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RESUMO 

 

O presente trabalho é uma pesquisa de natureza qualitativa, realizada em uma escola da rede 

municipal de ensino, na cidade de Cruzeta/RN. Objetiva analisar como se deu o processo de 

aprender fazendo e o brincar por crianças participantes de oficinas de linguagens de 

programação e de robótica. Foram utilizados como instrumentos de pesquisa as observações, 

as filmagens, as fotografias e o diário de campo, valendo-se da metodologia descritiva-

exploratória, articulando teoria e prática realizada na oficina, do aprender fazendo e do brincar. 

Durante a pesquisa, para que o campo fosse construído, foi realizada uma revisão sistemática 

de literatura em algumas bases digitais, para que fosse possível analisar o estado da arte acerca 

da utilização do Scratch e da robótica educacional, como também, para conseguir identificar as 

lacunas presentes neste aspecto. A pesquisa está organizada em seis capítulos, onde estão sendo 

abordadas a contextualização, a conceituação da lógica e da linguagem de programação em um 

sentido amplo, bem como a linguagem Scratch no contexto educacional como uma ferramenta 

interdisciplinar, as experiências educacionais a envolvendo, a fluência digital, a robótica, a 

robótica educacional e sua utilização na educação, os processos metodológicos, a realização da 

oficina, bem como a discussão da coleta de dados. Mediante a análise dos dados, observou-se 

que o Scratch e a robótica educacional contribuíram com o desenvolvimento de competências, 

como a autoria, a criticidade, a autonomia, a criatividade, o trabalhar em equipe e a fluência 

digital, além de ter proporcionado propostas que levaram os participantes a condições efetivas 

de se tornarem incluídos digitalmente. 

 

Palavras-chave: Fluência digital. Scratch. Robótica educacional. Aprender fazendo. Brincar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work is a qualitative research carried out in a school of the municipal teaching 

network in the city of Cruzeta / RN. It aims in general to analyzing how the process of learning 

by doing and playing with the children of programming languages and robotics workshop took 

place. They were used as research tools observations, filming and field diary were used as 

research instruments, using the descriptive-exploratory methodology, articulating evidenced 

theory and practice, learning by doing and playing. During the research, for the field to be 

constructed, a systematic literature review was carried out in some digital databases, so that it 

was possible to analyze the state of the art about the use of Scratch and educational robotics, as 

well as to identify the gaps present in this regard. The research is organized in six chapters, 

where the contextualization, the construction of the field, the conceptualization of logic and the 

programming language in a broad sense, as well as the Scratch language in the educational 

context are being approached as an interdisciplinary tool, the educational experiences involving 

digital fluency, robotics, educational robotics and its use in education, play as a learning 

resource, methodological processes, the realization of the workshop, as well as the discussion 

of data collection. Through the analysis of the data, it was observed that Scratch and educational 

robotics contributed to the development of competences, such as authorship, criticality and 

autonomy, creativity, teamwork and digital fluency, besides having provided proposals that led 

the participants to effective terms of becoming digitally included. 

 

Keywords: Digital fluency. Scratch. Educational Robotics. Learn by doing. Play. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia vem revolucionando diversos aspectos sociais, como a organização 

econômica, política e cultural da sociedade da informação, comportando as novas maneiras de 

trabalhar, de se comunicar, de se relacionar, de aprender e de pensar (COLL; MONEREO, 

2010). Para Castells (1999) e Kenski (2007), essa revolução tem contribuído para a formação 

da sociedade e assim, novos recursos tecnológicos vão surgindo, transformando e auxiliando o 

novo contexto da sociedade contemporânea, desencadeando uma nova cultura, a digital, capaz 

de moldar o pensar, o agir, o comunicar-se com os outros, o trabalhar e o aprender (KENSKI, 

2015), podendo potencializar e promover a equidade e a qualidade na educação. 

Um destaque no contexto contemporâneo é o crescente nível da utilização das 

tecnologias da informação e comunicação, principalmente da Internet, que anulam distâncias e 

redefinem os conceitos de espaço e de tempo, além de proporcionar os processos 

comunicacionais em tempo real, aproximando as pessoas, não importando em qual cidade, 

Estado ou país elas se encontrem, como também a construção do conhecimento através de sites 

sobre conceitos educativos, museus, bibliotecas, jornais informativos, enfim, nos encontramos 

em um rizoma1 de aparatos informacionais2 e de conhecimentos.  

Essa teia de conhecimentos trouxe mudanças para a sociedade nas últimas décadas e 

muitas instituições alteraram suas práticas com a inclusão desses recursos, possibilitando novos 

comportamentos pessoais, socioculturais e econômicos, e no âmbito educacional não é 

diferente. Não há como negar que ocorreram mudanças significativas na educação graças à 

Internet nos últimos quase 30 anos, entretanto, de acordo com Kenski (2015), esses avanços 

são relativos, pois:  

São muitos os problemas a serem superados e a maioria deles não está ligada 

diretamente ao acesso e uso da internet para fins educacionais. Mas não há estagnação. 

A integração de inovações tecnológicas nos sistemas educacionais brasileiros tem sido 

um processo lento, mas, mesmo assim, acontece. (KENSKI, 2015, p.133) 

Também se faz preciso a orientação de que os novos recursos tecnológicos são uma 

possibilidade de instrumentos que podem contribuir para a melhoria no processo de ensino-

aprendizado, caso sejam utilizados de maneira adequada, atrelados a uma metodologia que 

perpasse o modelo da educação tradicional e que esteja focada no aprender do aluno. Integrar 

                                                           
1 Referindo-se ao termo elucidado por Deleuze e Guattari (1995), no qual se tem formas muito diversas e não 

tem início ou fim, se encontram sempre no meio. 
2 Segundo Neves e Duarte (2008), a informação seria um objeto novo a ser transmitido pelo emissor. 
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essas tecnologias sem um propósito definido é o mesmo que apenas migrar do quadro negro 

para uma máquina multimídia, não havendo melhoramento produtivo.   

Em concordância com Kenski, Pretto (2013) reflete que a educação brasileira evolui a 

passos lentos, e que uma nova política econômica e social precisa ser criada, gerando um novo 

sistema educativo e uma nova escola, que deve ser pensada como uma instituição que 

“efetivamente, possa trabalhar com uma multiplicidade de visões de mundo, em uma 

perspectiva mais integral, e não mais operativa ou homogeneizadora que ainda busque a 

construção do ideal do homem iluminista” (p.126), trabalhando na perspectiva de formar 

pessoas não apenas para o mercado de trabalho, mas para a vida social, onde estarão aptas a 

construírem o seu processo cognitivo, gerando autonomia intelectual. 

Muitos pesquisadores relatam a eficiência do uso das TIC no processo educacional, 

desempenhando um duplo papel na sociedade contemporânea. Por um lado, está acelerando o 

ritmo da mudança, acentuando a necessidade de pensamento criativo e por outro lado, se bem 

utilizadas, podem ajudar as pessoas no desenvolvimento cognitivo na sociedade criativa 

(RESNICK, 2007). 

Desse modo, esses novos recursos podem proporcionar uma considerável melhoria no 

processo educacional, entretanto, sua implantação enfrenta diversos problemas, tais como: falta 

de investimento e de um ambiente físico apropriado e a não capacitação dos professores para 

as utilizarem em sala. Atingir essa meta exigirá novas abordagens à educação e ao aprendizado, 

que proporcione uma sociedade de pessoas críticas e criativas, compreendendo que não é o 

objeto que leva à compreensão, ela é fruto de como ele é utilizado e de como o aluno está sendo 

desafiado na atividade de uso desse recurso. 

Em meio a tantas ferramentas tecnológicas como possíveis potencializadoras no 

processo de ensino-aprendizagem, algumas iniciativas vêm sendo propostas, a fim de serem 

apresentadas possibilidades para torná-lo mais criativo e estimulante. Dentre elas, destacam-se 

as linguagens gráficas de programação e a robótica educacional ou robótica pedagógica 

(LOPES, 2008), estratégias desafiadoras e lúdicas para a promoção de aprendizagens, 

criatividade, criticidade, autonomia e autoria (MARJI, 2014; SOUSA; LENCASTRE, 2014). 

Assim como nas linguagens naturais, as de programação são compostas por um conjunto 

de símbolos e regras de sintaxe que permitem a construção de sentenças que descrevem, de 

forma precisa, ações compreensíveis. Para Sousa, Dias Júnior e Formiga (2014), as linguagens 

de programação objetivam prover sua comunicação com o computador de maneira mais eficaz, 

e são constituídas por “um conjunto de palavras especiais (vocabulário), que associadas a um 

conjunto de regras de utilização, determinam como os algoritmos devem ser especificados para 
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que possam ser corretamente decodificados pelo computador” (p.12), desse modo, servindo 

como um meio de interação humano-máquina e utilizadas para definir um programa de 

computador. 

Entre tantas linguagens, destacam-se as linguagens gráficas de programação, que 

possuem uma abordagem lúdica e de fácil manuseio. Dentre as mais utilizadas estão a Scratch, 

a Alice, a Greenfoot e a Blockly, sendo a primeira a linguagem escolhida para o 

desenvolvimento da pesquisa, pois é simples, de fácil programação e intuitiva, além de não ser 

preciso digitar códigos, mas unir blocos para que seja possível a realização das aplicações. 

Segundo Mendes Filho (2016), o Scratch é uma linguagem construída para que qualquer pessoa 

possa utilizar, permitindo que o programador desenvolva atividades que valorizem a sua autoria 

e autonomia, através de atividades lúdicas, e por estes motivos ela foi escolhida para ser uma 

das ferramentas utilizadas nas oficinas. 

Em relação a lógica, Forbellone e Eberspächer (2005) asseguram que ela está no 

cotidiano e nos acompanha em qualquer situação, seja na fala, na escrita ou no pensamento. 

Eles, ainda, refletem acerca de alguns exemplos no qual a lógica está explícita, como: se todo 

mamífero é um animal, então todo cavalo é um mamífero, logo, todo cavalo é um animal. Este 

é um argumento composto de duas premissas e de uma conclusão no qual estabelecem uma 

relação, e “esse é um dos objetivos da lógica, o estudo de técnicas de formalização, dedução e 

análise que permitem verificar a validade de argumentos” (p.2), que, no caso do exemplo, é 

válido.  

Os autores, ainda, nos remetem à lógica de programação, exemplificando que ela é “o 

uso correto das leis do pensamento, da ‘ordem da razão’ e de processos de raciocínio e 

simbolização formais na programação de computadores” (p.2), objetivando a racionalidade e o 

desenvolvimento “de técnicas que cooperem para a produção de soluções logicamente válidas 

e coerentes, que resolvam com qualidade os problemas que se deseja programar” (p.2), podendo 

ser representada em qualquer linguagem de programação. 

Lopes (2008) relatou, em sua pesquisa, a importância da robótica educacional no 

processo de aprendizagem dos participantes, bem como Callegari (2015) que reflete que ela 

também possibilita o trabalho em equipe e a autonomia, favorecendo o aprender a conviver com 

os outros e o respeito as diferenças.  

Diante deste cenário, realizou-se o seguinte questionamento: como se dá o processo de 

fluência digital mediante o uso de linguagens de programação e da construção de robôs por 

crianças do 6º ano do ensino fundamental II do ensino regular de uma escola da rede municipal 
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de ensino, localizada na cidade de Cruzeta/RN, utilizando oficinas baseadas no aprender 

fazendo e tendo o olhar mais enfocado no brincar?  

O interesse por esse estudo eclodiu através o trajeto da pesquisadora no curso de 

Licenciatura em Computação e Informática, mediante algumas inquietudes que foram surgindo 

durante o percurso enquanto bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), atuando em projetos relacionados a aplicação de oficinas acerca das 

linguagens de programação em uma escola estadual e, posteriormente, em um projeto de 

extensão universitária sobre robótica educacional no semiárido, no qual atuou com crianças de 

uma escola na zona rural, ambas com alunos de turmas, turnos e idades distintas, localizadas 

no município de Angicos/RN.  

Durante as aplicações das oficinas, de ambos os projetos, foi possível perceber que os 

participantes não tinham conhecimento prévio acerca das temáticas. A partir dessas 

intervenções, eles conseguiram assimilá-las ao cotidiano, a tomarem decisões mais coesas e a 

solucionarem problemas com vertentes distintas. Além de todos esses aspectos, a motivação 

principal partiu de uma experiência pessoal, pois antes de ingressar na graduação e ter um 

contato mais próximo com a lógica computacional, era perceptível que a pesquisadora não 

conseguia manter a concentração e o foco em tarefas que exigissem mais atenção e dedicação, 

bem como autonomia. A experiência com a lógica, a programação e a robótica educacional 

abriu novas formas de percepção, argumentação e criticidade.      

Então, o desenvolvimento deste trabalho surgiu pelo interesse em verificar quais os 

benefícios que a lógica, a linguagem de programação e a robótica educacional podem 

proporcionar ao aprendizado de crianças, potencializando seu desenvolvimento cognitivo, 

tornando-as personagens principais de seus projetos. 

A pesquisa tem sua importância embasada no trabalhar na educação de uma forma 

atrativa, onde o participante é provocado a interagir com o objeto de aprendizagem e ao 

aprender fazendo, possibilitando a potencialização de conhecimentos lógicos. Para Renisck 

(2002), a programação torna possível uma revolução de aprendizagem na educação, bem como 

aconteceu na pesquisa de Mendes Filho (2016), que conseguiu observar que o Scratch permitiu 

o desenvolvimento de atividades interdisciplinares e exteriorizou as habilidades e os talentos 

dos participantes, além de ter conseguido perceber, também, que houve o destaque da autoria e 

da autonomia como características principais.  

Na pesquisa desenvolvida por Callegari (2015) em uma escola da serra gaúcha, que teve 

como objetivo principal compreender como se manifestam os processos sociocognitivos 

quando as pessoas são provocadas a desenvolverem atividades em oficinas de robótica 
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educativa, ele conseguiu analisar que ela pode ser um fator de promoção da construção de novos 

saberes, além de ser capaz de contribuir para a preparação dos participantes para a vida em 

sociedade, através do trabalho em equipe e da autonomia.  

Oliveira et al (2016), refletem que a linguagem de programação, e, consequentemente a 

lógica e a robótica, desenvolvem diversas habilidades cognitivas, tais como a criatividade, a 

curiosidade, o raciocínio lógico, a resolução de problemas, a criticidade, a reflexão, a 

interpretação, a concentração e a interação. Então, a partir da percepção, além da motivação 

pessoal, de que a lógica, a linguagem de programação e a robótica educacional podem ser 

recursos potencializadores nos processos cognitivos e na vida social, foi pensado em uni-los, 

com o intuito de realizar melhorias na construção do conhecimento, além de permitir que os 

participantes sejam atores de suas decisões e que desenvolvam a criticidade e criatividade, 

mediante os procedimentos adotados, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de diversas 

habilidades nos participantes. 

Mediante ao que esses recursos proporcionam para o desenvolvimento cognitivo e social 

das pessoas e a experiência da pesquisadora por ser Licenciada em Computação e Informática, 

houve o intuito de colocar em prática parte do que foi aprendido na graduação. Esta pesquisa 

difere de outras por unir em uma oficina a teoria e a prática, evidenciando o educando como o 

protagonista de suas atividades, além de buscar analisar qual a importância desses recursos no 

processo do aprendizado, dando um olhar mais focado no aprender fazendo e no brincar, e 

contribuir com uma região que não tem tantas iniciativas neste aspecto.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, objetiva-se: de forma geral: analisar como se deu 

o processo de aprender fazendo e o brincar por crianças participantes de oficina de robótica.  

De forma específica busca: a) analisar como se dá o processo de fluência digital nas 

oficinas; b) verificar a interação humano-computador, baseado no usuário, dos participantes da 

pesquisa com a linguagem de programação Scratch e a robótica educacional, apontando como 

eles se apropriam desses recursos; c) averiguar o processo do aprender fazendo, identificando 

quais as principais características externadas pelos participantes mediante o método. 

A abordagem metodológica deste estudo caracteriza-se como uma pesquisa intervenção 

de cunho qualitativo. Foram utilizados como instrumentos técnicos: a análise bibliográfica, as 

observações, as filmagens, as fotografias e o diário de campo, valendo-se das metodologias 

descritiva-exploratória. 

Esta pesquisa foi realizada a partir de uma oficina, no qual foram ensinados os 

conhecimentos básicos sobre a lógica computacional, a linguagem de programação Scratch e a 

robótica educacional, utilizando placas microcontroladoras UNO R3 e seus periféricos, com o 
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auxílio da linguagem de programação C, e kits LEGO MINDSTORMS EV3, com o subsídio 

da sua linguagem em blocos.  

A pesquisa está organizada em seis capítulos, compreendendo esta introdução como um 

capítulo com a apresentação da contextualização sobre o tema central, dos capítulos que 

compõem o arquivo, bem como dos objetivos, da justificativa e da problemática que pleiteiam 

a discussão. 

O segundo, intitulado de Da Lógica e a Linguagem de Programação à Robótica 

Educacional, refere-se a uma análise, de forma breve, acerca do que é a lógica e quais suas 

aplicações no cotidiano, a lógica de programação, o algoritmo, o que é a linguagem de 

programação, a linguagem em blocos Scratch e experiências educacionais envolvendo esta 

ferramenta, a fluência digital e um breve histórico acerca das primeiras ideias sobre a robótica, 

desde a mitologia grega até a contemporaneidade, com ênfase na robótica educacional. 

No terceiro, denominado O brincar e suas implicações na cognição inventiva, 

abordaremos a importância do brincar nos processos de desenvolvimento cognitivo da criança, 

a brincadeira como atividade fundamental para o desenvolvimento infantil, bem como, 

refletiremos acerca de perspectivas sobre o brincar com a robótica e a programação de 

computadores. 

O quarto capítulo, Procedimentos metodológicos, aborda a apresentação acerca da 

metodologia abordada durante a pesquisa. 

No quinto, denominado Resultados e Discussões, apresentaremos as reflexões sobre os 

resultados das atividades relacionadas à lógica, a linguagens de programação e a robótica 

educacional como potencializadoras no percurso do aprendizado em crianças em ensino 

regular. Apresentaremos, ainda, as experiências e os projetos desenvolvidos no percurso da 

oficina.  

E finalmente, o sexto capítulo, que traz as considerações finais do estudo, seguido pelas 

referências utilizadas e, por último, os apêndices. 
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2 DA LÓGICA E A LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO À ROBÓTICA 

EDUCACIONAL 

 

No que se refere a este capítulo, compreende-se que o mesmo deve ser entendido como 

uma análise, de forma breve, acerca do que é a lógica e quais suas aplicações no cotidiano, a 

lógica de programação, o algoritmo, o que é a linguagem de programação, a linguagem em 

blocos Scratch e experiências educacionais envolvendo esta ferramenta, a fluência digital e um 

breve histórico acerca das primeiras ideias sobre a robótica, desde a mitologia grega até a 

contemporaneidade, com ênfase na robótica educacional.  

Para realizar essa discussão é possível destacar: Puga e Rissetti (2009), Souza (2008), 

Forbellone e Esberspächer (2005), Medina e Fertig (2006), Marji (2014), Prado (1999), 

Mendonça Neto (2013), Resnick (1993; 2002; 2007), Scaico et al (2012), Souza (2005), 

Azevedo, Aglaé e Pitta (2010), Romano e Dutra (2002), Miranda (1990), Lopes (2008), 

Vygotsky (1998), Zanatta (2013), Freire (2002), dentre outros.  

Parte das análises aqui apresentadas acerca da robótica educacional, constam em 

Azevêdo, Francisco e Nunes (2017). 

  

2.1 A lógica e o raciocínio lógico no cotidiano 

 

 De acordo com Puga e Rissetti (2009), a palavra lógica é originária do grego logos, que 

significa linguagem racional. Ela é uma criação do filósofo Aristóteles, a qual ele chamava de 

razão. Assim, podemos considerar que ela é a análise de métodos de raciocínio, que, para Souza 

(2008), está mais interessada na forma de como é elaborado do que quais argumentos estão 

sendo utilizados, ou seja, é uma análise das formas e leis do pensamento, no qual um argumento 

pode ser composto por uma ou várias premissas, verdadeiras ou não, que conduzem a uma ideia, 

que pode ser correta ou falsa (PUGA; RISSETTI, 2009). Podemos observar sua estrutura lógica 

nos exemplos 1 e 2: 

1. Todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é mortal. (PUGA; 

RISSETTI, 2009); 

2. Sandra é mais velha do que Ricardo. Ricardo é mais velho do que Pedro. Logo, Sandra 

é mais velha do que Pedro. (SOUZA, 2008). 

Do ponto de vista da lógica, esses argumentos têm as seguintes estruturas: 

1. Todo X é Z. Y é X. Logo, Y é Z. (Representações: Homem X; Sócrates Y; Mortal Z); 
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2. X é mais velha que Y. Y é mais velho que Z. Logo, X é mais velha que Z. Ou ainda: X 

é mais velha que Y. Y é mais velho que Z. Logo, X é mais velha que Y e Z 

(Representações: Sandra X; Ricardo Y; Pedro Z). 

 

Os argumentos utilizados na lógica são classificados em indutivos ou dedutivos. Com 

os argumentos indutivos, podemos chegar a uma resposta pela comparação com algo já 

conhecido, ou seja, por uma analogia, entretanto, esse tipo de raciocínio não garante a 

veracidade da resposta (PUGA; RISSETTI, 2009). Podemos observar o exemplo de Puga e 

Rissetti (2009, p.1) acerca dos argumentos indutivos: 

1. Ontem não havia nuvens no céu e não choveu. 

2. Hoje não há nuvens no céu. 

3. Portanto, hoje não vai chover. 

Mediante o exemplo, podemos perceber que há uma instabilidade nesse tipo de lógica, 

pois não depende apenas de convicções para que esse argumento possa ser verdadeiro, mas de 

elementos externos. Com a análise das premissas, não há como garantir que não irá chover 

naquele local por não ter nuvens no céu em um determinado momento sem o conhecimento 

prévio das situações. 

Já na argumentação dedutiva, a conclusão é obtida por meio da análise das situações, 

sem que haja conhecimento prévio dos fatos, como ocorreu no exemplo do Sócrates, no qual 

conseguimos constatar que ele é um homem mortal. Puga e Rissetti (2009) nos remetem a lógica 

formal, a qual eles chamam de lógica aristotélica, que “codifica argumentos, testes e 

demonstrações de consistência e validade” (p.2), a qual temos axiomas3 e tabelas-verdade4 para 

nos fornecerem o retorno de veracidade.  

A importância de ensinar a lógica, mesmo que apenas os conceitos básicos, está 

interligada ao fato de que ela nos confere a capacidade de argumentar, de expor ideias, de 

formular soluções para problemas distintos, além de organizar os processos criativos. Souza 

(2008) reflete que a lógica não tenta dizer como as coisas são ou como as pessoas raciocinam, 

mas como elas devem raciocinar.  

