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RESUMO 
 
O presente trabalho investigou algumas possibilidades do uso da Robótica Educacional na 
aprendizagem de alunos com altas habilidades/superdotação, bem como o critério de 
avaliação envolvido. Com base no sociointeracionismo de Vygotsky, incluindo a Mediação 
Pedagógica e o Trabalho na Zona de Desenvolvimento Proximal, buscou-se, mediante o 
estudo de um grupo de superdotados e outro sem essas características, observar e comparar 
se e como essas aprendizagens ocorreram a partir da construção de uma maquete na escala 
1:20 de uma estação de tratamento de água automatizada. Quatro robôs interagiram com o 
sistema desenvolvendo conceitos de Matemática, Física e Química, a prática de resolução 
de problemas e de programação na plataforma Arduíno. Os resultados apontam distintos 
graus de interesse, participação e desempenho dos grupos. Dentro do proposto, os objetivos 
foram alcançados, todavia, outras pesquisas a respeito fazem-se necessárias, uma vez que 
pode se dizer que a ideia se completou nesse caso em particular, todavia, podem ocorrer 
diferenças em outras situações. 
 
Palavras-chave: Altas Habilidades/Superdotação; Robótica Educacional; 
Sociointeracionismo; Tecnologias Educacionais; Mediação Pedagógica.  
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Investigar a capacidade humana de aprender e o amparo vindo das novas 

tecnologias, tornou possível a estudiosos da educação, como Pozo (2008) dentre outros, 

entender os processos que demandam como consequência esse conhecimento, ou seja, 

repensar as ações da escola no contexto atual. Em se tratando da tecnociência, considera-se 

dentro desse repensar o uso da robótica como recurso de aprendizagem.  

Com o avanço tecnológico, discute-se, outras possibilidades para a construção do 

conhecimento. Uma delas, com base no sociointeracionista proposto por Vygotsky (2007) e 

a contextualização dos conteúdos que a escola deve transmitir, na intenção de fomentar 

processos de humanização. Sob essa visão, as tecnologias educacionais, podem contribuir 

com o fazer pedagógico.  
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No presente estudo, a especificação dessa discussão está ligada aos estudantes com 

altas habilidades/superdotação, para os quais esse trabalho se justifica nos dias de hoje, uma 

vez que o número de superdotados no país estaria em torno oito milhões de educandos, 

informação confirmada pelo Censo Escolar 2010.  

Tendo em conta que as tecnologias têm permeado o viver no mundo contemporâneo 

e o interesse, ao menos nesses últimos anos, de muitos jovens por aparatos tecnológicos, a 

cada dia mais acessíveis, talvez a utilização da robótica educacional possa trazer alguns 

benefícios na superação de certos empecilhos na aprendizagem ou no enriquecimento do 

processo de ensinar e aprender. Afinal, saber construir e manipular robôs exige atenção, 

alguns conhecimentos iniciais, cuidado com os equipamentos (responsabilidade), procurar, 

encontrar e solucionar problemas, autoaprendizagem, trabalho colaborativo e outros.  

Por razões como a necessidade que uma pessoa tem de aprender a planejar e 

administrar o que faz, a entender de cálculos, da natureza, de aprender a encontrar e a 

solucionar problemas para uso profissional ou para o cotidiano, é que se pretende, com essa 

pesquisa, estudar alunos com altas habilidades/superdotação, considerando uma estrutura 

com mesas, tomadas elétricas, computadores, internet, ferramentas, material de robótica e 

outros. 

 
2 SOBRE O SOCIOINTERACIONISMO DE VYGOTSKY E AS ALTA S 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 
 

Silva (2003, p. 12) lembra que Vygotsky refere-se à linguagem como instrumento 

que expressa o pensamento, pois, segundo ele, a fala produz mudanças qualitativas na 

estruturação cognitiva do indivíduo, enquanto reestrutura diversas funções psicológicas, ou 

seja, memória, atenção voluntária, formação de conceitos e outros. Isso quer dizer que a 

linguagem atua na estrutura do pensamento, enquanto funciona como instrumento 

importante no processo de desenvolvimento. 

Também, segundo esse autor (2003, p. 13), a linguagem, além de servir ao propósito 

de comunicação entre indivíduos, ainda simplifica e generaliza a ciência, ordenando as 

instâncias do mundo real em categorias de conceitos, nas quais o significado é 

compartilhado pelos que o utilizam. Dessa forma, quando se utiliza a língua para dar nome 
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a um objeto, ocorre uma classificação desse objeto em alguma categoria, alguma classe de 

objetos com atributos em comum. O uso da linguagem, enfim, favorece, por meio da 

mediação, generalização e processos de abstração.  

