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RESUMO

A Robótica Colaborativa e Neuro@pedagógica para Crianças com Deficiência Física e com
comprometimento motor permite a interação social, afetiva, cognitiva, institucional e a
acessibilidade durante a adaptação da criança nas diferentes etapas do desenvolvimento. Os
objetivos priorizam implementar no contexto escolar a compreensão sobre os conceitos
pedagógicos articulados aos dispositivos robóticos, computacionais, Lego Mindstorms e
materiais, além de aprimorar a interação social. A participação dos escolares e da instituição
nesta prática permite ampliar as diferentes atuações em prol da acessibilidade.
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A deficiência física e o comprometimento motor ocasiona várias alterações e
modificações na biomecânica corporal, e também interferem no desempenho social das
crianças. (VASCONCELOS, 2009).
De acordo com Vasconcelos (2009:395), “[...] o comprometimento neuromotor
influência o desempenho funcional das crianças classificadas em categorias extremas”. Neste
contexto, o professor e/ou especialista da Educação Especial precisa conhecer sobre as funções
neurais do cognitivo, e saber qual é a deficiência física e o comprometimento motor, para lidar
com as atividades funcionais da criança.
O cérebro é o organismo do Sistema Nervoso Central (SNC) responsável pela
aprendizagem do ser humano. Já as células e neurônios cerebrais articulados aos
neurotransmissores permitem o controle do comportamento. (NOLTE, 2002; GAZZANIGA,
2006; FREIRE 2006; LENT, 2008; REZENDE, 2008; REZENDE et al., 2009;
ALLIPRANDINIA, 2010; AGUIAR e RELVA, 2012; VAZ e RELVA, 2012; PAIS-VIEIRA,
2013).
De acordo com Rezende (2008:30), “[...] a aprendizagem acontece num processo
individual porque cada cérebro estabelece redes específicas de acordo com os estímulos do
ambiente imediato e a experiência e história única de cada indivíduo”. Dessa forma, enquanto a
neuropsicologia pesquisa sobre a semelhança entre as funções psicológicas e neurais nas
modificações comportamentais do sujeito (REZENDE, 2008), a neuropedagogia estuda as
funções neurais, e as diferentes possibilidades neurodidáticas do processo cognitivo na
aprendizagem da criança. (AGUIAR e RELVA, 2012).
Segundo Vaz e Relva (2012:3), “A neuropedagogia estuda como o cérebro humano
aprende e como guarda este aprendizado, tendo o cérebro como propulsor deste aprendizado”.
Neste contexto, a neurodidáticas, a neuroaprendizagem e a interação por meio de atividades
colaborativas, esquemas, idealizações, protótipos, criações, design, produtos, dinamismo,
criatividade e reflexão propiciam à criança e aos adolescentes atividades intelectuais e culturais,
de acordo com as práticas dos cientistas na construção e divulgação científica do conhecimento,
independente da criança ter ou não dificuldades e/ou déficit´s de aprendizagem. (D´ABREU e
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CHELLA, 2003; REZENDE, 2008; REZENDE et al., 2009; AGUIAR e RELVA, 2012; VAZ e
RELVA, 2012).
Martins et al (2006:47) afirma que, “[...] uma aprendizagem eficaz pode depender da
adoção de estratégias de ensino-aprendizagem. E essa aprendizagem eficaz está diretamente
ligada a estratégias cognitivas e orientações motivacionais”. Dessa forma, uma estratégia de
ensino-aprendizagem pode mediar os procedimentos da robótica colaborativa, onde o
aprendizado envolve idealização, significado, experiência, reformulação do pensamento,
memorização, experimentação e construção elaborada colaborativamente no processo cognitivo
e social. (D´ABREU e CHELLA, 2003; REZENDE et al., 2009; O’DOHERTY, 2011).