Sempre que pensamos, a lógica ou a ilógica (FORBELLONE; ESBERSPÄCHER, 

2005) nos acompanham. Para pensarmos, falarmos, escrevermos ou agirmos, fazemos uso da 

lógica, mesmo sem perceber. De acordo com Puga e Rissetti (2009), os seres humanos utilizam 

o raciocínio lógico desde os tempos primitivos para a realização de suas atividades. É possível 

                                                           
3 Um axioma propõe uma estrutura dedutiva, no qual podemos estabelecer resultados, a partir de certos princípios.  
4 Uma tabela-verdade é um tipo de tabela matemática utilizada em Lógica para determinar se uma fórmula é válida. 
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perceber toda a forma de raciocínio mediante suas pinturas rupestres, onde relatavam, em forma 

de desenhos, todo o seu dia e seus feitos, assim como pelas tecnologias desenvolvidas por eles. 

Percebemos, ao longo da história, que os homens primitivos decidiram utilizar pele de animal 

por algum motivo, e podemos acreditar que foi para se protegerem do frio, então, refletimos 

que existe toda uma razão por trás de qualquer feito e foi a partir do uso do raciocínio lógico 

que o ser humano conseguiu criar a roda (PUGA; RISSETTI, 2009). 

Um exemplo clássico sobre a utilização da lógica no dia-a-dia, é a de cozinhar um ovo 

para o consumo, a não ser que seja preferível ingeri-lo cru, e quando ele cozinha, retiramos sua 

casca para que possamos consumi-lo. Quando vamos realizar alguma ligação de um telefone 

celular, é preciso desbloquear a tela, procurar o nome do contato na agenda ou discar a 

sequência de números e, por fim, confirmar a ligação. Ou seja, existe toda uma sequência lógica 

que devemos seguir para que possamos alcançar o objetivo desejado. 

 

2.2 A lógica e a linguagem de programação 

 

A lógica é aplica a informática, a matemática, a psicologia, ao direito, enfim, a diversas 

ciências, com o intuito de estruturação do pensamento, permitindo que seja possível chegar a 

uma determinada conclusão ou a resolver um problema. Para Forbellone e Esberspächer (2005), 

o raciocínio é abstrato e intangível, e os seres humanos têm a capacidade de expressá-lo através 

da fala, da escrita e de gestos, que são baseados em determinado idioma que segue alguns 

padrões, e na lógica aplicada à computação não é diferente. Puga e Rissetti (2009) nos remetem 

ao pensamento de que a lógica é aplicada a todas as áreas da computação e da informática, 

desde a confecção de suas partes físicas e até o funcionamento da parte lógica.  

Na construção de um circuito integrado para um microcomputador, por exemplo, 

trabalha-se com o conceito de portas lógicas, para que seja possível estabelecer uma 

comunicação entre os componentes. A construção de um software também é realizada através 

do raciocínio lógico com a criação de algoritmos, que podem ser transformados em programas 

de computador capazes de solucionar problemas complexos (PUGA; RISSETTI, 2009). 

A lógica de programação pode ser representada em qualquer linguagem de programação 

existente, e no momento em que o programador tem o domínio desse tipo de raciocínio, ele 

pode aprender sobre a linguagem desejada e desenvolver seus projetos, pois a lógica é a mesma, 

apenas os comandos mudam. 

Para Forbellone e Esberspächer (2005) o principal objetivo da lógica de programação é 

a construção de algoritmos, que de acordo com eles são “uma sequência de passos que visam a 
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atingir um objetivo bem definido” (p.3), e, concatenando com os autores, Puga e Rissetti (2009) 

se posicionam sobre a definição de um algoritmo como uma “sequência lógica e finita de 

instruções que devem ser seguidas para a resolução de um problema ou a execução de uma 

tarefa” (p.9), desse modo podemos definir um algoritmo como uma sequência detalhada de 

ações a serem executadas para a realização de alguma tarefa. 

Ao realizarem um resgate histórico acerca da origem da palavra algoritmo, Medina e 

Fertig (2006) assumem que ela veio do nome do matemático persa Abu Abdullah Mohammed 

ben Musa Al-Khwarizmi, que viveu por volta do século IX, e teve muita influência no 

crescimento da ciência, chegando a ser considerado o fundador da álgebra. Puga e Rissetti 

(2009) nos remetem ao século XVIII, destacando Gottfried von Leibniz, filósofo e matemático 

que tinha anseio por máquinas revolucionárias que calculassem linguagens simbólicas “para 

representar ideias complexas por meio de sinais convencionais” (p.9), substituindo números por 

letras, tornando-se um dos pioneiros a idealizarem um algoritmo. 

No dia-a-dia, as pessoas utilizam os algoritmos de forma intuitiva, sem ter a formulação 

de nenhum conceito ou planejamento, de maneira automática. Podemos analisar alguns 

exemplos clássicos de tarefas rotineiras realizadas pelas pessoas, como: a lâmpada do banheiro 

não funciona mais e é preciso que alguma pessoa a troque por uma nova. Deve ser realizado o 

seguinte passo-a-passo: 

1. Pegue a lâmpada nova. 

2. Coloque uma escada no local preciso. 

3. Suba os degraus necessários para que consiga retirar a lâmpada quebrada. 

4. Retire a lâmpada. 

5. Pegue a lâmpada nova e enrosque no bocal. 

6. Desça os degraus. 

7. Aperte o interruptor na posição de ligar para verificar se a lâmpada nova está 

funcionando. 

8. Caso a lâmpada não acenda, repetir o procedimento. 

9. Se ela acender, o procedimento foi concluído. 

Mediante o exemplo acima, percebemos que existe uma sequência de passos que devem 

ser cumpridos para que o problema da lâmpada seja solucionado, e é assim que um algoritmo 

funciona. Quando elaboramos um algoritmo, devemos especificar ações claras e precisas, isso 

significa que ele tem um padrão de comportamento a ser seguido, para alcançar, como resultado 

final, a solução e garantir que sempre que executado produza o mesmo resultado. No exemplo 

acima, ao subir a escada, caso a pessoa não tivesse levado a lâmpada nova, ela teria que descer 
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para poder pegá-la, subir novamente, e isso demandaria de mais tempo, bem como, caso não 

estivesse com a escada, não conseguiria trocá-la. Então, conseguimos observar a importância 

de um algoritmo bem pensado e executado.  

Um programa é um conjunto de instruções escritas em alguma linguagem de 

programação e é responsável por instruir o computador a realizar determinadas tarefas. E 

enquanto as linguagens de programação, existem diferentes tipos, cada uma com sua 

especificidade, podendo ser classificadas em níveis, que vão desde as de baixo nível5 até as de 

alto nível6. 

Elas são formadas por palavras que são agrupadas em frases para produzirem 

significados, como por exemplo, na linguagem C++ com a frase cout << “Olá, mundo”; irá ser 

exibida na tela do computador a locução Olá mundo. Assim, as palavras de uma linguagem de 

programação podem ser chamadas de palavras-chave, e as frases de estruturas de programação 

(PUGA; RISSETTI, 2009). 

Segundo Puga e Rissetti (2009), as linguagens de programação mais utilizadas são a 

Pascal, a C, a C++ e a Java, definidas da seguinte maneira: 

 Pascal é uma linguagem de alto nível, poderosa e eficiente, criada para ser uma 

ferramenta educacional. Pela simplicidade de sua sintaxe, vem sendo utilizada até hoje 

nos meios acadêmicos. Sua linha de comando para exibir uma frase na tela do 

computador é: WRITE (“Algoritmos e Estruturas de Dados”); (PUGA; RISSETTI, 

2009). 

 A linguagem C até pouco tempo era utilizada para o desenvolvimento de aplicações 

comerciais. Ultimamente tem grande aplicação no desenvolvimento de software básico 

e aplicações com forte integração de hardware. A mesma instrução do exemplo anterior 

pode ser escrita como: printf (“Algoritmos e Estruturas de Dados”); (PUGA; RISSETTI, 

2009). 

 C++ é uma linguagem de alto nível orientada a objetos, é uma evolução do C que 

preserva seus princípios de eficiência e facilidade de programação. O exemplo anterior 

pode ser reproduzido com a instrução: cout << “Algoritmos e Estruturas de Dados”; 

(PUGA; RISSETTI, 2009). 

 Java, linguagem orientada a objetos de fácil programação e larga utilização no mercado. 

É amplamente utilizada em aplicações de processamento distribuído e para a Internet. 

                                                           
5 Atuam diretamente no hardware. 
6 Procuram aproximar-se das linguagens naturais usadas pelas pessoas. 
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Reproduzindo o exemplo anterior, tem-se: System.out.println (“Algoritmos e Estruturas 

de Dados”); (PUGA; RISSETTI, 2009). 

Em meio as diversas linguagens de programação textuais, como as que observamos, 

também existem as linguagens gráficas de programação, ou linguagens visuais, onde o 

programa é realizado clicando, arrastando e soltando ícones na área de desenvolvimento de um 

ambiente de programação. Existem diversas linguagens de programação em blocos, como a 

Alice, a NXT, a Greenfoot, a Blockly, a AppInventor, a Ardublock, a Scratch, entre outras, que 

são utilizadas, principalmente, no âmbito educacional, sendo a última citada a utilizada nesta 

pesquisa. 

 

2.3 A linguagem gráfica de programação Scratch 

 

O Scratch é uma linguagem de programação em blocos desenvolvida no Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) Media Lab, que tem o intuito de tornar o aprendizado de 

programação mais fácil (MARJI, 2014), e segundo Martins (2012), é uma versão mais robusta 

da linguagem de programação LOGO, criada com finalidades educacionais e teve o início de 

suas pesquisas no Brasil na década de 80 (PRADO, 1999), entretanto, seu uso foi diminuindo 

em função da popularização dos programas multimídia na década de 90.  

A linguagem Scratch possibilita a criação de histórias/estórias interativas, jogos, 

animações, bem como seus compartilhamentos na Internet. Todas as ações podem ser realizadas 

a partir de comandos que devem ser agrupados em blocos, de modo lógico, como em um jogo 

de quebra-cabeças, e está disponível em 74 (setenta e quatro) línguas, inclusive a portuguesa. 

Para realizar suas criações, o usuário deve criar seu cadastro, que é gratuito, no site 

http://scratch.mit.edu/, seguir todas as instruções, e estará apto a criar, salvar e compartilhar 

suas aplicações na web.  

Ao adentrar no ambiente, é possível observar um banco de recursos no próprio 

programa, como sprites7 (personagens ou atores), objetos, cenas e blocos de comandos, nos 

quais estão inseridos os movimentos, as aparências, os sons, as canetas, os controles, os 

sensores, os operadores e as variáveis, permitindo que seja possível dar animação aos atores, 

para que tenham capacidade de cantar, dançar e interagir com os outros. De acordo com Martins 

(2012), com ele, é possível misturar diferentes tipos de mídias de maneira criativa, utilizando 

                                                           
7 Um sprite é um ator que irá receber comandos. “Os sprites entendem e obedecem a conjuntos de instruções que 

você lhes atribui. ” (MARJI, 2014, p.22) 
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uma programação muito próxima as linguagens convencionais, entretanto, de forma lúdica, 

simples e intuitiva. O ambiente também fornece a opção de desenhar seus personagens em um 

espaço reservado do site, possibilitando o melhoramento da coordenação motora, já que para 

que se tenha êxito, o usuário deve desenhar deslizando o mouse. 

Para Mendonça Neto (2013, p.262), o Scratch “possibilita a criação de programas de 

maneira mais simples e dinâmica, além de estimular o raciocínio lógico, e de permitir visualizar 

graficamente a execução do programa criado”, e em consonância com ele, Marji (2014), reflete 

que a maioria das linguagens de programação é baseada em texto, porém, o Scratch é uma 

linguagem de programação visual, no qual não é necessário digitar nenhum comando complexo, 

mas conectar blocos gráficos para criar as animações. Segundo Scaico et al (2013, p.96), “o 

Scratch traz uma linguagem que contribui para a aprendizagem de programação através de um 

conceito inovador de desenvolvimento de código orientado ao design”, privilegiando a 

criatividade e a autonomia do programador. Com o Scratch, é possível apenas puxar um bloco 

para que a mensagem seja emitida na tela, assim como é possível verificar na Figura 01.  

 

Figura 01 - Ao executar esse bloco do Scratch, o gato diz “Olá, mundo! ” em um balão. 

 
Fonte: Imagem criada pela autora, 2018. 

 

 Assim, através do Scratch é possível aproximar o usuário ao ambiente da programação, 

pois é motivador, indo ao encontro do pensamento de Levý (1999, p.157), onde ressalta que as 

tecnologias “amplificam, exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas humanas”, 

ajudando na formação do conhecimento e de cidadãos preparados para a contemporaneidade.   

Batista e Baptista (2013, p.3), refletem que “Um uso bastante significativo desse 

ambiente é a proposta de situações em que os próprios alunos elaboram programas, tendo em 

vista a resolução de problemas”, desse modo, programando para aprender. E, em consonância 

com os autores, para Scaico et al (2013, p.95):  

Aprender uma linguagem de programação é uma tarefa desafiadora. Todavia, tornar 

o ensino de programação mais acessível para um maior número de indivíduos é algo 

importante porque é capaz de estimular muitas capacidades cognitivas e para que 

aquele que aprende possa aplicar as técnicas utilizadas na programação na resolução 

de diversos outros tipos de problemas, nas mais distintas profissões.  
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Desse modo, aprender a programar exige dedicação, contudo, o ganho final pode nos 

permitir a aprender mais, a ver o mundo de diferentes maneiras e a organizarmos nossas ideias, 

encontrando maneiras distintas de soluções para problematizações, além de nos tornar fluentes, 

referente a projetar e a criar em outros recursos tecnológicos, e nos remeter ao mercado de 

trabalho em áreas que envolvam direta ou indiretamente a ciência da computação. 

Ao programar com o Scratch, de acordo com Sousa (2010), os alunos conseguem 

explorar suas ideias, arrastando e agrupando os blocos gráficos, sem a preocupação com a 

sintaxe das linguagens de programação mais tradicionais, desse modo, a medida em que vão 

trabalhando, também aprendem sobre o processo de design e aplicações computacionais, 

tornando a programação acessível a um público mais amplo (RESNICK, 2007). 

Além de todos esses recursos, o Scratch também é uma rede social, onde os usuários 

podem compartilhar suas criações na rede, para que outras pessoas possam vê-las e/ou editá-las 

em suas contas pessoais, podendo ser realizada mediante a digitação da expressão “#editor” na 

barra de endereços do navegador. Desse modo, eles têm o poder de criar e controlar as coisas 

no mundo online, passando de consumidores à produtores de mídia, criando suas próprias 

histórias interativas, jogos, animações e as compartilhando na Web (RESNICK, 2007).  

Em 2013, foi lançado o aplicativo, disponível para as plataformas IOS e Android, 

também gratuito, intitulado de ScratchJr. Uma linguagem de programação gráfica baseada no 

Scratch que foi redesenhada para atender a crianças de 5 a 7 anos de idade, e sua estrutura está 

delineada em blocos de encaixe, para que elas possam fazer com que os personagens andem, 

saltem, dancem e cantem (FLANNERY et al, 2013). Percebemos, então, uma preocupação em 

inserir as crianças, desde cedo, no universo da programação, para que elas criem suas animações 

ou aplicativos.  

 

2.3.1 O ambiente de programação do Scratch 

 

Para acessar o ambiente do Scratch e ter acesso aos campos que o compõem, 

representados pela Figura 02, e criar suas animações, o usuário deve acessar o site 

www.scratch.mit.edu e realizar seu cadastro.  
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Figura 02 - Imagem referente ao interior do ambiente do Scratch, com a função indicada de 

cada ferramenta. 

 
Fonte: Figura criada pela autora, 2018. 

 

A numeração 1 representa a categoria de comandos, onde estão inseridos os 

movimentos, as aparências, os sons, as canetas, os controles, os sensores, os operadores e as 

variáveis; a 2, o bloco de comandos; a 3, os botões para editar o objeto no palco, onde estão 

inseridas as opções de duplicar, apagar, aumentar e encolher; a 4, as abas para opções 

comandos, fantasias e sons; a 5, a área de edição (dependente da aba selecionada – item (4)); a 

6 os botões de atalho, como salvar, editar, dicas e sobre; a 7, os botões para iniciar (bandeira 

verde) e parar (pentágono vermelho); a 8, o local de visualização do sprite; a 9, a área que 

disponibiliza a seleção/criação dos sprites e do palco; por fim, a numeração 10 que representa 

o botão para alterar o tamanho de visualização do palco. 

Ao acionar a categoria de comandos, o usuário se depara com os blocos que dão 

movimento às animações, com as estruturas de controle do fluxo de execução, sequencial, de 

seleção e de repetição, com as aplicações específicas de cada estrutura e declaração de variáveis. 

De acordo com Forbellone e Eberspächer (2005), o conjunto de ações de um algoritmo se dá 

mediante o seu fluxo de execução, programado através das estruturas de controle e de suas 

combinações.  

A estrutura sequencial corresponde a um conjunto de ações executadas em uma 

sequência linear, ou seja, uma após a outra. Por exemplo, para calcular uma média aritmética 

simples, o programador deve inserir variáveis e comandos simples, como a entrada de dados 

(as notas e a média), o processamento (onde a média irá receber a soma das notas dividida pela 

quantidade de notas) e a saída de dados (a emissão da nota final na tela). Para um algoritmo 
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simples, como o apresentado, esta sequência pode ser uma boa escolha, entretanto, caso o 

programa deva testar uma condição8 antes de executar uma ação (FORBELLONE; 

EBERSPÄCHER, 2005), é mais viável que seja utilizada uma seleção simples, composta, 

encadeada ou de múltipla escolha. Um exemplo disso é, se a condição for verdadeira, então a 

ação deve ser executada, caso seja falsa, o algoritmo pode ser encerrado ou realizar outra 

cláusula, bem como trabalhar com diversos casos. Já as estruturas de repetição permitem 

executar mais de uma vez um mesmo trecho de código. 

Ainda na aba de comandos, na paleta Movimentos, são encontrados os movimentos 

essenciais que podem ser realizados pelos atores; na Aparência, a fala, como mudar de traje e 

o palco de fundo, a adição e mudança de cores, entre outras modalidades; na Som, podem ser 

encontradas as formas de adicionar, parar e silenciar áudios, aumentar e diminuir o volume 

deles, entre outras funcionalidades; na Caneta, encontramos a mudança de cores mediante a 

paleta de cores, de tonalidades e tamanho da caneta; na Variáveis, nos deparamos com os blocos 

para criarmos as variáveis necessárias; na Eventos, é possível observarmos os comandos de 

iniciação dos atores; na Controle, as estruturas de repetição, sequencial, entre outras; na 

Sensores, encontramos os acumuladores de variáveis e sensores inteligentes; na Operadores, 

podemos observar os operadores matemáticos, conectivos como o e, ou e não, números 

aleatórios, entre outros; por fim, a Mais Blocos, onde é possível criar novos blocos.     

Todos esses fluxos devem ser realizados no palco, que é o local onde os sprites se 

movem, são desenhados e interagem. De acordo com Marji (2014), o palco tem “480 passos de 

largura e 360 passos de altura” (p.24) e as coordenadas x e y iguais a 0, podendo ser encontradas 

com o movimento do cursor do mouse. 

Na aba Fantasias, é possível alterar a aparência de um ator, que, segundo o autor, 

“contém tudo o que é necessário para organizar as fantasias de seu Sprite” (p.29), assim, é 

possível imaginá-lo “como se fosse um guarda-roupa. O guarda-roupa pode conter diversas 

fantasias, porém um sprite pode vestir somente uma em um determinado instante” (p.29). Já na 

aba Sons, é possível adicionar e editar um som do próprio ambiente ou do computador ou gravar 

um áudio no microfone e inserir na animação. 

No Scratch, além do puxar e encaixar os blocos com os sprites pré-programados, o 

programador também pode desenhar seus atores, assim como na Figura 03. Todo o cenário é 

criado com a ajuda do mouse e das ferramentas disponibilizadas no site.  

                                                           
8 De acordo com Forbellone e Eberspächer (2005, p.34), uma condição “é uma expressão lógica que, quando 

inspecionada, pode gerar resultado falso ou verdadeiro”. 
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Figura 03 - Imagem referente ao interior do ambiente do Scratch, com a função de desenho 

manual. 

 
Fonte: Imagem criada pela autora, 2018. 

 

 

2.3.2 O Scratch no contexto educacional: uma ferramenta interdisciplinar 

 

 Para Valente (1999), mudança é a palavra da contemporaneidade, pois os meios de 

produção e de serviço passam por mudanças constantes, implicando alterações em todos os 

segmentos da sociedade, afetando a maneira como atuamos e pensamos, demarcando “a 

passagem para a sociedade do conhecimento” (p.29), na qual “os seus processos de aquisição 

assumirão papel de destaque, de primeiro plano” (p.29), demandando uma nova postura dos 

profissionais em geral e requerendo novos processos educacionais. Em consonância, Pretto 

(2009) assume que nesse contexto de transformações, a escola precisa ser pensada como uma 

instituição que possa trabalhar com múltiplas visões de mundo e: 

em uma perspectiva mais integral, e não mais operativa ou homogeneizadora que 

ainda busque a construção do ideal do homem iluminista. A nova escola que se está 

construindo tem que ter na imaginação, em vez da razão, o seu elemento mais 

fundamental. Essa nova escola, que está sendo gestada nesse processo, deverá estar 

centrada em outras bases, não mais reducionista e manipuladora. (PRETTO, 2009, 

p.126) 

 Desse modo, o sistema educativo deveria trabalhar na perspectiva de formar o ser 

humano autônomo, que possua autogoverno e não apenas treiná-lo para seguir determinados 

padrões com base em uma realidade mecanicista. Kenski (2015) reflete que os recursos 

tecnológicos vêm movimentando a educação e provocando novas mediações entre o que e como 

o professor ensina e a compreensão dos alunos sobre a temática, que, quando bem utilizados, 
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podem provocar mudanças no comportamento de ambos e proporcionarem a construção do 

conhecimento, indo ao encontro do que Freire (2002, p.21) acredita acerca do ato de ensinar, 

que “não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou 

a sua construção”, é instigar o aluno a criar e enxergar perspectivas e situações diferentes as 

quais está habituado, provocando inquietudes no intuito de que ele construa conhecimentos de 

forma crítica e autônoma.  

 E o Scratch é um recurso que pode despertar e desenvolver essa criticidade e autonomia 

nos alunos, além de não estar atrelado apenas às áreas relacionadas à Ciência da Computação, 

mas a diversos campos do conhecimento (Apêndice A), nos remetendo a questão de sua 

interdisciplinaridade, pois dependendo da metodologia abordada pelo docente, pode ser 

aplicada em qualquer disciplina. 

A rapidez com que a sociedade vem se modificando e reconfigurando, principalmente 

através das ferramentas tecnológicas que participam cada vez mais nos processos da 

comunicação humana, desencadeia, também, uma série de novas trilhas no âmbito educacional. 