A linguagem é vista, então, como o instrumento com o qual se pode avaliar o quanto 

a manipulação de artefatos pode ou não cooperar na aprendizagem daqueles que trazem 

consigo superdotação e altas habilidades sob os auspícios das teorias de Vygotsky, a 

princípio, conhecendo os tipos de superdotação. 

Na prática desenvolvida nesse projeto, propôs-se que tais conceitos e suas 

linguagens fossem ordenados e registrados durante as execuções, de forma que a cada 

tarefa realizada, pudesse se avaliar a caminhada do estudante e seu desenvolvimento dentro 

do processo de ensino-aprendizagem, levado a termo, segundo a mediação pedagógica 

definida por Vygotsky. Isso significa que os alunos seriam capazes de conectar Jumpers, 

ligar Leds e trabalhar com linguagem de programação inerente à plataforma ARDUINO e à 

binária, relacionadas estas a computação. 

Nesse pensamento, foram listados e distribuídos os conceitos a serem aprendidos e 

trabalhados conforme os níveis escolares dos participantes. 

Com o interesse de entender o desenvolvimento nas pessoas que apresentam 

características de altas habilidades/superdotação, recorreu-se, nesse caso, a Mettrau e Reis 

(2007, p. 492), que trazem, segundo as classificações internacionais, os tipos de 

superdotação que se destacam. Ainda, os alunos foram organizados mediante os tipos de 

superdotação, bem como, nas categorias de superdotação, ou seja: a superdotação escolar e 

a superdotação criativa-reprodutiva, de acordo com Renzulli e Fleith (2002, p. 13).  

 

 
3 MATERIAL E MÉTODOS 
 
3.1 O Grupo I 
 

Essa equipe foi formada por alunos previamente identificados com altas 

habilidades/superdotação, inicialmente com vinte elementos, número considerado relevante 

para a pesquisa. No caso em questão, o grupo já vinha sendo atendido no Colégio Estadual 
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José de Anchieta em União da Vitória – PR, em Sala de Recursos própria, na 

responsabilidade de uma professora da Educação Especial. Dos interessados no começo das 

negociações, restou 50%, que ficaram até o fim, sendo, 6 moças e 4 rapazes matriculados 

nos primeiros e segundos anos do Ensino Médio. 

Após expostas as ideias estruturais, o contexto almejado e as funcionalidades 

pretendidas, iniciaram-se as discussões sobre as liberdades dadas para que as ideias então 

concebidas fossem trazidas para experimentos no projeto.  

De encontro a encontro, o projeto foi adquirindo forma, com contribuições 

circunstanciais conforme os temas constantes, mais ou menos aprofundados de acordo com 

o nível escolar. 

Para a realização das tarefas utilizou-se como materiais de: papel quadriculado para 

os croquis das plantas baixas, régua, esquadros, trenas, bússola, lápis, papelão, plástico, 

vidro, cola instantânea, plástico para maquetes, tintas p.v.a., arame, lixas e outros foram 

utilizados nas edificações das maquetes; placas como Arduino UNO, sensores de 

obstáculos, de distância, câmeras, placas protoboard, jumpers, leds, resistores, capacitores, 

micromotores, motores de passo, células fotovoltaicas, solda e outros materiais que 

compuseram os robôs associados ao projeto, sendo estes trazidos pelo pesquisador, de 

acordo com a evolução de cada fase. Também, ferramentas como tesouras, estiletes, pinças, 

alicates, chaves-de-fenda, ferro de solda, multímetro, pincéis, internet e computadores, 

foram úteis nos processos de montagens propostos.  

 
3.2 O Grupo II 
 

Nesse grupo, apesar de tantos interessados de distintas séries, restaram somente dez 

alunos de uma turma do 3º. Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual do Campo Professor 

Francisco Manoel de Lima Camargo de Tijucas do Sul – PR, que trabalhou sob a tutoria da 

professora de Física, que entendeu a participação do projeto como uma oportunidade para a 

melhoria das notas e para uma aprendizagem consistente em meio a uma prática relevante 

para a construção de conhecimentos. 

O principal quesito na escolha dos elementos desse grupo foi a ausência das 

características de superdotação. A intenção foi saber como se comportariam e produziriam 
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tarefas iguais às do primeiro grupo, ou seja, que possíveis diferenças nas execuções seriam 

observadas. 

Com essa turma, a questão prazo, também, foi uma preocupação, e optou-se pela 

execução de apenas um terço da construção e de um robô – o braço robótico – controlado 

este por potenciômetros e programado na plataforma ARDUINO. 

