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RESUMO 

  

O objetivo deste estudo foi avaliar as funções executivas (FE) de adolescentes antes e após a 

prática da Robótica Educacional (RE). Trata-se de um estudo do tipo longitudinal, de 

intervenção, de natureza predominantemente quantitativa. Participaram 14 adolescentes, de 15 

e 16 anos de idade, estudantes de escolas da cidade de Natal, divididos em Grupo Controle 

(GC) e Grupo de Estudo (GE), selecionados conforme nível socioeconômico, escolaridade, 

sexo e idade. Para a avaliação pré e pós intervenção, as FE foram medidas por instrumentos 

distintos a fim de mensurar seus diferentes componentes, tais como: controle inibitório - Teste 

dos Cinco Dígitos/Five Digits Test – FDT; memória de trabalho visuoespacial - Blocos de 

Corsi; capacidade de planejamento -tarefa da Torre de Londres e; flexibilidade cognitiva-

Wisconsin. Conforme os critérios de inclusão, para a avaliação prévia do desempenho 

intelectual, utilizou-se a Escala Wechsler Abreviada de Inteligência – WASI. A intervenção em 

RE ocorreu com o GE por meio de oficinas com a ferramenta LEGO®  Mindstorms na própria 

escola, em 36 encontros de 60 minutos cada. Todos os participantes foram submetidos à mesma 

forma de uso da ferramenta com um professor capacitado para tal. Os resultados desse estudo 

evidenciaram melhora estatisticamente significante nas funções executivas de flexibilidade 

cognitiva, controle inibitório e planejamento. As medidas de Memória de Trabalho não 

apresentaram significância estatística, mas em uma análise comparativa de tamanho de 

diferença, foi possível observar incremento positivo. Pesquisas longitudinais futuras podem 

incluir análise de generalização e medidas de follow-up para a intervenção.  

PALAVRAS-CHAVE: Robótica Educacional, Neuropsicologia, Intervenção,Funções 

executivas.  
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ABSTRACT  

 

The objective of this study was to evaluate the executive functions (FE) of adolescents before 

and after the practice of Educational Robotics (RE). It is a study of the longitudinal type, of 

intervention, of predominantly quantitative nature. Participants were 14 adolescents, 15 and 16 

years old, students from schools in the city of Natal, divided into Control Group (CG) and Study 

Group (GE), matched according to socioeconomic status, schooling, gender and age. For the 

pre and post intervention evaluation, the FE were measured by different instruments in order to 

measure their different components, such as: Five-digit Test / Five Digits Test - FDT; working 

memory - Corsi blocks; planning capacity - Tower of London task; cognitive flexibility-

Wisconsin. According to the inclusion criteria, the Wechsler Abbreviated Intelligence Scale 

(WASI) was used for the previous evaluation of intellectual performance. The RE intervention 

occurred with GE through workshops with the LEGO®  Mindstorms tool in the school itself, 

in 36 60-minute meetings. All participants were submitted to the same form of use of the tool 

with a trained teacher. The results of this study showed a statistically significant improvement 

in the executive functions of cognitive flexibility, inhibitory control and planning. Operational 

memory measures were not statistically significant, but in a comparative analysis of difference 

size, it was possible to observe a positive increase. Future longitudinal surveys may include 

generalization analysis and follow-up measures for the intervention. 

KEY WORDS: Educational Robotics, Neuropsychology, Intervention, Executive functions. 
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O desenvolvimento tecnológico é marca da geração contemporânea que já nasce inserida 

em um contexto social caracterizado pela presença dela em sua vida. Desde o acordar, com um 

despertador digital, até o modo de comunicação diária, estamos cercados de tecnologia, que 

também perpassa nossa forma de aprendizado. 

O uso de vídeos e computadores no ambiente escolar são mecanismos de aprendizado 

bastante conhecidos e fazem parte de boa parcela de instituições de ensino. A nova geração de 

crianças e adolescentes tem grande interesse pelas ferramentas e jogos eletrônicos e se torna 

cada vez mais difícil mantê-las distantes dessas tecnologias.  

Desse modo, faz-se necessária a discussão sobre a sua utilização da tecnologia, no ambiente 

educacional, aproveitando-se do fascínio que o “eletrônico” provoca nos jovens e, assim, torna 

o aprendizado um processo mais interessante. Nesse contexto, a Robótica Educacional (RE) 

tem se afirmado como instrumento pedagógico no ensino de diversas temáticas curriculares 

para distintas faixas etárias.  

A RE se baseia no uso de um aplicativo de computador que programa um robô criado pelos 

alunos e tem como objetivo a resolução de desafios propostos aos robôs que foram 

desenvolvidos. Nessa ferramenta, os alunos, em grupo, desenvolvem desde a montagem do 

robô, por meio da leitura de instruções presentes no material de apoio, até a programação que 

possui graus de complexidade distintos de acordo com os níveis e idades.  

Essa ferramenta pedagógica pressupõe a existência de materiais de apoio como os kits 

educacionais, softwares, motores e sensores para os robôs (D'Abreu, 2005), além de implicar 

na existência de alunos, professores e ferramentas de suporte na montagem, automação e 

controle dos dispositivos.  
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É importante ressaltar que neste processo, o professor atua como parceiro, deixando de ser 

o único provedor de informações, uma vez que o aluno pode, por si só, analisar se a execução 

está sendo realizada de forma correta, propondo soluções através da análise da programação. 

O potencial de ensino prometido por esse instrumento é, de fato, impressionante. Ao se 

analisar a literatura existente, diversos autores apontam a RE como um facilitador de ensino 

para alunos e professores. (Zapata, Novales, & Guzmán, 2016) Dentre os benefícios atribuídos 

a essa técnica, destacam-se a utilização de habilidades de pensamento, tais como o raciocínio 

lógico e o pensamento abstrato, a comunicação verbal e linguística, o raciocínio lógico-

matemático, o raciocínio espacial e o relacionamento interpessoal, além de outras habilidades, 

como a capacidade de seguir instruções e habilidades motoras finas (Castilho, 2002). 

Em conjunto, a literatura existente sugere que a RE pode ser uma ferramenta para aumentar 

as habilidades de resolução de problemas, flexibilidade cognitiva e metacognição (Sullivan, 

2008; Mioduser & Levy, 2010). De fato, os fundamentos teóricos utilizados na RE se baseiam 

na teoria do construtivismo, visto que os educadores afirmam que a experimentação robotizada 

“prática” facilita a transformação de conceitos abstratos em operações concretas e verificáveis, 

promovendo novas perspectivas para pensar e desenvolver habilidades de resolução de 

problemas (Benitti, 2012) 

Para autores que estudam as Neurociências, as habilidades que envolvem ações 

direcionadas a um objetivo, transformam este em resultado e o aprender por meio da prática se 

torna fundamental, não somente para saber fazer, mas para entender e ter a capacidade de 

explicar como e por que se agiu daquela forma diante da situação-problema. Logo, aprender 

fazendo é a melhor forma para se consolidar o aprendizado, pois o conhecimento é obtido por 

meio da ação (Libâneo, 2014). 
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Ventura (2010) afirma ainda que, quando o aprender se orienta por metas, como 

planejamento, tomada de decisão e execução de planos, atividades-base da forma de ensino 

utilizada na RE, as funções recrutadas com maior exigência são as executivas. Dessa forma, 

optou-se por direcionar o estudo para a análise do desenvolvimento dessas funções, de modo a 

investigar melhor o potencial que esta possui.  

Segundo Eslinger (2003) função executiva é um conceito neuropsicológico recente e se 

relaciona com a organização da informação, possibilitando à pessoa formular planos, definir 

metas e controlar as variáveis. Goldberg (2001) compara as Funções Executivas a um maestro 

cerebral, uma vez que elas facilitam o ordenamento e a gestão das outras habilidades cognitivas. 

Essas funções possuem um alto valor adaptativo e têm vários processos cognitivos atuando de 

modo integrado a elas, como o planejamento, controle inibitório, tomada de decisões, 

flexibilidade cognitiva, Memória de Trabalho, atenção, categorização, fluência, criatividade e 

tomada de decisão. (Malloy-Diniz, 2010) 

 O desenvolvimento das Funções Executivas se inicia por volta dos 3 aos 5 anos e 

permanece em evolução até a idade adulta. A infância é o berço de seu desenvolvimento e na 

adolescência esta fase se torna mais lenta, sugerindo maior estabilidade dessas funções na idade 

adulta. Sua importância reside no fato de serem necessárias ao rápido e flexível ajuste de 

comportamento de acordo com as exigências do meio externo (Huizinga, Dolan, & Van Der 

Molen, 2006). 

Sob a ótica da teoria cognitivista, há uma relação entre idade e FE, estruturada nos modelos 

de desenvolvimento cognitivo, como: as teorias de processamento da informação, sistema 

atencional, modelos de processamento da memória, habilidades de raciocínio e resolução de 

problemas, ou seja, as diferentes operações mentais necessárias para a execução de 

determinadas tarefas (Capovilla, 2007; Gazzaniga, 2002; Sternberg, 2008). 
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Nesta perspectiva, Cosenza (2011) afirma que existe uma correspondência do 

desenvolvimento do córtex pré-frontal que ocorre em diferentes fases, entre o nascimento e os 

02 anos de idade, dos 07 aos 09 anos e, já no final da adolescência, entre 15 e 19 anos. Essa 

área possui maturação lenta e continua a se modificar significativamente até a adolescência por 

meio de processos, como a ramificação de dendritos e a formação/eliminação de sinapses. 

Existem ainda modificações importantes na comunicação com outras regiões, com alterações 

progressivas na mielinização dos axônios que constituem os feixes de diálogo entre o córtex 

pré-frontal e as demais áreas com as quais possui conexões.  

Desta forma, o estudo do desenvolvimento das funções executivas durante a adolescência 

possui respaldo em pesquisas relacionadas ao amadurecimento do córtex pré-frontal e sua 

relação direta com o das funções executivas, contribuindo para que a escolha da amostra da 

população estudada incidisse nos alunos por volta dos 15 anos.  

Além disso, as atividades de ER são realizadas em um ambiente de grupo, incentivando a 

cooperação, o trabalho em equipe e o aprendizado social. Assim, pode-se supor que o ER tenha 

efeitos tanto na tomada de decisão quanto no controle cognitivo de cima para baixo (top-down); 

teria-se, então, a metacognição, de um lado e a socialização e trabalho de equipe, do outro lado. 

Apesar disso, a literatura de RE carece de desenhos de estudo confiáveis, pois não há grupos 

controle nas pesquisas, diversas variáveis são manipuladas simultaneamente e as medidas de 

resultado tendem a ser baseadas em dados observacionais e qualitativos (Benitti, 2012; 

Alimisis, 2013) 

  De modo geral, percebe-se que o potencial de desenvolvimento da capacidade cognitiva 

visto na Robótica, perpassa pelo conceito das funções executivas. No entanto, é possível notar 

que os estudos neuropsicológicos das FE em adolescentes são escassos, sendo mais comuns em 

crianças e adultos. Sendo assim, é importante que se atente para essa faixa etária, uma vez que 
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as FE estão em constante desenvolvimento e podem ser aprimoradas neste período do 

desenvolvimento. 

A realização desse estudo se justifica pelo fato das ferramentas educacionais que utilizam a 

tecnologia estarem envolvidas no cotidiano de adolescentes com aceitação positiva, sendo 

interessante investigar se há eficácia desta ferramenta na área educacional e de reabilitação, 

trazendo assim benefícios para esta população.  

Em artigo de revisão de literatura científica publicada sobre o uso da robótica nas escolas, 

Benitti (2012) sugeriu que pesquisas futuras avaliassem especificamente o uso da robótica como 

uma ferramenta para o desenvolvimento de habilidades (como as de pensamento e de resolução 

de problemas). O autor afirmou que a elaboração de ferramentas de avaliação para esta área e 

sua aplicação a uma amostra significativa é uma pesquisa interessante e necessária.  

Sendo assim, as ferramentas, como a LEGO®  Mindstorms, podem ser  eficazes no processo 

de “alfabetização robótica” (Costa, 2011), bem como devido a suas características pedagógicas, 

preocupadas com o desenvolvimento cognitivo e ético da criança e do adolescente e não 

somente com o ensino tecnológico. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

Avaliar o impacto da prática da Robótica Educacional nas funções executivas de adolescentes 

de 15 a 16 anos, por meio da ferramenta LEGO®  Mindstorms.  