Pretto (2009) reflete que o sistema educacional, desde a pré-escola à pós-graduação:  

está experimentando uma invasão dessa cultura tecnológica, seja por uma pressão 

direta da indústria cultural, de equipamentos, entretenimento e comunicação, seja pela 

pressão exercida pelos próprios alunos – crianças e jovens – que, pela convivência 

nesse mundo impregnado desses novos valores, levam para a escola todos os seus 

elementos. (PRETTO, 2009, p.126) 

Nesse contexto, esses novos recursos tecnológicos abrem caminhos para novas 

experiências na educação, bem como é possível analisar nos apontamentos de Mendes Filho 

(2016), no qual ele apresenta que o Scratch pode ser uma nova possibilidade de aprendizagem 

e que se adequa ao dia-a-dia dos educandos: 

com sua incorporação e utilização na elaboração e criação de atividades que 

exacerbem a autoria e autonomia no processo de aprendizagem por parte dos 

estudantes. Tal interface propicia elementos que gerem uma aprendizagem mais 

próxima do contexto tecnológico e da realidade dos seus usuários. (MENDES FILHO, 

2016, p.1) 

 Em sua pesquisa, de cunho qualitativo, que objetivou averiguar o uso do Scratch em 

projetos pedagógicos interdisciplinares nas disciplinas dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), o autor utilizou como estratégia de pesquisa o estudo de casos múltiplos. Seu estudo 

possui características exploratória e explicativa, tendo como ferramentas utilizadas a revisão de 

literatura, para verificar como estava o estado da arte sobre a utilização do Scratch em 

disciplinas lecionadas por escolas privadas e públicas do ensino fundamental II, e a pesquisa 
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documental, na qual analisou os PCNs e os currículos acerca da interdisciplinaridade e de 

projetos pedagógicos. Como critérios de seleção, ele pesquisou no site do Scratch aplicações 

desenvolvidas por alunos do ensino fundamental II, buscando por palavras chave, do 6º ao 9º 

ano e, após isto, realizou uma escolha de atividades que apresentassem o nome de professores, 

de estudantes, do conteúdo trabalhado, do nome da instituição, do ano e do semestre e, após 

essa filtragem de projetos, foi realizada uma análise acerca do que está sendo trabalhado.  

 Em sua análise, Mendes Filho (2016) encontrou projetos envolvendo as disciplinas de 

Língua Portuguesa, Artes, Ciências Naturais e o Tema Transversal Meio Ambiente, mostrando 

a importância do Scratch como um facilitador de trabalhos pedagógicos interdisciplinares. Ele 

conseguiu observar que a capacidade de aprendizagem dos participantes como autores nas 

escolhas e no desenvolvimento de sua autonomia de aprendizagem, mediante a utilização do 

Scratch, foi gratificante, visto que foi perpassada por diversos eixos educacionais e conseguiu 

refletir o trabalho em equipe e a participação ativa e autoral dos estudantes no seu próprio 

processo de aprendizagem. 

 Para Resnick (2007), o Scratch tem o objetivo explícito de ajudar as pessoas a 

desenvolverem seu pensamento criativo, apoiando o que ele chama de espiral de pensamento 

criativo, representado pela Figura 04, que segundo ele, nesse processo:  

as pessoas imaginam o que querem fazer, criam um projeto baseado em suas ideias, 

brincam com suas criações, compartilham suas ideias e criações com outros, e 

refletem sobre suas experiências - tudo isso os leva a imaginar novas ideias e novos 

projetos. (RESNICK,2007, p.18, tradução da autora)  

Figura 04 – Espiral de pensamento defendida por Resnick (2007). 

 

Fonte: Imagem criada pela autora, mediante a espiral disponibilizada por Resnick (2007) em seu artigo. A 

tradução dos blocos é de responsabilidade da autora, 2017. 
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 Mediante a análise da espiral do pensamento, a medida em que os discentes passam 

por esse processo, conseguem desenvolver seus pensamentos, criar ideias e experimentá-las, 

testar alternativas, obter contribuições de outros e gerar novas idéias com base em suas 

experiências. Desse modo, com a ajuda do Scratch, os alunos podem planejar, analisar, trabalhar 

de forma colaborativa, projetar iterativamente e a aprender continuamente, pois o ciclo não se 

fecha, é uma constante.  

 

2.3.3 Experiências educacionais com o Scratch e a fluência digital 

 

Scaico et al (2013), em experiências vivenciadas mediante um projeto que teve como 

objetivo apresentar as principais estruturas de uma linguagem de programação e praticar 

técnicas utilizadas na construção de algoritmos, eles relataram uma abordagem a qual 

concentrou o ato de ensinar uma linguagem de programação (o Scratch) e em estabelecer 

situações em que os alunos pudessem explorar novas experiências. O público alvo foi um grupo 

de 32 alunos com idade entre 15 e 19 anos, e teve carga horária de 20 horas. O projeto culminou 

em uma olímpiada de programação interna, onde os alunos puderam apresentar suas criações. 

Os autores conseguiram demonstrar que é possível ensinar a lógica computacional, ao passo 

em que vão concatenando com as experiências cotidianas. 

Em seus estudos, Sousa e Lencastre (2014) analisaram que o Scratch é uma boa opção 

para desenvolver o pensamento computacional e a competência de resolução de problemas. Sua 

pesquisa teve como objetivo identificar o impacto de diferentes estratégias de ensino-

aprendizagem utilizadas na construção do pensamento computacional e no desenvolvimento de 

competências de resolução de problemas, utilizando o Scratch como ferramenta propulsora, 

com alunos do ensino fundamental II. A princípio, eles ensinaram os conceitos básicos do 

Scratch através de tarefas orientadas mediante a resolução de problemas. Então, após ficarem 

ambientadas com o software, as crianças desenvolveram jogos, aliando a dimensão 

interdisciplinar, visto que os personagens e os cenários foram desenhados na disciplina de 

Educação Visual. Os autores conseguiram perceber que a aprendizagem proporcionou aos 

alunos conhecimentos e competências associadas ao trabalho em grupo, trazendo melhorias na 

comunicação, na relação interpessoal, na cooperação e no respeito mútuo. 

Von Wangenheim, Nunes e Santos (2014) relatam um estudo de caso realizado por eles 

com 24 crianças do ensino fundamental I, no município de Florianópolis/SC, no qual foi 

possível analisarem que o ambiente do Scratch se mostrou motivador no ensino de 

programação, pois alguns alunos conseguiram construir suas aplicações sozinhos em poucas 
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aulas. As aulas ministradas por eles fizeram parte de um projeto de programação com o Scratch, 

e foram aplicadas em um período de seis semanas, e integraram as disciplinas de Língua 

Portuguesa, Literatura e Artes. Eles criaram, juntamente com as crianças, uma história interativa 

inspirada na Chapeuzinho Vermelho, na qual elas desenharam, manualmente, os personagens, 

que foram escaneados e enviados para o ambiente do Scratch. Os comandos básicos para a 

programação foram explicados, passo-a-passo e com exemplos, a cada tarefa proposta, então 

puderam criar suas animações que contemplaram a interação entre personagens, o movimento, 

a fala e a troca de cenários. Constataram também que a computação pode ser integrada de 

maneira interdisciplinar, atrelando elementos e práticas do pensamento computacional ao 

currículo dos anos iniciais do ensino fundamental.  

Em sua pesquisa, que teve o objetivo de analisar a emergência das práticas de letramento 

digital de crianças surdas na construção de jogos digitais com o Scratch, com um grupo de 6 

crianças surdas do 4º ano do ensino fundamental que frequentavam o AEE (Atendimento 

Educacional Especializado) na APAD-BA (Associação de Pais e Amigos de Deficientes, da 

Bahia), com idade entre 10 e 12 anos, Rodrigues (2015), conseguiu constatar que os alunos 

desempenharam bons resultados nos processos de leitura visual e reconhecimento de padrões, 

apresentando práticas de autoria colaborativa e processos interativos. A autora, também, 

conseguiu analisar que o Scratch favoreceu a ampliação de habilidades de letramento digital e 

de autoria dos alunos, e que a multimodalidade presente no ambiente digital favoreceu o 

desenvolvimento de habilidades de compreensão e produção de significados, interação e 

criação. A pesquisa, de cunho qualitativa, foi realizada em duas etapas, onde a primeira seguiu 

um roteiro para a avaliação das práticas de letramento digital e a segunda consistiu em oficinas, 

nas quais os alunos construíram jogos digitais. As ferramentas utilizadas para o registro em sua 

pesquisa foram o diário de bordo, roteiros de observação e avaliação, que permitiram 

documentar com mais precisão as práticas do letramento digital, fotografias e filmagens.  

Na pesquisa, de caráter qualitativo, de Lummertz (2016), que teve como objetivo 

investigar as potencialidades do uso do Scratch na constituição de aspectos relacionados à 

literacia digital e ao pensamento computacional, por meio da construção de jogos eletrônicos 

com vinte e cinco alunos do 4º ano do ensino fundamental, ele conseguiu averiguar que foram 

desenvolvidas competências para a construção de habilidades que formam a literacia digital, 

potencializando a capacidade que as crianças têm de articular a sua compreensão acerca de suas 

interações com os recursos digitais que as cercam. Ele também conseguiu analisar que o Scratch 

adota preceitos matemáticos, como o uso do plano cartesiano, o reconhecimento e utilização de 

unidades de medida, o trabalho com números racionais, a ampliação do repertório básico das 
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operações com números naturais e a comparação e a ordenação de números racionais na forma 

decimal. Desse modo, foi possível refletir que o Scratch é um potencializador na construção da 

literacia digital. 

Em sua pesquisa de cunho qualitativo, que teve como objetivo investigar como os 

estudantes de uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal da cidade 

de Curitiba interagiam diante do conteúdo Unidades de medida de comprimento, construído 

através do Scratch, Zoppo (2017) conseguiu observar que esta ferramenta proporcionou a 

interação, a motivação e o trabalho colaborativo entre os participantes, além de ter tornado o 

ensino do que foi proposto lúdico e interativo. 

A pesquisa, de caráter qualitativo, de Silva (2017), teve como objetivo avaliar o perfil 

sóciocognitivo dos estudantes de uma turma de aceleração da aprendizagem do ensino 

fundamental, em uma escola da cidade de Niterói, compreendendo possíveis dificuldades no 

processo de aprendizagem da leitura, escrita e raciocínio lógico matemático, além de propor 

um material pedagógico digital para atuar no ensino fundamental I, auxiliando no estabelecer 

de uma aprendizagem de conteúdos escolares. Ela se enquadra em um estudo de caso, e teve 

como participantes um grupo composto por 5 crianças, que participaram de oficinas de 

programação com o Scratch, onde potencializaram a aprendizagem da leitura, escrita e 

raciocínio lógico matemático através da resolução de problemas, e da criação de um ambiente 

de aprendizagem operativo, com a interface gráfica, oficinas de programação e atividades 

avaliativas. 

Em sua pesquisa, com enfoque qualitativo e de cunho interpretativo, Castro (2017) 

investigou como as crianças desenvolvem os atributos como raciocínio e autonomia diante o 

uso da programação, através da ferramenta Scratch. Seu estudo aconteceu em uma escola 

municipal da cidade de Ponta Grossa, com alunos do ensino fundamental. De acordo com a 

autora, ela conseguiu analisar que o Scratch proporcionou resultados positivos para os 

participantes, no tocante ao desenvolvimento de habilidades ao interagir de forma autônoma 

entre si e com o computador. 

Mediante a análise de todos os estudos, conseguimos perceber o quão é importante a 

aplicabilidade da linguagem gráfica Scratch no âmbito educacional. Além de despertar a 

curiosidade, a criatividade, a criticidade, a autoria, o trabalho em equipe, que, por sua vez, 

desencadeou a empatia, o respeito mútuo e o saber ouvir o outro. Os participantes foram 

apresentados a fluência digital, pois adquiriram conhecimento sobre como construir coisas 

significativas com os recursos tecnológicos. 



30 
 

A fluência digital, para Resnick (2002), não é apenas utilizar a tecnologia. De acordo 

com ele, atualmente as pessoas são apresentadas ao computador e ensinadas a como procurar 

informações na Internet, a como usar um processador de textos e a enviar um e-mail, mas isso 

não as tornam fluentes em tecnologia. O autor, ainda, reflete que:  

Para ser realmente fluente em uma língua estrangeira, você deve ser capaz de articular 

uma ideia complexa ou contar uma história envolvente; em outras palavras, você deve 

ser capaz de “fazer coisas” com o idioma.  Da mesma forma, ser digitalmente fluente 

envolve não apenas saber como usar as ferramentas tecnológicas, mas também saber 

como construir coisas significativas com estas ferramentas (PAPERT; RESNICK, 

1995 apud RESNICK, 2002). 

Assim, o Scratch possibilita que a habilidade de programar e construir softwares se 

estabeleça em função do raciocínio lógico, possibilitando que as pessoas consigam se apropriar 

da fluência digital, não apenas por ela ter grande valor na vida diária, mas por ter um efeito 

progressivo no aprendizado. 

 

2.4 Robótica 

 

Os robôs estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano, seja em empresas, 

exercendo funções operárias ou executando tarefas com alguns eletrodomésticos, nos aparelhos 

eletrônicos, nos elevadores ou nos caixas eletrônicos, enfim, em uma infinidade de sistemas ou 

em operações mais complexas que ajudam a ciência de diversas maneiras, como os robôs 

submarinos que têm a função de explorar o fundo do mar, os espaciais como o Mars rover 

Sojourner que em 1997, de acordo com Souza (2005), foi o primeiro veículo espacial robótico 

enviado para explorar o solo do planeta Marte, ou robôs médicos que auxiliam em operações 

delicadas realizadas em seres vivos. 

De acordo com Azevedo, Aglaé e Pitta (2010), a origem da palavra “robô” vem da 

palavra tcheca “robota” que significa “trabalho forçado”. Segundo eles, a popularização da 

palavra robô veio através da literatura, filmes, peças de ficção científicas e:  

tornou-se popular quando o escritor tcheco Karel Capek, escreveu, em 1921, a peça 

R.U.R. (Rossuum's Universal Robots). Em sua peça conta a história de um cientista 

brilhante chamado Rossum, que desenvolve uma substancia química, utilizada para 

construção de robôs humanóides, que deveriam ser obedientes e realizar todo o 

trabalho físico. Rossum projetou e construiu um exército de robôs que acabaram se 

tornando muito inteligentes e dominaram o mundo. (AZEVEDO; AGLAÉ; PITTA, 

2010, p.3) 

Entretanto, para os autores, a compreensão da robótica vem desde a mitologia grega, 

com Pigmalião, ao qual seus desejos se enquadravam na criação de uma mulher perfeita, então 
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construiu uma estátua e acabou apaixonando-se por ela. A deusa Afrodite, vendo sua paixão 

crescer pela estátua, deu vida a ela. Outra estória, a do deus grego Hefestos, narra suas 

construções de ciclopes para o ajudarem em sua oficina, bem como na tradição mística do 

judaísmo, com o mito do Golem que, de acordo com a lenda, teria sido construído com argila 

por um rabino que, mediante rituais, o fez ganhar vida para que o obedecesse. 

Romano e Dutra (2002) fazem menção a Aristóteles (séc. IV a.C.) como o primeiro a 

fazer referência escrita de forma explícita ao conceito de robótica, com o desejo de que os 

instrumentos poderiam obedecer e realizar as tarefas incumbidas as pessoas. Para Rosário 

(2010), outros fatos históricos que também contribuíram para a robótica foi a evolução da 

maquinaria capaz de controlar ações sequenciadas no século XIII, o desenvolvimento e o 

aparecimento do motor elétrico na indústria substituindo o homem em algumas funções no 

século XIX e na 1ª Guerra Mundial, onde o poder da máquina mostrou-se destrutivo. 

Segundo Romano e Dutra (2002), Isaac Asimov, na década de 40, criou o termo robótica 

para designar a ciência que se dedica ao estudo dos robôs, sendo fundamentada por três leis 

básicas, no qual:  

1ª Um robô não pode fazer mal a um ser humano e nem consentir, permanecendo 

inoperante, que um ser humano se exponha a situação de perigo; 

2ª Um robô deve obedecer sempre às ordens de seres humanos, exceto em 

circunstâncias em que estas ordens entrem em conflito com a 1ª lei; 

3ª Um robô deve proteger a sua própria existência, exceto em circunstâncias que 

entrem em conflito com a 1ª e 2ª leis. (ROMANO; DUTRA, 2002, p.2) 

Podemos refletir que a robótica é a ciência dos sistemas que interagem com o mundo 

real e caracteriza-se como multidisciplinar, envolvendo temáticas como mecânica, eletrônica, 

hidráulica, computação (AZEVEDO; AGLAÉ; PITTA, 2010), e que um robô é pensado e 

projetado com o intuito de auxiliar a realização de tarefas, desde as mais simples até as mais 

complexas e que não ofereçam nenhum grau de periculosidade ao ser humano. Desse modo, o 

comportamento de um robô deve ser definido a partir da programação feita por pessoas, de 

forma a cumprir determinadas regras éticas de conduta, as três leis da robótica, da ideia de ter 

algum aparato que ajude o homem em seus afazeres e que corresponda a suas expectativas vem 

transcorrendo na história a milhares de anos.  

2.4.1 A Robótica Educacional 

 

O avanço dos conhecimentos tecnológicos vem se tornando evidente no cotidiano da 

sociedade contemporânea, modificando os seus modos de vida e promovendo transformações 

na sociedade, pressupondo diversas mudanças na educação (AZEVEDO; FRANCISCO; 
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NUNES, 2017). A robótica educacional tem um papel importante nessas mudanças, pois ela 

pode ser uma ferramenta valiosa para o ensino de diversas disciplinas como a engenharia 

mecânica e elétrica, a inteligência artificial, a física, a matemática, a geografia, linguagens, 

enfim, ela é um leque de opções interdisciplinares (AZEVEDO; FRANCISCO; NUNES, 2017). 

Para Azevedo, Aglaé e Pitta (2010), a robótica educacional vem ganhando espaço aos 

poucos, trazendo contribuições para o processo de ensino-aprendizagem e é uma possibilidade 

para ser utilizada para auxiliar o professor em sua prática pedagógica, pois:  

No ambiente de robótica educativa o aluno é constantemente desafiado a pensar e 

sistematizar suas ideias, testando suas hipóteses em busca da efetivação da atividade 

que está sendo desenvolvida, com isso, há um estimulo ao pensamento investigativo 

e ao raciocínio-lógico do aluno, o que denota a não passividade do mesmo diante da 

construção de um dado conhecimento. (AZEVEDO; AGLAÉ; PITTA, 2010, p.21) 

Ela vem se destacando no cenário educacional, despertando nos alunos o potencial 

criativo e a motivação para a descoberta. Lopes (2008) reflete que dentre os diversos recursos 

tecnológicos aplicados à educação, a robótica tem sido uma das que mais tem avançado em 

termos de inovações, entretanto, se produz muito referencial teórico acerca de práticas 

metodológicas, mas os resultados não chegam até professores e alunos, além de não existir um 

apoio financeiro para que seja implantado um projeto nas escolas da rede pública. 

A robótica educacional é uma proposta que teve suas primeiras investigações 

desenvolvidas por um grupo de pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

liderados pelo professor Seymour Papert no final dos anos sessenta (MIRANDA, 1990; 

RESNICK, 1993), quando iniciaram suas pesquisas com a elaboração da linguagem LOGO. 

Ela foi criada de forma simples, para que as crianças, mesmo as que não possuíssem 

conhecimento em informática, conseguissem utilizá-la e tem como base a epistemologia 

construtivista do processo de aprendizagem, no qual o aluno constrói as suas estruturas mentais 

a partir de sua interação com os objetos. Segundo Prado (1999), ela possui características que 

a torna acessível a pessoas de diversas áreas e de diferentes níveis de escolaridade e possui 

características pertencentes a três paradigmas computacionais distintos como o procedural, o 

orientado a objetos e o funcional, sendo mais conhecido pelo primeiro.  

Na década de 80 Papert criou a tartaruga de solo, representada pela Figura 05, com base 

em dispositivos já existentes. Ela deveria representar figuras geométricas em um terreno plano, 

a partir da programação realizada por crianças com a linguagem LOGO.  
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Figura 05 – Crianças brincando com a tartaruga de solo de Papert. 

 

Fonte: (AZEVEDO; AGLAÉ; PITTA, 2010). 

 

Com o surgimento dos computadores pessoais, a tartaruga física deu o seu lugar a uma 

virtual, denominado por Papert como objeto de pensar com, ampliando conhecimentos 

matemáticos, geométricos e de design (AZEVEDO; AGLAÉ; PITTA, 2010). 

Nesta perspectiva, o processo de aprendizagem do aluno pautado em sua reflexão sobre 

a ação de forma dinâmica e quase simultânea é fundamental e demanda de novas compreensões 

dos alunos, incentivando-os a pensarem de forma mais eficiente, lúdica, prática e criativa para 

resolverem os problemas gerados. 

Contemporaneamente existem alguns kits de robótica educacional, no qual se destacam, 

o LEGO MINDSTORM, o Modelix e o Arduino. 

A interface virtual do LEGO MINDSTORM foi desenvolvida por pesquisadores do 

Media Lab, do MIT, sob a orientação de Papert (LOPES, 2008), tendo como inspiração a 

linguagem LOGO. Para Resnick (1993), com projetos como esse as crianças desenvolvem 

novas formas de pensar sobre a computação, a programação e o controle, desempenhando o 

papel de cientistas da computação e de engenheiros elétricos, construindo máquinas que se 

movem, e também de psicólogos, desenvolvendo novas imagens de si próprias.  

Atualmente o kit LEGO MINDSTORM encontra-se em sua terceira geração, 

denominada LEGO MINDSTORMS EV3, no qual os robôs montados com ele podem mover-

se, falar, entre outras funcionalidades. Presentemente, este kit custa R$ 2.799,99 (LEGO 

Brasil9, 2018). O Modelix Robotics é um kit de robótica para diferentes níveis educacionais, e 

é composto por microcontrolador, display LCD, joystick, controle remoto, fonte de 

alimentação, sensores, atuadores e componentes estruturais (COSTA JR; GUEDES, 2015). Seu 

                                                           
9 Disponível em: < http://www.legobrasil.com.br> 
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kit básico está custando, aproximadamente, R$ 645,00 (MODELIX10, 2018). Já o Arduino 

Project, que teve início em 2005 na Itália, é um pequeno computador no qual é possível 

programar para processar entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes externos 

conectados a ele, podendo interagir com seu ambiente por meio de hardware e software 

(MCROBERTS, 2011), e seu kit básico está custando aproximadamente R$ 343,00 

(ARDUINO11, 2017). Ainda, segundo McRoberts, o Arduino pode ser utilizado para 

desenvolver objetos interativos independentes:  

ou pode ser conectado a um computador, a uma rede, ou até mesmo à Internet para 

recuperar e enviar dados do Arduino e atuar sobre eles. Em outras palavras, ele pode 

enviar um conjunto de dados recebidos de alguns sensores para um site, dados estes 

que poderão, assim, ser exibidos na forma de um gráfico. (MCROBERTS, 2011, p.23) 

Após analisar todas as possibilidades, foi decidido que os kits a serem utilizados nesta 

pesquisa serão o LEGO MINDSTORM EV3 e placas microcontroladoras UNO R3 e seus 

componentes, sendo o primeiro pela facilidade de uso e o segundo pelo custo benefício e seu 

leque de possibilidade para criações. 