Robótica Colaborativa e neuropedagógica

A robótica colaborativa permite a interatividade neuropedagógica na construção do
ensino-aprendizagem entre educador e educando por meio da manipulação de dispositivos
robóticos, que têm como base conceitos computacionais e mecânicos do tipo Lego Mindstorms
ou outros tipos que possibilitam montagem com diferentes materiais e que propiciam a
compreensão, comunicação, aprendizagem, a vivência, autonomia e a acessibilidade das
crianças com deficiência física e com comprometimento motor. (D´ABREU, 1999; D´ABREU
e CHELLA , 2003; SANTOS e VASSALO, 2006; NUÑEZ et al. 2011, ; O’DOHERTY, 2011;
VAZ e RELVA, 2012; RAMELE, 2013; THOMSON et al. 2013).
Portanto, as construções colaborativas na interação com diferentes recursos pedagógicos
e dispositivos favorecem o funcionamento do sistema nervoso central por meio de alterações
estruturais elaboradas que permitem intervenções processuais cognitivas e estimulam a
aprendizagem e o desenvolvimento intelectual da criança e do adolescente, além de permitir
diferentes estudos de pesquisa. (MATURANA e VARELA, 2001; BÉLTRAN, 2006; REYES,
2011; MATAR, 2012; VAZ e RELVA, 2012; RAMELE, 2013).
Neste seguimento Beltrán (2006) afirma que os envolvidos com a educação precisam
articular a pedagogia cognitiva com as tecnologias no ensino para promover transformação no
sistema educativo, além de intervir e construir com a criança novas formas de aprender de
acordo com as urgências e acessibilidade de cada estudante.
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2. Sujeitos e Métodos

2.1. Participantes
Crianças e adolescentes com deficiência física e com comprometimento motor inseridas
no contexto escolar.

2.2. Desenvolvimento da Robótica Colaborativa e Neuro@pedagógica
Utilização de dispositivos robóticos, computacionais, Lego Mindstorms e matérias
pedagógicos

para

aprimorar

o

ensino-aprendizagem

e

favorecer

uma

intervenção

neuropedagógica.

2.3. Roteiro de atividades
1) Identificação de cores, sons, imagens, objetos entre outros com a utilização de
dispositivos computacionais1;
2) Conceitos aritméticos descritos no solo e/ou papel que possibilitem a criança somar,
subtrair, multiplicar e dividir conduzidos por dispositivos móveis

ou Softwares2

computacionais;
3) Caminhada dirigida pela disposição de cones, pneus e/ou objetos móveis que
conduzam a criança na rota desenhada;

2.4. Atividades e desafios
1) Apoio à otimização dos dispositivos computacionais;
2) Promover a compreensão dos estudantes com a percepção, representação e abstração
sobre o Sistema Nervoso Central (SNC) e as diferentes funções do Cérebro;
3) Promoção da qualidade de vida da família e da criança com o apóio tecnológico;

1
2

Disponível em: http://mindstorms.lego.com/en-us/Software/Default.aspx
Disponível em: http://duplo.lego.com/es-es/games/playground/?directtogame=numberstrain
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4) Difusão do conhecimento entre a comunidade escolar e social em prol da
acessibilidade e conhecimento neuropedagógico.
5) Verificar as funções dos Lobos Cerebrais: Frontal, Occipital, Temporal e Parietal nos
Hemisférios Direito e Esquerdo do Cérebro.

Figura 1: Como entender o Cérebro?3

Figura 2: Qual é o funcionamento do Cérebro?4

Discussão
Os dispositivos móveis computacionais, a plataforma Lego Mindstorms5 permitem as
construções do ensino-aprendizado no decorrer das atividades. (D´ABREU, 1999; SIMÕES,
2006; ALLIPRANDINIA, 2010; REYES, 2011). Já O’Doherty (2011), Aguiar e Relvas (2012)
e Thomson et al. (2013), ainda ressaltam que são irrisórias as pesquisas que articulam estes
métodos nas pesquisas, e principalmente nas brincadeiras, jogos e tarefas escolares para o
docente e discente aprenderem sobre neurociências e as interferências sociais vinculadas ao
sistema nervoso cerebral, além da formação estrutural do pensamento, emoções e entendimento.
(LENT, 2008).
D´abreu e Chella (2003) e Reyes (2011) enfatizam que o desenvolvimento deste projeto
tem custos baixíssimos para todos os envolvidos, o que permite a implementação em diferentes
contextos sociais além de promover a acessibilidade.
Em contrapartida Sousa e Costa (2006) afirmam que todas as pessoas, independente da
deficiência física existente precisam ser reconhecidas na sociedade com igualdade de direitos e