2.2. Específicos 

• Comparar o desempenho, pré e pós intervenção, das funções executivas de controle 

inibitório, memória de trabalho, planejamento e flexibilidade cognitiva de 

adolescentes submetidos à Robótica Educacional;  

• Comparar o desempenho, pré e pós intervenção, das funções executivas de controle 

inibitório, memória de trabalho, planejamento e flexibilidade de adolescentes não 

submetidos à Robótica Educacional;  

• Comparar o desempenho, pré e pós intervenção, das funções executivas de controle 

inibitório, memória de trabalho, planejamento e flexibilidade cognitiva uentre 

adolescentes submetidos e não submetidos à Robótica Educacional. 

 

2.3. Hipóteses 

 A hipótese desse estudo incide sobre o impacto da Robótica Educacional, por meio da 

utilização da ferramenta LEGO®  Mindstorms, no desenvolvimento das Funções Executivas 

(FE). Essa hipótese pode ser:  

• Hipótese nula (H0): A Robótica Educacional não tem qualquer influência no 

desenvolvimento das FE.  

• Hipótese primeira (H1): a Robótica Educacional contribui para o aprimoramento as FE; 
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• Hipótese segunda (H2): a Robótica Educacional traz prejuízo no desenvolvimento das 

FE. 
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3.3. Funções Executivas 

 A despeito de Karl Pribram (1973, apud Goldberg, 1990) ter sido um dos 

primeiros autores a empregar o termo “executivo” no desígnio de questões referentes ao córtex 

pré-frontal e Lezak (1982) ter organizado de forma sistemática o conceito de funções 

executivas, foi Alexandr Romanovich Luria quem primeiro utilizou a expressão. Baseado em 

achados clínicos,  propôs um modelo de funcionamento cerebral hierárquico dividido em três 

grandes unidades, em que a terceira unidade possuía um papel de autorregulação e 

monitoramento das funções mentais, compreendendo principalmente os lobos frontais (Karpov, 

Luria, & Yarbuss, 1968).  

As Funções Executivas (FE), também denominadas controle executivo (ou cognitivo), 

não possuem consenso conceitual na literatura (Malloy-Diniz et.al., 2010). O termo é utilizado 

desde a década de 70, mas é possível encontrar discussões sobre a temática datadas de 1840, 

com estudos que tinham por objetivo entender o funcionamento dos lobos frontais (Uehara & 

Landeira-Fernandeza, 2010). 

Em recente revisão da literatura, Hazin & Barros (2013) apontam para relativa 

concordância teórica acerca do caráter multidimensional das FE, uma vez que que a avaliação 

neuropsicológica destas funções consiste na combinação de medidas que são entre si 

complementares. 

No modelo proposto por Lezak (1982), as FE são definidas em quatro grandes domínios, 

denominados volição, planejamento, ação intencional e desempenho eficaz. A autora, então, 

lança a hipótese de que as FE envolvem um conjunto de comportamentos e habilidades distintos 

que estariam interligados. Segundo Pires (2014), esse conceito foi importante para que o termo 

fosse popularizado e para a unificação dos conhecimentos na área neurocientífica, direcionando 
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pesquisas sobre esse tema, com ênfase na prática clínica da avaliação do funcionamento 

executivo. 

  A partir de então, essa nomenclatura virou um termo guarda-chuva para diversos 

constructos, sendo de difícil conceituação, mas comumente se referindo à capacidade de possuir 

comportamentos orientados a metas (Goldstein, Naglieri, Rinciotta, & Otero, 2014). Lezak 

(2004) as descreve como um conjunto de capacidades cognitivas e comportamentais 

relacionadas entre si e responsáveis por atividade direcionada e intencional, consistindo no mais 

alto nível de funcionamento humano, como intelecto, autocontrole e interação social.  

 Cosenza (2011) descreveu as FE como o conjunto de habilidades e capacidades que nos 

permitem executar ações necessárias em prol de um objetivo específico. Nesse sentido, as 

características que dizem respeito a FE vão desde o processo de identificação das metas até a 

monitoração do próprio desempenho, incluindo o planejamento comportamental e execução das 

ações. Nesta mesma linha de raciocínio, Gazzaniga, Ivry, & Mangun (2006, p. 56) afirmaram 

as FE enquanto a competência de orientar o próprio comportamento a objetivos, realizando 

ações “voluntárias, independentes, autônomas, auto organizadas e direcionadas a metas 

específicas”. 

 Malloy-Diniz (2010) apontou a resolução de problemas como ponto-chave nas FE, pois 

permite ao sujeito avaliar a eficiência das estratégias uma vez pensadas, abandonando-as ou 

mantendo-as, de acordo com os resultados alcançados ao longo do percurso. Para o autor, de 

modo geral, estas funções permitem o exercício do controle e da regulação do indivíduo frente 

às exigências e demandas ambientais, assim como do processamento da informação. Elas vão 

orientar as funções cognitivas, emocionais e comportamentais e são plenamente desenvolvidas 

somente no ser humano. Estudos recentes em neurociências relacionam o córtex pré-frontal 

como principal base neurológica (Miller & Cohen, 2001; DeYoung, J, & M, 2010).  
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Luria apontava para o papel dessa região na adequação dos comportamentos ao afirmar 

que quase todos os pacientes com lesão dos lobos frontais perdiam não apenas a capacidade de 

iniciativa, mas também sua capacidade crítica, ou seja, não conseguiam avaliar suas próprias 

ações e adequá-las às situações, além de desenvolverem outros distúrbios comportamentais 

(Luria, 1966). 

 A área supracitada é a de desenvolvimento mais recente no ser humano do ponto de 

vista evolutivo, inicia seu processo de desenvolvimento aos 12 meses, continua na adolescência 

e atinge seu ápice por volta dos 20 e 25 anos de idade; conforme evidenciado em estudos de 

imagem estrutural - Ressonância Magnética - pela perda adicional de substância cinzenta nesta 

região (Papazian, Alfonso, & Luzondo, 2006; Gogtay et. al., 2004). Embora as FE emerjam 

durante os primeiros anos de vida, elas continuam a se fortalecer significativamente ao longo 

da infância e adolescência, principalmente entre 5 e 17 anos de idade, constatado em avaliações 

cognitivas e neurofisiológicas (Best & Miller, 2010) 

Segundo Cosenza (2011), pesquisas recentes têm apontado para a existência de três 

circuitos neuronais distintos em regiões diversas do córtex pré-frontal, que coordenam 

capacidades cognitivas diferentes (Figura 1).  
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Figura 1: Subdivisões do córtex pré-frontal (Szczepanski, 2014) 

 

 A região dorsolateral é responsável por planejar o comportamento e a flexibilidade das 

ações em curso, além de estar envolvida no funcionamento da memória de trabalho. A região 

medial, incluindo a porção mais anterior do giro do cíngulo, realiza as atividades de 

automonitoramento e atenção. A região orbitofrontal, por sua vez, encarrega-se de avaliar os 

riscos e inibir respostas inapropriadas. (Cosenza, 2011; Kandel, et. al., 2014) 

 É importante para ressaltar que o córtex pré-frontal não é homogêneo e não funciona 

sozinho, pois interage através de uma grande quantidade de conexões com outras áreas do 

cérebro, por meio de circuitos independentes que funcionam de forma interligada. (Seung & 

Rafael, 2014) 

Sendo assim, é possível entender a ligação existente entre os diferentes domínios das 

FE, que apesar de possuírem funcionalidades distintas, atuam de forma complementar e 

conectada. Corso (2013) afirma que, devido à abrangência e variedade de ações das FE, é 

proposto o seu estudo em domínios distintos.  

Uma das primeiras pesquisas conduzidas com o objetivo de delimitar os componentes 

das funções executivas foi realizada por Myiake, et al. (2000) e buscou investigar a unidade e 

a diversidade dos três componentes das FE propostos pelos autores: inibição, memória de 

trabalho e flexibilidade cognitiva. Como resultado, obtiveram que tais habilidades apesar 

possuírem características em comum, não sendo completamente independentes, demonstram 

clara relação com o desempenho em determinados testes. A título de exemplo, o estudo 

apresenta que a preservação da flexibilidade cognitva é crucial no não cometimento de erros 

perseverativos no teste de classifição de carta Wisconsin (WCST), a memória de trabalho para 

a tarefa de operation span e a inibição para o teste torre de hanói. 
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Em estudo recente, Miyake & Friedman (2012) sugeriram que para o desempenho dos 

componentes memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, existe a combinação de um fator 

comum às habilidades executivas de modo geral e um fator específico a cada habilidade. Por 

outro lado, para a inibição não haveria um fator específico, sendo completamente explicada 

pelo fator geral. 

Diamond (2013) propõe um modelo de FE com os componentes básicos primeiramente 

propostos por Miyake (2000), quais sejam: inibição, memória de trabalho e flexibilidade 

cognitiva. Contudo, a autora afirma que a flexibilidade envolve, em determinada extensão, as 

habilidades de memória de trabalho e inibição, no momento em que, para solucionar um 

problema a partir de uma nova perspectiva, seria necessário inibir um conceito prévio e ativar 

na memória de trabalho uma nova abordagem. Ela ainda adiciona ao modelo (figura 2), as 

Funções Executivas de Alto-Nível, que seriam o planejamento, o raciocício e a resolução de 

problemas; construídas a partir dos constructos nucleares. 

Figura 2: Modelo teórico de Funções Executiva (Diamond, 2013; adaptado) 
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Outras abordagens existentes na conceitualização de FE propõem um estudo dessas 

funções a partir do ponto de vista cognitivo e sócioafetivo, como o conceito de Marcador 

Somático, apresentado por Damásio (1994 e 1996). Esta hipótese é uma elaboração 

neuropsicológica da teoria da emoção de William James (1884) e afirma que aspectos 

emocionais são parte integrante do raciocínio e podem auxiliar esse processo, ao invés de 

retardá-lo, como era suposto.  

Em consonância com esse pensamento, Zelazo, Qu, & Müller (2005) propuseram a 

teoria das funções executivas quentes e frias, afirmando que as FE, assim como os sistemas 

neurais que as suportam, variam em função da significância motivacional. Essa teoria denomina 

de “frios”, os aspectos relacionados à cognição,  comumente associados ao córtex pré-frontal; 

as FE “quentes”, por sua vez, seriam aquelas relacionadas a aspectos afetivos, geralmente 

associadas ao córtex orbitofrontal e outras regiões mediais. 

 Na presente pesquisa foi utilizado como base o conceito que descreve três funções 

executivas básicas, propostas por Myiake (2000) e por Diamond (2013), quais sejam: inibição 

ou controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, acrescido da dimensão de 

planejamento, utilizada no modelo primeiramente proposto por Lezak (1982) e que mais adiante 

foi incoporado por Adele Diamond, no que a autora denominou como uma das funções de alto 

nível. 

A inibição ou controle inibitório é a capacidade de reduzir ou eliminar a interferência 

de estímulos ou impulsos de distração, controlar comportamentos inapropriados e gerenciar os 

processos de atenção e pensamento ao longo da realização de uma atividade (Diamond, 2013). 

Ele é importante para o alcance da manutenção do foco, sem ceder a estímulos exteriores que 

levem à distração.  
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A memória de trabalho (MT) ou Memória de Trabalho (MO), constitui-se enquanto 

sistema múltiplo de memória, com capacidade de armazenamento temporário de informações 

necessárias em tarefas complexas, serve para manutenção, manipulação ativa e atualização da 

informação. Sua principal função seria manter o conteúdo que está sendo processado por um 

curto período de tempo (Alloway, Gathercole, Willis, & Adams, 2004).  

O conceito de memória de trabalho modificou-se ao longo dos anos, sendo hoje 

considerado o modelo proposto por Baddeley (2000) que a descreve em quatro componentes: 

o executivo central, que atua como um controlador atencional; a alça fonológica e o esboço 

visuo-espacial, dois subsistemas especializados no processamento e manipulação dos 

conteúdos limitados específicos; e o retentor episódico, que integra as informações mantidas 

temporariamente na memória de trabalho com aquelas existentes nos sistemas de longo prazo 

(Uehara & Landeira-Fernandeza, 2010). Dessa modo, é possível afirmar que existem diferentes 

instrumentos para mensurar os diversos componentes da memória de trabalho (MT). No 

presente estudo, optou-se por utilizar um teste com foco na análise do componente 

visuoespacial da MT, uma vez que as atividades realizadas na intervenção visaram esse aspecto.  

