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Relatório dos alunos de 11 a 14 anos da Robótica Criativa 

Procedimentos: 

Foram aplicados nos adolescentes os testes AC e QUATI:
O teste AC (Atenção Concentrada) tem como objetivo avaliar a capacidade do

sujeito de manter a atenção concentrada no trabalho realizado durante um período
determinado.  A  atenção  é  considerada  uma  função  cerebral  importante  para  a
integração  mental  e  é  reconhecida  como  o  pré-requisito  mais  relevante  para  a
manifestação  do  intelecto  e  da  capacidade  de  reflexão.  O  teste  de  Atenção
Concentrada (AC) avalia a capacidade do indivíduo em focalizar, selecionar e manter
a atenção em estímulos alvo, dentre vários estímulos disponíveis.

Já o teste QUATI  (Questionário  de Avaliação Tipológica)  é apresentado na
forma  de  questionário,  e  pretende  avaliar  a  personalidade  através  das  escolhas
situacionais que o sujeito faz, definir o estilo cognitivo, preferências, e a visualizar com
bastante  clareza  sobre  como o  indivíduo  prefere  agir,  delineando  alguns  de  seus
comportamentos usuais. 

Segue abaixo,  o resultado obtido a partir da análise dos perfis encontrados
para cada adolescente, segundo os testes aplicados. 

Resultado:

1 – Aluno T:

Concentração e atenção dentro da média para idade e escolaridade. Pessoas
deste perfil segundo o teste QUATI são inovadoras, tanto em pensamento, quanto em
ação, confiam na sua intuição. São pessoas independentes e às vezes extremamente
teimosos. Valorizam a eficiência, seja a sua ou a dos outros. São geralmente resolutos
e perseverante, muitas vezes irão conseguir que outras pessoas trabalhem quase tão
duro quanto eles.

2 - Aluno R: 

Concentração e atenção dentro da média para idade e escolaridade. Pessoas
deste perfil segundo o teste QUATI, são responsáveis, realistas e práticas. Gostam
das coisas muito claras e colocadas,  preto no branco.  Não gostam de demonstrar
publicamente suas reações emocionais, mas, as mesmas são vividas intensamente.
Pessoas  desse  perfil  podem  parecer  calmas  e  seguras  quando  têm  de  enfrentar
situações de crise. Costumam ser sistemáticas, perseverantes e capazes de levar em
consideração  cada detalhe de um problema,  bem como as regras que devem ser
seguidas em cada caso. Geralmente buscam em problemas passados a solução para
os problemas atuais.

3 – Aluno S:

Pouca atenção e concentração no teste AC, de acordo com o esperado para
sua  idade  e  escolaridade.  Segundo  o  QUATI  pessoas  deste  perfil  mostram  ser
confiáveis e sensatas, demonstram também ser perseverantes e capazes de contribuir
para estabilizar tudo à sua volta. São pessoas bondosas, compassivas, diplomáticas e
interessadas nos outros.
4 – Aluno U:

Pouca atenção e concentração demonstrada no teste AC para sua faixa etária
e  escolaridade.  Pessoas  deste  perfil  são  prestativas  e  dispostas  a  adaptar-se  às
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necessidades  dos outros para realizar  os laços afetivos.  Possuem habilidade para
aliviar situações tensas e conseguir que as partes em conflito cheguem a um acordo.
Tentam fugir dos seus problemas com atitudes impensadas e decisões repentinas.
Demonstram-se impacientes e desordenados.

5 – Aluno H:

Precisa  trabalhar  a  atenção  e  concentração.  As  pessoas  deste  perfil
geralmente  são  inovadoras  e  gostam  de  fazer  as  coisas  de  maneira  diferente.
Possuem grande imaginação e capacidade de tomar iniciativa. Têm grande interesse
em compreender as pessoas ao invés de julgar. Geralmente não gostam de rotina,
frequentemente perdem o interesse nos projetos à medida em que começam aparecer
problemas e desafios mais complicados.

6 – Aluno P:

 Capacidade  de  concentração  e  atenção  dentro  da  média  para  idade  e
escolaridade.  Realistas  e práticos,  as pessoas deste perfil  geralmente param para
pensar sobre o problema e decide qual ação será tomada para que possa contribuir
para seu esclarecimento. Gostam que as coisas sejam apresentadas da forma mais
clara possível.  Geralmente são pacientes  com procedimentos detalhados,  podendo
trabalhar para que os detalhes dos projetos sejam feitos corretamente. São pessoas
bondosas,  compassivas,  diplomáticas  e  interessadas  nas  outras  pessoas.  Podem
trabalhar bem em equipe, mas não gostam de assumir o papel principal.