 

2.4.2 A Robótica na educação: trabalhos correlatos 

 

Como Vygotsky (1998) conceitua, o papel das relações sociais é fundamental no 

aprendizado e possibilita o despertar de processos internos das pessoas, ligando o seu 

desenvolvimento a sua relação com o ambiente sociocultural, caracterizando, assim, o 

desenvolvimento de habilidades, que, nesta pesquisa, foram desenvolvidas a partir da interação 

dos processos lógicos, físicos e na mediação da ministrante na oficina. 

Analisando a fala do autor, podemos refletir que uma pessoa que vive isolada em uma 

casa, sem contato algum com os outros ou com as TIC, não tem o mesmo desenvolvimento de 

aprendizado do que quem tem relações sociais, pois não existe uma troca de conhecimentos. 

Ainda, segundo Vygotsky (1998), o aprendizado nos acompanha desde antes de frequentarmos 

a escola, pois qualquer situação com a qual nos defrontamos tem sempre uma história prévia. 

Desse modo, por tratar-se de uma área multidisciplinar, que de acordo com diversos 

estudos agrega benefícios para o desenvolvimento cognitivo e social, a robótica educacional foi 

mais uma ferramenta que utilizamos na pesquisa em questão. Os estudos demonstram que a 

robótica estimula os alunos a buscarem soluções que integram conceitos e aplicações de outras 

                                                           
10 Disponível em: < https://www.kitsderobotica.com.br/kit-de-robotica-modelix-i-log > 
11 Disponível em: < https://store.arduino.cc/usa/?geolocation=usa > 
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disciplinas envolvidas, além de ser um recurso que explora o trabalho em equipe, indo de 

encontro ao pensamento de Vygotsky (1998), no qual o aprendizado é fortemente atrelado a 

relação social.  

Zanatta (2013), em sua pesquisa, objetivou analisar a robótica educacional como 

ferramenta metodológica no processo de ensino-aprendizagem, com a Segunda Lei de Newton 

como elemento norteador, na série final do ensino fundamental. A pesquisa foi de cunho 

qualitativo, contando com nove encontros de 50 minutos cada, com a metodologia pautada no 

aprender fazendo, e como instrumentos, utilizou portfólios e bloco de anotações para a coleta 

de dados. O autor baseou-se na teoria Construcionista de Papert, bem como nos conceitos de 

Piaget, no qual a criança pode aprender a partir da investigação exploratória com as mãos. 

Segundo Zanatta, os resultados obtidos apontaram que a robótica foi uma ferramenta 

potencializadora no processo de ensino-aprendizagem dos participantes, além de ter elevado os 

fatores motivacionais e o trabalho em equipe. 

Ao realizar sua pesquisa, de caráter qualitativo, enquadrando-se em um estudo de caso, 

Pereira Júnior (2014), detalhou uma experiência de utilização da robótica pedagógica no ensino 

de química, identificando a colaboração e a aprendizagem. O autor utilizou como instrumentos 

metodológicos o questionário, o de diário de campo e filmagens com posteriores transcrições 

para a análise das falas dos integrantes do processo. Foram aplicados dois questionários, o 

primeiro a fim de saber o que os alunos compreendiam sobre robôs, e o segundo que foi aplicado 

ao final do processo, para que apontassem vantagens e desvantagens do uso do equipamento 

para a discussão do conceito. Ao utilizar o diário de campo, o autor apontou eventuais questões 

que eram relevantes para complementar os dados. Ao analisa-los, ele percebeu que, a partir de 

aulas lúdicas aplicadas juntamente com o auxílio da robótica, possibilitou que os alunos, a partir 

do manuseio da ferramenta, construíssem um conhecimento que eles escolheram. Segundo o 

autor, ao construírem os robôs, os alunos conseguiram atrelar não apenas os conhecimentos de 

química, mas de outras ciências, além de terem aprendido a trabalhar coletivamente.  

Já a Garcia (2015), em sua pesquisa, objetivou elaborar robôs reaproveitando materiais 

reciclados para debater conceitos de biologia, analisando como a robótica educacional 

proporciona e facilita o aprendizado dos alunos do nível médio de ensino. Seu estudo é do tipo 

qualitativo, utilizou o estudo de caso e, para a análise dos dados, a análise de conteúdo. O 

trabalho da autora consistiu em uma construção de um robô que representasse o sistema nervoso 

humano, que foi, inclusive, proposto pelos alunos, que foram além da teoria, pois construíram 

o protótipo. Garcia conseguiu analisar que a cooperação foi uma das principais características 

na atividade, desde a idealização do robô até sua finalização. A autora constatou, ainda, o 
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despertar do interesse motivacional dos alunos tanto pela biologia quanto pelos sistemas 

eletrônicos. 

Em sua pesquisa, de natureza qualitativa, que teve o objetivo a análise da robótica 

educacional como ferramenta motivadora auxiliar na disciplina de Física em uma escola na 

cidade de Catalão/GO, Silva (2016) conseguiu averiguar que, apesar das dificuldades 

enfrentadas pelos alunos no início, por, além do ensino da Física, não terem contato direto com 

os kits de robótica no dia-a-dia. Segundo ele, houve mudanças significativas nas aulas 

ministradas pelo professor, no qual facilitou o aprendizado do aluno, estimulando o modo de 

pensar, criar e recriar seus conceitos referentes a física, assistidas pela robótica educacional. 

Silva relata que os alunos trabalharam em grupo e analisaram suas ações, testando suas 

programações, e, ao passo em que percebiam o que estava ocasionando o não funcionamento 

do robô, conseguiram variar suas ações no desenvolvimento do experimento, e tentavam 

corrigir os erros de maneira coletiva. O autor, ainda, relatou que se manteve o mais distante 

possível desse processo, para que eles conseguissem realizar as correções sem a sua ajuda. 

Segundo ele, neste processo os alunos conseguiram perceber a importância da física no 

cotidiano, mediante os fenômenos que ocorreram nas oficinas, como peso, massa, fricção, entre 

outros aspectos.  

Barbosa (2016) nos relata que, em sua pesquisa, buscou compreender qual a perspectiva 

do desenvolvimento de um trabalho coletivo de robótica educacional com estudantes do ensino 

médio, no qual acompanhou, durante alguns anos, instituições públicas e privadas, 

universidades e organizações. Segundo o autor, as marcas mais evidentes analisadas na 

construção e na programação de robôs, foi o desenvolvimento da autonomia, da colaboração, 

do compartilhamento e da autoria tecnológica. O estudo tem caráter qualitativo e utilizou como 

instrumentos metodológicos o diário de campo, fotografias, filmagens, produção de 

documentos, aplicação de questionários e entrevista. Barbosa analisou o processo do 

aprendizado mediante os eixos do movimento de aprendizagem em rede com robótica, dos 

diferentes papéis nos acontecimentos de robótica e experiências em engenharia e tecnologia, 

buscando compreender qual a trajetória do processo de constituição de uma rede de 

aprendizagem de robótica educacional. O autor relata, ainda, que os participantes da pesquisa 

exerceram papéis distintos, os quais lhes deixaram responsáveis pela própria transformação. 

Em sua pesquisa, que se concentrou na natureza qualitativa de forma exploratória, 

reflexiva e descritiva, Moreira (2016) objetivou analisar a influência da robótica educacional 

como ferramenta de auxílio nos processos de ensino e de aprendizagem, nos ensinos médio e 

superior, baseado no modelo Construcionista. Segundo o autor, a robótica educacional envolve 
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práticas que possibilitam que os alunos construam o seu próprio conhecimento e desenvolvam 

o raciocínio lógico, ao passo que projetam, programam e constroem os seus robôs. Moreira 

relata que, após a análise dos dados, que foram registrados a partir de um grupo focal, 

questionários e textos escritos pelos docentes e discentes, ficou evidente que a utilização da 

robótica educacional é uma ferramenta motivadora e dinamizadora nos processos de ensino e 

de aprendizagem e é uma potencializadora na construção do conhecimento. 

Segovia e Souza (2017), em sua pesquisa, que teve como objetivo utilizar a robótica em 

sala de aula como ferramenta lúdica no auxílio do processo de ensino-aprendizado da língua 

inglesa, propuseram que, através da robótica educacional, seria possível desenvolver 

habilidades na língua, como fala, escrita e escuta, em crianças de 6 a 9 anos, em uma escola de 

idiomas. Para o desenvolvimento da pesquisa, os autores realizaram oficinas com kits robóticos 

LEGO MINDSTORMS, que deveriam ser controlados por um aplicativo criado através da 

ferramenta AppInventor, da empresa Google.  

Durante a oficina, o professor deveria orientar os alunos a realizarem movimentos 

descritos em inglês, como: girar, pular, levantar a mão, bater palma, ir para frente ou para trás, 

entre outros. Após isto, iriam ouvir os comandos emitidos pelo robô, e assim, desenvolver a 

habilidade auditiva. Eles deveriam, também, falar comandos em inglês ao robô, através do 

aplicativo, para que ele chegasse a um ponto determinado na sala. Em outro momento, os 

participantes precisariam guiar o robô para formar frases com imagens, comandando seus 

movimentos através de uma aplicação de controle remoto no smartphone, melhorando sua 

habilidade auditiva. 

Em outra etapa, deveriam acertar o alvo com bolinhas que o robô iria lançar, e 

proferirem uma frase em inglês para que ele cometesse a ação, assim, testaram suas habilidades 

auditivas. Por fim, os participantes deveriam construir frases com verbos para que o robô 

lançasse nas bolinhas, trabalhando a oralidade e a capacidade de construírem frases 

gramaticalmente corretas. 

Com a pesquisa, os autores conseguiram constatar que durante as oficinas, foi possível 

perceber a motivação desenvolvida pelos participantes ao interagirem com os robôs, e ficou 

aparente o entusiasmo ao trabalharem futuramente com os robôs nas aulas de inglês. 

Em sua pesquisa exploratória de cunho qualitativo, que objetivou apresentar uma 

pesquisa sobre um dispositivo eletrônico baseado em robótica livre, para apoio ao ensino de 

Música a partir do método Orff, onde foram realizadas quatro oficinas com crianças entre 10 e 

12 anos, Antunes, Teixeira e Pireddu (2017) explicaram que construíram um protótipo robótico 

para ensinarem os alunos sobre música. De acordo com eles, propuseram exercícios para serem 
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desenvolvidos com o protótipo, nos quais a criança precisaria vencer o primeiro exercício para 

ser direcionada ao próximo. Eles conseguiram perceber que o dispositivo criado teve potente 

atuação no processo de avaliação da aprendizagem por parte dos participantes e que a robótica 

se caracterizou como um potente recurso para a criação de dispositivos para apoio à 

aprendizagem de música. 

Machado et al (2017), em sua pesquisa de cunho qualitativo, relataram experiências 

vividas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), da 

Universidade Federal de Goiás, no subprojeto de Matemática, no qual apresentaram a 

matemática financeira e a robótica educacional como aprendizagem divertida para alunos do 6º 

ano do ensino fundamental I.  

A proposta dos autores consistiu na construção de um parque de diversões, intitulado de 

Robôparque, com materiais descartáveis, que foi trabalhada em uma oficina composta por três 

aulas de duas horas e meia cada. Os grupos formados na pesquisa deveriam construir um robô 

que fosse um protótipo de um brinquedo presente em um parque de diversões. Na primeira 

etapa, os participantes desenharam esboços de como seriam os seus parques, pois iriam 

construir uma maquete que o representasse. Durante a segunda etapa, construíram seus robôs 

com kits LEGO NXT e os programaram, colocando-os para funcionarem conforme suas 

expectativas e funcionalidades específicas. Já na terceira etapa construíram a maquete do 

parque, e foram apresentados ao conteúdo de matemática financeira, contextualizando os custos 

de um possível investimento para a criação de um projeto como um parque de diversões, quais 

as despesas e os lucros obtidos a partir da venda dos produtos, conceitos necessários para 

administração financeira. 

De acordo com os autores, eles perceberam que as montagens livres dos protótipos da 

robótica educacional permitiram aos participantes a construção do seu próprio saber, no qual 

tinham um modelo real, e que isso possibilitou o desenvolvimento da autonomia, criatividade, 

trabalho em equipe, além do conhecimento acerca dos conceitos da matemática financeira. 

Mediante todos os estudos expostos, podemos evidenciar que a educação e os novos 

recursos tecnológicos estão interligados. Conseguimos, então, perceber a importância que a 

dimensão do aprender fazendo proporciona no processo de aprendizagem, mediante os 

caminhos das descobertas, indo ao encontro do que Freire (2002) refletia, acerca de que “quem 

forma se forma e re-forma ao for-mar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado” 

(p.9), proporcionando a liberdade do educando e a sua capacidade de aventurar-se. 
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3 O BRINCAR E SUAS IMPLICAÇÕES NA COGNIÇÃO INVENTIVA 

 

O brincar é fundamental para a formação do ser, pois é através da brincadeira que a 

criança se entende. A ação do brincar estimula na parte de criação, emocional, física e cognitiva 

da criança, podendo ser caracterizada como um recurso que pode ser utilizado como 

instrumento de ensino-aprendizagem (VYGOTSKY, 1991; COSTA, 2015; CORDAZZO, 

VIEIRA, 2007).  

A brincadeira estimula o respeito, o raciocínio lógico, a criatividade, a imaginação, e é 

fundamental utilizá-la da melhor maneira, desse modo, é importante que haja algum material 

que a favoreça. É brincando que a criança constrói, elabora o que absorveu do mundo, das novas 

experiências, pois ao brincar ela está se desenvolvendo. O brincar proporciona um 

desenvolvimento geral da criança, em seus aspectos físicos, cultural, social, emocional, afetivo 

e cognitivo, e é um recurso com o que ela pode desenvolver, ainda, a atenção e o aprendizado. 

A criança pode reproduzir nos brinquedos comportamentos da vida (VYGOTSKY, 

1991), então precisamos ter um olhar focado, com um objetivo diferente, pois não é somente 

brincar. São nos momentos da brincadeira, mesmo nos de solidão, que a criança desenvolve 

perspectivas importantes no aprender, desse modo, brincar é uma coisa séria. 

Pensando nisso, o brincar pode potencializar algumas ferramentas que podem ser 

consideradas, por algumas pessoas, estafantes, como a programação e a montagem de 

protótipos robóticos. Com a programação e as montagens robóticas, as crianças podem (re)criar, 

(re)inventar, transformá-las em aparatos pessoais, bem como, desenvolver a criticidade, a 

autonomia e a criatividade, então, uni-las ao brincar com ideias pode acarretar no aprendizado 

de programação de uma maneira simples e divertida.  

Neste capítulo, abordaremos a importância do brincar nos processos de 

desenvolvimento cognitivo da criança, a brincadeira como atividade fundamental para o 

desenvolvimento infantil, bem como, refletiremos acerca de perspectivas sobre o brincar com 

a robótica e a programação de computadores.  

Para estas discussões, podemos contar com as publicações de Costa (2015), Vygotsky 

(1991), Kastrup (2004), Cordazzo e Vieira (2007), Leitão (2010), dentre outros. 

 

3.1 A importância do brincar  

 

De acordo com Costa (2015), a palavra brincar tem sua origem etimológica no verbo 

latino vinculum, que significa “por laço, deriva do verbo vincire, prender, seduzir, encantar” 
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(p.105) , nos levando a refletir que o brincar não está atrelado a uma atividade lúdica que marca 

a infância, pois é uma fonte de estimulação para a criança por trazer a oportunidade da relação 

dela com a manipulação das coisas, o formato, a cor, e isso significa que ela está aprendendo, 

tomando decisões e modificando sua forma de pensar.  

Cordazzo e Vieira (2007), vêm dizer que “A brincadeira é definida como uma atividade 

livre, que não pode ser delimitada e que, ao gerar prazer, possui um fim em si mesma” (p.91), 

e que “Mesmo as regras chegando prontas às crianças, estas têm a liberdade e a flexibilidade 

de aceitar, modificar ou simplesmente ignorá-las. ” (p.92), no qual nos possibilita a reflexão de 

que o brincar pode gerar o empoderamento para lidar com situações do cotidiano, como a 

partilhar a vitória ou a derrota, a persistência, a frustração e a capacidade de escolhas. 

Costa (2015) salienta que as crianças repetem suas vivências mais significativas nas 

brincadeiras, ou realizam “ações que seriam impossíveis na vida cotidiana ou que mobilizariam 

níveis de angústia” (p.108), assim, o brincar torna-se parte do desenvolvimento dos pequenos, 

influenciando no seu autoconhecimento, e a desenvolver a capacidade de criar, pois quanto 

mais ela brinca, mais ela aprende, e transforma um objeto em algo diferente do tradicional, e se 

apropria de suas vivências.  

Mediante a fala dos autores, podemos refletir que o brincar é mais do que a sua 

etimologia significa, trata-se de um dispositivo que pode fornecer a possibilidade de 

ressignificação e construção de laços, pois é pelo meio do brincar que a criança compreende a 

realidade que a cerca, bem como, é um aflorador de processos psicológicos, como a atenção, 

que envolve esforço, concentração, interesse e focalização. Ela é um processo psicológico no 

qual o cérebro seleciona algumas informações do ambiente em detrimento de todas as 

informações disponíveis, funcionando como um filtro enquanto absorve as informações que 

seleciona. Segundo Martins (2011), a atenção é:  

uma função de importância psicológica ímpar, da qual depende em alto grau a 

qualidade da percepção e a organização do comportamento. Atenção e percepção 

operam em íntima unidade, em uma relação de qualidade recíproca, isto é, a atenção 

corrobora para a acuidade perceptiva tanto quanto o campo perceptual mobiliza a 

atenção (MARTINS, 2011, p.112). 

 

A autora, ainda, reflete que os estímulos captados pelo processo sensório-perceptual, “o 

direcionamento do comportamento à vista de seu objetivo seria impossível na ausência de 

seletividade sobre eles, e esta é a função primária da atenção” (p.112), nos remetendo ao 

pensamento de que sem esse filtro, seria impossível lidar com tantas informações ao mesmo 

tempo e que, assim, o cérebro seleciona uma parte do ambiente enquanto ignora as demais e 

que a percepção, a memorização e a atenção estão em um conjunto fechado.  
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Para Luria (1991), entre os fatores que determinam a atenção, podem ser selecionados 

pelo menos dois grupos: o primeiro, no qual os fatores que caracterizam a estrutura dos 

estímulos exteriormente perceptíveis que chegam ao ser humano, determinando o sentido, o 

objeto e a estabilidade da atenção e aproximam-se dos fatores da estrutura da percepção, que 

são a intensidade do estímulo e a novidade do estímulo ou diferença entre este e os outros 

estímulos,  e o segundo grupo, que se refere as atividades internas do sujeito, no qual, a esse 

grupo de fatores pertence, principalmente, a influência exercida pelas necessidades, os 

interesses e os objetivos do sujeito sobre a sua percepção e o processo de sua atividade. 

Na contemporaneidade, estamos submersos em muitas informações que chegam até nós 

em fração de segundos, e a atenção torna-se passageira, mudando constantemente. Para Kastrup 

(2004), ao descrever como a atenção funciona nos dias atuais, “o primeiro aspecto que sobressai 

é uma acentuada dispersão, que resulta da mudança constante do foco da atenção” (p.7). Ela 

ainda reflete que a aprendizagem da atenção é tão necessária quanto a aprendizagem da 

sensibilidade para o músico, exemplifica que:  

 

Trata-se de afinar o instrumento para, ao tocar, extrair o som mais puro e mais 

cristalino de um campo sonoro que existia ainda sem atualização. O papel especial da 

atenção na preparação da ação sensório-motora explica certamente o grande interesse 

que este tema desperta nos dias atuais. É por ocupar este lugar privilegiado que a 

atenção é tão visada pela mídia, pela propaganda e pelo mercado. Mas é também 

exatamente por este motivo que é tão urgente desvendar seu papel na cognição 

inventiva e apontar caminhos a serem trilhados através de práticas comprometidas em 

reativar outras atenções que, fazendo parte de um funcionamento complexo, 

constituem vias de resistência ao excesso de focalização que nos asfixia no tarefismo 

fatigante dos dias atuais. (KASTRUP, 2004, p.15) 

 

Para Vygotsky (1991), o brincar só pode ser caracterizado quando o prazer em realizar 

a atividade pode ser observado. Ainda, de acordo com ele, para que o brincar possa ser 

caracterizado e que o prazer na ação seja aplicado, as necessidades das crianças devem ser 

entendidas em um sentido amplo, incluindo tudo o que impulsiona esta ação, e ao ignorarmos 

estas necessidades, “nunca seremos capazes de entender seu avanço de um estágio do 

desenvolvimento para outro, porque todo avanço está conectado com uma mudança acentuada 

nas motivações, tendências e incentivos” (p.62). Desse modo, podemos compreender que o 

brincar deve ser prazeroso para a criança, e que o pesquisador deve se adequar as necessidades 

delas para que seja possível obter o entendimento acerca do seu desenvolvimento com este tipo 

de método. 

O autor, ainda, vem dizer que no brincar também pode haver regras ou uma sequência 

de instruções, entretanto, quando isto ocasiona o desprazer, ele sofre uma descaracterização. 
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Com esta fala, podemos refletir que um jogo de Xadrez pode ser considerado um ato prazeroso 

para uma criança, mesmo com as regras estabelecidas, entretanto, quando elas acarretam um 

resultado desfavorável para ela, e a ludicidade se transforma em obrigação, o jogo deixa de ser 

uma ferramenta do brincar. 

De acordo com Cordazzo e Vieira (2007, p.93), “A brincadeira é a atividade principal 

da infância. Essa afirmativa se dá não apenas pela frequência de uso que as crianças fazem do 

brincar, mas principalmente pela influência que esta exerce no desenvolvimento infantil”, 

transformando-se em um caminho de transição entre os níveis do desenvolvimento cognitivo, 

caracterizados por Vygotsky (1991) como zona de desenvolvimento proximal, que a determina 

em dois níveis, o real, que representa o que a criança consegue desenvolver sozinha, e o 

potencial, que é aquele que em que a criança já construiu habilidades, entretanto, encontram-se 

em processo.  

Cordazzo e Vieira (2007) ainda refletem que outros fatores podem ser observados no 

ato de brincar, como “o desenvolvimento emocional e da personalidade da criança” (p.94), onde 

“os aspectos simbólicos de sociabilidade, linguagem e cognição também são estimulados” 

(p.94), no qual a criança pode explorar as suas potencialidades, de maneira espontânea e 

divertida, e desenvolver suas capacidades afetivas e cognitivas.  