Definidos os acertos necessários, foi imediata a dedicação a planejar e desenhar as 

plantas baixas e o braço robótico. Após discutidas as ideias gerais, o contexto e as 

funcionalidades pretendidas, as conversas rumaram para as concepções de ideias criativas 

que poderiam enriquecer o projeto.  Isso feito, definiu-se o andamento dos trabalhos, com 

professora e pesquisador na supervisão. 

A ideia de comprometimento, valores e ética se esbarravam no excesso de 

liberdade, ou ausência de limites que traziam do ambiente familiar a eles propiciados. Um 

controle mais aproximado precisou ser exercido e a comunicação levou um tempo 

considerável para ser razoavelmente estabelecida. Paralelo a essa acessibilidade 

conquistada, o interesse pelo projeto foi, aos poucos, aumentando conforme melhor cada 

um compreendia o seu desenvolvimento. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 Análise dos processos com o GRUPO I 
 

Com esse grupo, os conhecimentos transmitidos eram rapidamente assimilados. 

Poucas foram as vezes em que alguma instrução foi repetida. Em muitas oportunidades, 

bastava dizer o que se queria e o resultado aparecia igual ou melhor que o desejado. 

Também, o trabalho na ZPD, segundo o proposto por Vygotsky (2007), quando indicado, 

trouxe bons resultados. 

Já familiarizados com o projeto, os alunos passaram a esperar, a cada atividade, o 

reconhecimento por seus préstimos, ideias, criticidade, colaboratividade, capacidade 

intuitiva e de raciocínio, cujo feedback deveria ser imediato para se conseguir o efeito 

esperado para ambos os lados.  
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Mesmo sendo um grupo bem educado e que aceitou bem o projeto, em 

determinadas situações, planejamento e execuções não se encontraram. Fatores como 

disputas por liderança, divergências de gostos e pensamentos, alguns marasmos conforme o 

dia, crises de desinteresse e interferências de ocorrências externas não faltaram. Em 

distintas oportunidades, as intervenções pedagógicas ou disciplinares foram necessárias. 

Saber sobre diversos aspectos comportamentais que envolvem pessoas com 

características de altas habilidades/superdotação instrumentalizou para abordagens 

pacienciosas, metódicas, porém, ricas em estímulos e desafios à criatividade e à capacidade 

de solucionar problemas, buscando motivar os participantes na realização de outras ações 

além das predileções, necessidades do projeto. 

 
4.2 Analisando o processo com o GRUPO II 
 

Trabalhar com essa equipe foi diferente pela aparente ausência da superdotação, 

pela motivação apresentada e, também por comportamentos diversos ao do primeiro, 

envolvendo outra prática cultural. Ainda, a monitora tinha outra linha de ação, ou seja, o 

foco nos assuntos da sua disciplina e nos cumprimentos dos prazos. Por isso as abordagens 

de interação foram distintas das praticadas com o grupo anterior.  

Com essa turma, aprender, exibir competências e habilidades não ganharam sentido 

de imediato. Do interesse inicial elas foram tornando-se evidentes do meio para o final das 

atividades, quando os participantes passaram a tomar gosto pelo que faziam. 

Devido ao tempo exíguo, mas, sob as mesmas orientações dadas ao Grupo I, 

construir o equivalente a 1/3 da mesma maquete, com somente três elementos da 

arquitetura de origem, ou seja: laboratório químico, reservatório e pátio suas instalações e 

iluminação interna e externa. Na parte robótica, optou-se pela montagem e programação de 

um braço robótico com motores e potenciômetros programados e movimentos otimizados, 

na mesma plataforma ARDUINO.  

Tratou-se esta, de uma escolha técnica, por permitir análises de tempo e de 

qualidade de execução, da utilização dos saberes propostos e dos conceitos e aprendizados 

necessários ao projeto. Foi o suficiente para o estabelecimento de uma comparação 
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proporcional em aprendizado, cumprimentos das tarefas em prazos, qualidade da execução, 

dedicação e comprometimento. 

Trabalhar com esse grupo foi desafiador pelo número de faltas e atrasos que se 

contrapunham as necessidades de se obter notas. Depois, porque alguns entendiam que a 

simples presença ou algum esforço gerariam benefícios. Episódios iguais aos mencionados 

fomentaram momentos de tensão no grupo, com a monitora e com o pesquisador, exigindo 

ações pedagógicas e soluções de conflitos oportunas e cuidadosas. Afinal, perder elementos 

de um grupo já reduzido não seria uma opção. 

Durante os trabalhos, as ausências de comprometimento e dedicação acabaram 

trazendo prejuízos, principalmente, para qualidade e prazos, o que foi difícil de administrar. 