7 – Aluno G:

Capacidade  de  concentração  e  atenção  dentro  da  média  para  idade  e
escolaridade.  São  pessoas  que  não  se  sentem  presas  à  necessidade  de  seguir
procedimentos padronizados, gostam de agir de maneira original ao invés de deixar
que as regras se tornem obstáculos. Mostram muita curiosidade e interesse em novos
objetos, novas paisagens, novas atitudes, qualquer coisa que seja nova, gostam do
incomum e de aventura. Aproveitam ao máximo as coisas boas da vida.

8 – Aluno X:

Possui  atenção  dentro  da  média  para  idade  e  escolaridade.  Geralmente
pessoas  deste  perfil  são  amistosas,  adaptáveis  e  realistas.  Buscam  sempre  uma
solução  satisfatória  em vez  de tentar  impor  sua vontade.  Podem se revelar  bons
solucionadores  de  problemas,  mostram  habilidade  para  aliviar  situações  tensas.
Simpáticos, cuidadosos no trato com as pessoas, interessados em contato humano e
cheios  de  habilidades  nesta  área.  Precisam  desenvolver  a  capacidade  de  tolerar
frustração e levar adiante objetivos a longo prazo.

9 – Aluno Y:

As  pessoas  deste  tipo  geralmente  são  metódicas,  autossuficientes,
independentes e acham que são incompreendidas e não aceitas com facilidade. Nem
sempre são vistas como independentes pois, dão muita importância à harmonia, são
cautelosos  e  evitam  conflitos.  Têm aptidão  para  áreas  mais  técnicas  e  ligadas  à
ciência e pesquisa. Precisam trabalhar o ouvir, em relação às opiniões alheias.
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10 – Aluno Z:

Precisa  trabalhar  a  concentração  e  atenção.  As  pessoas  deste  perfil  são
impulsivas, muitas vezes isso pode levá-las a situações imprevistas e perigosas. São
pessoas realistas, amistosas e adaptáveis. Aceitam com bom humor os fatos da vida,
quaisquer que sejam estes, costumam procurar uma solução que as satisfaçam ao
invés de tentar impor suas próprias regras à realidade. Exercem iniciativa para superar
obstáculos e dificuldades e ocupam ou desejam ocupar posição de comando.

11 – Aluno W:

Capacidade de concentração e atenção dentro da média para idade e 
escolaridade. As pessoas deste perfil mostram-se organizadas, metódicas e 
autossuficientes. Apesar da aparência de calmos e tranqüilos essas pessoas estão 
encaram fatos e situações a partir de uma perspectiva muito própria. Caracterizam-se 
por ser perfeccionistas, aplicadas e cuidadosas com suas tarefas, capazes de 
executar sem problema os detalhes pequenos e cuidadosos dos trabalhos.

12 – Aluno V:

Geralmente  as  pessoas  deste  perfil  precisam  de  segurança  e  de
companheirismo. Essas pessoas não entram impulsivamente em situações, mas, uma
vez  dentro  delas,  não  é  fácil  distraí-los  ou  desencorajá-los,  só  desistem  quando
convencidos  de  que  estão  errados  através  de  suas  próprias  experiências.  São
pessoas bondosas, diplomáticas, e genuinamente interessados nas outras pessoas,
podendo ajudar muito aqueles que delas venham a necessitar.

13 – Aluno N:

Pouca  atenção  e  concentração  apresentada  no  teste  AC  para  idade  e
escolaridade. Pessoas deste perfil apresentam - se inovadoras, entusiastas, gostam
de pensar novas maneiras e possibilidades de fazer as coisas. São receptivos a tudo
que é novo,  moderno e extravagante.  Vislumbram tantas possibilidades novas que
têm,  muitas vezes,  dificuldade  de escolher,  entre elas,  a  que apresentam o maior
potencial. Seria útil que ouvissem melhor seu íntimo, para que ajudasse a escolher as
melhores  alternativas.  Não  gostam de rotina,  encontrando grande  dificuldade  para
levar projetos iniciados ao fim, perdendo interesse por eles.