É a MT que permite pensar e relacionar informações, conectar diferentes elementos, 

vincular acontecimentos ocorridos em momentos distintos e reordenar itens mentalmente. Na 

aprendizagem, a memória de trabalho permite vincular ideias na linguagem oral e escrita e 

resolver os diversos passos de um problema de matemática (Myiake, et al., 2000). 

A flexibilidade cognitiva, por sua vez, consiste na habilidade de mudar o foco atencional 

e as estratégias para adaptar-se às demandas do ambiente, sem prender-se a padrões pré-

estabelecidos (Miyake & Friedman, 2012). Essa função é exercida quando o individuo é capaz 

de analisar uma mesma função de pontos de vista diferentes ou através da visão de outras 

pessoas. Ele depende da evolução dos domínios citados anteriormente (controle inibitório e 
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memória de trabalho), pois alternar perspectiva requer inibição do modo de pensar utilizado 

anteriormente, além que requerer a inserção na memória de trabalho de uma nova forma de 

analisar a questão (Diamond, 2013).  

A habilidade de planejamento é considerada uma função executiva complexa e se refere 

à identificação da sequência de passos necessários para solucionar um problema ou atingir um 

objetivo, pensando em formas alternativas para se alcançar uma meta de modo mais efetivo 

(Diamond, 2013). 

O planejamento por si só não é suficiente, é necessário que o plano seja posto em prática. 

Desta forma, o comportamento referente a esse domínio é chamado de ação intencional, que é 

a habilidade de iniciar, manter e sequenciar as ações de um plano, bem como de modificá-las, 

caso necessário. O desempenho de uma pessoa se relaciona, então, com as habilidades de 

autocorreção, monitoramento e regulação do comportamento, estando vinculado diretamente 

ao funcionamento das funções executivas (Pires, 2014).   

 

 

3.3.5. Funções Executivas na adolescência 

As funções executivas são consideradas centrais para a cognição humana e, portanto, a 

adolescência pode ser vista como um período de avanços cognitivos expressivos. Uma das 

caracterizações mais relevantes da adolescência é o aumento gradual no funcionamento 

executivo; durante essa fase, o adolescente domina cada vez mais a capacidade de controlar 

seus pensamentos e ações para torná-las consistentes com as metas internas (Crone, 2009). 

Apesar de a adolescência ser um período de maturação crítica para muitas regiões do 

cérebro, ela tem sido historicamente negligenciada, sendo objeto recente de investigação 

intensiva (Lockhart, Sawa & Niwa, 2018; Spear, 2018). É importante ressaltar que os circuitos 
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do córtex pré-frontal, conhecidos por estarem envolvidos na função executiva, continuam a 

amadurecer durante este período até o início da idade adulta, tanto em humanos como em 

animais (Colonnese, Phillips, Constantine-Paton, Kaila, & Jasanoff, 2008; Tian & Ma, 2017). 

De acordo com Testen et. al. (2018), o córtex pré-frontal medial (CPFm) e o hipocampo 

dorsal são críticos para a função executiva e a memória, possibilitando sua integração efetiva. 

Ambas regiões passam por mudanças funcionais significativas durante a adolescência, quando 

o CPFm cresce significativamente, se comparado ao restante do córtex frontal, e a bainha de 

mielina dos axônios do hipocampo se torna mais espessa (Kanemura, et. al., 2003; Hartiline & 

Colman, 2008). 

Tais dados são relevantes, uma vez que a região cortical pré-frontal é basilar para o 

comportamento tipicamente humano (Fuster, 2001) e o hipocampo possui função essencial no 

mecanismo mnemônico, o que resulta em maior capacidade de memorização durante essa fase 

(Hartiline & Colman, 2008). 

Estudos constataram ainda o papel da maturação dos astrócitos - células cerebrais que 

atuam na formação e maturação das sinapses neuronais e na modulação da transmissão sináptica 

- no desenvolvimento cerebral, especialmente durante a adolescência. As descobertas indicam 

que a modulação sináptica no desenvolvimento do córtex pré-frontal continua além dessa fase. 

Essa linha do tempo converge com o desenvolvimento e a maturação sináptica cortical 

específica do córtex pré-frontal, que pode continuar na idade adulta jovem (Crews, He, & 

Hodge, 2007; Semple et.al., 2013; Tian & Ma, 2017).  Tais achados evidenciam o delineamento 

da conectividade do circuito frontal durante a adolescência e início da idade adulta. 

Em revisão da literatura sobre o percurso desenvolvimental das FE publicada por Best 

& Miller (2010), os autores relataram dificuldade na busca por estudos. Apesar da grande 

literatura sobre essas funções em crianças, não foram encontrados trabalhos direcionados para 
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uma proposta desenvolvimental das FE perpassando até a adolescência; a maioria das pesquisas 

se atém à primeira década de vida. 

Na revisão supracitada, os trabalhos encontrados apontam para diferentes trajetórias 

desenvolvimentais dos componentes executivos: a inibição apresentaria melhoria notável nos 

primeiros anos de vida e menos mudanças posteriores; a memória de trabalho e a flexibilidade 

cognitiva mostraram melhoras lineares mais graduais. Tais dados fornecem suporte para 

Myiake, et al. (2000), no tocante à distinção das FE em três componentes, e adiciona a idade 

como diferencial significativo no desenvolvimento desses substratos.   

Os estudos neuropsicológicos demonstram que essa é uma fase de reorganização do 

sistema pré-frontal, o que favorece as habilidades de FE por ser um período ainda de relativa 

plasticidade (Zelazo & Carlson, 2012). As pesquisas relacionadas corroboram a ideia que a 

adolescência é um período crucial para aprimoramento das FE e que intervenções nessa fase 

tem grande potencial de incremento. Revisão recente da literatura indica que as FE devem ser 

constantemente treinadas e que quão maior o tempo da intervenção, mais resultados positivos 

serão alcançados (Diamond, 2016).  

 

3.3.6. Intervenção em Funções Executivas 

O processo de reabilitação neuropsicológica visa recuperar uma função prejudicada ou 

perdida ou ainda readaptar o indivíduo aos déficits, melhorando ao máximo a qualidade de vida, 

sendo empregada, recentemente, em casos em que não há um quadro psiquiátrico ou 

neurológico deficitários (Haase, 2012). Neste sentido, o processo de intervenção 

neuropsicológica é conhecido como habilitação, referindo-se à aquisição e ao desenvolvimento 

de habilidades cognitivas ligadas à atenção, linguagem, memória, percepção, e afins, que ainda 

não atingiram seu pleno desenvolvimento (Gindri, et al., 2012). 
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Durante o processo de levantamento bibliográfico acerca das intervenções existentes em 

Funções Executivas, uma dificuldade encontrada diz respeito aos diversos testes utilizados para 

análise dos diferentes constructos das FE, o que dificulta a comparação entre os estudos de 

intervenção. Essa diversidade pode ocorrer devido aos múltiplos componentes das FE e à falta 

de consenso metodológico ainda existente neste campo, bem como às diferentes perspectivas 

teóricas (Barros & Hazin, 2013). Outro ponto a ser colocado diz respeito à dificuldade em se 

encontrar estudos que versem sobre a Robótica Educacional como ferramenta de intervenção 

em FE na adolescência (Costa & Lynn, 2017), visto que os estudos direcionam para os pré-

escolares (Di Leto et. al., 2017), crianças e adolescentes com deficiência intelectual (Caci & 

Guastella, 2005; D'Amico & Guastella, 2019), com foco nos componentes atencionais (Cuch, 

2018) e no ensino das disciplinas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e a Matemática, as 

denominadas STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) (Km, et al., 2015) 

Analisando-se pesquisas na área da Neuropsicologia, encontram-se estudos de 

intervenção em grupo, como o proposto por Menezes et. al. (2015), que investigou os efeitos 

de uma intervenção em crianças e adolescentes com Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, com idades de 7 a 13 anos. O trabalho contou com 18 participantes, divididos 

em GE (N=8) e GC (N=10), com sessões de uma hora, realizadas duas vezes na semana durante 

8 meses e que teve como resultados ganhos para o GE em atenção e controle inibitório, não 

sendo possível verificar ganhos em medidas de planejamento e resolução de problemas. 

Nunes (2018) investigou a eficácia da técnica Goal Management Training – GMT 

(Levine, 2011), uma metodologia que compreende a introdução de conceitos-chave para 

explorar técnicas metacognitivas, discussão, exemplos da vida e exercícios cognitivos para 

explorar as técnicas aprendidas. Os participantes compreenderam um total de 25 adolescentes 

de 11 a 17 anos, com queixas comportamentais de disfunções executivas, de acordo com o 

Inventário de Funções Executivas e Regulação Emocional (IFERI). As intervenções foram 
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realizadas em grupo, com média de 45 a 60 minutos, em um intervalo mínimo de 2 dias entre 

uma e outra, com duração total de 3 meses. Os resultados evidenciaram melhora nas FE de 

flexibilidade, inibição e raciocínio, contudo tais melhorias não foram percebidas pelos pais e 

professores, segundo escalas aplicadas. Não foi encontrada correlação forte entre a técnica 

interventiva e a Memória de Trabalho. 

Em estudo anterior, ocorrido na Espanha, Cuberos-Urbano et. al. (2016) também 

utilizaram a técnica GMT em amostra de 16 pacientes com lesão cerebral adquirida envolvendo 

disfunção executiva, divididos em quantidades iguais e aleatórias em dois grupos, em que um 

dos grupos receberia apenas intervenção GMT e, o outro, combinaria a GMT com a tecnologia 

lifelog, que possibilita gravar e depois revisar ou compartilhar as experiências humanas; os 

participantes não sabiam da diferença entre as intervenções. O treinamento compreendeu 7 

módulos, implementados em 14 sessões de 1 hora, distribuídos ao longo de 7 semanas e teve 

como resultados impacto positivo nas FE de controle inibitório e flexibilidade, em ambos os 

grupos. No grupo combinado com a tecnologia lifelog esse impacto foi mais forte para controle 

inibitório e teve maior generalização (ampliação dos ganhos para atividades do dia a dia). 

Com relação a intervenções com Robótica Educacional, há estudos na área de tecnologia 

que demonstram sua eficácia no aprimoramento do pensamento abstrato e na resolução de 

problemas dos jovens. Estudo conduzido durante 3 anos por Leonard (2016), com 49 alunos do 

ensino fundamental, divididos em 2 grupos, dividiu os grupos em dois tipos de intervenção, a 

primeira  em ambientes com jogos digitais e de tabuleiro ea outra,robótica educacional. Os 

resultados apontaram para significativa melhora na auto-eficácia – aferida através de desafios 

propostos antes e após a intervenção – apenas no grupo que passou pela intervenção com RE. 

Bers (2014) realizou intervenção com RE em sala de aula, com 63 crianças de 6 anos, 

em média, propondo a integração da RE na grade curricular. Após 1 ano, observou-se melhora 

no pensamento computacional das crianças, da depuração e da auto-eficácia, medidas em dois 
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tempos através de questionários tipo escala Likert, que varia de 0 (não tentou a tarefa) ou 1 (não 

completou o objetivo, tarefa ou entendimento) para 5 (completamente alcançado o objetivo, 

tarefa ou entendimento), respondido pelos professores. 

Um estudo com crianças pré-escolares conduziu o uso da intervenção com RE utilizando 

um robô (Bee-Bot, Campus Store) com designer adaptado para o usuário infantil, que foi foi 

apresentado às crianças explicando suas características de programação, os principais botões e 

o contexto narrativo das atividades a serem desenvolvidas (Dileto et al., 2017). Foram 

realizadas duas sessões semanais, durante seis semanas (13 sessões, com duração de 75 

minutos, cada). Como resultados, o estudo obteve que o treinamento intensivo de RE com pré-

escolares melhorou a memória de trabalho e as habilidades de inibição. 

Na perspectiva de intervenções com tecnologia, os games tem sido foco dos estudos 

neurocientíficos, como é possível constatar em duas revisões da literatura realizadas, uma delas 

realizada na área da neuropsicologia (Rivero, 2012) e a outrana área da educação tecnológica 

(Gomes, 2017). O estudo de Rivero (2012) incluiu todos os artigos sobre o impacto do uso de 

videogame sobre a atenção, percepção e funções executivas, no período de 2000 a 2012, e 

indexados nas bases Lilacs e PubMed. Para análise, o autor dividiu os jogos utilizados em Ação, 

Estratégia e Científico e obteve como resultados que, a despeito de haver uma literatura extensa 

demonstrando ganhos sistemáticos na cognição. A consistência encontrada nos resultados de 

atenção visual e processamento perceptual ainda não é a mesma encontrada em pesquisas de 

habilidades complexas como as funções executivas. Trabalhos avaliando como os videogames 

influenciam a capacidade de inibição de respostas preponderantes, postergação de recompensa, 

planejamento, entre outras tarefas, necessitam ser realizados. 

