplicação de melhorias sustentáveis em células piloto de 

áreas carentes locais como a utilização de robôs, energia solar, eólica e mecânica para a 

extração, captação e filtragem de água, inclusão elétrica, iluminação, climatização; o aumento 

nos índices de desenvolvimento da educação (já houve a elevação de 45 % na avaliação da 

escola pelo índice IDEPE) e levar, quando possível, melhorias sociais à comunidade. 

Como a base do projeto é reciclagem, desperta a consciência da comunidade para a 

sustentabilidade, fortalecendo os valores em que se edifica o cidadão e a sociedade. Incentiva 

ações de cidadania, através da responsabilidade socioambiental, despertando a importância 

da logística reversa. Muito do material que é utilizado no projeto poderia virar lixo e quando é 

reutilizado, desperta a atenção dos educandos não apenas sobre reciclagem, mas, também, 

sobre o destino correto do lixo. 

Quando as questões ambientais permeiam vários ramos do conhecimento, a escola não pode 

se omitir no debate e buscar desenvolver seu trabalho pedagógico numa perspectiva que 

remeta à temática. A sustentabilidade não está apenas nas esferas econômica e ambiental: ela 

perpassa pelo social. Mazzini e Vezzoli (2005) apresentam o econômico, o social e o ambiental 

o tríplice aspecto da sustentabilidade. Nesse contexto, o lixo surge como um fator gerador de 

inúmeras possibilidades de se discutir desenvolvimento sustentável, seja a partir de 

reciclagem, reutilização e mesmo o descarte e o destino correto. 

A escola funciona em regime integral, com público de ensino médio do meio urbano e rural. As 

instalações estão em boas condições com quadra poliesportiva coberta, auditório, sala de 

informática, sistema de rádio, horta desativada em razão da estiagem na região. Os trabalhos 

são desenvolvidos em salas de aula e ambientes improvisados por não ter salas de laboratórios 

de Ciências. As refeições (lanche/almoço/lanche) são fornecidas por empresa terceirizada, e os 

educandos alimentam-se nas respectivas salas de aula, pois não há refeitório. 

A comunidade tem renda originária de programas sociais, aposentadoria, pensão 

previdenciária, produção de tijolos (olarias) e no inverno a produção da agricultura familiar 

(milho, feijão, mandioca, maxixe, abóbora). O grupo de 33 educandos participantes do projeto 

tem origem do meio urbano e meio rural. Os pais participam das reuniões bimestrais 

conhecem e participam dos projetos da escola e acompanham o rendimento escolar através 

do boletim escolar e plantão pedagógico. 

Sabe-se que a participação da família na vida escolar do aluno em muito ajuda na melhoria da 

educação e não apenas no desenvolvimento do estudante cuja família se faz presente na 



escola. Faria Filho (2000) comenta um estudo de textos publicados na Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos que apresentam a relação entre escola e família tendo como objetivo 

focar a formação do cidadão-trabalhador, higiênico e ordeiro.  

Não se discute a importância da família como a célula mater da sociedade, tanto que Marin 

(1998) coloca a escola no mesmo patamar da família, pois ambas são instituições sociais 

responsáveis por fazer a mediação entre o indivíduo e a sociedade a partir do processo de 

educar. Percebem-se, então, a família e a escola como as duas principais instituições 

responsáveis pela formação da pessoa, pois, no convívio familiar e durante a vida escolar, o 

sujeito aprende o que é classificado como os quatro pilares da Educação: aprender a conhecer; 

aprender a fazer aprender a conviver e aprender a ser (DELORS, 2001). 

Daí a Escola de Referência em Ensino Médio José Leite Barros privilegiar a relação com as 

famílias dos educandos, principalmente quando desenvolve um projeto extracurricular, onde o 

aluno precisa estar na escola até mesmo fora do horário regular para realizar atividades que 

não implicam em nota bimestral. Os pais se sentem mais próximos da escola e a maneira como 

percebem o projeto pode redirecionar os trabalhos e, portanto, a comunicação entre escola e 

família é primordial em vários momentos. 

O projeto foi finalista de Concurso Nacional de Tecnologias Sociais; ficou entre os 65 finalistas 

do Concurso Aprender e Ensinar Tecnologias Sociais em 2012, quando mais de 4.700 projetos 

foram inscritos; participou do Seminário Nacional sobre Tecnologias Sociais na Educação e 

concorreu a uma viagem à Tunísia para participar do Fórum Social Mundial em março de 2013, 

além de outros eventos de âmbito nacional e internacional como: 65ª SBPC - Recife/PE; MNR - 

Mostra Nacional de Robótica - Fortaleza/CE e Recife/PE, OBR - Olimpíada Brasileira de 

Robótica, CBR - Competição Brasileira de Robótica, Feira Internacional de Ciência Jovem - 

Recife/PE, JEPEX - Jornada de Inovação Tecnológica Pesquisa e Extensão - UFRPE/2016, e conta 

com várias reportagens na imprensa pernambucana. 