De acordo com Vygotsky (1991), além do ato do brincar, o brinquedo, que pode ser 

considerado como o objeto suporte da brincadeira, e que possui funções sociais por ter um valor 

simbólico (CORDAZZO; VIEIRA, 2007), também é considerado como fator motivacional e 

influenciador da imaginação. Entretanto, são recursos diferentes para a criança, a criança em 

idade escolar e para o adolescente, pois, de acordo com Vygotsky (1991, p.70), “para uma 

criança [...] o brinquedo é um jogo sério, assim como o é para um adolescente, embora, é claro, 

num sentido diferente da palavra”. Para o adolescente, o brinquedo torna-se uma forma de 

atividade limitada que permeia a realidade, entretanto, sua essência continua sendo “a criação 

de uma nova relação entre o campo do significado e o campo da percepção visual - ou seja, 

entre situações no pensamento e situações reais” (p.70). Podemos refletir que a abordagem 

realizada com o brinquedo com adolescentes deve divergir da com as crianças, sempre tentando 

retratar aquele objeto com situações do cotidiano. O autor, ainda, nos remete a pensar que 

erroneamente consideramos que o brincar da criança é imaginação em ação, mas devemos 

refletir que a imaginação “nos adolescentes e nas crianças em idade pré-escolar, é o brinquedo 

sem ação” (p.70), deixando claro que o brincar acaba sendo controlado por motivações 

diferentes, a fim de criar situações prazerosas. 
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3.2 A cognição inventiva 

 

Uma das primeiras atividades humanas é a brincadeira, e ela estreita as relações, 

estimula a criatividade, o raciocínio, a autonomia, o respeito. O brincar é um ato indispensável 

à saúde física, emocional e intelectual (MAURÍCIO, 2006), pois é a partir desta ação que a 

criança desenvolve sua inventividade.  

Para Kastrup (2004, p.8), “Do ponto de vista da invenção, a cognição não se limita a um 

funcionamento regido por leis e princípios invariantes que ocorreriam entre um sujeito e um 

objeto pré-existentes, entre o eu e o mundo”, mas reconfigura-se como uma prática de invenção, 

onde a imaginação torna-se produtiva e com capacidade criativa. 

Assim, a cognição inventiva pode ser entendida como o ato de (re)invenção, seja criando 

ou aperfeiçoando objetos ou ideias, tomando por base a consciência intencional. Podemos 

refletir que quando uma pessoa percebe que algum artefato não está funcionando como deveria, 

e tem soluções criadas ou aperfeiçoadas por ela, permite que a imaginação flua e seja 

concretizada, e sua atitude natural se recognitiva e torna-se inintencional (KASTRUP, 2004).  

Desse modo, conseguimos refletir que a manipulação e a transformação de objetos 

podem acarretar possibilidades de aprendizado, e o brincar torna-se uma ferramenta inventiva, 

construtiva e exploratória, geradora de criatividade, que assume o fenômeno demonstrável em 

objetos e ideias (LOPES, 2010). 

Em sua pesquisa de cunho qualitativo, e que teve como objetivo investigar as 

potencialidades e as contribuições que a utilização da robótica educacional oferece para o 

ensino da Matemática e identificar como alunos do nono ano do Ensino Fundamental II 

interagem com artefatos robóticos, Leitão (2010) conseguiu identificar que os desafios 

propostos em sua pesquisa incentivaram a mobilização de ideias matemáticas. 

O autor relatou que o participante foi atuante no processo de aprendizagem, tomando 

para si a tarefa em solucionar problemas fora do ambiente escolar, com regras distintas e 

recursos lúdicos. De acordo com ele, os participantes aprenderam brincando, tomando por base 

o prazer na feitura das atividades, tornando-as significativas no processo do aprender. Leitão 

(2010), ainda, nos faz refletir que a construção de robôs está associada ao brincar e a ludicidade, 

pois o objeto se tornou um artefato, e o brincar acaba sendo controlado por motivações 

diferentes, a fim de criar situações prazerosas, e implicando em tomadas de decisão, que 

dependem, basicamente, de um acordo de regras entre os participantes (VYGOTSKY, 1991).  
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O autor assume que, em sua pesquisa, o brincar com artefatos digitais potencializou o 

imaginário infantil e gerou novas formas de interação, possibilitando, fortemente, a cooperação 

e autonomia, além de assegurar as peculiaridades da criança na construção do conhecimento.  

De acordo com Rito (2011), é importante que as crianças identifiquem a relevância de 

programarem e de utilizarem artefatos digitais, “pois elas aprendem sobre elas e sobre o mundo 

que as rodeia através da experimentação” (p.120). Podemos refletir, a partir da fala do autor, 

que a familiarização e a construção de objetos permite que a criança tome conhecimento acerca 

do que a rodeia, pois, um objeto que não é familiar para ela acarreta reações que a leva a explorar 

e/ou inventar. Ainda, segundo o autor:  

 

a construção de objetos tangíveis com recurso ao open hardware e software criam uma 

aliança tecnológica que pode favorecer a difusão da sua utilização e por outro lado 

possibilitar que as crianças explorem novas formas de narrativas, geralmente 

associadas a níveis de ensino mais elevados. (RITO, 2011, p.116)  

 

Desse modo, podemos refletir que ao construir objetos, físicos ou virtuais, a criança 

compreende novos ambientes, possibilitando a construção do conhecimento, e a exploração do 

seu lado inventivo, crítico, reflexivo e autônomo. 

Em sua pesquisa, Queiroz, Sampaio e Santos (2017), apresentam uma investigação 

sobre o exercício de habilidades do pensamento computacional em crianças do Ensino 

Fundamental I. A metodologia utilizada pelos autores se deu a partir da construção de robôs 

com materiais reciclado, onde exercitaram o pensamento computacional dos participantes 

através da robótica educacional. Durante a pesquisa, as crianças montaram e programaram 

pequenos circuitos, além de desenvolverem protótipos robóticos inspirados na técnica da 

computação desplugada.  

De acordo com os autores, eles propuseram uma metodologia lúdica e divertida, onde 

os participantes foram aprendendo mediante o brincar e o fazer, e se apropriaram dos aparatos, 

demonstrando prazer ao que haviam criado.  

 

3.3 Aprender brincando ou brincando para aprender? 

 

Em sua pesquisa Silva (2016), que teve como objetivo avaliar a utilização de um jogo, 

o SPORE, como facilitador na introdução dos conceitos da evolução humana, com alunos do 

oitavo ano do ensino fundamental, relata que este jogo pôde servir como ferramenta para o 

estímulo da aprendizagem dos participantes, promovendo o interesse pela ciência, auxiliando 
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na introdução e na discussão da evolução biológica. Quanto a sua metodologia, trata-se de um 

estudo de caráter qualitativo, onde buscou verificar a fala, a recepção e a interação dos 

participantes da pesquisa.  

Ainda, de acordo com o autor, ele conseguiu analisar que os participantes responderam 

de maneira satisfatória ao jogo, no qual se divertiram e foram instigados a conhecerem sobre a 

evolução biológica, e estimulados a aprender sobre esta ciência. 

Albuquerque et al (2015), apresentam, em sua pesquisa, uma proposta de robótica 

pedagógica livre na prática coletiva de ensino-aprendizagem, onde todos compartilham e 

produzem conhecimento, utilizando a liberdade de escolha, e instigando a criatividade a partir 

do brincar. Os autores realizaram 2 oficinas, sendo que, na primeira, que contou com a presença 

de 10 pessoas, participaram professores, estudantes e demais interessados, que levaram as 

ferramentas mecânicas e sucatas para a construção do robô. Para esta primeira etapa, os 

ministrantes utilizaram computadores com  

 

Sistema Operacional GNU/LINUX Debian, as ferramentas, 5 cabos paralelos 

(Macho-Macho/DB25-DB25), aplicativos Kommander e KLogo-Turtle, 40 Led's 

(Diodo Emissor de Luz), 40 Resistores de 390 Ohms, 5 Conectores DB-25 Fêmea 

para circuito impresso, Ferro de Solda, Solda e Circuito impresso 5x5 ou 10x10 

(perfurada) (p.4)  

 

Durante esta oficina, os autores explicaram como os participantes poderiam utilizar o 

material na construção de artefatos robóticos no ambiente de ensino-aprendizagem de robótica 

educacional, ou seja, foi um encontro para que eles pudessem compreender a funcionalidade de 

cada componente eletrônico.  

Na segunda oficina, dividida em duas etapas, os autores realizaram uma Olimpíada de 

Robótica Livre, onde participaram 12 pessoas, sendo 4 professores e 8 alunos, divididos em 

dois grupos. Para esta etapa, a recomendação foi a de que os participantes possuíssem 

conhecimento em eletrônica e conhecimentos básicos sobre linguagem de programação, que 

foram orientados a definirem qual o tema/material que iriam abordar na olimpíada, e a 

construírem uma Interface de Hardware Livre (IHL), e um artefato robótico com a utilização 

de sucatas, controlado pela IHL.  

No último dia da olimpíada, os grupos apresentaram seus produtos finais (kit de robótica 

pedagógico e artefato técnico/robótico), construídos a partir de sucata eletrônica. E uma 

comissão avaliativa escolheu o projeto que mais se destacou. 

Durante as duas oficinas, os autores utilizaram a mesma metodologia, tomando pelas 

etapas de  
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Sensibilização [...] Temas Geradores [...] Capacitação [...] Experimentações de 

controle do DEC (Dispositivos Eletrônicos a serem Comandados) [...] Planejamento 

dos projetos de controle do DEC [...] Montagem da IHL [...] Montagem dos projetos 

de controle do DEC [...] Avaliação. (p.5) 

 

Ainda, de acordo com eles, esse tipo de construção lógica e robótica, que podem ser 

consideradas como brinquedos, contribuíram com a possibilidade de desenvolvimento 

potencial criativo dos participantes. E que essa prática propiciou o compartilhamento dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos entre eles, promovendo o “exercício de valores sociais 

de colaboração e ajuda rompendo barreiras da individualidade e disseminando a produção do 

conhecimento compartilhado” (p.5). 

Podemos refletir que a robótica como recurso de ensino-aprendizagem, vista como uma 

brincadeira, proporciona às pessoas o desenvolvimento do potencial criativo, bem como, a 

promoção de valores sociais, principalmente no tocante ao compartilhar o conhecimento 

construído, no qual elas experimentam, descobrem, inventam, aprendem e conferem 

habilidades. 

Santin, Silva e Botelho (2014) relatam, em sua pesquisa, o desenvolvimento de robôs 

que realizaram tarefas, como ‘dizer não’, remetendo a problemas de programação que utilizam 

os operadores lógicos AND, OR e NOT. Eles utilizaram um kit Topodo, um brinquedo 

desenvolvido no MIT, com 100 peças. Esta pesquisa foi realizada com crianças com idade entre 

9 e 10 anos, que ainda não haviam tido contato com ele. 

De acordo com os autores, a articulação do potencial que o recurso tecnológico e a 

brincadeira assumem, podem contribuir com a transformação dos processos de ensino-

aprendizagem, tornando quem a utiliza uma pessoa ativa, reflexiva, pois o grau de raciocínio 

lógico e de autonomia afloram de uma maneira que possibilita o autogoverno e a criticidade, e 

inferindo a potencialidade que o prazer em aprender proporciona aos aspectos cognitivos. Para 

eles, 

É permitida à criança em um ambiente não coercitivo, coordenar suas ações para 

estruturar seus conhecimentos a partir de suas próprias concepções; formular 

hipóteses e testá-las; usar a iniciativa buscando solucionar problemas que fazem parte 

do seu interesse; organizar mentalmente suas ideias e expressá-las livremente e com 

convicção; interagir entre iguais coordenando outros pontos de vista aos seus, 

construindo regras de participação nas suas atividades, ajuizando em diversas 

situações o que é melhor para todos. (p.2) 

 

Podemos refletir que a criança ao estar em uma situação agradável, que lhe proporciona 

prazer, consegue construir, inventar e sequenciar seus pensamentos, estruturando o que está lhe 

proporcionando gozo ao ambiente em que vive. Ou seja, ao ter contato com a brincadeira sem 

obrigações, ela consegue desenvolver instintos e formular hipóteses, que podem ser refutadas 
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por ela própria, tornando-a reflexiva, entretanto, se este brincar se apresenta como um 

desprazer, provavelmente acarretará um bloqueio inventivo na criança, e ela não conseguirá 

criar ou aperfeiçoar. Mas isso não implica dizer que regras sejam causadoras desse desconforto, 

pois uma brincadeira com regras agrega valores, no tocante ao compartilhar e a respeitar o 

próximo, contudo, é indispensável que a maneira como a abordagem é realizada seja repensada 

caso isso afete o prazer da criança (VYGOTSKY, 1991) e, consequentemente, sua produção.   

Santin, Silva e Botelho (2014), também, conseguiram identificar que “os artefatos 

tecnológicos produzem sentimentos de curiosidade e de motivação” (p.11), no qual é possível 

perceber o interesse acentuado das crianças, e provavelmente por ser uma novidade para elas, 

despertou a curiosidade. Ainda, que: 

 

Pode-se notar que crianças ficam muito interessadas nesse tipo de material, 

evidenciando forte interesse na manipulação e na resolução de problemas. 

Comprovou-se que o uso da tecnologia desencadeia processos mais profundos de 

concentração, pois o sujeito mantém foco no cumprimento da tarefa. Além disso, 

mesmo a atividade possuindo relativo grau de dificuldade, o sujeito se sente desafiado 

e empolgado na busca da solução, mostrando-se compenetrado e focado. (p.11) 

 

Os autores consideram que o uso desses recursos tecnológicos provocou a concentração 

e a tenção das crianças, no qual podemos concatenar com o que o Vygotsky (1991) reflete, que 

o brinquedo é apenas um ser inanimado, mas quando a criança não o conhece e/ou sente 

interesse nele, é ativado o avivamento imaginário, e desse processo pode emergir a criação ou 

a (re)invenção desse objeto, e na pesquisa dos autores, houve dois brinquedos, a programação 

e o robô. 

Como eles relatam na pesquisa, perceberam que os participantes permaneceram 

concentrados boa parte do tempo, sem que deixassem escapar nenhuma informação, e o prazer 

que eles tiveram nesses momentos, tornou aqueles artefatos uma brincadeira, e a vontade de 

aprender foi sendo aumentada, onde eles coordenaram suas ações e estruturaram seus 

conhecimentos a partir do que acreditaram. 

Bertagnolli, Pereira e Caverdini (2016) refletem que “a Robótica Educacional em 

parceria com as disciplinas e conteúdos curriculares auxilia o estudante a construir sua 

aprendizagem, sendo sujeito ativo e inovador” (p.207), proporcionando elementos motivadores 

para uma aprendizagem significativa. Em sua pesquisa, elas detalham a criação de um jogo, 

intitulado de A Trilha, no qual elas propunham desafios vinculados a linguagem matemática, 

utilizando recursos como cartas, uma trilha e um robô. De acordo com elas,  
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A robótica educacional, ou robótica educativa ou robótica pedagógica, consiste em 

incentivar a aprendizagem através da montagem de um sistema robótico. Para tanto, 

ao invés de usar um modelo pronto onde o aluno apenas replica/copia são utilizadas 

propostas pedagógicas que incentivam o aluno a refletir de um modo contextualizado 

utilizando todas as habilidades prévias que possui, agregando e gerando, assim, um 

novo conhecimento. Além disso, a RE possibilita que o estudante possa manipular e 

experimentar a sua realidade, concentrando suas percepções e observações na 

atividade que está realizando. (p.207-208) 

 

Diante disso, podemos refletir que a robótica educacional proporciona o incentivo a 

aprendizagem através da montagem, garantindo a concatenação com a vivência, através das 

experiências e da descoberta, possibilitando colocar a atividade em ação, além de ser uma 

ferramenta interdisciplinar, pois perpassa por todas as áreas do conhecimento.  

As autoras relatam que no processo de criação do robô, os professores formaram um 

grupo de discussões, onde foram definidas as etapas e a participação das crianças neste 

processo, e quais as ações o robô desenvolveria, então foram envolvidos diversos diálogos e 

questionamentos. De acordo com elas, 

A ideia levantada pelo grupo foi de que seria criado um robô que “auxiliasse o 

aprender”. Após muitas conversas e diálogos, o grupo decidiu que a forma como o 

robô auxiliaria no aprender seria através de um jogo que envolvesse desafios criados 

pelos próprios alunos. A partir das trocas de experiências envolvendo profissionais 

das mais diversas áreas do conhecimento, as crianças foram instigadas a pensar, 

planejar, partilhar, contar, representar graficamente, manipular e reconhecer 

diferentes peças/partes do robô, interagir, escutar o outro, colocar sua opinião, entre 

tantos outros conhecimentos que foram necessários e estimulados no processo. 

(p.208) 

 

Podemos identificar, com a fala das autoras, que possivelmente, por acreditarem que os 

professores conheciam melhor as crianças e poderiam ajudá-las no desenvolver da metodologia, 

tornando a robótica educacional numa perspectiva brincante, onde as crianças pudessem, a 

partir da experiência coma a Trilha, interagir com o robô, manipulando suas peças e ter a 

liberdade em expressão suas argumentações, bem como, partilha-lo com os colegas. 

As autoras puderam constatar que a robótica educacional possibilitou o uso de diversos 

aparatos tecnológicos, tornou a participação das crianças mais efetiva, incentivou a realização 

de atividades de forma colaborativa, e que: 

o uso da RE com atividades que permitem a construção e manipulação de robôs têm 

como foco proporcionar ao aluno mais um ambiente de aprendizagem, onde ele possa 

desenvolver seu raciocínio, sua criatividade e o seu conhecimento em diferentes áreas. 

Onde o aluno perceba que é parte da construção de seu conhecimento, pois é sua a 

responsabilidade de criar o propósito do robô (p.208-209) 

 

Ainda, de acordo com elas, a robótica educacional pode ser utilizada para melhorar as 

atividades pedagógicas, tornando a aula mais lúdica, brincante e instigante para as crianças. Os 

educadores podem utilizar a robótica para ensinar qualquer disciplina, e seus alunos, ao verem 

o que estava apenas em uma oralidade de forma materializada, podem gerar o interesse em 
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conhecer mais, em aprender mais. Na pesquisa das autoras, o foco está voltado mais para os 

desafios propostos e o que eles acarretaram, através do robô e seus recursos, nos processos 

cognitivos da criança e foi destacado como um dos pontos, o trabalho em equipe, que 

possibilitou a articulação de diferentes conhecimentos e de novas curiosidades. 

Mediante as experiências relatadas nas pesquisas, podemos perceber que os aparatos 

tecnológicos como a robótica educacional e os jogos, e o incentivo à programação de 

computadores são recursos potencializadores para o aprendizado, e são atividades fortemente 

associadas a ludicidade e ao ato de brincar. Elas podem possibilitar diversas habilidades, como 

a resolução de problemas; o desenvolvimento do raciocínio lógico; o incentivo ao trabalho em 

equipe; a comunicação e o diálogo; e a interdisciplinaridade, além de permitir a autonomia, a 

criticidade, a reflexividade, o respeito ao ouvir o outro, entre outras possibilidades. E tudo isso, 

mediante a perspectiva do brincar, tornando toda a potencialidade oferecida pelos recursos em 

algo prazeroso, que pode ser remetido as situações do cotidiano, pois a criança analisa os 

resultados gerados e brinca. Brincar é coisa séria. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa é do tipo qualitativa, caracterizando-se como uma pesquisa intervenção, 

e para que seus objetivos fossem alcançados, foram utilizados como instrumentos 

metodológicos a análise bibliográfica, o planejamento das atividades, as observações, as 

filmagens, as fotografias e o diário de campo, valendo-se de uma oficina, as quais estão 

atreladas as metodologias descritiva-exploratória, articulando teoria e prática evidenciada e do 

aprender fazendo e brincando. 

A análise bibliográfica foi realizada no intuito de explorar até que ponto está a literatura 

referente ao tema da pesquisa e quais as principais abordagens e técnicas utilizadas, a fim de 

fortalecer o amadurecimento na área do estudo e de identificar lacunas que possam ser sanadas 

mediante a pesquisa. Para Gil (2002) e Severino (2007), a análise bibliográfica é baseada em 

pesquisas já realizadas por outros pesquisadores, sendo constituída principalmente por livros e 

artigos científicos. Desse modo, foi realizada uma RSL, podendo ser constatada no Apêndice 

B, tendo como fontes físicas os livros, e as digitais como o Banco Nacional de Teses e 

Dissertações da CAPES, o Scielo, a Revista Brasileira de Informática na Educação, os anais do 

Simpósio Brasileiro de Informática na Educação e do Workshop de Informática na Escola, a 

Revista Novas Tecnologias na Educação e a Revista de Informática Teórica e Aplicada. 

Os autores que embasaram a pesquisa no que diz respeito as metodologias e aos 

instrumentos metodológicos como: descritiva-exploratória, revisão de literatura e diário de 

campo foram Gil (2002) e Severino (2007); planejamento das atividades para a oficina, Libâneo 

(2002) e Inforsato e Santos (2011); observações, Maturana (2001); as filmagens e as fotografias, 

Garcez, Duarte e Eisenberg (2011); e a oficina, Francisco (2007). 

A oficina, de acordo com Francisco (2007), possibilita atividades e produções com 

grupos, “na qual uma produção material será forjada” (p.172), e é “um espaço de troca, de 

vivências (com)partilhadas” (p.172) foi produzida mediante a criação de atividades e desafios 

propostos e realizados de maneira individual e grupal, com duração de aproximadamente dois 

meses, sendo um encontro por semana, com aproximadamente quatro horas cada, ministrada 

em horário contrário ao das aulas regulares. A escolha desse recurso se deu por se encaixar no 

fazer como, no não instruir, mas em orientar os processos da construção da aprendizagem, além 

de ser uma maneira de convidá-los a tecerem nós no fazer em rede. 

Após a análise da literatura, foram elaborados o planejamento das atividades para a 

realização da oficina, buscando alcançar os objetivos traçados. De acordo com Libâneo (2002, 

p.6) “o planejamento do ensino deve começar com propósitos claros sobre as finalidades do 
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ensino”, bem como Inforsato e Santos (2011, p.88) que refletem acerca de que o “planejamento 

requer conhecimentos vinculados às ações que se pretende realizar em virtude de um propósito 

definido”, desse modo, ele tornou-se um guia com a função de orientar a prática, assumindo os 

objetivos que devem ser atingidos a cada etapa da oficina. Foi levado em consideração, também, 

as alterações que surgiram mediante cada ação, pois o processo do ensino e da aprendizagem é 

um constante movimento entre o conteúdo e as inquietudes que possam surgir durante a 

dinâmica (LIBÂNEO, 2002). 