A maioria das pesquisas descritas por Rivero (2012) focou no uso de videogames de 

ação (jogos de tiro em primeira pessoa). Pode-se dizer, de modo geral, que videogames de ação 

são eficientes quando se considera uma melhora no desempenho em processos atencionais e 
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perceptuais (Dye & Bavelier, 2010). Por outro lado, alguns jogos feitos especialmente para 

treino cognitivo, como o Brain Age, um software da Nitendo® focado no desenvolvimento da 

cognição para idosos, e o Space Fortress, um jogo desenvolvido pelo Laboratório de Psicologia 

Cognitiva da Universidade de Ilinóis que se baseia na simulação da dinâmica de um cenário de 

voo, demonstraram ser viáveis para se treinar funções executivas do tipo frias (alternância, 

atualização e capacidade de Memória de Trabalho) (Nouchi, et al., 2012). 

Gomes (2017) analisou trabalhos nessa perspectiva entre o período de 2012 a 2017. 

Foram encontrados estudos com alunos de 6 e 13 anos de idade, contudo apenas 1 pesquisa teve 

caráter quantitativo, sendo 8 qualitativas e 3 baseadas na abordagem quanti-quali. As pesquisas 

encontradas também não focaram no caráter multidimensional das FE, pois tiveram como testes 

psicológicos utilizados apenas escalas de inteligência (WISC e Raven), o teste de Atenção 

Concentrada D2 e a escala SNAP IV. Como resultados, os artigos analisados demonstraram 

que os videogames, quando baseados em desafios crescentes, demonstraram uma melhoria da 

visuoespacialidade e na rapidez do processamento das informações, contudo, a revisão assinala 

que os games não são atividades ecológicas, segundo alguns autores, havendo dificuldade na 

realização da transferência do aprendizado por meio de um ambiente puramente virtual para a 

realidade, logo, torna-se mais difícil a generalização das funções e a transmissão dos ganhos 

para outras atividades.  

Ressaltam-se as diferenças entre os videogames e a Robótica Educacional devido a dois 

componentes divergentes fundamentais: o primeiro deles diz respeito ao modo como a 

intervenção é conduzida nas duas atividades, enquanto na RE é necessário um professor e outras 

crianças de similar idade/escolaridade; no videogame é possível que se jogue individualmente, 

além de existir uma variedade de jogos a ser escolhida, em que não há nenhum desafio ou 

conduta pedagógica. O segundo ponto de divergência diz respeito ao caráter puramente virtual 

que o game possui, não havendo nenhuma relação direta com algo no plano real; já na RE, a 
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programação que é pensada de modo abstrato no computador, reverbera para o robô que foi 

montado, dando ao aprendiz a possibilidade de manipulação do objeto no campo tridimensional. 

 

3.4.  Robótica  

No cenário contemporâneo, há uma variedade de tecnologias educacionais que podem ser 

utilizadas na aprendizagem, visto que nossa sociedade vive uma era digital. Essas tecnologias 

são os tablet’s, os computadores pessoais, os notebooks, os celulares e até mesmo os robôs.  

Partindo da origem, trataremos primeiro sobre o surgimento do termo “robô”, que deriva 

do tcheco “robota” e significa trabalho escravo, monótono. Ele foi originalmente criado em 

1921 pelo escritor e filósofo tcheco Karel Capek (1890-1938), em seu romance Robôs 

Universais de Rossum (RUR).  Contudo, afirma-se que os registros primeiros sobre robôs datam 

do ano 270 a.C., realizado pelo primeiro engenheiro dos registros históricos, o grego Ctesibius 

(310 - 250 AC). Esses registros teriam sido os relógios de água (Figura 01), máquinas 

autônomas que executavam uma determinada ação com o passar do tempo, sem necessidade de 

um humano para realizar a operacionalização (Pires, 2002; Santos, Pozzebon, & Frigo, 2013). 

 

Figura 3: Relógio de água (Pires, 2002) 
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O termo “robô” só passou a ser popularmente conhecido na década de 40, através do escritor 

americano Issac Asimov (1920-1992), mais uma vez empregado no contexto literário, com a 

obra de sua autoria, intitulada “Run aroud”, na qual a robótica era considerada o uso e estudo 

dos robôs. A partir desta ficção, o termo passou a ser adotado pela comunidade científica 

(Santos, Pozzebon, & Frigo, 2013). Fato interessante de ser analisado, pois é um caso em que 

a vida vem imitar a Arte, trazendo para a realidade algo criado na fantasia. 

 Em 1950, esse romance foi compilado, originando o livro “I Robot” e, em 2004, retratado 

no cinema. Asimov, neste romance, criou três Leis Básicas da Robótica e que, informalmente, 

são reproduzidas nos ambientes inventivos da tecnologia. No início do século XX, com a 

demanda industrial, passou-se a investir na construção de robôs, sendo esses exclusivos para a 

indústria, com o objetivo de aprimorar o processo produtivo, diminuindo custos, otimizando o 

tempo e aumentando a qualidade das peças produzidas. (Lima, 2012) 

A partir daí, entra-se na era da Automação Industrial, tendo seu primeiro robô, batizado de 

Unimate (figura 02), criado pelas mãos do americano George Devol, em 1954. Ele foi projetado 

para a fábrica da General Motors, em Nova Jersey, e é considerado a primeira patente de robôs 

industriais.  

 

 

Figura 4: Unimate – primeiro robô industrial 

(Araújo, 2011 apud Santos, Pozzebon, & Frigo, 2013) 
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  A partir do Unimate, os robôs controlados por computador tiveram sua produção 

aumentada. Esse tipo de tecnologia passou a permitir que as máquinas executassem diferentes 

tarefas a partir de um comando dado no computador. Segundo Lieberknecht (2011) robótica é 

a ciência que estuda a programação e a montagem de robôs, cujas características giram em torno 

da autonomia e reprogramação, sempre sob o controle de um software.  

Existem oito categorias de robótica: industrial; não-industrial; medicinal; espacial; 

humanóide; antropomórfica; virtual, e; nano-robótica. Hoje, o uso da robótica como ferramenta 

tecnológica tem crescido de modo exponencial, principalmente nas indústrias de segurança, 

medicina e entretenimento, bem como na área educacional. Esta última utiliza a robótica como 

ferramenta de ensino, um novo método de transmissão de conhecimento, sendo chamado de 

Robótica Educacional (Pires, 2002; Romano & Dutra, 2002; Santos, 2013). 

 

 

3.4.5. Robótica Educacional  

A Robótica Educacional se baseia no uso de um aplicativo de computador que programa o 

robô criado pelos alunos e possui por objetivo a resolução dos desafios propostos. Com essa 

ferramenta, os alunos, em grupo, desenvolvem desde a montagem do robô, através da leitura de 

instruções presentes no material de apoio, até a programação, que possui graus de complexidade 

maior de acordo com os níveis e idades.  

Para alguns autores, dentro da perspectiva das Neurociências, a atividade direcionada para 

um objetivo o transforma em resultado (Libâneo, 2014). Segundo Galperin (1989), o aprender 

por meio da prática é fundamental, não somente para saber fazer, mas para entender e depois 

explicar como e por que se agiu daquela forma diante da situação-problema. Para esse autor, 
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essa é a forma que melhor consolida o aprendizado, pois o conhecimento é obtido através da 

ação, uma vez que o indivíduo deve aprender a utilizar os conceitos ao mesmo tempo em que 

precisa analisar como o contexto reage. 

Segundo Torcato (2012), entende-se por Robótica Educacional a utilização dos conceitos 

da robótica industrial em um ambiente pedagógico, visando a promoção de conceitos de 

diversas disciplinas como física, matemática, geografia, português, informática e outros. 

Para D'Abreu (2005), essa ferramenta pedagógica pressupõe a existência de materiais de 

apoio como os kits educacionais, softwares, motores e sensores para os robôs. Além de implicar 

na existência de alunos, professores e ferramentas de suporte na montagem, automação e 

controle dos dispositivos.  

É importante ressaltar que neste processo, o professor atua como parceiro, deixando de ser 

o único provedor de informações, uma vez que o aluno pode, por si só, analisar se a execução 

está sendo realizada de forma correta, propondo soluções através da análise da programação.  

Segundo Silva (2008) os registros sobre a história da robótica com foco em educação são 

poucos, quase raros. Tais registros começaram com o matemático Seymour Papert, após sua 

saída do Centro de Epistemologia Genética de Genebra, para ingressar no Laboratório de 

Inteligência Artificial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em 1964 e, a partir 

de então se iniciaram seus trabalhos com robótica voltada para a educação. (Castilho, 2002)  

Para Papert (1980), o computador era um recurso que atrairia a atenção das crianças, o que 

facilitaria o processo de aprendizagem. Além disso, um de seus trabalhos mais conhecidos foi 

a criação da tartaruga controlada em LOGO, uma linguagem de programação de fácil 

entendimento e que servia para a comunicação do homem com o computador. (Azevedo & 

Pitta, 2010; Lieberknecht, 2011).  O ambiente LOGO tradicional envolve uma tartaruga 

gráfica, uma espécie de robô pronto para responder aos comandos do usuário, com uma 
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linguagem interpretada e interativa, que tem o resultado mostrado imediatamente após a 

digitação do comando, incentivando o aprendizado.  

Nela, o aluno aprende com seus erros, por meio da vivência a partir do momento em que 

repassa este conhecimento para o LOGO. Se o pensamento elabora com erros, ele está errado 

em seu raciocínio, o que é claramente percebido e demonstrado na tela, fazendo com que o 

aprendiz pense sobre o erro e tente, a partir do que foi visualizado, encontrar soluções corretas 

para os problemas propostos. (Aquino et.al. 2014) 

A robótica educacional surgiu a partir das dificuldades em despertar nos alunos a atenção 

devida pelos conteúdos da grade escolar tradicional, além da necessidade de criar um ambiente 

que possibilite a aprendizagem dessas habilidades de forma contínua. A aplicação da robótica 

no ambiente escolar direciona os alunos para atividades que privilegiam o aspecto investigativo 

vindo do interesse das crianças, além de favorecer a autonomia na situação de aprendizagem  

(Santos, 2013; Fagundes, 2005).  

Dessa forma, segundo Silva et. al. (2009), pode-se afirmar que o objetivo principal dessa 

ferramenta é, então, tornar o aprendizado mais significativo, mobilizando diferentes tipos de 

conhecimentos e competência através do uso pedagógico. Além de proporcionar ao educando 

a capacidade de se auto avaliar. 

 

3.4.6.  Embasamento teórico pedagógico da Robótica Educacional 

A Robótica Educacional, da forma como é abordada através da ferramenta LEGO® , 

surge como uma evolução conceitual da teoria construtivista de Piaget. A teoria piagetiana 

propõe que o sujeito adquire conhecimento através de sua interação com o meio, garantindo 

que o conhecimento não procede nem da experiência única dos objetos nem de uma 
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programação inata pré-formada no sujeito, mas de construções sucessivas com elaborações 

constantes de estruturas novas (Piaget, 1976). 

Melo (2009) sugere que esse tipo de intervenção se enquadra numa perspectiva de 

aprendizagem denominada construcionista e que foi sugerida por Papert em 1980. O 

construcionismo é um modelo teórico surgido em decorrência dos resultados que Papert teve 

em seus trabalhos com linguagem de programação LOGO.  

O construcionismo provém de uma família de filosofias educacionais que defendem que 

a criança deve buscar o conhecimento menos através da “transmissão” e mais através da 

“construção”. Papert em algum momento o assemelha ao construtivismo, cujo uso educacional, 

para o autor, remete à concepção piagetiana de que o conhecimento não pode ser transferido 

pronto. (PAPERT, 2008) 

Para o autor, caso pudéssemos ver os processos cerebrais em funcionamento, seria 

possível perceber que nosso interlocutor reconstrói aquilo que está sendo repassado e cria uma 

visão própria das informações recebidas. Dessa forma, ele afirma o construcionismo como sua 

versão pessoal do construtivismo, apresentando como ideia basilar o fato de examinar mais de 

perto o conceito de construção mental. A atribuição de construções do mundo como um apoio 

para o que ocorre a nível cerebral possui bastante importância nessa conceituação, 

transformando-a em um entendimento menos mentalista. 

