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Resumo 
 
O avanço da tecnologia trouxe para a educação novos caminhos na relação professor x aluno e 
com isso novas formas de se compreender o processo ensino aprendizagem, de forma 
instigante, motivadora e divertida. Uma possibilidade é a robótica educacional, que tem como 
objetivo geral a utilização da robótica para o desenvolvimento do indivíduo no âmbito 
educacional, desenvolvendo o trabalho em grupo e o raciocínio lógico, além da melhoria das 
relações interpessoais entre os próprios alunos e entre professores. A robótica educacional é 
uma atividade de construção de robôs, que busca desenvolver no aluno; o raciocínio, a 
colaboração, a criatividade e a interdisciplinaridade tão vislumbrada na escola atual. 
Fundamentamos esta pesquisa em Seymour Papert que foi o responsável por disseminar a 
robótica na esfera escolar, buscando a construção do conhecimento de maneira 
interdisciplinar. Além disso, procuramos fazer uma relação entre as atividades da robótica 
educacional com pressupostos do lúdico em educação, na clareza de que os robôs propostos 
tornam-se brinquedos na atividade lúdica. A robótica Educacional é um brinquedo que traz 
para o indivíduo prazer e divertimento, produzindo assim características de ludismo. Focados 
na pesquisa o método que utilizamos foi qualitativo com características do estudo de caso. A 
proposta foi aplicada em uma escola da rede pública na periferia da cidade de Goiânia-GO. 
Observa-se que durante a pesquisa estes alunos, apresentaram como atributo o aspecto lúdico, 
dentro de uma nova perspectiva de ensino aprendizagem por meio da robótica. Para a análise 
da pesquisa o mais conveniente foi dividir os resultados em 6 (seis) categorias de análise, que 
foram levantadas através de transcrição das filmagens realizadas. Elas emergiram em reuniões 
(dias) que por sua vez foram transcritas e separadas, dentre elas podemos citar: Interesse e 
motivação, Conceitos que surgiram durante a utilização da robótica educacional, 
Aprendizagem Colaborativa, o Brinquedo e o Jogo e os Problemas que surgiram durante a 
aplicação da pesquisa. Todas apresentam características do jogo presentes na pesquisa de 
robótica educacional. Houve ainda a presença de um ambiente colaborativo, ou seja, de troca 
de informações e de algumas discussões de conceitos científicos. Levantamos nesta pesquisa 
algumas situações problemas que emergiram e na grande maioria foram superadas, outras que 
não foram. A partir desses resultados, espera-se que a Robótica Educacional de forma lúdica, 
seja discutida no ensino médio criando assim um ambiente motivador e de avanços 
significativos para a vida acadêmica do aluno. Buscamos com essa pesquisa criar um 
ambiente motivador capaz de romper com o atual paradigma educacional, onde a escola é 
detentora do saber de maneira indiscutível. 
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