Durante a oficina, foram abordados os instrumentos referentes às observações, às 

filmagens, às fotografias e ao diário de campo. Segundo Maturana (2001, p.126), “já nos 

encontramos na situação de observadores observando quando começamos a observar nosso 

observar em nossa tentativa de descrever e explicar o que fazemos”, assim, a forma como 

interpretamos o mundo e compreendemos a realidade é a própria compreensão, enquanto 

observadores e seres humanos, pois já estamos na experiência de observar, e para Gil (2002), 

as observações são procedimentos fundamentais na pesquisa. As observações tiveram o auxílio 

de filmagens e fotografias, ajudando na geração e na realização da análise dos dados 

(PINHEIRO; KAKEHASHI; ANGELO, 2005). Para Garcez, Duarte e Eisenberg (2011), o 

recurso audiovisual permite que os movimentos, as expressões corporais e os modos de falar, 

sejam melhor analisados, podendo ajudar a desvendar a produção de significados e sentidos 

manifestados de diversas formas, de modo que seja possível compreender o comportamento 

acerca de determinada atividade, pois assim é possível captar ações que não são explicitadas 

oralmente, mas com um olhar ou um gesto. As entrevistas tiveram sua análise de conteúdo com 

o auxílio do software livre Iramuteq, sendo possível, assim, que fossem reconstruídas 

representações em duas dimensões principais: a sintática e a semântica. 

Também como registro da observação, foi utilizado o diário de campo. Gil (2008, p.103) 

reflete que “o registro da observação simples se faz geralmente mediante diários ou cadernos 

de nota”, ou seja, o diário de campo é uma forma de registro e de reflexões acerca do que está 

acontecendo, que, por vezes, pode não estar sendo captado pela câmera, como, por exemplo, o 

pensamento do pesquisador, garantindo o maior detalhamento possível de todas as situações. 

Assim como em qualquer diário, tudo foi devidamente registrado com data e hora de início e 

fim, além de toda a descrição e considerações sobre o ocorrido. 

As metodologias adotadas foram a descritiva-exploratória, nas quais, segundo o autor, 

a descritiva tem como objetivo a “descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis [...] e uma de suas características 

mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados” (p.28), e tem 
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o objetivo de estudar as características de um grupo, que, na pesquisa em questão, foi o 

rendimento no aprendizado, buscando identificar, registrar e analisar os fenômenos estudados. 

Já a exploratória tem “como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos 

e idéias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 

para estudos posteriores” (p.27), objetivando “proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 

acerca de determinado fato” (p.27), buscando levantar informações sobre o objeto, delimitando 

um campo de trabalho mais flexível (SEVERINO, 2007). 

Durante a primeira etapa da oficina, os participantes foram orientados acerca dos 

conceitos básicos da lógica de programação atrelados também ao cotidiano, com exemplos 

simples, porém significativos, que contribuíram com todo o percurso. As ferramentas utilizadas 

foram A hora do código, do site Code.org, realizando a iniciação dos participantes ao raciocínio 

lógico computacional e o software Scratch, no qual aprenderam os conceitos de comandos 

essenciais e do uso de estruturas de controle, como as de sequência, seleção e repetição, bem 

como instruções condicionais, variáveis, números aleatórios e desenho de interface do 

utilizador. Os participantes criaram animações e jogos com a ferramenta Scratch, de acordo 

com o que eles sentiram interesse em expor. 

Na segunda etapa, eles foram apresentados a linguagem de programação C e aos kits 

robóticos compostos por equipamentos eletrônicos e ao LEGO MINDSTORMS EV3, onde os 

participantes foram orientados a como realizar as montagens dos robôs e a como programá-los. 

Após as orientações, programaram e montaram os robôs sozinhos, de acordo com o que 

planejaram.  

Desse modo, a pesquisa seguiu uma linha metodológica, no qual os participantes 

aprenderam fazendo e brincando.  

 

4.1 Critérios e escolha dos participantes da pesquisa 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram selecionados dez alunos que estavam 

matriculados no 6º ano do ensino fundamental II, de turmas distintas (sem distinção de sexo e 

faixa etária), mediante seu interesse em participarem da pesquisa. Essa quantidade foi escolhida 

pelo número de computadores que a Escola dispunha (cinco). Assim, como uma das propostas 

da pesquisa é o trabalho colaborativo, os alunos trabalhariam em equipe. A série em questão 

foi selecionada por ser um período de transição entre o ensino fundamental I e II, representando, 

possivelmente, novos desafios.  
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4.2 Procedimentos éticos 

 

No dia 15 de julho de 2017, a pesquisadora realizou o envio da pesquisa ao Comitê de 

Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e obteve aprovação 

no dia 08 de outubro do mesmo ano, tendo o número do parecer: 2.265.288. Apenas após a 

obtenção da aprovação do CEP que todos os procedimentos acerca da pesquisa foram iniciados. 

Foi elaborado um termo de autorização de pesquisa, que foi assinado pela diretora da 

Escola, podendo ser consultado no Apêndice C. Referente aos critérios éticos, os objetivos da 

pesquisa foram esclarecidos aos alunos e aos pais/responsáveis, bem como acerca do Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). O TALE, que foi assinado pelos participantes, foi elaborado em uma linguagem 

simples e de fácil entendimento, para que as crianças fossem devidamente esclarecidas acerca 

de seu consentimento em participarem da pesquisa, além de terem o direito garantido de que 

poderiam desistir a qualquer momento. No TCLE, que foi assinado pelos seus responsáveis 

legais, também foi utilizada uma linguagem clara, para que eles pudessem entender sobre o que 

tratava a pesquisa. Em ambos os termos foi mencionado que a pesquisa respeitaria as normas 

estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

 

4.3 Materiais utilizados durante as oficinas 

 

Para a concretização da oficina, foram utilizados os seguintes itens: 

 3 placas microcontroladoras UNO R3 e 3 cabos USB para sua alimentação elétrica;  

 40 jumpers macho-macho; 

 20 jumpers macho-fêmea; 

 1 kit com 100 leds de cores variadas; 

 60 resistores; 

 3 protoboards de 400 furos; 

 3 kits LEGO MINDSTORMS EV3. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, apresentaremos as reflexões sobre os resultados das atividades 

relacionadas à lógica, a linguagens de programação e a robótica educacional como 

potencializadoras no percurso do aprendizado em crianças em ensino regular. Apresentaremos, 

ainda, as experiências e os projetos desenvolvidos no percurso da oficina.  

A oficina foi dividida em três contextos, subdivididos em 10 encontros. O primeiro foi 

pautado na apresentação do projeto, em experimentos e experiências realizadas com os alunos 

acerca da lógica e da linguagem de programação Scratch. O segundo contexto refere-se à 

realização das oficinas acerca da robótica educacional com placas microcontroladororas UNO 

R3 e com kits LEGO MINDSTORMS EV3. Já o terceiro, refere-se à apresentação dos projetos 

para a comunidade escolar. 

 

5.1 Escolha e caracterização da escola 

 

A escola escolhida para a pesquisa foi a Escola Municipal Cônego Ambrósio Silva, 

localizada na cidade de Cruzeta/RN, por, além de fazer parte da cidade natal da autora e ter 

passado por muitas transformações no decorrer da história cruzetense, não haver iniciativas 

deste tipo de pesquisa em seu âmbito. Sua caracterização: 

 Teve sua origem com a expansão do ensino de 1º grau por meio da solicitação de um 

grupo de jovens da comunidade para a instalação do setor local da Campanha Nacional 

de Educandário Gratuito. 

 Com a expansão do ensino, foi iniciada a construção do prédio ainda na década de 60. 

No dia 07 de janeiro de 1964, a escola foi registrada oficialmente, tendo como primeiro 

diretor o Dr. Pedro Pires de Medeiros, que dirigiu a mesma por 3 meses. Em 1964, 

através de eleição, assumiu a direção o Pe. Ernesto da Silva Espínola. 

 A implantação do então chamado 2º grau na instituição ocorreu em 1978 em virtude da 

necessidade da comunidade local e em 07 de março de 1997, passou a pertencer à rede 

municipal de ensino sob a denominação de Escola Municipal de 1º e 2º graus Cônego 

Ambrósio Silva – EMCAS. 

 No contexto atual, a escola funciona com os Anos finais do Ensino Fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), objetivando a formação de cidadãos autônomos, 

críticos e conscientes para o exercício da cidadania. 
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De acordo com o documento acerca da história da escola, ele define como missão o 

desafio de garantir um padrão de qualidade ética, política e pedagógica, dando direito a uma 

educação pública, que além de garantir o acesso, tem o dever de assegurar a permanência do 

educando e dar condições deste desenvolver suas habilidades e competências adequadas ao 

contexto social. Tem como visão de futuro possibilitar um trabalho significativo que envolva a 

comunidade de forma democrática, defendendo uma vivência ética no processo de ensino-

aprendizagem. Estes devem ser norteados pelos princípios de solidariedade humana, pelo 

desenvolvimento dos educandos e preparo para o exercício da autonomia e da cidadania. Neste 

sentido, a apropriação do saber conduz o princípio da liberdade e participação ética que 

orientam a construção de uma sociedade mais justa e cidadã. 

 

5.2 Apresentação da pesquisa para as crianças 

 

No dia 14 de setembro de 2017, a pesquisadora se deslocou até à escola para conversar 

com as turmas do 6 ano A e B, para apresentar a pesquisa e realizar a inscrição dos interessados 

em participar dela.  

Como os alunos estavam em momento de aula, foram solicitados alguns minutos à 

professora responsável para a apresentação da pesquisadora e do projeto. Com sua permissão, 

a pesquisadora se apresentou, e comunicou que estava realizando um projeto sobre lógica, 

linguagem de programação e robótica educacional. Os alunos foram questionados por ela se 

sabiam o que significava cada ferramenta apresentada, e eles comentaram que conheciam 

apenas a robótica. Ao serem indagados sobre ela, alguns deles responderam que deveria ser 

montagem de um boneco que fala e anda sozinho, e que é repleto de fios.  

A pesquisadora, então, os explicou que a lógica está no nosso cotidiano, e que são passos 

lógicos os que seguimos, inclusive ao vestirmos uma roupa ou calçarmos um par de sapatos. Já 

acerca a linguagem de programação, os alunos foram indagados sobre qual a língua que eles 

falavam, e responderam que era a língua portuguesa, então a pesquisadora os informou que os 

computadores também precisavam de linguagens específicas para compreenderem o que 

queremos, e o Scratch, um tipo de linguagem lúdica e de fácil entendimento, seria a ferramenta 

utilizada por eles para este fim.  

A pesquisadora os esclareceu sobre os objetivos da pesquisa e quais benefícios e riscos 

ela traria para eles, pois assim todos saberiam o que os esperava. Logo após foi repassada uma 

lista para que os interessados assinassem seus nomes, e foi explicado que apenas 5 pessoas de 
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cada turma iriam participar, pois não haviam máquinas (computadores) suficientes e o 

laboratório de informática não poderia comportar todos. No 6º ano A tivemos 12 inscritos, já 

no B, 22. 

Ao receber os nomes, a pesquisadora realizou um sorteio de 5 alunos para cada turma, 

totalizando 10 pessoas. Em cada turma, o sorteio funcionou da seguinte maneira: foi atribuído 

um número para cada aluno interessado, e estes números foram colocados em um saco plástico, 

sendo retirados 8 números em cada turma. Foram sorteadas 3 pessoas a mais, para que ficassem 

na lista de espera, pois caso houvessem desistências, a pesquisa não seria prejudicada. 

Com os participantes já definidos, foi marcado com eles uma reunião para o dia 15 de 

setembro, onde foi lido o TALE, coletado suas assinaturas, e, ainda, entregue os convites para 

uma reunião com os seus responsáveis, para o dia 18 de setembro. 

A decisão da pesquisadora em ter se reunido primeiro com os participantes, foi porque 

eles poderiam não quererem participar da oficina, então não faria sentido convocar uma reunião 

com seus responsáveis antes. Uma das intenções da pesquisadora era a de que as crianças se 

dispusessem a participar, e não a serem obrigadas ou persuadidas a isso.  

 

5.3 Reunião com os responsáveis pelos participantes da pesquisa 

 

No dia 18 de setembro de 2017, a pesquisadora realizou uma reunião com os 

responsáveis dos alunos, às 19h30min, na escola em estudo, para apresentar para eles o título, 

os objetivos e a metodologia da pesquisa. Foi apresentado, ainda, o TCLE, onde foram 

retratados os riscos (e como evitá-los) e os benefícios da pesquisa, o termo de autorização de 

imagem e de áudio. 

Em relação aos benefícios, foram destacados: a possibilidade de desenvolver 

habilidades para a resolução de problemas lógicos; o estímulo à criatividade, ao pensamento 

crítico, à autonomia e ao trabalho em equipe; a inclusão digital; a ampliação da familiarização 

com as tecnologias digitais; e a criação de protótipos robóticos. Além disso, a possibilidade de 

proporcionar a formação de um cidadão crítico, o desenvolvimento de pensamentos mais ágeis 

e a formulação de ideias, testando alternativas e trabalhando de maneira colaborativa. 

Já sobre os possíveis riscos, foi destacado que as crianças estariam expostas a: mediante 

o uso do computador, sofrerem um choque e a queimaduras caso colocassem qualquer membro 

do corpo nas partes de ferro ou nos fios de eletricidade, entretanto, estes riscos seriam 

minimizados mediante a averiguação da instalação elétrica que envolve o laboratório de 

informática, o uso de sapatos de borracha pelos participantes, com o intuito de isolar qualquer 
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corrente elétrica que venha pelo chão, pelo total isolamento físico da fiação que envolvesse as 

máquinas, como, também, com tampas para tomadas e avisos de proteção, para que não 

mexessem nas fiações e na parte traseira dos equipamentos; engolir alguma peça do protótipo 

robótico, que seria minimizado mediante instruções para que as crianças não coloquem 

nenhuma peça na boca, sendo reforçadas pela pesquisadora em cada etapa da oficina, além das 

observações realizadas, com o intuito de, também, assegurar a segurança dos participantes. Foi 

ressaltado que seria possível, ainda, que os participantes se sentissem incomodados ou 

constrangidos por não conseguirem realizar as atividades, e este risco seria minimizado com 

diálogos, no qual seriam firmados que eles não devessem enxergar sua participação como uma 

disputa, mas como uma brincadeira, além de a ministrante se prontificar a ajudá-los na 

realização das atividades.  

Os responsáveis foram avisados, ainda, que, caso eles não concordassem ou se o/os 

seu/seus tutelado/tutelados desistissem da participação na pesquisa, não seriam prejudicados e 

nem teriam os seus direitos violados pela pesquisadora, e que a pesquisa não iria disponibilizar 

nenhuma informação que comprometesse a integridade deles e dos participantes. E, ainda, que 

todas as informações acerca de suas imagens, como vídeos, fotos e gravações seriam salvas no 

computador pessoal da pesquisadora responsável e em um drive online de armazenamento em 

nuvem (o DropBox), ambos protegidos por senha, de maneira que não houvesse alguma 

infração ao direito de preservação de imagem, e que seriam descartadas após um período de 5 

anos, e que após este período, todo o conjunto de dados seria destruído, com todos os 

procedimentos necessários para a preservação das identidades dos sujeitos. 

Após a exposição do TCLE, foi aberta uma roda de questionamentos, para que os 

responsáveis sanassem todas as suas dúvidas. Poucos se pronunciaram, pois ficaram 

preocupados com a quantidade de riscos aos quais os seus/suas tutelados/tuteladas estariam 

expostos(as), mas a pesquisadora se prontificou de que tentaria, ao máximo, minimizar qualquer 

dano ao participante. Com todos os questionamentos respondidos, os responsáveis pelos 

participantes assinaram todos os termos e autorizações, onde ficaram com uma via original de 

cada documento, e a pesquisadora com outra. Todos os responsáveis aceitaram as condições a 

que seus tutelados estariam expostos. 

 

 

 

 

5.4 Especificações do laboratório de informática da escola 
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Para que a pesquisa ocorresse bem e que estivesse tudo pronto para o início da oficina, 

no dia 19 de setembro, a pesquisadora realizou uma visita ao laboratório de informática da 

escola, para que fosse possível ter uma noção realista acerca das máquinas e de seus 

componentes. 

A sala mede, aproximadamente, 6 metros de largura e 6 metros de comprimento, não 

possui ar-condicionado, contando, assim, com 1 ventilador de parede, e, ainda, 5 computadores. 

 

5.5 Soltando a imaginação: etapas da oficina  

 

Para que as oficinas fluíssem de acordo com o planejado, foram elaboradas cinco etapas. 

Durante a primeira, os participantes foram orientados acerca dos conceitos básicos da lógica de 

programação, atrelados também ao cotidiano, com exemplos simples, porém significativos, que 

contribuíram com todo o percurso.  

Na segunda, eles foram apresentados a linguagem Scratch, aos conceitos de comandos 

essenciais e ao uso de estruturas de controle, como as de sequência, seleção e repetição, bem 

como instruções condicionais, variáveis, números aleatórios e desenho de interface do 

utilizador. Já na terceira, os participantes realizaram animações orientadas pela ministrante e 

criaram suas próprias aplicações no decorrer das etapas. Na quarta, eles foram orientados a 

realizarem as montagens dos robôs e a como programá-los. E na quinta, programaram e 

montaram os robôs sozinhos, de acordo com o que planejaram.  

Os participantes realizaram trabalho em equipe em todas as etapas da oficina, 

incentivando o ouvir o outro, a autonomia, a análise da realidade a partir da confrontação de 

ideias e a negação delas, gerando o resultado dessa confrontação, como um ciclo, seguindo uma 

linha metodológica no qual os participantes aprenderam fazendo, brincando e discutindo.  

Os 10 encontros tiveram, aproximadamente, 30 horas de duração. 

 

5.5.1 O primeiro encontro 

 

No dia 24 de outubro de 2017 foi dado início à pesquisa, e apesar de ter havido um 

sorteio para as 10 crianças, sendo 6 meninos e 4 meninas, que participariam das oficinas, 

compareceram 12. 

A princípio, a pesquisadora pediu que os alunos posicionassem suas cadeiras na 

formação de um semicírculo, para que houvesse um melhor contato visual entre os 
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participantes, então foi iniciada a apresentação do projeto e sobre o que eles poderiam aprender 

no decorrer da oficina. A autora realizou algumas perguntas acerca do que eles esperavam 

aprender no decorrer das oficinas, e com unanimidade, responderam que seria sobre robótica e 

a criarem jogos. 

Eles foram indagados acerca do que sabiam sobre a robótica e dois alunos, o Abraão12 e 

o Mário, responderam que acreditavam ser algo que se mexia sozinho. Neste momento, outro 

participante, o Henrique, comentou que deveria ser algo ligado à energia ou que tivesse pilhas, 

mas deveria haver movimentação para que fosse considerado um robô.  

Com estas falas, conseguimos analisar o quão a robótica está entranhada de forma 

errônea no seio cultural dos participantes. Eles acreditam que para que um objeto seja 

considerado um robô, ele deve andar ou se movimentar sozinho, não consideram que ele 

também é um mecanismo comandado por controle automático e que pode efetuar operações 

repetitivas, seja de maneira autônoma, pré-programada, ou através do controle humano.  

Os participantes foram questionados, ainda, acerca do que eles entendiam por lógica, e 

todos permaneceram em silêncio. Para deixar o assunto mais dinâmico e de fácil entendimento, 

o participante Mário foi indagado pela pesquisadora acerca de como ele iniciou o dia e quais 

atividades realizou até chegar na sala. Ele iniciou uma sequência descritiva dos passos que 

atingiu, nos comunicando que acordou, banhou-se, vestiu-se, comeu, assistiu televisão, 

almoçou, banhou-se, vestiu-se e veio para o encontro. Ele foi indagado, então, sobre como se 

vestiu, e respondeu que vestiu sua roupa íntima, o calção e a camisa, depois calçou os calçados. 

A pesquisadora perguntou para este participante se ele vestiria primeiro o seu calção e a sua 

roupa íntima por cima desta peça, como o super-homem, e respondeu sorrindo que não. Então, 

foi indagado novamente se todos os teus passos foram lógicos, ele sorriu e respondeu que sim.  

A pesquisadora falou para a turma que o percurso seguido pelo Mário, assim como o 

caminho que todos percorreram para chegarem até a sala de informática foram passos lógicos 

e que a lógica é isto, um passo a passo de ações para cumprir um objetivo. Foi perguntado para 

os participantes, novamente, o que seria a lógica e responderam, em coro, que seria “o passo a 

passo de ações lógicas”. Ela, ainda, perguntou se eles sabiam o resultado da operação 2 + 2, e 

responderam que sim, pois seria o número 4, então foram indagados se este resultado seria igual 

a soma de 2 mais 2, e responderam novamente que sim. Assumindo que eles agora já sabiam o 

que seria a lógica, a pesquisadora os informou que a lógica computacional não era diferente, 

que seria apenas esta sequência aplicada em um computador. 

                                                           
12 Para que fosse preservado o anonimato dos participantes da pesquisa, foram atribuídos nomes fictícios às 

crianças. 
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Dando continuidade a conversa, a pesquisadora perguntou aos participantes se eles 

compreendiam o que seria uma linguagem de programação, não conseguiram responder e 

continuaram em silêncio. Para exemplificar, ela os indagou sobre qual era a nossa língua 

materna, assim como no dia 14 de setembro, e responderam que era “o português”. A 

pesquisadora os informou que se a língua que falamos é a portuguesa, o computador também 

precisa de linguagens para que consiga entender o que queremos comunicar a ele. Ela, ainda, 

comentou que o computador compreende uma linguagem binária, que é composta por diversos 

números 0 e 1, e que para que ficasse mais fácil a nossa compreensão, as linguagens de 

programação foram criadas, se assemelham e são entendíveis como a portuguesa, e que ao 

utilizarmos podemos criar sites, aplicativos para celular e programas para computadores. Então 

eles foram apresentados a uma linguagem de programação de fácil entendimento, Scratch, e 

que, a partir dela poderiam criar jogos e animações. 

A pesquisadora pediu que os alunos se dividissem em três duplas e dois trios, e ligassem 

os computadores, entretanto, algo chamou a sua atenção, porque um dos meninos, o Mário, 

permaneceu parado em frente a máquina, pois não sabia como liga-la. Então, enquanto 

professora, ela o ensinou o passo a passo, que seria ligar o estabilizador, apertar no botão power 

(ligar) e esperar que a imagem aparecesse no monitor, e sua reação foi a de felicidade por ter 

conseguido ligá-la sozinho. 

Como já havia instalado a versão desktop do Scratch nos computadores da escola, ela 

pediu que os participantes clicassem duas vezes no símbolo do programa (um gatinho), 

representado pela Figura 06, que estava na área de trabalho do computador. A Joana perguntou 

sobre o que seria área de trabalho, pois ela desconhecia este termo, e a pesquisadora respondeu 

que era a primeira tela, repleta de símbolos, programas, pastas, arquivos, que aparece depois 

que o computador é ligado.  

 

Figura 06 – Imagem que representa o ícone do programa Scratch, em sua versão desktop. 

 
Fonte: Imagem retirada do ícone do software, que está na área de trabalho do computador da autora, 2018. 

 

Após todos conseguirem acessar o programa, a pesquisadora foi apresentando as 

funcionalidades do Scratch, desde a barra de funcionalidades até as abas Scripts, Fantasias e 

Sons. Foi explicado para os participantes que os blocos estavam divididos em dez categorias: 
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Movimento, Aparência, Som, Caneta, Variáveis, Eventos, Controle, Sensores, Operadores e 

Mais Blocos, ambos representados pela Figura 07.  