A voluntariedade poderia ser um forte argumento para uma debandada 

Outro problema foi a falta de lugar adequado para se trabalhar, pois a escola não 

dispunha de sala, mesa de trabalho, internet, e coisas do tipo. Muito se fez em um coberto 

que servia como refeitório e, algumas vezes trabalhou-se na biblioteca, quando vazia. 

Culminando a lista de desafios veio a falta de cuidado com o material de trabalho e 

a permissão do acesso de estranhos a maquete durante a construção, o que custou algumas 

horas a mais nos processos. 

 
4.3 Comparativo das participações 
 

Com o intuito de obter dos dois grupos colaboratividade que refletissem bem nos 

resultados, foi oferecido como motivação, a possibilidade de que cada equipe pudesse 

adotar suas próprias estratégias e, com alguma liberdade, desempenhar as atividades 

propostas com os entusiasmos que lhes coubessem 

Do início ao fim dos trabalhos, os dez elementos deram as duas equipes algum 

equilíbrio, porém, no decorrer da pesquisa, verificou-se que, em ambos os grupos, as 

meninas eram mais comprometidas com resultados e com qualidade no que faziam, mais 

produtivas e mais férteis em ideias. Pode-se dizer que, em certos momentos, o avanço dos 

estudos contou com o protagonismo do staf feminino.  

No Grupo I, durante o planejamento, a montagem, o acabamento e os testes de 

funcionalidades da maquete e dos robôs, os estudantes tiveram contato com diversos temas, 
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seus conceitos e suas aprendizagens. Os conceitos envolvidos foram distribuídos tendo em 

conta as séries dos participantes, em conformidade com os tipos de superdotação. Assim, 

neste grupo verificou-se que 80% dos participantes apresentaram superdotação intelectual e 

20%, talento especial e psicomotor conjuntamente. Todavia, tais valores se referem aos 

pontos fortes de cada indivíduo, pois, durante as execuções das tarefas, cada um acabou 

mostrando outras habilidades que podem ser atribuídas a outros tipos de superdotação.  

Quanto aos saberes utilizados no projeto, procurou-se separar os escolares dos 

crítico-reprodutivos, em termos avaliativos de produtividade conforme as tarefas. 

Durante a realização destas tarefas, alguns alunos concentraram seus esforços em 

saberes como cálculos, raciocínios dedutivos, medidas e conceitos inerentes aos aprendidos 

na escola, enquanto outros cuidaram da estética, da beleza, da simetria e outros 

conhecimentos e saberes tidos como relacionados a criatividade, embora, o grupo todo 

tenha correspondido nas soluções de problemas e na obtenção dos resultados esperados.  

Segundo os conhecimentos mencionados optou-se, também, por avaliar cada 

participante quanto as aprendizagens envolvidas nos processos de construção da maquete, 

nas montagens, programações e testes de robôs e outras tarefas associadas.  

Dentro de suas áreas de interesse, os estudantes, além dos saberes trazidos, foram 

em busca de outros que consideraram importantes para os assuntos que seriam abordados 

no contexto do projeto. Aprimoraram o que sabiam e aumentaram seus aprendizados 

devido ao enriquecimento curricular proposto. 

Na verificação dos resultados alcançados com estes alunos observou-se que, além 

de todos os conceitos teóricos já mencionados, o projeto proporcionou a eles, o 

desenvolvimento de diferentes habilidades como: equilíbrio emocional, superação de 

insucessos e derrotas, trabalho em grupo – compartilhamentos e individualidades, 

coordenação motora, atenção, desenvolvimento de estratégias e antecipações, aceitação de 

opiniões divergentes e autonomia. 

O grupo II foi formado e aceito por adesão de alunos interessados nos assuntos 

estudados e nos quais não se detectou vestígios de superdotação segundo Mettrau e Reis 

(2007, p. 497) e, portanto, não coube aqui, a classificação destes participantes quanto a esse 
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tema. Os saberes avaliados, todavia, obedeceram às tarefas das fases realizadas conforme as 

descritas no primeiro grupo, com algumas adaptações. 

Durante os processos edificou-se apenas o laboratório de tratamento de água, o 

reservatório, o paisagismo em torno desses elementos e um braço robótico com comando 

por potenciômetros e a programação inerente aos seus movimentos.  

Cada participante também foi avaliado quanto as aprendizagens envolvidas nos 

processos de construção da maquete, nas montagens, programações e testes do robô e 

outras tarefas associadas.  

Na verificação dos resultados alcançados com estes alunos, entendeu-se que, além 

de todos os conceitos teóricos mencionados, o projeto proporcionou em diversos níveis, o 

desenvolvimento das diferentes habilidades mencionadas no grupo anterior. 