 

DETALHAMENTO DO TRABALHO: 

MOTIVAÇÃO 

Retirar os resíduos sólidos do meio ambiente, fazer da ação uma estratégia pedagógica 

visando elevar a auto-estima dos educandos especialmente nas disciplinas ciências exatas, 

tornar as aulas diferentes, reais e motivadoras diante das inovações tecnológicas. 

OBJETIVO GERAL 

Promover, a partir da interdisciplinaridade, a consolidação de conceitos e conhecimentos em 

robótica livre, hardware livre, software livre, rede de computadores, reciclagem de 

eletrônicos, engenharia reversa, logística reversa, mecânica, eletrônica, programação, inclusão 

digital, matemática, física, ciência, geografia, história, astronomia, línguas e artes constatando, 

na prática a teoria do ensino de cada disciplina, numa concepção de aprender construindo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Trabalhar situações-problemas que exijam a aplicação de raciocínio lógico; 

Desenvolver projetos envolvendo reciclagem de eletrônicos; 

Estimular a capacidade de trabalhar em equipe 



Promover ações voltadas para a sustentabilidade local. 

DESCRIÇÃO DO TRABALHO  

Explanação dos conceitos e fundamentos químicos envolvidos na confecção dos componentes 

eletrônicos como fluidos eletrolíticos, reações anódicas e catódicas, a eletrólise como método 

usado para obter reações de óxido-redução, balanceamento de cargas, entropia dos 

componentes eletrônicos e demais competências da disciplina. 

Tópicos de química, física, robótica, redes, informática, línguas, matemática, ciências, 

astronomia, mecânica, lógica, programação, reciclagem de eletrônicos, engenheiros, áreas 

mecatrônica, eletrônica etc. 

Elaboração de projetos e protótipos dos primeiros robôs, com discussões sobre os conceitos 

fundamentais químicos e físicos como picos de comprimento de ondas, inércia, velocidade, 

mecânica, engenharia, coordenadas, vértices, estruturas, deslocamento, eletricidade, campos 

magnéticos, potência, resistência, ótica, ilusão, prisma, reação, precipitação, corpo, matéria, 

átomo, molécula, substâncias simples e compostas etc. Conceitos de reciclagem eletrônica, 

utilização da sucata eletrônica na confecção, montagem e organização de laboratório, 

utilização e acondicionamento dos equipamentos; 

Equipamentos de EPI e explicação da importância e correta utilização dos equipamentos de 

segurança (ferramentas, luvas, máscaras e batas); 

Biografia de cientistas que contribuíram para a evolução da ciência: Anders Celsius, Daniel 

Gabriel Fahrenheit, William Thompson, Albert Einstein, Dmitri Mendeliev, Eva Maria Kiesler 

(Hedy Lamarr), Alan Turing, Charles Babbage, Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, Isaac Newton, 

Alexander Graham Bell, Leonardo da Vinci, Alessandro Volta, Faraday, Raimond Gaston Planté, 

Stanford Ovshinsky, Georges Leclachê, Daniell, John Frederic Daniell, André Marie Ampére, 

Galileu Galilei, etc. 

METODOLOGIA 

Explanação dos conceitos de reciclagem eletrônica, utilização da sucata eletrônica na 

confecção, montagem e organização de laboratório, utilização e acondicionamento dos 

equipamentos; 

Primeiros contatos com o material a ser utilizado na confecção dos robôs com atividades de 

incentivo de captação de novos materiais (sucata eletrônica) para serem utilizados pelos 

educandos das turmas posteriores; 

Apresentação dos equipamentos de EPI e explicação da importância e correta utilização dos 

equipamentos de segurança (ferramentas, luvas, máscaras e batas); 

Triagem, classificação e higienização do material doado; 

Elaboração de projetos e protótipos dos primeiros robôs; 

Desfile de idéias onde cada novo artefato robótico criado. Os melhores projetos serão 

documentados e catalogados em um portfólio com o objetivo de possibilitar sua reconstrução 

por outros educandos da rede pública em intercambio de projetos; 

Um bate papo com os educandos. Um convidado especial (especialista em uma das áreas de 

química, física, robótica, redes, informática, línguas, matemática, ciências, astronomia, 



mecânica, lógica, programação, reciclagem de eletrônicos, engenheiros, áreas mecatrônica, 

eletrônica etc.) se reunirá com os educandos pra uma conversa descontraída visando à 

transferência de conhecimento onde os educandos poderão formular perguntas ou receberem 

sugestões de idéias, práticas ou demonstrações de artefatos, técnicas e informações sobre o 

mercado de trabalho nas suas respectivas áreas de atuação (Amigos e padrinhos dos projetos). 