14 – Aluno K:

Atenção  dentro  da  média  para  idade  e  escolaridade.  Pessoas  deste  perfil
demonstram ser confiáveis e capazes de aceitar responsabilidades, quando percebem
que podem fazer alguma ação para contribuir em solucionar um problema, aceitam a
responsabilidade. Raramente demonstram suas emoções através de sua expressão
facial,  o que faz com que possam parecer calmas quando têm que enfrentar uma
emergência.  Caracterizam-se  por  ser  perfeccionistas  e  capazes  de  trabalhar  com
afinco, além de pacientes com detalhes e procedimentos menores. Têm que tomar
cuidado para não fechar-se dentro de si mesma, focando somente nas suas próprias
reações  e  impressões.  Querem  ser  amadas  ou  admiradas  apenas  pelo  que  é,
precisam de atenção, de aprovação e de estima geral.
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15 – Aluno M:

São  pessoas  independentes  e  individuais.  Essas  características  de
independência  nem sempre são evidentes  à primeira  vista,  já  que elas  dão muita
importância à harmonia e ao entendimento entre as pessoas, o que faz com que se
esforcem muito para convencer as outras pessoas a aprovar e a colaborar com seus
projetos.  São pessoas dóceis  e adaptáveis.  Só estão em paz quando intimamente
ligados  a  uma  pessoa  ou  grupo  em  que  possam  confiar,  trabalham  bem  em
cooperação com outros.

16 – Aluno Q:

Pessoas deste perfil  são confiáveis  e capazes de aceitar  responsabilidades
que vão além de sua obrigação.  São preocupados com a precisão e organização.
Estas pessoas não entram impulsivamente em situações, mas, uma vez dentro delas,
não é fácil distraí-las ou desencorajá-las. Também só desistem quando convencidas
de  que  estão  erradas  através  de  sua  própria  experiência,  por  isso  poderão  ter
problemas em fechar-se dentro de si mesma e focar toda a atenção em suas próprias
reações e impressões.

17 – Aluno L:

Precisa  trabalhar  a  atenção  e  concentração.  Pessoas  deste  perfil  são
geralmente  inovadoras,  engenhosas,  sempre  enxergando  novas  possibilidades  e
maneiras diferentes de fazer as coisas. Possuem uma imaginação muito rica e estão
sempre dispostas a iniciar  novos projetos, tendo também a disposição e a energia
para levá-los até o final.

18 – Aluno C:

Concentração e atenção dentro da média para idade e escolaridade. Pessoas
que apresentam esse perfil  raramente  demonstram suas emoções através de sua
expressão facial,  que faz com que possam parecer calmas quando têm que enfrentar
uma emergência. Suas reações mais íntimas são frequentemente vívidas e intensas, e
muitas vezes imprevisíveis.  Rigorosos em suas exigências emocionais,  ofendem-se
com facilidade, precisam de estima dos outros e que os demais concordem com seus
desejos  e  tenham  respeito  por  suas  opiniões,  para  que  se  sintam  confiantes  e
seguras.

19 – Aluno I:

Atenção dentro da média para idade e escolaridade. Pessoas deste perfil são
confiáveis,  realistas  e  práticos  por  fatos  concretos.  São  pessoas  que  lembram  e
utilizam um grande número de fatos, dando grande importância à sua fidedignidade.
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Gostam que tudo seja apresentado da forma mais clara o possível. Estas pessoas não
entram impulsivamente em situações, mas, uma vez dentro delas, não é fácil distraí-
las ou desencorajá-las. Sua utilização da função sentimento para lidar com o mundo
que  as  cercam  é  muito  evidente,  pois  são  capazes  de  se  mostrar  bondosas,
diplomáticas e sinceramente interessadas nas outras pessoas, podendo ajudar muito
aqueles que delas venham a precisar.

20 – Aluno B:

Precisa  trabalhar  a  atenção  e  concentração.  As  pessoas  deste  perfil  são
amistosas, adaptáveis e realistas. Confiam naquilo que podem comprovar através de
seus  próprios  órgãos  do  sentido.  São  desenvoltas.  Precisam  sentir  que  os
acontecimentos  estão se desenrolando  de acordo com o desejado,  do contrário  a
irritação pode levar à volubilidade ou à atividades superficiais. Precisam alcançar uma
condição estável  e tranqüila  que lhes permita libertar-se de uma preocupação que
talvez as impeça de alcançar tudo o que desejam.

21 – Aluno E:

Precisa melhorar atenção e concentração. Pessoas deste perfil geralmente são
inovadoras,  entusiastas,  vislumbrando  constantemente  novas  possibilidades  e
maneiras novas de fazer as coisas.  Possuem grande imaginação e capacidade de
tomar iniciativa e começar novos projetos, assim como a energia impulsiva necessária
para  levá-las  adiante.  Um  de  seus  problemas  é  que  geralmente  odeia  a  rotina,
encontrando enormes dificuldades em ampliar o esforço necessário para levar adiante
uma série de serviços de rotina,  não diretamente relacionados com aquilo  que as
interessam. Para complicar ainda mais as coisas, freqüentemente, perdem o interesse
num projeto à medida que os problemas principais  e os desafios mais instigantes
forem sendo resolvidos.