Concluindo este item, não se impôs para os grupos participantes, a condição inicial 

de possuir saberes prévios e as capacidades de refletir e executar as tarefas dadas. 

Entretanto, interessava à pesquisa, a aprendizagem de cada um, como o indivíduo aprendia 

e sua consciência de aprendizado para o seu cotidiano e para a sociedade que o envolve. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pessoas com altas habilidades/superdotação podem ser, se interessados, potenciais 

operadores e programadores dessas tecnologias e seus avanços e, seus talentos podem gerar 

riqueza local, nacional, até mesmo superior à produção de milhares de toneladas de soja, do 

que o Brasil tanto depende, isto se pesquisarem medicamentos, construírem acumuladores 

de eletricidade, veículos não poluentes e robôs cirurgiões dentre outros artefatos ou 

serviços. 

Sob essa visão, com o presente trabalho se quis saber se a robótica educacional seria 

uma boa ferramenta no ensino de pessoas talentosas, além de lançar sementes para o 

estímulo de aprendizagens das mentes brilhantes, a partir da escola pública e das políticas 

públicas educacionais, advindas de governos interessados em fomentar, inclusive, o registro 

de patentes.   

Dos estudos sabe-se que, um caminho para se atingir esse intuito, seria optar pelo 

sociointeracionismo de Vygotsky e seus seguidores, com base na proposta do aprendizado e 
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trabalho coletivo, nos quais, com a interatividade, a mediação pedagógica, o trabalho na 

ZDP é levada em conta e o avanço intelectual se verifica.  

Diferente daqueles com características de superdotação, ficou claro que, levar a 

robótica educacional para alunos não portadores dessas características, pode resultar em 

resultados diversos e alguns, até desanimadores, pela falta de comprometimentos com o 

projeto, pela busca de outros interesses pessoais por parte do participante, pela falta de 

estímulo do ambiente, da família, do professor e outros. Mas, em geral, o avanço pode ser 

considerável 

No dos dois grupos estudados, aspectos assim tiveram relevâncias nas análises 

circunstanciais e em muito, exigiram mudanças de rota para levar a pesquisa até o final sem 

perder os estudantes envolvidos.  

Nos dois grupos, as contribuições das tutoras foram de fundamental importância, 

não só pelo acompanhamento direto na supervisão dos trabalhos, mas, também, pelo 

envolvimento direto na execução de algumas tarefas ameaçadas em suas continuidades. 

Esse apoio, significou o sucesso na pesquisa pois cada professora carregou consigo o 

interesse nos avanços de seus alunos.  

Mesmo sendo o tempo exíguo, com o empenho de todos os envolvidos, segundo a 

dedicação de cada um, chegou-se ao fim com resultados deveras consideráveis. Dentro do 

proposto, os objetivos foram alcançados, todavia, outras pesquisas a respeito fazem-se 

necessárias, uma vez que pode se dizer que a ideia se completou nesse caso em particular, 

todavia, podem ocorrer diferenças em outras situações. De qualquer forma, aguarda-se que 

o aqui exposto ofereça referências para novas reflexões sobre o tema. 

 
REFERÊNCIAS 
 
METTRAU, M. B.; REIS, H. M. S. Políticas públicas: altas habilidades/superdotação e a 
literatura especializada no contexto da educação especial/inclusiva. Ensaio: aval. pol. 
públi. Educ., Rio de Janeiro, v. 15, 57, p. 489- 510, out./dez. 2007.   
 
POZO, J.I. A sociedade da aprendizagem e o desafio de converter informação em 
conhecimento. In: SALGADO, M. Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo 
com as TIC: guia do cursista. Brasília; Ministério da Educação, Secretária de Educação à 
Distância; 2008.   



11 

Revista Tecnologias na Educação- Ano 8-Número/Vol.17- Dezembro-2016-  tecnologiasnaeducacao.pro.br 

/ tecedu.pro.br 

 

 

 
RENZULLI J. S; FLEITH, D. O modelo de enriquecimento escolar. In: Congresso Anual 
da Aneis, 2002, Braga, Actas... Braga, PT: Associação Nacional para o Estudo e a 
Intervenção na Sobredotação, 2002. v. 3.   
 
SILVA, M. A. Do projeto político do Banco Mundial ao Projeto Político- Pedagógico da 
escola pública brasileira. Cad. Cedes, Campinas, v. 23, n. 61, p. 283-301, dezembro 2003. 
Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 02 dez. 2014.   
 
 

Recebido em outubro 2016  

Aprovado em novembro  2016 

 