Para Papert (2008), o construcionismo parte do pressuposto que as pessoas terão melhor 

resultado no aprendizado se descobrirem por si próprias o conhecimento específico de que elas 

necessitam. Em certa medida, o construcionismo de Papert se assemelha ao construtivismo de 

Piaget, diferenciando-se deste último pelo grau de envolvimento dos alunos nas tarefas de 

aprendizagem, pressupondo que os aprendizes tenham a capacidade de criar conceitos, 

compreender e provocar novo conhecimento. (Hay & Barab, 2001) 
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Nota-se ainda que este tipo de concepção da aprendizagem vai ao encontro da pesquisa 

aqui desenvolvida, uma vez que a robótica é utilizada como ferramenta de construção e visa o 

desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. 

 

3.4.7.  Potencial de ensino da Robótica Educacional 

O potencial de ensino prometido pela Robótica Educacional é, de fato, impressionante. 

Ao se analisar a literatura existente, diversos autores apontam essa ferramenta como um 

facilitador de ensino para alunos e professores. Dentre os benefícios atribuídos a essa técnica, 

destacam-se a utilização de habilidades de pensamento, tais como o raciocínio lógico e o 

pensamento abstrato, a comunicação verbal e linguística, o raciocínio lógico-matemático, o 

raciocínio espacial e a interpessoal; além de outras habilidades, como a capacidade de seguir 

instruções e desenvolvimento de habilidades motoras finas. (Zapata, Novales, & Guzmán, 

2016) 

No campo da Ciência e Tecnologia, há autores que sugerem a RE como mindtool ou 

“ferramenta cognitiva”, afirmando que esta age como um “amplificador da cognição” 

(Mikropoulos & Bellou, 2013,). Para os autores, a RE é uma ferramenta mental poderosa, uma 

vez que segue os princípios da mindtool por meio de suas características de incentivar os alunos 

a pensar em um problema, projetar seus projetos significativos, criar coisas, manipular objetos, 

refletir e colaborar. 

Com base nestas descrições, pode-se refletir sobre potencial que a RE possui no 

desenvolvimento das funções executivas de planejamento, monitoramento e controle inibitório, 

do desenvolvimento da Memória de Trabalho, da visoespacialidade, da visoconstrução e da 

atenção concentrada. Além de desenvolver as habilidades sociais, a depender da forma como 

seja aplicada. 
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Percebe-se ainda que, a despeito de todos os projetos e estudos, a Robótica Educacional 

é pouco debatida no cenário acadêmico brasileiro, principalmente com pesquisas que discutam 

seu potencial frente ao desenvolvimento de funções cerebrais. No entanto, o número de 

pesquisas que envolvem a temática da Robótica Educacional, segundo Campos (2017), tem 

aumentado gradativamente com o passar dos anos; tanto na rede pública, quanto na rede 

privada.  

Dessa forma, por mais que a prática demonstre o desenvolvimento dessas habilidades e 

a teoria embase o potencial de aprimoramento cognitivo, não foi encontrado até o momento, 

estudo científico que ratifique tais afirmativas. Ademais, não se sabe o impacto real de 

refinamento que cada um desses componentes possui em separado. Nesse viés, o presente 

estudo visa dar maior conhecimento acerca do potencial que a ferramenta possui, refinando a 

atuação dos profissionais para que seu uso seja amplificado, podendo ser empregada para fins 

de reabilitação na clínica e aprimoramento no contexto educacional. 

 

3.4.8.  LEGO®  Mindstorms 

 Com a introdução da robótica na educação, emergiu a necessidade de desenvolvimento 

tecnológico que promovesse a miniaturização, processo iniciado durante a revolução 

tecnológica do século XX e que se refere ao consumo de objetos cada vez menores. Desse 

modo, o Massachusetts Institute of Technology (MIT), através de estudos realizados por 

Seymond Papert, desenvolveu um “bloco programável” o brick ou inteligente brick, que é um 

pequeno bloco onde é processado o algoritmo do robô. Ele possibilita que o robô interaja com 

o meio, viabilizando a autonomia na execução de diferentes ações. (Melo, 2009; Papert, 1980; 

LEGO® , 2018) 
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 A partir deste primeiro protótipo de bloco programável, foi desenvolvido o sistema 

LEGO®  Mindstorms, que utiliza em seus kit’s, atualmente, o NXT 2.0 Programming, um 

ambiente de programação gráfica composto por blocos de comando, bastante intuitivo. Esses 

blocos se arrastam para a área de trabalho (drag-and-drop), bastando aos usuários escolher o 

bloco que corresponde à ação que se quer transmitir aos sensores ou motores. Após a construção 

do algoritmo, ele pode ser transferido para o NXT (Resnick, 1996; Boogaarts, 2007). 

 

Figura 5: Bloco programável do kit LEGO®  Mindstorms NXT (Mindstorms, NXT, 2018) 

 Para Melo (2009), uma das vantagens dessa ferramenta é o fato de o programador fazer 

uso de blocos programáveis que são elaborados anteriormente. Isso permite que ele possa 

integrar partes de estratégias de resolução de problemas mais simples, em estratégias para 

resolução de problemas mais complexos. 

 Ademais, Rodrigues (2015) afirma que as redes de ensino de todo Brasil utilizam o 

material da LEGO® , pelo fato deste ter sido produzido especialmente para fins pedagógicos. 

Além disso, a LEGO®  realiza um torneio próprio, o que é fator de motivação para alunos e 

professores, que veem no evento um momento não só para competir, mas também para 

socializar. Uma pesquisa de revisão da literatura realizada pelo autor supracitado aponta para 
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estudos na temática que fazem uso da LEGO®  em diversos países, principalmente Brasil, 

Portugal e Estados Unidos. Tais fatos levam a crer que, hoje, ela é uma das ferramentas mais 

utilizadas para fins de ensino de robótica nas escolas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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4.1. Método  

 Trata-se de estudo quantitativo, do tipo longitudinal, de intervenção. Segundo Bowling 

(2009), ao se tratar de um tema investigativo que seja passível de medição e do qual se há 

conhecimento prévio, a abordagem quantitativa se apresenta enquanto mais adequada para o 

alcance do que se deseja medir. Desse modo, optou-se por essa forma de estudo para a 

consecução da presente pesquisa, recorrendo a um desenho de investigação típico deste tipo de 

abordagem, um estudo longitudinal. (Creswell, 2003) 

 O estudo longitudinal é aquele no qual os dados são coletados ao longo do tempo, com 

obtenção sistemática e lenta de resultados. Sua principal característica é a avaliação de um 

determinado parâmetro, mais de uma vez no tempo, sendo este precisamente o objetivo do 

presente estudo, uma vez que se busca mensurar o impacto que determinada ferramenta possui 

por meio da comparação de resultados em dois períodos distintos de tempo, antes e após 

determinada intervenção, no caso a Robótica Educacional. Sendo assim, o estudo tem por 

característica ser interventivo, pois objetiva avaliar a eficácia de um instrumento de intervenção 

e, para tanto, seleciona dois grupos: um deles é submetido à intervenção, objeto do estudo, e o 

outro, não; em seguida, compara-se a ocorrência do evento de interesse nos dois grupos. (Fortin, 

1999) 

 O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa, conforme a Resolução 

466/12, sob o número 2.484.396.  

 

 

 

4.2. Participantes 
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Para inclusão na fase seletiva dos participantes de ambos os grupos, foi solicitada a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) aos pais dos adolescentes que 

participaram do estudo, bem como assinatura do termo de assentimento livre e esclarecido 

(TALE) pelos adolescentes.  

Nesta fase também foi aplicado o questionário Critério de Classificação Econômica Brasil 

(CCEB), desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2015), a 

fim de analisar e equiparar o Nível Socioeconômico dos grupos. O CCEB indica o poder 

aquisitivo de indivíduos e famílias urbanas, baseado em dados sobre itens de posse destas 

famílias (bens duráveis), pela quantidade de cômodos da casa, se a família possui empregados 

domésticos mensalistas e pelo nível de escolaridade do chefe familiar. A classificação da 

população brasileira, segundo o questionário, encontra-se dentre seis estratos socioeconômicos 

denominados, de modo crescente: A, B1, B2, C1, C2 e DE. O nível socioeconômico 

predominante entre os grupos estudados foi a classe C2. 

Critérios de inclusão utilizados para ambos os grupos foram: a) idade entre 15 e 16 anos e 

11 meses; b) assiduidade nas escolas; c) possuir desempenho cognitivo e intelectual classificado 

como médio, segundo a avaliação do WASI; d) avaliação completa das funções executivas. 

Somente para o GE acrescentou-se o critério: d) participar e ter frequência maior que 90% nas 

aulas de robótica educacional com a ferramenta LEGO®  Mindstorms. 

A amostra do GE foi composta por conveniência, visto que os alunos foram selecionados 

em uma escola que trabalha com a Robótica Educacional. Já os estudantes do GC foram 

escolhidos de acordo com as características do GE, visando pareamento quanto à condição 

socioeconômica, nível de escolaridade, sexo e idade. A idade média dos participantes de do 

Grupo Controle foi 15,9 (DP 0,39) e do Grupo Controle foi de 15,6 (DV 0,32). 
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Para o GE e para o GC foram selecionados 14 participantes em duas escolas da cidade de 

Natal. Cada amostra foi composta por 7 estudantes, sendo 4 do sexo feminino e 3 do sexo 

masculino, com idades entre 15 e 16 anos. Ambas escolas são particulares, com características 

de ensino semelhantes para minimizar provável viés quanto aos estímulos recebidos pelos 

alunos. 

 

4.3. Instrumentos 

i. Desempenho intelectual: Escala Wechsler Abreviada de Inteligência –WASI (The 

Psychological Corporation, 1999 adaptação brasileira Trentini, Yates, & Heck, 

2014). Este instrumento é composto por quatro subtestes, sendo dois verbais e dois 

de execucão. Ele verifica o desempenho intelectual de forma breve, por meio da 

avaliação de aspectos cognitivos, como conhecimento verbal, processamentos de 

informações visuais, raciocínio espacial e não-verbal e inteligência cristalizada e 

fluida. Os subtestes verbais são: Vocabulário, que afere o conhecimento verbal e a 

reserva de informações, sendo uma boa medida de inteligência cristalizada; e 

Semelhanças, que avalia a habilidade do indivíduo relacionar objetos ou conceitos 

e generalizar tais relações em um conceito único. Os subtestes de execução são: 

Cubos, cujo desempenho avalia a habilidade relacionadas a raciocínio espacial e 

coordenação visuomotora; e Raciocínio Matricial, cujo desempenho reflete a 

capacidade de manipular mentalmente símbolos abstratos e visualizar a relação 

entre eles. Para análise, foram utilizados os escores de Quocientes de Inteligência 

(QI), conforme classificação do WASI: ≤69, extremamente baixo; 70 a 79, limítrofe; 

80 a 89, médio inferior; 90-109, médio; 110 a 119, médio superior; 120 a 129, 

superior; ≥130, muito superior. 
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ii. Controle inibitório: Teste dos Cinco Dígitos/Five Digits Test – FDT (Sedó, 2015). 