22 – Aluno O:

As pessoas deste tipo psicológico são geralmente inovadoras no campo das
ideias.  Confiam  na  intuição  para  lhes  fornecer  informações  sobre  as  revelações
verdadeiras e o real significado dos objetos, não dando importância ao que as outras
pessoas comuns possam pensar sobre o assunto. São independentes e individuais, já
que pautam sua vida a partir da inspiração que lhes chega através da intuição. Podem
demonstrar  uma grande capacidade  de liderança,  especialmente  quando  estão se
dedicando a dar forma a uma visão intuitiva consistente, e sua fé e entusiasmo muitas
vezes convencem outras pessoas a segui-las. Se a função julgamento não estiver bem
desenvolvida,  não  será  capaz  de  avaliar  suas  visões  interiores  e  não  irá  prestar
ouvidos às opiniões alheias.

23 – Aluno A:

Possui atenção e concentração dentro da média para a idade e escolaridade.
Pessoas  deste  perfil  são  extremamente  confiáveis  e  capazes  de  aceitar
responsabilidades  que  vão  além  de  sua  obrigação.  Costumam  ter  um  respeito
completo,  realista  e  prático  por  fatos  concretos.  Lembram  e  utilizam  um  grande
número de fatos, dando grande importância à sua fidedignidade. Apreciam muito que
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tudo  seja  apresentado  da  forma  mais  clara  possível.  Sua  utilização  da  função
sentimento para lidar com o mundo que a cerca é muito evidente, pois são capazes de
se mostrar bondosas, compassivas e diplomáticas, podendo ajudar muito aqueles que
delas venham a necessitar. Apresentam preocupação com precisão e organização.

24– Aluno D:

Demonstra capacidade de concentração e atenção um pouco abaixo da média,
devendo  trabalhar  melhor  esse  aspecto.  Pessoas  deste  perfil  apresentam
preocupação com precisão e organização. Quando têm de assumir a responsabilidade
por alguma coisa, seu julgamento prático e apreciação das soluções eficazes faz com
que se mostrem consistentes e conservadores, tomando cuidado para conhecer todos
os fatos necessários para apoiar suas avaliações da situação, bem como as decisões
que  irão  tomar.  Caracterizam-se  como  perfeccionistas,  diligentes  e  capazes  de
trabalhar com afinco, além de muito pacientes com procedimentos e detalhes. Suas
reações  mais  íntimas  são  frequentemente  vívidas,  intensas  e  muitas  vezes,
imprevisíveis.

25 – Aluno F:

Teste de atenção considerado dentro da média de idade e escolaridade. As
pessoas  com  este  perfil,  de  preferência,  são  amistosas,  adaptáveis  e  realistas.
Confiam  naquilo  que  se  pode  comprovar  através  de  seus  próprios  órgãos  dos
sentidos. Resolvem seus problemas através da adoção de uma atitude de adaptação,
e muitas vezes conseguem que outras pessoas também se adaptem. Geralmente é
suficientemente  popular  para  que  os  demais  levem  em  conta  suas  sugestões  no
sentido de se chegar a um acordo qualquer.  Usualmente não são preconceituosas,
têm o espírito bastante aberto e são muito tolerantes – principalmente com si mesmas.
Podem mostrar  muita  habilidade  para  aliviar  situações  tensas e  conseguir  que  as
partes  em conflito  cheguem a um acordo.  Na  vida  profissional,  mostram um bom
desempenho  em  carreiras  que  exijam  uma  boa  dose  de  realismo,  que  ofereçam
oportunidades de ação e que exijam boa capacidade de adaptação.

26 – Aluno J:

Teste de atenção considerado dentro da média para a idade e escolaridade. As
pessoas  deste  tipo  psicológico  são  geralmente  inovadoras  no  campo  das  ideias.
Confiam na intuição para lhes fornecer informações sobre as revelações verdadeiras e
o  real  significado  dos  objetos,  não  dando  importância  ao  que  as  outras  pessoas
comuns possam pensar sobre o assunto. São estimuladas pelos problemas, pois para
conseguir  o  impossível  podem  demorar,  mas  não  muito.  Podem  demonstrar  uma
grande capacidade  de liderança,  especialmente  quando estão se dedicando  a  dar
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forma  a  uma  visão  intuitiva  consistente,  e  sua  fé  e  entusiasmo  muitas  vezes
convencem outras pessoas a segui-las. O modo de liderança deste tipo psicológico
passa pela conquista (e não pela imposição) de outras pessoas para suas ideias. 