No decorrer do ano letivo são realizadas duas mesas redondas com os docentes nos períodos 

de entrega das notas da grade curricular, visando uma avaliação do processo evolutivo e 

desempenho nas disciplinas convencionais dos educandos envolvidos no projeto de reciclagem 

eletrônica e robótica; 

Os melhores artefatos robóticos serão levados a exposição em eventos internos e externos. 

RESULTADOS PEDAGÓGICOS OBTIDOS 

Ações de cidadania, através da responsabilidade sócio/ambiental, despertando a importância 

da logística reversa. 

Transversalidade e interdisciplinaridade para matérias a exemplo de matemática, física, 

química, biologia, empreendedorismo, artes, língua portuguesa, inglês, entre outras; 

Desenvolvimento da aprendizagem, produção de conhecimentos, elevação da auto-estima, 

trabalhos individuais e coletivos, ações de cidadania, convivência, responsabilidade 

sócio/ambiental; 

Elevação de 45 %, na avaliação da escola pelo índice IDEPE; 

Ganho do BDE - Bônus Desempenho Escolar; 

Finalista no Concurso Aprender e Ensinar Tecnologias Sociais - Promovido pela Fundação 

Banco do Brasil e a Revista Fórum - Mais de 4700 projetos inscritos, e o projeto foi classificado 

entre os 65 finalistas 2012 - Participação no Seminário Nacional sobre Tecnologias Sociais na 

Educação, oportunidade em que foi entregue o Troféu e feita a apresentação do projeto para o 

Brasil e concorremos a uma viagem à Tunísia para participar do Fórum Social Mundial em 

março de 2013;  

Participação na 65ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC/Jovem 

- Campus da UFPE - Recife/PE;  

Aprovação do projeto e participação na SBPC na Temática Química - Título: Lixos Eletrônicos e 

Reciclagem na Sala 05 do Colégio Aplicação da UFPE;  

Apresentação na Tenda EXPO T & C, no espaço das instituições e empresas de Pernambuco, 

organizado pela SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia de Pernambuco (surgimento de 

profissionais formados em mecatrônica interessados em ensinar sobretudo arduíno);  

Interação com a equipe da Politécnica e o Robô ARATU que faz mapeamento do sistema 

planetário para a NASA;  

Interação com a equipe do Robô que joga xadrez campeão do Campus Party 2013 em Recife;  

Interação com a equipe de Robótica que participou de competições na Turquia, Holanda e 

México do Colégio Santa Emília - Jardim Atlântico - Olinda/PE;  

Interação com a equipe do robô exoesqueleto da Escola de Referência Silva Jardim - Recife/PE;  



Recebemos Troféu da SECTEC pelos serviços prestados a Ciência, Tecnologia e Inovação na 

Educação; 

Publicação imprensa (24/07/13 - Robôs Sucatas e 30/07/13)  

Projeto premiado pela SECTEC - Secretaria da Ciência de Tecnologia de Pernambuco, pela 

iniciativa de educação com robótica. 

Publicação imprensa da SEDUC (Escola de Tacaimbó é Finalista de Concurso Nacional - 

21/03/13) e (Sucata se transforma em Robô na Escola José Leite Barros -20/08/2013).  

Apresentação do Projeto a equipe do Instituto Federal de Educação de Pernambuco - Campus 

Belo Jardim, que trabalha com computação e tecnologia arduíno; 

Participação dos educandos através de capacitação sobre noções eletrônica e arduíno em sala 

de aula no Departamento de Informática do IFPE - Belo Jardim/PE, no período de setembro e 

outubro de 2013.  

Participação no XVI - JEPEX ? UFRPE/2016, com apresentação de 02 trabalhos: Lixos 

Eletrônicos e Robótica: Estratégia Pedagógica para Formação Cidadã e Desenvolvimento 

Sustentável e Lixos Eletrônicos: Um exemplo de Interdisciplinaridade; 

Participação no II - COBEAI - Congresso Brasileiro de Educação Ambiental. 

CONCLUSÕES  

A partir da interdisciplinaridade, a consolidação de conceitos e conhecimentos em robótica 

livre, hardware livre, software livre, rede de computadores, reciclagem de eletrônicos, 

engenharia reversa, logística reversa, mecânica, eletrônica, programação, inclusão digital, 

matemática, física, ciência, geografia, história, astronomia, astronáutica, línguas e artes, 

constatando, na prática, a teoria do ensino de cada disciplina, numa concepção de aprender 

construindo, ressaltando os cuidados com o meio ambiente, como necessários e urgentes. 