Esse teste permite o reconhecimento da automatização progressiva de uma tarefa e 

a capacidade de alternância entre uma regra e outra. O FDT utiliza rotinas de leitura 

e contagem de números; nele, solicitam-se quatro tarefas: a leitura de dígitos de 1 a 

5; a contagem de quantidades de 1 a 5; a capacidade em ignorar uma rotina de 

processamento automática (leitura de dígitos) para uma controlada (contagem de 

dígitos) em estímulos incongruentes; e a capacidade de alternância entre os 

processos de leitura e de contagem. Neste teste foi utilizado, para fins de análise, a 

pontuação bruta referente ao índice “Inibição”, que é calculada subtraindo-se a 

Pontuação Direta (PD) referente ao índice do Processo Controlado Escolha pela PD 

referente ao índice do Processo Automático Leitura. 

iii. Memória de trabalho – componente visuoespacial: Blocos de Corsi (Corsi, 1972; 

Isaacs & Vargha-Khadem, 1989): teste utilizado para avaliar a capacidade de 

armazenamento de informações visuoespaciais na Memória de Trabalho. O 

instrumento consiste em um tabuleiro de madeira com 9 blocos distribuídos 

irregularmente e numerados de modo que somente o examinador possa identificá-

los. A avaliação consiste em duas etapas, na primeira, o examinador toca com o 

dedo indicador uma série de blocos, na velocidade de um bloco por segundo e, logo 

em seguida, o sujeito deve apontar os blocos na mesma ordem em que foram 

assinalados pelo examinador; essa etapa nos fornece um componente mais ligado a 

um componente passivo da elaboração visuo-espacial. Na segunda, o avaliando deve 

tocar os blocos na ordem inversa a que o avaliador apontou, fornecendo um caráter 

mais complexo e relacionado de forma mais direta à memória de trabalho. Nesta 

atividade, utilizou-se para fins de análise, a pontuação referente à “Ordem Direta” e 



 
 

47 

à “Ordem Inversa”. O instrumento não possui normatização brasileira, dessa forma, 

foram utilizados os dados do Grupo Controle para fins comparativos. 

iv. Planejamento: Torre de Londres (Krikorian et al., 1994 adaptação brasileira Seabra 

et al., 2012): consiste na transposição, em um suporte de madeira com 3 pilares para 

encaixe, de três esferas de cores distintas (vermelha, azul e verde), a partir de uma 

posição inicial fixa, a fim de alcançar uma configuração específica, com um número 

mínimo de movimentos. Ou seja, para todos os itens do teste sempre existe uma 

posição inicial das esferas. A versão do teste adotada considera o procedimento de 

Krikorian et. al. (1994), que contém 12 itens, cujo grau de dificuldade cresce em 

função do número de passos necessários para se alcançar a posição final, variando 

de dois a cinco movimentos, com dificuldade progressiva. Para correção, adota-se 

como solução correta aquela alcançada com o número mínimo de movimentos, 

sendo atribuídos 1, 2 ou 3 pontos, conforme tenham sido alcançadas na primeira, 

segunda ou terceira tentativa (Seabra et. al., 2012). Para fins de análise, a pesquisa 

fez uso da pontuação bruta total. O instrumento não possui dados normativos para a 

faixa etária pesquisada, dessa forma, foram utilizados os dados do Grupo Controle 

para fins comparativos. O instrumento Torre de Londres é considerado um dos 

instrumentos mais utilizados para avaliar planejamento (Malloy-Diniz, 2012). 

v. Flexibilidade cognitiva: Wisconsin Card Sorting Test – WCST (Heaton, 1993;  

tradução e adaptação Cunha et. al., 2005): o instrumento consiste em dois conjuntos 

de 64 cartas cada (em sua versão manual). As letras são compostas pela combinação 

de três tipos de atributos: forma (triângulo, estrela, cruz e círculo), cor (vermelho, 

azul, verde e amarelo) e número (um, dois, três ou quatro elementos). A tarefa é 

distribuir os cartões de acordo com um critério, por exemplo, a cor. Quando o sujeito 
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faz dez respostas corretas consecutivas, ele recebe uma categoria e, a partir da 

última, o critério de classificação é alterado sem aviso prévio. Se você continuar a 

classificar os cartões com o critério da categoria anterior, está pontuando erros 

persistentes. A despeito do Wisconsin ser considerado um teste padrão ouro para 

avaliação do funcionamento executivo, estudos como o de Myiake (2000) 

demonstram sensibilidade deste instrumento para medidas de flexibilidade 

cognitiva, afirmando que a flexibilidade é crucial no cometimento de erros 

perseverativos. Desse modo, foi utilizado para fins de análise, os escores percentuais 

do item “Respostas perseverativas”, que reflete a “densidade” ou concentração de 

erros perseverativos (quando o participante insiste em responder a uma 

característica do estímulo que é incorreta) em relação ao desempenho global do 

teste, para medição da capacidade de flexibilidade cognitiva do participante. Esse 

escore é calculado ao dividir-se o escore bruto respectivo pelo escore bruto de 

Número de Ensaios Administrados, multiplicando o resultado por 100.  

 

4.4. Instrumentos de intervenção  

Para a intervenção foi utilizado o kit de Robótica Educacional LEGO®  Mindstorms. Este 

material contém fascículos com a introdução gradual do modo de programação utilizado e cada 

aula é composta por um desafio diferente, que vai desde a construção de um robô específico 

com o passo-a-passo (módulos iniciais) até a proposição de um robô capaz de executar 

determinadas ações. A disciplina é ministrada sempre em grupo de quatro alunos, em que cada 

um tem uma função: programador (elabora a programação do robô); organizador (organiza as 

peças na maleta, assessorando o trabalho do montador); montador (constrói o projeto); 

apresentador/líder (organiza a mesa, auxilia na pesquisa, relata e faz a apresentação do projeto 
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para a turma). Em cada aula há um rodízio de funções, de modo que o mesmo aluno possa 

passar pelos diversos papéis ao longo da disciplina.   

 

4.5. Procedimentos 

A avaliação foi realizada antes do contato do GE com a robótica e após 36 encontros de 

intervenção, ocorridos no período de 8 meses, com aulas duas vezes na semana. Paralelo a isso, 

foram feitas avaliações com os mesmos instrumentos com o GC. Após decorrido igual período, 

foi reaplicada a avaliação, sem que estes tenham tido contato com a robótica educacional ou 

outro tipo de estimulação específica. Cabe ressaltar que, após o término do estudo, por questões 

éticas, os adolescentes do GC tiveram a oportunidade de receber a intervenção aqui utilizada, 

conforme os aspectos éticos da Resolução 466/12. Para tanto, foi disponibilizado um professor 

para ministrar oficinas de Robótica Educacional com conceitos básicos para os alunos 

participantes da pesquisa, utilizando o kit LEGO®  Mindstorms. 

Também foi realizada devolutiva aos pais com entrega dos laudos, individualmente, bem 

como apresentação dos dados para as escolas através de relatório. 

A avaliação consistiu em dois encontros de 60 minutos, realizada pela pesquisadora, de 

forma individual em uma sala específica para o estudo, no contra turno do período escolar do 

adolescente, conforme acordado com os familiares e escola. As sessões foram divididas da 

seguinte maneira: 

1ª sessão: aplicação do WASI, com o objetivo de avaliar a capacidade intelectual dos 

participantes. Essa etapa visava identificar possíveis casos de desempenho cognitivo e 

intelectual limítrofe ou extremamente baixo, o que impossibilitaria a participação do 

adolescente na pesquisa, considerando os critérios de inclusão. Nesta etapa também foi aplicado 

o questionário socioeconômico.  
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2º sessão: foram aplicados os instrumentos Torre de Londres, blocos de Corsi, FDT e 

Wisconsin. 

O processo de intervenção se deu com o uso da ferramenta LEGO®  Mindstorms, utilizada 

durante as aulas da disciplina de Oficinas Tecnológicas, no total de 36 encontros, de 60 minutos 

cada, realizadas pelo professor da disciplina de Oficinas Tecnológicas, sem participação ou 

observação do pesquisador. Durante as aulas foram utilizados o matéria 

l pedagógico do kit de RE descrito anteriormente.  

 

4.6. Análise dos dados 

Inicialmente, foram conduzidas análises descritivas das medidas em todos os testes, com 

valor da Média, Desvio Padrão (DP) e Intervalo de Confiança (IC) 95%. O desempenho dos 

participantes em cada teste gerou um escore bruto que foi convertido em escore padrão segundo 

idade e escolaridade e foi utilizado para as análises comparativas nos tempos I (pré-intervenção) 

e II (pós-intervenção). Para análise da variável Inibição, do teste FDT, foi utilizado o escore T 

do tempo. Após essa etapa, foi realizada a análise inferencial dos dados, através de comparação 

dos escores resultados obtidos pelos grupos. 

Os dados equivalentes à Função Executiva foram inicialmente comparados com a curva 

normal, utilizando o teste de aderência de Shapiro Wilk. Devido ao número de amostras, 

recorreu-se ainda a medidas de assimetria (Skewness) e achatamento (Curtosis) para visualizar 

o ajuste à curva normal gaussiana. Por fim, foi calculado o coeficiente de variação (((desvio 

padrão)/média)×100%)) para cada variável verificando se o percentual de variação se 

posicionou abaixo de 25% como valor de desfecho para normalidade (parametria) da variável. 

Dada a distribuição normal em todas as variáveis investigadas, o que foi comprovado após 

realização de métodos estatísticos para análise de distribuição (Teste de Shapiro Wilk, 
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Skewness, Curtosis e coeficiente de variação), conforme descrito no tópico referente à análise 

de dados, foram realizadas comparações de médias com o teste t de student para amostras 

independentes (intergrupos) e o teste t de student pareado (intragrupos). O cálculo do tamanho 

do efeito em ambos os testes obedeceu ao método de Rosenthal & Rosnow (2009) onde: r= 

√(t^2/(t^2+gl)). O tamanho de efeito da comparação foi interpretado da seguinte maneira: 

r<0.19, efeito insignificante; 0.2≤r<0.5, efeito pequeno; 0.5≤r<0.8, efeito médio; 0.8≤r<1.29, 

efeito grande; r>1.30, efeito muito grande (Rosenthal & Rosnow, 2009)  

O tratamento estatístico das informações foi realizado utilizando o pacote computadorizado 

Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 24.0. for Windows. Em todas as 

análises, foi mantido um nível de confiança de 95% para um erro do tipo I (P < 0,05) do analista. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 
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A seguir, serão apresentados os resultados referentes às avaliações realizadas nos 

momentos distintos (pré-intervenção e pós-intervenção) e entre os grupos investigados (Grupo 

Controle e Grupo de Estudo). 

Na tabela 1, as medidas descritivas e inferenciais referentes aos Quocientes de 

Inteligência (QI’s) obtidos através do WASI fornecem dados acerca do nível cognitivo dos 

participantes e foi utilizado como critério para inclusão no estudo. As comparações inter-grupos 

(GE e GC), no momento pré-intervenção, não revelaram diferenças significativas. Em nenhum 

dos momentos foi possível afirmar que a média de um determinado grupo foi significativamente 

diferente para as variáveis aqui comparadas. As médias, apesar de diferentes entre os grupos, 

não nos permite dizer que foram significantes. 

 Dessa forma, pode-se dizer que o Grupo Controle e o Grupo Intervenção possuíram 

valores similares com relação aos resultados encontrados pelos participantes no momento que 

precedeu à intervenção com o GE. 

 

Tabela 01: Medidas descritivas e inferenciais da performance de Quociente de Inteligência 

obtidos através do Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence - WASI entre os grupos nos 

momentos distintos de verificação. 

 Momento 
Grupo Controle Grupo Intervenção 

t teste1 p valor 
̅ (dp) [Mín - Máx] ̅ (dp) [Mín - Máx] 

QIV Pré 98,7 (12,7) [80,0-121,0] 98,7 (5,7) [92,0-108,0] 0,000 n.s. 

QIE Pré 97,3 (18,0) [71,0-123,0] 85,6 (7,5) [78,0-98,0] -1,566 n.s. 

QIT Pré 98,4 (17,9) [80,0-130,0] 91,6 (3,7) [86,0-97,0] -0,995 n.s. 

QIV = Quociente de Inteligência Verbal; QIE = Quociente de Inteligência de Execução; QIT = Quociente 

de Inteligência Total; ̅ = média; (dp) = desvio padrão; [Mín – Máx] = valor mínimo e máximo na variável; 

t teste1 = Valor t para teste independente; t teste2 = Valor t para teste pareado; n.s. = não significativo 

para p < 0,05; r = tamanho do efeito. 
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 Analisando-se a tabela 2, com relação aos resultados apresentados para a medida de 

Controle Inibitório, avaliada através do Five Digits Test (FDT), é possível verificar diferenças 

significativas (p < 0,05) apenas nas médias do GE entre os momentos de verificação para a 

variável testada. Os tamanhos de efeito aqui averiguados exibiram altos valores (r > 0,5). Assim, 

é possível presumir que as diferenças entre as médias para este grupo se devam ao tratamento 

empregado a eles e que existem grandes chances de encontrarmos resultados semelhantes em 

populações de mesmas características. 

 

Tabela 02: Medidas descritivas e inferenciais do desempenho no Controle Inibitório obtido 

através do Five Digits Test-FDT (escore T do tempo) entre os grupos nos momentos distintos 

de verificação. 

FDT Momento 
Grupo Controle Grupo Intervenção 

t teste1 p valor 
̅ (dp) [Mín - Máx] ̅ (dp) [Mín - Máx] 

CI 
Pré 19,8 (13,2) [6,0-43,0] 13,4 (4,4) [6,0-19,0] -1,205 n.s. 