 

Figura 07– Categorias dos blocos do Scratch 

 

Fonte: Imagem retirada do programa Scratch, instalado no computador da autora, 2018. 

 

Como é possível observar, os blocos são diferenciados por cores, com o intuito de ajudar 

seus usuários a identificarem facilmente aqueles que estão relacionados (MARJI, 2014). Já na 

aba Fantasias, eles poderiam modificar a aparência de um ator, como outra imagem para que 

ele conseguisse se movimentar de forma dinâmica, ou se fosse preciso desenhar algo neste ator, 

e na aba Sons, podendo inserir ou gravar sons para que o Sprite os reproduzissem. 

  

5.5.1.1 A primeira animação: O gatinho e o morcego 

 

Para que fosse possível conseguir explicar a linguagem de forma detalhada, a 

pesquisadora iniciou com os participantes uma animação intitulada de O gatinho e o morcego, 

representada na Figura 08. Ao acessarem o Scratch, eles se depararam com um ator em forma 

de gatinho, característico dessa linguagem, eventão foi explicado para eles que o nome dos 

personagens que apareceriam na tela eram Sprites ou atores, e que a partir daquele momento, 

quando alguma dessas palavras fosse pronunciada, estaria fazendo referência aos personagens. 

Para dar movimento a animação e para que eles conseguissem compreender melhor sobre a 

linguagem, a pesquisadora falou para eles: “vamos fazer o gatinho andar? Lá na aba Scripts, 

cliquem e arrastem o bloquinho mova 10 passos”, entretanto, nenhum dos participantes 

conseguiu segurar e arrastar o bloco. 

 

 

Figura 08 – Representação da animação O gato e o morcego 
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Fonte: Imagem criada no programa Scratch pela autora, 2017. 

 

Portanto, houve uma segunda explicação, informando que eles deveriam clicar no bloco 

com o botão esquerdo do mouse, continuarem pressionando e arrastarem o bloco para a parte 

cinza do programa, ao lado do palco de fundo, e foram indagados sobre o que havia acontecido 

com o personagem, mas responderam que nada. Para que o nosso personagem se movesse, a 

pesquisadora os orientou a clicarem na aba com o nome Eventos, que procurassem o bloco 

Quando clicar em bandeirinha verde, e encaixassem a ele o bloco azul intitulado de Mova 10 

passos. 

Ela pediu que eles clicassem no símbolo da bandeirinha verde que aparecia em cima do 

gatinho, ao lado de um octógono vermelho, e perguntou o que havia acontecido. Eles 

responderam que o gato estava andando, e gargalharam, aparentemente ficaram encantados. 

Foram indagados, ainda, acerca de quantas vezes o gato havia andado, e responderam que 

apenas uma, então a pesquisadora solicitou que eles clicassem no bloco Controle, procurassem 

o bloco Sempre e o colocassem abaixo do bloco da bandeirinha, encaixassem o Mova 10 passos 

dentro do Sempre, e clicassem na bandeirinha verde. Para obter uma resposta dos participantes, 

ela os questionou: “e agora, o que aconteceu com o gatinho?”, e o Henrique respondeu com 

entusiasmo: “agora andou mais vezes e sumiiiiiiuuuu”, e neste momento vários risos e gritos 

ecoaram na sala.  

No decorrer desta animação foi iniciada a explicação sobre como o gato andou, e que o 

bloco chamado Movimento continha todos os atos que deveriam ser efetuados pelo ator; o bloco 

Eventos todas as funcionalidades para iniciarem as ações dos/nos atores; e o bloco Controle, 

onde existem funções para controlar os movimentos dos Sprites.  
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Como o gato havia sumido da tela e seria preciso um exemplo dinâmico para que os 

alunos não permanecessem com dúvidas, o Mário foi convidado a ser utilizado como exemplo. 

A pesquisadora pediu que ele repetisse os movimentos do ator, andando até a parede, 

permanecesse lá, e perguntou para a turma: “o Mário ficou encostado na parede, e para ele 

voltar, o que devemos fazer? ”, o Francisco respondeu: “ele tem que voltar”, foi indagado sobre 

como o Mário deveria voltar, e respondeu: “dando meia volta”.  

Podemos analisar que os participantes haviam começado a entender a logística da 

animação, atrelando ocasiões do cotidiano ao que estava na tela. Para que eles conseguissem 

compreender que o gato deveria voltar, a pesquisadora utilizou um exemplo corriqueiro, no 

qual qualquer ser vivo que precise voltar a um determinado ponto deve obedecer. Já que o 

Mário não poderia continuar andando contra a parede, ele deveria voltar, bem como, Costa 

(2015) reflete que as crianças conseguem compreender melhor ao se depararem com exemplos 

relacionados a suas vivências. 

A pesquisadora pediu que eles clicassem novamente no bloco Movimento e que 

procurassem o que acreditavam ser a ação que o gato deveria realizar, e encontraram o bloco 

Se tocar na borda volte. Eles perguntaram se seria aquele bloco, e foram aconselhados a o 

utilizarem e a testarem para sabermos o que aconteceria, e a Magda informou que o gato havia 

voltado, mas estava andando de cabeça para baixo. Aproveitando esta observação, a 

pesquisadora os questionou: “o nosso gatinho está andando de cabeça para baixo. Ele é um 

morcego ou uma aranha? Como os gatos andam? ”, e a turma sorriu. Os participantes foram 

indagados acerca do que fazer para que ele andasse em outro sentido, e o Abraão falou: “é 

esquerda e direita ”, então foi pedido que eles procurassem algum bloco que resolvesse este 

problema, e o próprio Abraão encontrou o bloco Mude o estilo de rotação para esquerda-direita, 

e foram orientados a utilizá-lo. A princípio, alguns grupos, como os da Joana, Márcia e Marcela, 

Carla e Mirtes, e Mário, Rafael e Francisco erraram onde deveriam colocar o comando, mas a 

pesquisadora não interferiu, e após diversas tentativas e erros conseguiram que o gato andasse 

no sentido correto. 

O processo do erro faz parte da ciência (MORAIS, 1997), e para que obtenhamos êxito, 

provavelmente iremos cometer falhas até conseguirmos responder aos nossos questionamentos, 

alcançarmos objetivos ou realizarmos alguma descoberta. E isso é importante que seja 

perpassado, para que estes futuros pesquisadores não se tornem pessoas frustradas por não 

conseguirem acertos em seus primeiros experimentos, mas que tentem novamente, até 

conseguirem, pois é dessa maneira que o conhecimento é criado. 
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Após todos conseguirem acertar e deixarem o gato andando no sentido direita-esquerda, 

a pesquisadora pediu que eles analisassem a forma que o ator estava se locomovendo, e foram 

indagados: “vocês perceberam que o gatinho arrasta a perninha? O que acham de fazer com que 

ele mexa as duas pernas? Vão em Aparência, procurem o bloco Próxima fantasia, o coloquem 

dentro do Sempre e me falem o que aconteceu com ele”, o Mário respondeu: “professora, agora 

ele desembestou e tá correndo”, e foi questionado: “então que tal diminuirmos esses passos para 

que ele não corra? ”. Eles foram indagados sobre qual o bloco que comanda as ações dos atores, 

e nenhum soube responder, então a pergunta foi refeita: “lembrem-se que o nosso ator precisa 

realizar uma ação, que é a de não correr. Então eu tenho que controlar a forma dele andar. Onde 

eu faço isso?”, e o Henrique conseguiu responder de maneira correta, que seria na aba blocos, 

em controle.  

A pesquisadora pediu que eles clicassem em Controle, procurassem o comando Espere 

1 segundo, e o arrastassem para dentro do Sempre. O Abraão comentou que o gato estava 

andando mais devagar, entretanto, de forma lenta, e aproveitando sua fala, a pesquisadora 

explicou sobre o controle do tempo, que apesar de um segundo aparentar ser curto, para o nosso 

ator significava muito tempo, então eles foram orientados a diminuírem este tempo para 0.2 e 

a testarem o programa. 

Para que conseguíssemos inserir outro personagem, a pesquisadora pediu que os 

participantes procurassem algum comando para o adicionarem, e após aproximadamente 5 

minutos, a Magda conseguiu achar a funcionalidade e comunicou aos outros que clicassem no 

desenho de um bonequinho que fica abaixo do palco do Scratch, então foram orientados a 

procurarem um morcego, o selecionarem e clicarem no botão Ok. Como já havíamos concluído 

a programação do gatinho, os participantes foram norteados a criarem a do morcego por conta 

própria. 

Eles realizaram sem a ajuda da pesquisadora as mesmas programações anteriores, 

entretanto, deixaram o morcego em um tamanho grande na tela, e foram questionados se não 

acreditavam que ele estava do mesmo tamanho que o gato, e se já haviam visto um daquele 

tamanho. O Mário perguntou: “mas onde a gente faz isso, tia?”, e foram indagados: “pessoal, 

se eu quero mudar de roupa e corto os meus cabelos, eu vou mudar de aparência, não irei? 

Então, se eu quero mudar o visual do morcego, onde vocês acham que devo clicar?”, o Abraão 

e o Francisco responderam: “em aparência”, e foram questionados novamente: “quero mudar o 

tamanho, qual dos blocos que está dentro de Aparência devo puxar? Procurem”. O Abraão 

demorou aproximadamente 3 minutos para encontrar e responder que seria o bloco Mude o 

tamanho para 100%, e a turma foi orientada a arrastarem o bloco para dentro do Sempre, a 



65 
 

colocarem alguma numeração diferente de 100% e clicarem na bandeirinha verde para que 

morcego mudasse de tamanho. 

Como o fundo da animação estava na cor branca e para deixarmos nossa apresentação 

mais vistosa, eles foram orientados a clicarem em Novo pano de fundo e a colocarem a imagem 

que quisessem. Saíram dos mais diversos, desde fundos de castelos a quadras de esportes. Ao 

concluirmos esta animação, que tem o seu código representado na Figura 09, as crianças foram 

norteadas a criarem outras e a explorarem o ambiente virtual.  

Figura 09 – Representação dos códigos utilizados para a movimentação do gato e do 

morcego, respectivamente. 

 
Fonte: Códigos criados pela autora, no programa Scratch, 2017. 

 

Conseguimos perceber, com a feitura desta animação, que os participantes foram 

instigados a refletirem acerca de suas vivências (KASTRUP, 2004), com personagens que 

fazem parte do convívio, como o gato e o morcego. Ao serem instigados a utilizarem exemplos 

reais, como o do participante que foi utilizado como exemplo, eles conseguiram perceber, na 

prática, qual bloco deveriam usar, para que os personagens continuassem a se locomoverem. 

 

5.5.1.2 Animações criadas pelos participantes 

 

O Abraão e o Henrique desenharam um campo de futebol através da aba Fantasia, 

representado na Figura 10, e conseguiram que a bola se movesse da direita para a esquerda. Ao 

serem questionados pela pesquisadora sobre o motivo das suas criações, eles responderam que 

gostavam de futebol. 
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Figura 10 – Jogo de futebol desenhado e programado pelos alunos Abraão e Henrique 

 
Fonte: Imagem e códigos criados pelo Abraão e pelo Henrique durante as oficinas, 2017. 

 

Já o grupo formado pelas Joana, Marcela e Márcia, criou uma apresentação, 

representada na Figura 11, com alguns elementos que não eram coerentes ao olhar da 

pesquisadora, e ao serem questionadas acerca do motivo de terem utilizado quatro personagens, 

sendo uma bailarina, um caranguejo, um cachorro, uma menina, e um plano de fundo com uma 

praia., a Joana respondeu pelo grupo, comunicando que aqueles atores representavam os gostos 

de cada uma, sendo o dela e o da Márcia a bailarina, por gostarem de dançar e o cachorro por 

ser o animal favorito da Marcela. Já o plano de fundo foi escolhido porque ambas gostam de 

praia e o caranguejo por estarem trabalhando com o mar, já para a menina, não tinham um 

motivo específico, elas apenas sentiram vontade de coloca-la.  

Figura 11 – Imagem que representa a animação criada pelo grupo composto por Joana, 

Márcia e Marcela. 

 
Fonte: Imagem e códigos criados pela Joana, Márcia e Marcela durante as oficinas, 2017. 

 

O grupo formado pelo Mário, Rafael e Francisco criou algo que nem eles souberam 

explicar o motivo. O Mário falou que “os bonecos iriam comer batata frita na lua e jogar 

futebol”. A animação criada pelo grupo pode ser consultada na Figura 12. 
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Figura 12 - Imagem que representa a animação criada pelo grupo composto por Mário, 

Rafael e Francisco. 

 
Fonte: Imagem e códigos criados por Mário, Rafael e Francisco durante as oficinas, 2017. 

 

O grupo composto por Magda e Laís criaram uma festa de aniversário para o gato, 

representada na Figura 13, e exploraram as abas do Scratch. Ao perceber que elas foram além 

dos outros grupos, a pesquisadora as indagou sobre a curiosidade que tiveram em mexer nos 

diversos blocos, inclusive alguns que não haviam sido apresentados, e não souberam responder, 

mas a Laís falou: “eu não sei, pra ver o que elas fazem”. Podemos analisar que elas se sentiram 

instigadas a explorarem o Scratch e a deixarem a animação diferente das demais. É perceptível 

alguns erros no código, mas foram além do que lhes foi apresentado, e conseguimos observar a 

ciência sendo construída, como molas propulsoras a curiosidade e a espontaneidade.  

 

Figura 13 – Imagem que representa a criação do grupo composto pela Magda e Laís. 

 
Fonte: Imagem e códigos criados por Magda e Laís durante as oficinas, 2017. 
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Já o grupo composto por Carla e Mirtes criou uma animação romantizada, representada 

na Figura 14. Ao serem questionadas, comentaram que acharam as imagens bonitas e por isso 

decidiram utilizá-las.   

Figura 14 - Imagem que representa a criação do grupo composto pela Carla e Mirtes. 

 
Fonte: Imagem e códigos criados por Carla e Mirtes durante as oficinas, 2017. 

   

Mediante os dados observados neste primeiro encontro, conseguimos constatar que os 

alunos reagiram de maneira satisfatória ao que lhes foi ensinado, trabalharam em equipe, 

ouviram as opiniões diversas dos colegas, foram autônomos, demonstraram um fator crítico e 

curioso ao procurarem blocos não ensinados a eles, além de terem sido inseridos no processo 

de democratização de acesso às tecnologias.  

É possível perceber que os constantes elementos do cotidiano presentes em suas 

animações fizeram contexto em que a alegria e o prazer foram frequentes, com ações como: 

festejar, comer, prática de esportes, dança, lazer e curiosidade, indo ao encontro das reflexões 

de Vygotsky (1991) e Cordazzo e Vieira (2007), no qual ponderam que o ato de brincar pode 

ser observado no criar, no trazer suas vivências para a brincadeira, situações que lhes fornece 

prazer, bem como, que a criação e a manipulação das animações acarretaram possibilidades de 

aprendizado, tornando o brincar uma ferramenta inventiva, construtiva e exploratória, geradora 

de criatividade (LOPES, 2010).  

Conseguimos perceber, ainda, a capacidade que os participantes tiveram em fazer suas 

animações colaborando com os outros e até recebendo instruções, configurando o que Vygotsky 

(1991) chama de zona proximal de desenvolvimento, no qual puderam explorar suas 

potencialidades de maneira espontânea e divertida (CORDAZZO; VIEIRA, 2007), 

desenvolvendo suas capacidades afetivas e cognitivas.  
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Observamos, ainda, a ciência sendo construída mediante a curiosidade e a inquietude de 

alguns participantes, e como toda construção, foram aparecendo novas formas, medidas, causas 

e efeitos em suas animações. 

Ficamos na sala até às 17 horas, e alguns alunos pediram para que começássemos o 

próximo encontro mais tarde, às 15 horas, pois estavam na aula de reforço da disciplina de 

matemática e não conseguiriam chegar a tempo. A pesquisadora perguntou se todos estavam de 

acordo e remarcou os encontros para as terças, às 15 horas.  

 

5.5.2 O segundo encontro 

 

No dia 31 de outubro de 2017 iniciamos o 2º encontro, às 15h. Neste dia, a pesquisadora 

apresentou um tutorial explicativo sobre os menus variáveis, sensores e operadores, para que 

pudéssemos seguir para a segunda implementação, uma calculadora que realizasse as quatro 

operações básicas da matemática (somar, subtrair, dividir e multiplicar).  

Esta animação foi pensada, idealizada e criada com o intuito de, além de inseri-los no 

ambiente de programação, atrelar estes conhecimentos à matemática, tendo em vista que em 

uma conversa informal com a diretora, ela informou que aproximadamente 40% dos 

participantes envolvidos estavam com dificuldade nesta área do conhecimento, e que por isto, 

ela acreditava que seria complicado para eles aprenderem a programar. 

 

5.5.2.1 A animação calculadora interativa 

 

Ao iniciar este encontro, a pesquisadora comunicou aos alunos que iriam criar uma 

calculadora interativa, representada na Figura 15, e que ela deveria interagir com eles. Foi 

perceptível que ao falar a palavra “calculadora”, os alunos expressaram que não haviam 

gostado, mas, além de já estar planejado, seria uma aplicação para que eles pudessem 

compreender melhor alguns aspectos da linguagem de programação. Foi pedido que eles 

pensassem de forma hipotética que a Magda havia perguntado ao Mário qual o resultado 

correspondente a 1 + 2, e para que fosse possível realizar a operação, ele teve que obter duas 

variáveis (1 e 2) e um operador lógico (sinal de adição) para conseguir emitir uma resposta 

final, como a seguinte expressão: RespostaFinal = PrimeiroNúmero + SegundoNúmero (a 

resposta final é igual a soma do primeiro e do segundo número). 
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Figura 15 – Calculadora interativa criada para e com os alunos13 

 
Fonte: Imagem criada pela autora no programa Scratch, 2017. 

 

Como não havia um projetor de slides na sala, a pesquisadora foi orientando os alunos 

acerca do passo a passo que deveriam seguir, e pediu que inserissem um novo ator na animação. 

Este personagem deveria ser a imagem da adição, e como era de se esperar, eles não lembravam 

mais como realizar esta ação. Podemos entender que possivelmente, por não possuírem 

computador em casa, este aspecto tornou-se um fator agravante para a pesquisa, pois eles não 

tinham onde praticar, a não ser durante a oficina, então a pesquisadora teve que explicar 

novamente como deveriam realizar esta ação.  

Para ajuda-los a lembrarem a como inserir os personagens, ela realizou os passos de 

todas as ações com eles para o primeiro ator, já para o segundo, solicitou que realizassem os 

passos sozinhos. A Magda, o Henrique e o Mário olharam para a pesquisadora com expressões 

de pânico, pois, de acordo com eles, não conseguiriam criar todos os códigos sem ajuda, mas a 

pesquisadora os orientou que teriam a capacidade de conseguirem realizar o que eles quisessem. 

Entretanto, foi necessária a orientação sobre os códigos para o primeiro personagem em cada 

grupo, pois não lembravam quais ações deveriam realizar. 

Antes de iniciarem a programação, os participantes se dividiram em grupos idênticos ao 

do primeiro encontro, e durante a programação, que pode ser consultada na Figura 16, eles 

trabalharam com atores diferentes, pois deveriam inserir as imagens que estavam em uma pasta 

                                                           
13 A imagem referente ao professor não está disponível no banco de dados do Scratch, e foi encontrada no site 

pngtree, e está disponível em: <https://pt.pngtree.com/freepng/cartoon-bald-old-man--professor--

teacher_3397592.html>. Já a imagem acerca dos símbolos matemáticos de adição, subtração, divisão e 

multiplicação, foram encontrados no site freepik, e está disponível em: <https://www.flaticon.com/free-

icon/mathematical-symbols_63989>. 



71 
 

no computador, e não as do próprio programa. A aplicação deveria funcionar da seguinte 

maneira: quando a imagem que representava o sinal de adição fosse clicada, a animação deveria 

emitir uma mensagem para o usuário pedindo que ele inserisse um número e posteriormente 

outro, e ao obter os dois números, ela deveria realizar a soma e mostrar na tela o resultado 

correto. Nesta aplicação, os participantes utilizaram três variáveis distintas criadas por eles, 

representando o primeiro e o segundo número e a resposta final.  

 

Figura 16 – Códigos utilizados para o funcionamento da tecla representante do sinal de 

adição. 

 
Fonte: Imagem criada pela autora, mediante o programa Scratch, 2017. 

 

O script sensores foi utilizado para que fosse possível obter a resposta do usuário, 

conseguir armazená-la em uma variável volátil (armazenando o valor obtido nos dois números 

inseridos), realizar a operação de adição e emitir a resposta correta na tela do computador. Foi 

utilizada a mesma linha de raciocínio para os outros sinais, com uma mudança apenas nos 

operadores lógicos, ou seja, os sinais de subtração, multiplicação e divisão. 

Na criação de um grupo composto por três meninas, aparentemente todas as mensagens 

trocadas entre os atores era relacionada a uma conversa entre elas, e sobre rapazes. A 

calculadora deste grupo pode ser consultada na Figura 17, entretanto, não é possível a 

visualização das mensagens que apareciam quando o ator Professor era selecionado, pois 

quando o grupo percebeu que a pesquisadora se aproximava, as excluíram.  
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Figura 17 – Calculadora interativa do grupo composto por Joana, Márcia e Marcela. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

O Mário, o Henrique e o Rafael demostraram com muito entusiasmo as suas 

calculadoras, que podem ser consultadas na Figura 18. 

 

Figura 18 – Calculadoras interativas de grupos compostos pelo Mário, o Henrique, Rafael, 

Magda e Mirtes. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

O Mário comentou com a pesquisadora que gostaria de mostrar sua animação para a 

mãe, pois havia criando uma calculadora digital, e seu entusiasmo nos faz refletir que estaria 

interessado pelo conteúdo e gostando dos encontros. A pesquisadora o questionou se não queria 

trazer sua mãe algum dia para que ela visse o que ele estava criando, mas o mesmo informou 
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que tanto a mãe quanto o pai trabalhavam o dia inteiro, e que ele ficava na casa da avó para 

conseguir comparecer aos encontros.  

Nas Figura 19 e Figura 20 estão representadas as crianças e suas criações durante esta 

segunda oficina. 

Figura 19 – Alunos realizando suas criações durante a segunda oficina. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Figura 20 – Alunos realizando suas criações durante a segunda oficina. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Analisando as calculadoras apresentadas, podemos observar que elas não são iguais e 

nem seguem um padrão, pois os atores estão em lugares distintos, e os tamanhos estão 

diferentes, apesar de os grupos estarem próximos. Os participantes criaram estilos diferentes, 

em um grupo ela aparece com os operadores lógicos na posição horizontal e ao lado do 

professor, já em outro o professor aparece como figura central, com os operadores a sua volta, 
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no qual aparentemente ele está comandando os outros personagens, já em outro grupo, o 

professor aparece em cima dos operadores lógicos. Podemos refletir que não houve uma 

padronização no posicionamento dos personagens, nos remetendo ao brincar, no tocante a 

atividade livre e não delimitada, no qual o imaginário é despertado e posto em prática.  