3

Disponível em: <http://www.neuropedagogia.pe/>
Disponível em: < http://www.patosnoticias.com.br/sociedade/noticia/7335-voce_reporterneuropedagogia_em_prol_da_educacao>
5
Disponível em: <http://www.lego.com/es-es/games/>
4
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cidadania, e que não devem obter condições assistencialistas de instituições e órgãos
governamentais para compensar a deficiência e consequentemente ‘menosprezar’ o intelecto do
cidadão.
Já Vaz e Relva (2012) asseguram que no processo de inclusão dos alunos, os professores
precisam estar aptos a trabalharem com a diversidade nas salas de aulas, pois são imensas as
diferenças físicas e neurocognitiva, ora associadas com comorbidades e diariamente por
experiências individuais.
Para Martins (2006), Lent (2008) e Rezende (2008) considerar as atividades cognitivas
de cada pessoa contribui para a evolução do ser humano, além da compreensão individual da
aprendizagem e inclusão social efetiva, onde o professor aprende ao ensinar o aluno e ambos
neste processo dialeticamente. (NERES COSTA, 2010).
Fernandes-Monteiro et al. (2013) descreveram o interesse dos professores em aprender
sobre neurociências na experiência da tutoria colaborativa no curso de ‘Especialização em Ética,
Valores e Saúde na Escola’ (EVC), ao destacarem os dados dos projetos, onde 87% foram
direcionados aos estudos sobre Neurociências, enquanto que 75% para a área de Saúde. Assim,
é possível compreender que os docentes buscam constantemente entender as diferentes formas e
possibilidades em lidar com as crianças e adolescentes inseridos no contexto escolar, com e/ou
sem comprometimento neurológico.
Concomitantemente Nascimento (s.a.:3) destaca que “[...]a neurociência é uma ciência
humana que proporciona relevantes conhecimentos para as nossas vidas e oferece meios para
entendermos como aprendemos, desenvolvemos [...].” Neste processo neuropedagógico de
aprender fazendo, Nascimento (s.a.), Lent (2008), Rezende (2008) e Rezende et al. (2009),
também descreveram que, o cérebro de cada indivíduo tem diferentes estruturas cerebrais que
aperfeiçoam e propiciam a transformação dos conhecimentos em potencialização intelectual,
por meio da inteligência humana. Já Lent (2008) mensurava estes dados ao enfatizar que o ser
humano tem 100 milhões de neurônios, e destes poucos são utilizados. Portanto, o cérebro
precisa ser conhecido e ensinado pelo professor para promover interferências nos processos
cognitivos das crianças favoráveis ao desenvolvimento da aprendizagem. (AGUIAR e RELVA,
2012; VAZ e RELVA, 2012).
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Conclusão
A robótica colaborativa propicia aos educadores diferentes intervenções no processo de
construção neuropedagógico da criança com deficiência física e com comportamento motor, por
meio de diferentes dispositivos e estratégias metodológicas.
Concluí-se que o estudo das Neurociências e do Sistema Nervoso Central (SNC) com
enfoque neuropedagógico, neurodidático e com a robótica colaborativa no processo de ensinoaprendizagem traz práticas enriquecedoras e dinâmicas ao educador, com eficácia e melhor
aproveitamento na prática diária, alem de favorecer a inclusão autônoma da criança sem e/ou
com deficiência física, comprometimento motor, entre outras.
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