Pós 15,4 (9,6) [6,0-33,0] 7,1 (6,1) [3,0-18,0] -1,924 n.s. 

t teste2 1,603  3,792    

P valor n.s  < 0,01 (r = 0,75)   

CI = Controle Inibitório; ̅ = média; (dp) = desvio padrão; [Mín – Máx] = valor mínimo e máximo 

encontrado na variável; t teste1 = Valor t para teste independente; t teste2 = Valor t para teste pareado; 

n.s. = não significativo para p < 0,05; r = tamanho do efeito. 

 

  

 

Referente aos resultados obtidos no percentil de respostas Perseverativas do teste 

Wisconsin (tabela 03), utilizado para avaliar a habilidade de flexibilidade cognitiva, percebeu-

se que as comparações entre os grupos em um dado momento não revelaram diferenças 

significativas entre eles exceto para as médias de flexibilidade cognitiva obtidos com o WCST 

no momento Pós-intervenção. Isto indica que as médias obtidas ao fim do estudo para esta 

variável foram significantemente menores no grupo Intervenção. 

Nas comparações entre os momentos para um mesmo grupo, encontramos diferenças 

significativas (p < 0,05) apenas nas médias do grupo intervenção para a variável testada. Os 

tamanhos de efeito aqui averiguados exibiram altos valores (r > 0,5). Assim, é possível presumir 

que as diferenças entre as médias para este grupo se devam ao tratamento empregado a eles e 
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que existem grandes chances de encontrarmos resultados semelhantes em populações de 

mesmas características. 

 

 

 

Tabela 03: Medidas descritivas e inferenciais da performance em Flexibilidade Cognitiva 

(Wisconsin, percentil) entre os grupos nos momentos distintos de verificação. 

 Momento 
Grupo Controle Grupo Intervenção 

t teste1 p valor 
̅ (dp) [Mín - Máx] ̅ (dp) [Mín – Máx] 

FC 
(FDT) 

Pré 30,7 (9,9) [17,5-43,0] 27,1 (6,3) [14,0-34,0] 0,807 n.s. 

Pós 25,1 (11,1) [11,0-43,0] 15,9 (8,0) [6,0-28,0] 1,794 n.s. 

t teste2 1,794  4,344    

P valor n.s.  < 0,01 (r = 0,60)   

FC 
(WCST) 

Pré 23,4 (7,2) [12,0-33,0] 17,3 (2,1) [15,0-20,0] 2,168 n.s. 

Pós 21,3 (9,2) [11,5-35,0] 10,4 (3,6) [5,0-16,0] 2,895 < 0,05(r=0,64) 

t teste2 1,299  5,894    

P valor n.s.  < 0,01 (r = 1,50)   

FC (FDT) = Flexibilidade Cognitiva (Five Digits Test); FC (WCST) = Flexibilidade Cognitiva (Wisconsin 

Card Sorting Test);  ̅ = média; (dp) = desvio padrão; [Mín – Máx] = valores mínimos e máximos 

encontrados na variável; t teste1 = Valor t para teste independente; t teste2 = Valor t para teste pareado; 

n.s. = não significativo para p < 0,05; r = tamanho de efeito. 

 

Para as medidas concernentes a planejamento, avaliadas através do teste Torre de 

Londres (TOL), foi possível perceber diferenças significativas (p < 0,05) apenas nas médias do 

grupo intervenção entre os momentos de verificação para a variável testada. Os tamanhos de 

efeito aqui averiguados exibiram altos valores (r > 0,5). Assim, é possível presumir que as 

diferenças entre as médias para este grupo se devam ao tratamento empregado a eles e que 

existem grandes chances de encontrarmos resultados semelhantes em populações de mesmas 

características. 

 

Tabela 04: Medidas descritivas e inferenciais da performance no teste de planejamento através 

do ToL obtidos pelos grupos nos momentos distintos de verificação. 

 Momento 
Grupo Controle Grupo Intervenção 

t teste1 p valor 
̅ (dp) [Mín - Máx] ̅ (dp) [Mín- Máx] 
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ToL 
Pré 29,3 (2,8) [26,0-33,0] 26,1 (3,0) [22,0-31,0] 2,034 n.s. 

Pós 29,6 (2,9) [27,0-35,0] 32,4 (3,2) [27,0-37,0] -1,770 n.s. 

t teste2 0,167  11,116    

P valor n.s  < 0,001 (r = 3,87)   

 ̅ = média; (dp) = desvio padrão; [Mín – Máx]  = valores mínimos e máximos encontrados na variável; 

t teste1 = Valor t para teste independente; t teste2 = Valor t para teste pareado; n.s. = não significativo 

para p < 0,05. 

 

Para os resultados referentes ao teste Blocos de Corsi, utilizado para medidas de 

Memória de Trabalho (Ordem Indireta), não se obteve diferenças significativas em nenhuma 

das comparações realizadas para estas variáveis. Assim, as médias aqui averiguadas, apesar de 

ligeiramente diferentes, numa análise qualitativa, em que se percebe discreto incremento para 

o GE, não podem ser analisadas sob uma ótica de significância estatística, apenas em nível de 

análise indicativa. 

 

Tabela 05: Medidas descritivas e inferenciais da performance na Função Executiva relativas à 

Memória de Trabalho Viso-Espacial (blocos de CORSI) entre os grupos e os momentos de 

verificação. 

CORSI Momento 
Grupo Controle Grupo Intervenção 

t teste1 p valor 
̅ (dp) [Mín – Máx] ̅ (dp) [Mín – Máx] 

OD 
Pré 8,3 (1,1) [7,0-10,0] 7,6 (2,2) [4,0-11,0] 0,760 n.s. 

Pós 7,7 (1,9) [5,0-10,0] 7,7 (1,7) [5,0-10,0] 0,000 n.s. 

t teste2 0,934  -0,240    

P valor n.s.  n.s.    

OI 
Pré 6,9 (2,7) [2,0-10,0] 5,3 (2,1) [3,0-9,0] 1,215 n.s. 

Pós 6,0 (2,6) [3,0-10,0] 6,1 (2,0) [4,0-10,0] -0,117, n.s. 

t teste2 0,849  1,114    

P valor n.s.  n.s.    

CORSI = Tarefa de Blocos de Corsi (1972); OD = Ordem Direta; OI = Ordem Indireta;  ̅ = média; (dp) 

= desvio padrão;[Mín – Máx] = valores mínimos e máximos encontrados nas variaveis ; t teste1 = Valor 

t para teste independente; t teste2 = Valor t para teste pareado; n.s. = não significativo para p < 0,05. 

6. DISCUSSÃO 
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A presente pesquisa investigou o impacto da prática da Robótica Educacional, em 

adolescentes, sobre as funções executivas de planejamento, flexibilidade cognitiva, controle 

inibitório e memória de trabalho.  

A partir das habilidades investigadas, notou-se, neste trabalho, que o grupo de estudo 

mostrou tamanho de efeito estatisticamente grande em flexibilidade cognitiva, controle 

inibitório e planejamento; sugerindo que a intervenção com Robótica Educacional aprimorou 

essas funções. Esses resultados se assemelham aos achados em estudos similares de intervenção 

em FE, em que se utilizaram estratégias como o protocolo Goal Management Training – GMT 

e robô educativo, cujos resultados demonstram maiores benefícios de treino para as FE de 

inibição (Nunes, 2018; Cuberos-Urbano, Caracuel, Valls-Serrano, Garcia- Mochon, Gracey, & 

Verdejo-Garcia, 2016; Di Leto et. al., 2017), flexibilidade cognitiva (Nunes, 2018) e 

planejamento (Grant, Ponsford, & Bennet, 2012; Nunes, 2018).  

Com relação à Memória de Trabalho, foi verificado tamanho de efeito pequeno no GE, 

ainda que se verifique resultado positivo sobre essa medida. Esse achado converge com estudos 

que tiveram como foco investigar o impacto que determinados habilidades possuem no 

desenvolvimento de FE em crianças, como o realizado por Menezes, Dias, Trevisan, Carreiro, 

& Seabra (2015) e em adolescentes Nunes (2018), em que não foi possível verificar correlação 

forte entre os métodos de intervenção utilizados e o incremento da MO. Ainda em outro estudo 

(Cantiere, 2018), foi encontrada diferença estatística no limite da significância para MO, em 

que o autor apontou a necessidade de ajustes na intervenção e ampliação da pesquisa. Observa-

se que, com relação à intervenção com RE, são necessários novos estudos para que se possa 

aferir com maior precisão as implicações sobre essa habilidade nos adolescentes. Por outro lado, 

pesquisa conduzida por Di Leto et. al (2017) com pré-escolares evidenciou resultado positivo 

para incremento da Memória de Trabalho após intervenção com robô infantil Bee-Bot. 



 
 

57 

Conforme a teoria de Diamond (2013) sobre as FE, as habilidades nucleares dessas 

funções são o controle inibitório, a memória de trabalho e a flexibilidade; essa última 

constituída a partir das anteriores. O planejamento, para a autora, seria uma FE considerada 

complexa, para a qual o indivíduo necessita primeiramente definir uma meta e, mentalmente, 

estabelecer os passos para sua conclusão. Essa habilidade é componente central a qualquer 

tarefa de resolução de problemas, principalmente àquelas que envolvem soluções originais 

(Krikorian, 1994).   

Relacionando-se os resultados ora apresentados com a teoria supracitada, é possível 

notar que uma função considerada de alto nível e cuja formação resulta da evolução das funções 

nucleares apresentou significância correlacional alta nos resultados obtidos nesse estudo: a 

função de planejamento. Um efeito maior no domínio executivo de Alto Nível seria esperado, 

uma vez que a intervenção com LEGO® Mindstorms requer, para cada passo, antecipação 

mental da ação, seleção do comando do robô apropriado e atualização contínua da programação 

para obter o objetivo. Essa sucessão de processos cognitivos pode capacitar o planejamento, a 

inibição e a memória de trabalho (ainda que os resultados, para esse último domínio, não 

tenham se apresentado positivamente significantes no presente estudo). 

Para Goldstein, Naglieri, Rinciotta, & Otero (2014), a capacidade de possuir 

comportamentos orientados a metas – o que é vislumbrado na sequência do planejamento, é a 

principal característica das FE; o que reforça a dedução de que intervenções cujos resultados 

apontem para o impacto sobre uma função complexa demonstram um incremento geral de 

habilidade executiva.  

Quando resultados encontrados neste estudo são comparados a outros com intervenções 

com jogos virtuais, como videogames, nota-se que a intervenção com RE produz resultados 

mais próximos daqueles obtidos em intervenções com jogos feitos especialmente para treino 
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cognitivo, como o Brain Age e o Space Fortress, que apresentaram efeito em FE frias, aquelas 

associadas a aspectos cognitivos, como alternância (flexibilidade). Por outro lado, intervenções 

com videogames em que se utilizaram outros tipos de jogos, como os de ação, não obtiveram 

resultados consistentes sobre ganhos em FE, de modo geral (Nouchi et al., 2012), não podendo 

ser diretamente relacionados aos resultados encontrados nesse estudo. 

Tal fato se deve ao feedback concreto que os robôs possibilitam, impondo, mais do que 

jogos eletrônicos ou sociais, regras e inibição do comportamento impulsivo.  

Pesquisas nas áreas tecnológicas e educacionais enfatizam o potencial que a RE possui 

em auxiliar os estudantes na resolução de problemas (Eguchi, 2010; Ioannou, 2016) e na 

autoeficácia (Bers, 2014). Ademais, Malloy-Diniz (2010) afirma ser exatamente a resolução de 

problemas a característica chave das FE, visto que permite ao indivíduo avaliar a eficiência das 

estratégias uma vez pensadas, abandonando-as ou mantendo-as, segundo os resultados obtidos 

no decorrer do percurso. 

Ainda nessa perspectiva, cita-se a flexibilidade cognitiva e a inibição, substratos que 

também apresentaram forte incremento após intervenção com RE, enquanto funções 

diretamente recrutadas no decorrer das intervenções. A flexibilidade cognitiva é exercida 

principalmente quando o sujeito analisa a mesma atividade sob pontos de vista diferentes, 

mudando o foco atencional e as estratégias para adaptar-se às demandas do ambiente (Myiake, 

et al., 2000). 