27– Aluno Y1:

Possui capacidade de atenção e concentração dentro da média para idade e
escolaridade.  As  pessoas  deste  perfil  são  extremamente  confiáveis  e  capazes  de
aceitar responsabilidades que vão além de sua obrigação. Costumam ter um respeito
completo,  realista  e  prático  por  fatos  concretos.  Lembram  e  utilizam  um  grande
número de fatos, dando grande importância à sua fidedignidade. Apreciam muito que
tudo  seja  apresentado  da  forma  mais  clara  possível.  Caracterizam-se  como
perfeccionistas, diligentes e capazes de trabalhar com afinco, além de muito pacientes
com procedimentos e detalhes. Portanto, a perseverança de que se mostram capazes
contribui  para  estabilizar  tudo  e  todos  que  lhes  dizem respeito.  Sua  utilização  da
função sentimento para lidar com o mundo que as cercam é muito evidente, pois são
capazes de se mostrar bondosas, compassivas e diplomáticas, podendo ajudar muito
aqueles que delas venham a necessitar.

28 – Aluno W1:

Possui capacidade de atenção e concentração dentro da média para idade e
escolaridade. Pessoas deste perfil apresentam reações mais íntimas frequentemente
vívidas e intensas,  muitas vezes imprevisíveis.  Raramente mostram suas emoções
através de sua expressão facial, o que faz com que possam parecer extremamente
calmas mesmo quando têm que enfrentar uma emergência. Atrás de uma máscara de
calma,  encaram  fatos  e  situações  a  partir  de  uma  perspectiva  muito  própria,
frequentemente deliciosamente humorística. Contudo, quando estão a serviço e têm
que lidar com o mundo da realidade concreta, mostram-se confiáveis e sensatas. À
medida em que vão adquirindo experiência, tendem a comparar os problemas atuais
aos que tiveram que enfrentar antes. Poderão ter problemas se não desenvolverem
adequadamente  suas  funções  ligadas  aos  julgamentos  (feitos  a  partir  de  seus
sentimentos), correndo o risco de não serem eficientes para lidar com o mundo que as
cercam, adotando uma atitude de fecharem-se dentro de si mesmas e focando toda a
atenção em suas próprias reações e nas impressões que lhes vêm através dos órgãos
dos sentidos. 

29 – Aluno K1:

Precisa melhorar a atenção e concentração de acordo com teste de atenção.
As pessoas deste tipo psicológico são geralmente inovadoras no campo das ideias.
Confiam na intuição para lhes fornecer informações sobre as revelações verdadeiras e
o  real  significado  dos  objetos,  não  dando  importância  ao  que  as  outras  pessoas
comuns possam pensar  sobre o  assunto.  São independentes  e individuais,  já  que
pautam sua vida a partir da inspiração que lhes chega através da intuição. Os dados
assim  obtidos  são  tão  válidos  e  importantes  para  elas  que,  às  vezes,  custam  a
entender porque as outras pessoas não as aceitam com tanta facilidade. A intuição,
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alimentada pelo sentimento, se não for abafada por um trabalho repetitivo e rotineiro,
pode ser de imenso valor em qualquer campo de atuação.

30 – Aluno T1:

Atenção  e  concentração  elevada  em  comparação  à  mesma  idade  e
escolaridade.  Neste  perfil,  as  pessoas  são  inovadoras  incansáveis,  tanto  em
pensamento quanto em ação. Confiam na intuição para lhes fornecer dados sobre os
significados reais e as relações verdadeiras dos objetos, não ligando muito para o que
as autoridades reconhecidas ou a opinião pública possam pensar sobre essas coisas.
A fé que depositam em sua visão interior pode mover montanhas e os problemas nada
mais fazem do que  estimulá-las: para elas, conseguir o impossível vai demorar um
pouco  mais  de  tempo  –  não  muito,  porém,  é  o  mais  independente  dos  tipos
psicológicos, sendo às vezes até extremamente teimoso. Valorizam muito a eficiência,
tanto a própria quanto a dos outros.  A concentração quase maníaca aos fins que se
propõem pode lhes ocasionar problemas. Já que suas metas finais são tão claras, elas
não se preocupam muito em enxergar outros aspectos da situação que possam entrar
em conflito com estas.  Portanto, elas provavelmente precisam aprender a ouvir  as
opiniões alheias.
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