Quando o adolescente se depara com os desafios propostos durante as oficinas de 

robótica, precisando recrutar informações diversas sobre a programação dos blocos de comando 

(no ambiente de programação gráfica) que se adequem à resolução do problema proposto,  é a 

flexibilidade cognitiva que atua, para que ele seja capaz de aplicar àquela problemática meios 

de resolução ainda não empregados com aquele fim. Para Myiake & Friedman (2012), essa 
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função depende do controle inibitório e da MO para ser exercida, uma vez que alternar 

perspectiva exige inibição do modo de pensar anteriormente, necessitando ainda que se insira 

na MO uma nova forma de analisar a questão. 

Como os adolescentes foram solicitados a cumprir uma meta, encontrar novas soluções 

para resolver problemas ou gerar novos caminhos no espaço com base em uma determinada 

regra, as atividades de RE trabalharam principalmente no componente estratégico e ativo de 

inibição e flexibilidade cognitiva, em vez do componente passivo da elaboração viso-espacial 

(avaliada pela Ordem Direta do blocos de Corsi) (Di Leto et. al., 2017). Uma vez  que FE se 

tratam de habilidades distintas, contudo interligadas (Lezak, 1982), ainda que os resultados 

apresentados para MO não possuam impacto semelhante àqueles vislumbrados para as demais 

funções, ao se analisar a formação hierárquica das FE (Luria, 1986), é possível notar que 

resultados tão significativos em funções como planejamento e flexibilidade cognitiva apontam 

para uma probabilidade alta de que o incremento na MO, mesmo que pequeno, seja resultado 

da estimulação das FE proporcionado pela prática interventiva.  

De modo geral, os resultados encontrados corroboram autores como Diamond (2013), 

para os quais as FE podem ser estimuladas sem intervenções direta, mediante situações 

cotidianas, mostrando-se mais eficazes quando há um treino específico e sistematizado focado 

em objetivos. A partir do momento em que os adolescentes passam a ter metas específicas e 

desafiadores a cada aula, a autonomia pela resolução dos problemas propostos evolui, fazendo 

com que eles consigam vislumbrar em uma perspectiva tridimensional (através do robô), as 

soluções propostas por eles para o problema. Nessas situações são permitidos erros em 

tentativas iniciais, visualizados quase que instantaneamente, desde o instante em que ele 

executa a programação no ambiente virtual e ela reverbera através dos movimentos executados 

pelo robô criado pelo aluno. A cada novo planejamento no ambiente virtual, onde se imagina o 
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que deve ser realizado no ambiente real, o estudante passa a fortalecer sua capacidade de 

pensamento abstrato (Zapata, Novales, & Guzmán, 2016).   

É razoável supor que os resultados acima mencionados foram obtidos porque o 

programa de RE, de acordo com a literatura sobre intervenções cognitivas, teve solicitações 

incrementais gradativamente mais difíceis e mais intensivas, duas características consideradas 

cruciais para a obtenção de benefícios importantes durante o treinamento cognitivo (Klingberg, 

Forssberg , & Westerberg, 2002; Diamond, 2013). 

Em estudo realizado durante 3 anos, Leonard et al. (2016) encontraram que a 

autoeficácia dos participantes aumentou significativamente no ambiente combinado com 

robótica, quando comparado a um contexto somente com jogos. O que denota que a intervenção 

com RE se difere dos jogos comuns e dos jogos digitais, pois combina não somente os 

comandos virtuais, através da programação, mas possibilita ao aluno vislumbrar no ambiente 

real a aplicação do que foi planejado. Tais resultados reforçam a proposta desse estudo, uma 

vez que propõe a RE, uma ferramenta ao mesmo tempo virtual, pois exige programação em um 

computador, e real, pois possui componentes tridimensionais (os robôs e as peças que os 

compõem), enquanto uma ferramenta de intervenção em FE que se difere dos jogos tradicionais 

e das intervenções elaboradas unicamente para esse fim e ainda, segundo Campos (2017), 

promovendo uma melhor aceitação para os adolescentes e promovendo maior engajamento. 

O presente estudo se mostra relevante para que se possibilite a investigação dos 

potenciais que ferramentas tecnológicas possuem no perfil executivo de jovens. Como 

limitações e direcionamentos para pesquisas posteriores, considera-se que sejam realizadas 

medidas de follow-up a fim de que se analise a manutenção dos ganhos obtidos e que se 

correlacione o desempenho comportamental e acadêmico dos participantes com as métricas 

obtidas, de modo que seja possível obter o grau de generalização da ferramenta.  



 
 

61 

Assim, é preciso definir métodos que possibilitem medir a generalização dos ganhos da 

RE para atividades da vida real, atentando em formas de avaliar as mudanças comportamentais 

e escolares. Também são necessários estudos com maior número de participantes para obtenção 

de dados mais robustos sobre as funções executivas e RE, uma vez que os resultados se tornam 

mais precisos. 

A despeito de tratar-se de um estudo de caráter inicial, ressalta-se a importância de 

reflexões sobre atividades dentro da escola que possibilitem ao aluno o desenvolvimento de 

Funções Executivas, uma vez que essas habilidades são consideradas importantes no sucesso 

profissional, acadêmico e pessoal se comparadas aos níveis de Quociente de Inteligência de um 

indivíduo (Duckworth & Seligman, 2005). Dessa forma, a revisão curricular e extra-curricular 

das atividades dos adolescentes se faz necessária, frente às diversas pesquisas realizadas na área 

educacional e frente às demandas que a sociedade exige desses jovens. 

 

 

  

 

 

 

7. CONCLUSÕES 

 

Como possíveis conclusões atinentes ao estudo, pode-se afirmar que a intervenção com 

Robótica Educacional através da ferramenta LEGO®  Mindstorms proporcionou impacto 

desenvolvimental nas funções executivas de controle inibitório, planejamento e flexibilidade 

cognitiva em adolescentes de 15 a 16 anos de idade. Exigem-se maiores estudos para aferir com 
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precisão os efeitos da RE sobre a Memória de Trabalho, que não apresentou efeito 

estatisticamente significativo, mas em uma análise de tamanho de diferença, foi possível 

constatar efeito médio numa análise intra-sujeitos.   

A relevância do estudo consiste na proposição de um novo uso para uma ferramenta 

cuja aplicação já é realizada nas escolas e que possui aceitação positiva por partes de alunos e 

professores. Esse trabalho permitiu, assim, iniciar os estudos a partir de uma proposta 

interventiva que visa melhorar as habilidades de controle inibitório, planejamento e 

flexibilidade cognitiva em adolescentes, indicando um caminho para que novas pesquisas que 

visem estudar o uso dessa ferramenta e possibilidades de intervenção em FE na adolescência.  
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CÓPIA DA APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 2 

MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Estamos solicitando a você a autorização para que o adolescente sob sua responsabilidade 

participe da pesquisa: Robótica Educacional e a Avaliação do seu Impacto no Desenvolvimento 

das Funções Executivas em Adolescentes que tem como pesquisador responsável a Esp. Gleyna 

Lemos Leonez de Araújo. 

Esta pesquisa pretende avaliar o impacto da Robótica Educacional, através da metodologia 

LEGO®  Mindstorms, no refinamento das funções executivas de adolescentes de 15 a 16 anos. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é ter maior conhecimento acerca do potencial da 

Robótica Educacional, refinando a atuação dos pedagogos, psicólogos e demais profissionais 

que usam essa ferramenta, para que sua utilização seja amplificada e possa ser empregada para 

fins de reabilitação na clínica e na escola. 

Caso você decida autorizar, o adolescente deverá responder a instrumentos de avaliação de 

funções executivas. Serão aplicados testes psicológicos e atividades avaliativas em dois 

momentos distintos, no início e ao final do estudo. Eles serão submetidos à intervenção com 

robótica educacional, a ser aplicada no próprio ambiente escolar. 

Durante a realização dos testes a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que ele(a) corre 

é semelhante àquele sentido num exame psicológico de rotina. Não haverá prejuízos físicos, 

podendo apenas gerar frustração ou constrangimento caso o adolescente não consiga realizar a 

tarefa ou atingir o objetivo proposto na atividade desempenhada. 

Além disso, pode acontecer um desconforto, como cansaço durante a realização dos testes que 

serão minimizados com pausas quantas vezes for necessário. Ele(a) terá como benefício a 

avaliação neuropsicológica dos aspectos de funções executivas. 

Em caso de algum problema que ele(a) possa ter, relacionado com a pesquisa, ele(a) terá direito 

à assistência gratuita que será prestada, como avaliação fonoaudológica e neuropsicológica, 

caso seja diagnosticado algum aspecto preditor de transtorno de aprendizagem e tratamento 

psicológico na clínica de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, caso 

necessário. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Gleyna 

Lemos Leonez de Araújo (84) xxxxx-xxxx. 

Você tem o direito de recusar sua autorização em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum 

prejuízo para você̂ e para ele(a). 
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Os dados que ele(a) irá nos fornecer são confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

identificá-lo(a). 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela participação dele(a) nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se ele(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele(a) será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, 

endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio 

Administrativo - CEP 59.012-300 Nata/RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável: Esp. Gleyna Lemos Leonez de Araújo. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu, ____________________________________________, representante legal do 

adolescente____________________________________________, autorizo sua 

participação na pesquisa Robótica Educacional e a Avaliação do seu Impacto no 

Desenvolvimento das Funções Executivas. 

Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 

importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 

desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter 

compreendido todos os direitos que ele(a) terá como participante e eu como seu 

representante legal. Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em 

congressos e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam 

identificá-lo(a). 

Natal, ______ de ________________de ________. 

 

_______________________________________________ 

                 Assinatura do representante legal 

Impressão 

datiloscópica do 

representante legal 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Robótica Educacional e a Avaliação 

do seu Impacto no Desenvolvimento das Funções Executivas, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, _______ de __________________ de ________. 

 

 

_______________________________________________ 

Esp. Gleyna Lemos Leonez de Araújo 

 

 

ANEXO 3 



 
 

81 

MODELO DO TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 
   
Esclarecimentos  
 
Você está convidado a entrar em uma pesquisa, com o nome “Robótica 

Educacional e a Avaliação do seu Impacto no Desenvolvimento das Funções 
Executivas em Adolescentes”, com a neuropsicóloga Gleyna Lemos Leonez de Araújo. 

Você vai fazer algumas atividades e jogos. Eles serão conduzidos por um 
neuropsicólogo que, nessa atividade, é uma pessoa que tem como objetivo conhecer 
melhor o seu desenvolvimento. As atividades serão em uma sala da sua escola em 
que ficarão somente você e o neuropsicólogo, a fim de garantir sua concentração nas 
atividades. O horário de realização será combinado juntamente com a sua escola.   

 Nessas atividades você vai ser requisitado a memorizar algumas palavras e 
números, reproduzir imagens e fazer atividades semelhantes a jogos de tabuleiro. 
Não há risco previsto, mas caso fique cansado ou com vergonha de responder, haverá 
disponibilidade para minimizar a situação e você pode tomar água, ir ao banheiro ou 
descansar para começar de novo ou em outro dia. Os benefícios possíveis para você 
é que será possível verificar o seu potencial cognitivo em algumas habilidades e isso 
pode auxiliar no seu desenvolvimento na escola. 

Se você tiver perguntas, pode ligar para a pesquisadora Gleyna Lemos Leonez 

de Araújo, fone (55-84) 3342-9738 ou mandar e-mail: gleynalemos@hotmail.com. 

Esta pesquisa é sigilosa, ou seja, ninguém vai saber quem é você ou o conteúdo 
específico dos resultados da sua atividade, mas os resultados do grupo poderão ser 
expostos em congressos e eventos científicos. 

Este documento tem duas vias e uma ficará com você e a outra com a 
pesquisadora Gleyna Lemos Leonez de Araújo. 

   
Consentimento Livre e Esclarecido   
Se você tiver interesse em participar da pesquisa “Robótica Educacional e a 

Avaliação do seu Impacto no Desenvolvimento das Funções Executivas em 
Adolescentes”, assine esse termo com seu nome completo. 

 
                                                                                       
 Natal/RN, ___ de ___________2018. 
  
  

_______________________________________________ 
Assinatura do adolescente 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
 

  

Impressão 

datiloscópica do 

adolescente 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Robótica Educacional e a 

Avaliação do seu Impacto no Desenvolvimento das Funções Executivas”, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 

desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 

humano. 

 

 

 

Natal/RN, _______ de __________________ de ________. 

 

 

_______________________________________________ 

Esp. Gleyna Lemos Leonez de Araújo 

 