Mediante as produções dos participantes, podemos perceber a (re)invenção, o explorar 

e a criatividade, no qual aperfeiçoaram a ideia inicial da pesquisadora, e estas ações, para 

Kastrup (2004), são caracterizadas como a cognição inventiva. Para a autora, a invenção é a 

potência que a cognição tem de discernir de si mesma, e a partir dessa perspectiva, que diz 

respeito, sobretudo, a ideia de invenção de problemas, a experiência de problematização, a criar 

condições para que a experiência aconteça. Isso só é possível quando conseguimos entender a 

atividade de ensino com uma atividade de experiência, pois a aprendizagem inventiva é a 

aprendizagem cotidiana, no qual inventamos e encontramos soluções de problemas. 

Para não tornar a oficina enfadonha, tendo em vista que alguns participantes não 

apresentavam tanta desenvoltura em matemática e não estavam acostumados, ainda, a 

programarem, foram desafiados pela pesquisadora a criarem animações utilizando tudo o que 

já havíamos aprendido até aquele momento. As Figura 21, Figura 22 e Figura 23 estão 

representando a feitura dessas animações. 

Figura 21 - Alunos realizando suas criações durante a segunda oficina. 

 
Fonte: Autora, 2017. 
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Figura 22 - Alunos realizando suas criações durante a segunda oficina com a ferramenta de 

desenho, disponibilizada no Scratch. 

 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Figura 23 - Aluno realizando suas criações durante a segunda oficina com a ferramenta de 

desenho, disponibilizada no Scratch. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Para a surpresa da pesquisadora, alguns participantes exploraram a ferramenta de 

desenho, que é disponibilizada pelo Scratch. Eles demonstraram cooperativismo ao ajudarem 

seus colegas, autonomia ao agirem espontaneamente e a regerem a autossuficiência, o ouvir o 

outro, aceitando as opiniões díspares, e a criatividade ao terem criado algo diferente do 

orientado, tornando as animações até mais visualmente chamativas. Podemos compreender que 

além de (re)inventarem, se apropriam da calculadora proposta, no qual refletimos acerca da 

inclusão da criação da programação e do design, caracterizando a fluência digital. 
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De acordo com Resnick (2012), para Papert, as crianças deveriam ter a capacidade de 

projetar, criar e se expressar com os recursos tecnológicos, como jogos e animações. Ao invés 

de interagir com eles, elas deveriam aprender a programa-los, e nesse processo, “aprender 

habilidades importantes para resolver problemas e estratégias de design de projeto” (p.42), 

assim, se apropriarem dessas tecnologias, podendo ser associados ao conceito de fluência 

digital. Para ele, se alguém sabe utilizar a tecnologia, mas não consegue criar, pode ser 

associada a uma pessoa que sabe ler, mas não sabe escrever. O autor, ainda, reflete que as 

maiores barreiras para a fluência digital não são tecnológicas, mas cultural e educacional, pois 

não somos orientados a criarmos, mas apenas a utilizarmos as tecnologias digitais, e que para 

que seja possível haver mudanças neste sentido, é preciso que as pessoas sejam ensinadas a 

utilizarem a programação assim como utilizam os computadores em geral.  

Ainda neste encontro, a pesquisadora compartilhou os kits de robótica com peças 

eletrônicas, representados na Figura 24, com os alunos para que houvesse uma familiarização. 

Foi apresentado para eles os jumpers (fios condutores), a placa microcontroladora UNO R3, os 

resistores, o cabo USB, os leds, o sensor ultrassônico, a protoboard, o módulo bluetooth e 

motores. 

Figura 24 – Kit de robótica com componentes eletrônicos 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

A pesquisadora apenas mostrou o kit para eles, neste momento ela não explicou a 

funcionalidade de cada peça, mas comunicou que com ele seria possível criar diversos 

protótipos robóticos, pois seus componentes são versáteis, possibilitando um mundo de 

criações, limitadas apenas pela imaginação. 
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Ao finalizar este encontro, a pesquisadora realizou uma entrevista com os participantes, 

com o intuito de receber um retorno acerca do que estavam compreendendo sobre os encontros 

e se/como ela poderia mudar sua abordagem metodológica, indo ao encontro do que Vygotsky 

(1991) reflete, de que as necessidades das crianças devem ser entendidas. Ela sentiu curiosidade 

em saber se precisaria realizar alterações na metodologia porque se eles não estivessem 

gostando e nem conseguindo aprender com o que lhes fora proporcionado, ela deveria realizar 

esta mudança para atender melhor suas necessidades e evitar que houvessem desistências. A 

lógica de programação exige dedicação, e se os participantes não sentissem o desejo de ir em 

frente, a pesquisa seria prejudicada por não conseguir cumprir seus objetivos. 

Durante a entrevista, que pode ser consultada na íntegra no Apêndice C, a pesquisadora 

perguntou aos participantes se os encontros estavam sendo cansativos, e se eles estavam 

conseguindo aprender algo diferente com tudo o que já havia sido explorado. Eles responderam 

que as aulas estavam sendo legais e que estavam aprendendo a programar, podendo ser 

observado nesse trecho da entrevista, na fala do Mário: “E como nós pode, tipo, programar 

alguma coisa. A gente pode pegar alguma coisa do computador, montar e fazer ele, tipo, andar, 

falar também. De tudo que tia ensinou a gente já aprendeu um bocado ”. Podemos refletir que 

os participantes estavam, além de gostando, percebendo que poderiam aplicar o que 

conseguiram aprender, observando outras funcionalidades acerca da linguagem que antes não 

tinham conhecimento, ou que nem imaginavam que poderiam realizar. Já sobre a metodologia 

da pesquisa, responderam que não seria preciso mudar.  

Também foram questionados se o que estavam aprendendo era semelhante ao cotidiano 

deles e a Marcela comentou com o Mário, gesticulando com as mãos e realizando movimento 

de andar, e fala: “eu ando, ando, ando e volto”. Como retorno acerca das suas expectativas para 

o decorrer dos encontros, eles foram diretos e comentaram sobre a robótica, como podemos 

observar neste trecho: 

Mário: Fazer O homem de aço.  

(Risos) 

Henrique: Bom, fazer ele andar, falar. 

Mário: Mas as nossas expectativas tá aí, em como fazer ele andar e falar, fazer alguma 

coisa. Tipo como eu assisto lá em casa, o turbo, aí tem muito tipo, briga de robô, aí 

sempre passa, sabe? Aí nós vamos fazer ele andar, sabe? Brigar. Mas só que eu acho 

um pouquinho complicado. 

Pesquisadora: Mas então as expectativas de vocês são boas para a parte de robótica. 

Todos: É. 

Mário: É melhor isso do que ficar colocando o gatinho pra andar. 

Henrique: Eu acho que é melhor do que fazer Scratch.  

(Trecho retirado da entrevista realizada com os participantes da pesquisa, 2017) 

 



78 
 

Já sobre o que eles acreditavam sobre a melhoria no aprendizado, podemos observar em 

suas falas, do trecho a seguir, que estão progredindo: 

 
Pesquisadora: E o que vocês acham do aprendizado de vocês, tá fluindo alguma coisa? 

Todos: Sim. 

Mário: Eu avancei muito. 

Pesquisadora: Vocês acham que conseguiram pensar de forma mais rápida?  

Todos: Sim. 

Mário: Sim, a gente aprendeu muito a mexer em computador, essas coisas. Como tem 

muita gente aqui que nem Henrique, que nunca mexeu.  

(Risos) 

Henrique: Mexi não, sou nem você.  

(Risos) 

Henrique: Bem, deu pra pensar mais ligeiro, né? Tamo progredindo. 

(Trecho retirado da entrevista realizada com os participantes da pesquisa, 2017) 

 

Ao serem questionados acerca do que pensaram ao terem contato com kit de robótica 

com as peças eletrônicas apresentado a eles, podemos refletir mediante o seguinte trecho que 

ficaram encantados e assustados com a quantidade de materiais diferentes a tudo o que viram: 

Henrique: Pela aparência assim, todo mundo acha assim que vai ser um pouco 

complicado, mas... 

Pesquisadora: E quando eu mostrei os kits pra vocês? 

Mário: É, o kit era massa, aí deu uma fortalecida pra nós tentar avançar a frente 

Henrique: Eu não sei de nada, sei de nada. 

Pesquisadora: Não sabe de nada, Henrique? 

Henrique: É porque tem muitos fios pra encaixar um no outro. 

(Trecho retirado da entrevista realizada com os participantes da pesquisa, 2017) 

 

Podemos observar que os participantes não sabiam o que iria acontecer, e o medo do 

desconhecido foi evidente, entretanto tiveram a coragem de enfrenta-lo e o desejo de aprender 

a aprender sobre o novo, além de terem gostado de criar, e possuírem objetivos, como o de 

compreender e tornar palpável o que haviam aprendido. 

Ao analisar a entrevista pelo Iramuteq, podemos perceber, no que diz respeito ao método 

da nuvem de palavras, podendo ser consultada na Figura 25, que ocorreu o agrupamento e 

organização gráfica das palavras em função da sua frequência de repetição, possibilitando 

rápida identificação das palavras-chave do corpus. É possível observar entre as palavras que 

obtiveram maior frequência: andar, falar, aprender, computador, muito e legal. 

Já na análise de similitude, seu resultado traz indicações da conexidade entre as palavras 

que se repetiram com maior frequência, auxiliando na identificação da estrutura, representada 

pela Figura 26. A partir da representação gráfica, percebe-se que ocorreu um leque semântico 

de palavras mais frequentes, no qual podemos destacar: andar, coisa, aprender, legal e 

computador. 
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Figura 25 – Imagem que representa a nuvem de palavras, criada através do Iramuteq, acerca 

da primeira entrevista realizada com os participantes. 

 
Fonte: Autora, 2018. 

 

Figura 26 – Imagem que representa a análise de similitude criada através do Iramuteq, acerca 

da primeira entrevista realizada com os participantes. 

 
Fonte: Autora, 2018. 
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 Ao analisar as imagens e as palavras que se repetiram com maior frequência, podemos 

observar que os participantes, possivelmente, estavam mais interessados na questão de 

locomoção e de comunicação, tanto no Scratch quanto em suas expectativas acerca da robótica. 

Aqui percebemos o quão as questões corriqueiras e de vivências estão envoltas as expectativas 

dos participantes. Falar e andar são ações que eles realizam no cotidiano, como também, 

podemos compreender o prazer e o desejo em realizarem mais ações com o computador, que se 

tornou, na oficina, o que o Vygotsky (1991) chama a atenção, um objeto do brincar. 

    

5.5.3 O terceiro encontro: o quiz matemático 

 

No dia 07 de novembro de 2017, iniciamos o terceiro encontro com a criação de um 

quiz matemático (aplicação envolvendo perguntas e respostas), representado na Figura 27, no 

qual o programa deveria exibir números e operações aleatórios para o usuário, que deveria 

inserir uma resposta. Nesta programação, assim como na calculadora, precisávamos de dois 

números para que fosse possível efetuar as operações, ou seja, três variáveis distintas. Durante 

a apresentação, o personagem deveria mostrar uma mensagem de boas-vindas aos jogadores e 

sortear os números, então o usuário digitaria a resposta e, caso estivesse correta, o sistema 

deveria adicionar 10 pontos e passar para a próxima pergunta, caso não, a implementação 

deveria avisar que a resposta estava incorreta e informar a correta. Todas as respostas corretas 

deveriam ser armazenadas para uma pontuação final de acertos. 

Figura 27 – Imagem referente a aplicação do quiz matemático 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Como os participantes não tinham onde praticar os comandos, a pesquisadora optou por 

um método de reforço, uma forma de aprendizado e de fixação, e sabendo das dificuldades que 
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demonstravam, ela se propôs a criar um tutorial com todas as aplicações já realizadas e com o 

passo a passo, para que tivessem como estudar e compreendessem os comandos. 

Ao iniciarem o fazer do quiz, aparentemente o Mário havia ficado triste em um canto da 

sala, então a pesquisadora conversou com ele com o intuito de apaziguar qualquer tipo de 

constrangimento que tivesse sofrido, e o mesmo comentou que não iria conseguir realizar a 

atividade. Ou seja, houve uma frustração, mas a pesquisadora interveio e comunicou que iria 

ajudá-lo e que não precisava se envergonhar por sentir dificuldade. Após esta conversa, o 

participante retornou para realizar sua atividade.  

O intuito de realizar esta aplicação com eles foi para trabalharmos números aleatórios e 

apresentar outras maneiras de utilizar controles condicionais, como o Se algo for verdadeiro, 

então realize determinada ação, caso não, a descarte e obtenha a outra resposta. 

Os participantes demonstraram um ponto antes não observado, a pressa em querer ver a 

animação funcionando, e isso acabou gerando alguns desconfortos para eles, pois acabaram 

pedindo o auxílio da pesquisadora. Ela explicou para eles que a programação é uma tarefa 

algorítmica, e a mente deve ser acostumada a criar um algoritmo para a resolução de tarefas, e 

isso só seria possível através da prática, e a pressa não seria uma amiga naquele momento. 

Finalizamos este encontro às 16h45min, entretanto, o Mário, o Henrique e o Francisco 

pediram para ficarem até mais tarde. O Mário questionou a pesquisadora se a sala seria fechada 

naquele momento, ela respondeu que não, pois iria realizar algumas atualizações em outra 

máquina, e ele pediu para que ficassem até o momento de saída, pois queriam praticar. Esta 

frase do Mário deu ânimo à pesquisadora, pois além de ter havido uma desistência neste dia, 

ele conseguiu lidar com a frustração e superou os obstáculos gerados pela dificuldade do quiz, 

nos permitindo perceber o desenvolvimento da capacidade de resiliência. 

Podemos constatar que os participantes estavam começando a ter interesse pela 

programação, sendo que no encontro passado, o próprio Mário havia comentado que o Scratch 

era chato e que até então estava magoado por acreditar que não conseguiria realizar o exercício 

deste dia. 

A atualização do sistema da máquina foi concluída às 17h40min, e foi solicitado aos 

meninos para que desligassem os computadores, pois já era tarde, entretanto, pediram para que 

continuássemos. Mas como já havia passado do horário previsto, foi acertado que para o 

próximo encontro eles deveriam conversar com seus responsáveis para que pudessem 

permanecer até mais tarde no laboratório. 
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5.5.4 O quarto encontro 

 

No dia 14 de novembro de 2017, ao chegar na escola, a diretora informou a pesquisadora 

que o laboratório já se encontrava com Internet. Como o laboratório de informática não estava 

em rede, a pesquisadora havia dispensado a utilização da ferramenta Code.org, entretanto, com 

esta notícia, ela foi repensada para ser utilizada pelos participantes, para que eles aprendessem 

sobre outra linguagem lúdica. 

A pesquisadora iniciou o quarto encontro às 15h e apresentou para eles a ferramenta 

Code.org. Infelizmente o site é pesado, pois utiliza recursos de gráficos e imagens com muitos 

pixels, e a Internet do laboratório não suportou muitos acessos simultâneos. Conseguimos 

acessar em apenas três computadores, e quando passávamos dessa quantidade, ou não 

conseguíamos acesso ao site ou não era possível visualizar as imagens. No Code.org todos os 

gráficos e imagens já se encontram prontos, em alta definição e é possível programar como se 

estivesse jogando. Como a pesquisadora percebeu que os alunos gostaram da ferramenta, 

forneceu 30 minutos para que eles aprendessem com A Hora do Código.  

 

5.5.4.1 A experiência com A Hora do Código 

 

Ao se deparar com o grupo composto por Henrique e Mário, a pesquisadora percebeu 

que estavam programando uma aplicação semelhante ao jogo Minecraft, representada pela 

Figura 28, e já estavam na segunda fase, mas com algumas dificuldades. Eles pediram 

orientação para aquele desafio, a pesquisadora comentou que era um desafio lógico e que eles 

deveriam encaixar uma determinada peça dentro da outra, e em menos de 10 minutos eles já 

estavam em uma fase, que nem a pesquisadora havia conseguido chegar. Podemos refletir que 

eles estavam conseguindo pensar de forma mais lógica. 

 

Figura 28 – Representatividade dos códigos para a segunda fase da aplicação semelhante ao 

jogo Minecraft, criados pelos Henrique e Mário. 

 
Fonte: Autora, 2017. 
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O Henrique desistiu de continuar com a programação do Minecraft e saiu de perto do 

Mário que acabou chegando na última fase, mas não conseguiu ir em frente, pois o sinal da 

Internet estava oscilando. A imagem do Mário programando pode ser consultada na Figura 29. 

Figura 29 – Aluno realizando a programação para o jogo Minecraft 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Podemos perceber que A Hora do Código, do Code.org, trouxe importantes implicações 

na maneira do aprender, pois foi perceptível o desenvolvimento do pensamento lógico e da 

capacidade de compreensão, refletindo em uma maior competência na concentração e na 

resolução de situações complexas, possibilitando o brincar com artefatos digitais como uma 

maneira de potencializar o imaginário, gerando novas formas de interação. 

 

5.5.4.2 A animação inspirada no filme Moana – Um mar de aventuras 

 

Após passados os 30 minutos para A Hora do Código, a pesquisadora questionou os 

participantes se acreditavam que conseguiriam criar alguma animação sozinhos, e todos falaram 

que não, mas ao ver o desenvolvimento deles, era perceptível que conseguiriam ir mais além 

do que acreditavam, então os indagou: “como não? Olha o que vocês fizeram até agora. Vocês 

conseguiram chegar em um lugar mais alto do que imaginei. Eu ajudo vocês. O que vocês 

gostariam de desenvolver?”, e todos permaneceram em silêncio.  

Tendo em vista que os participantes eram crianças e que no início de 2017 havia estreado 

uma animação da Disney mundialmente famosa, Moana – Um mar de aventuras, a pesquisadora 

os perguntou se a conheciam e gritaram que sim. Ela pediu que eles fizessem um grande grupo 

e fossem discutir sobre um jogo com os personagens do filme, o que eles queriam, como o 
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criariam, e tiveram 20 minutos para esta pequena reunião. Neste tempo, a pesquisadora realizou 

o download de algumas imagens sobre o filme e trabalhou nelas, recortando e retirando o fundo 

branco, para que ficassem mais interessantes. 

Passados os 20 minutos, ela os chamou e eles forneceram várias ideias, e uma delas, a 

mais viável para o tempo que tínhamos, foi a de criarmos um jogo onde a Moana iria ganhar 

pontos a cada coração de Tefiti que tocasse nela, e iria perder caso algum Kakamora (uma tribo 

formada por cocos) a atingisse. Para idealizarmos melhor o projeto, e a Magda, ouvindo os 

colegas, desenhou em um papel como seria a nossa animação, representada na Figura 30. A 

Moana iria andar para a esquerda e para a direita, o coração e os Kakamora iriam realizar o 

movimento de cair da tela, ela teria que tocar nos corações e desviar dos Kakamora. A 

pesquisadora colocou as imagens prontas nos computadores e os participantes foram iniciar 

suas animações. 

Figura 30 – Desenho esquematizado do jogo, que foi idealizado pelos participantes e 

desenhado pela Magda. 

 
Fonte: A imagem foi desenhada pela participante Magda, 2017. 

 

Os participantes foram criando e surgiu uma dúvida, a de como retirar os pontos quando 

os Kakamora tocassem na Moana. A pesquisadora então comentou: “para pontuar, vocês 

tiveram que adicionar 1 ponto, então para retirar, o que devem fazer? ”, e o Henrique já 

imaginou como seria e comentou: “seria diminuir 1, mas como? 1 menos o quê? ”, neste 

momento a pesquisadora os indagou sobre a existência de números positivos e negativos, e que 

na matemática, se temos o número 2 positivo e queremos diminuir 1 desse montante, realizamos 

a operação 2 - 1, e eles continuaram sem entender. A pesquisadora continuou explicando de 

maneira mais entendível que se para ganhar 1 ponto eles deveriam inserir o número 1, para 

perder, eles precisariam retirá-lo, e então o Mário conseguiu entender que, se a variável 
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estivesse com algum número, ela precisaria deste número subtraído pelo número 1. Ou seja, 

eles conseguiram entender que deveriam colocar o número 1 de forma negativa ao invés de 1 

positivo, que este -1 iria tirar 1 ponto da Moana sempre que ela tocasse em um Kakamora. 

Para a programação da personagem principal, a Moana, os participantes utilizaram 

comandos ensinados nos encontros passados, como os de estrutura de repetição, o pare todos, 

o Se e o Se então, a criação da variável Pontos, movimentação, sensores de direção e operadores 

lógicos, já para os outros personagens, tiveram que fazer uso, além de quase todos os comandos 

utilizados na Moana, números aleatórios e o plano cartesiano, pois eles deveriam descer pelo 

eixo y. 

A pesquisadora indagou se conheciam o plano cartesiano, e responderam que não. Então 

ela explicou que o plano cartesiano é importante para que consigamos entender e visualizar a 

localização das coisas no espaço. Comentou, ainda, que ele é composto por dois eixos, 

chamados x e y, onde o x se encontrava na linha horizontal e o y na vertical.  Com o auxílio e 

orientações da pesquisadora em alguns comandos, como os dos Krakamora, eles conseguiram 

criar. 

Neste jogo, representado pela Figura 31, eles utilizaram tudo o que foi ensinado, os 

blocos movimento, eventos, aparência, controle, sensores, variáveis e operações, além de 

inserirem mais de um ator e o pano de fundo. 

Figura 31 – Representação do jogo baseado no filme Moana.14 

 
Fonte: Autora, 2017. 

                                                           
14A imagem da personagem Moana está disponível em: < http://www.stickpng.com/cat/at-the -

movies/cartoons/moana?page=1 >. As imagens dos personagens Krakamora estão disponíveis no site Pinterest, 

em:< https://br.pinterest.com/pin/333970128608377927/?lp=true >. A imagem relaciona ao coração de Tefiti está 

disponível no site Pinterest, em: < https://br.pinterest.com/pin/252342385354445405/ >. A imagem do plano de 

fundo está disponível no site Observatório do cinema, em: < 
https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/noticias/2016/06/moana-um-mar-de-aventuras-no-novo-poster-da-

animacao-da-disney >. 
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Com esta iniciativa deles, conseguimos perceber a força do trabalho em equipe, a 

criatividade aflorada, o cooperativismo, a autonomia e o pensamento lógico desenvolvido por 

estas crianças no decorrer de quatro encontros.  

Ao serem colocados a prova, para decidirem em conjunto sobre a realização de uma 

animação, os participantes conseguiram visualizar e esquematizar como o jogo deveria ser 

representado, e mesmo sem saberem, discutiram e nos remeteram a questões de design e de 

interação humano-computador através dos princípios de Gestalt15, bem como, pensaram em três 

tipos de ações para os atores. A Moana deveria ganhar ou perder pontos e se locomover para a 

esquerda e direita, e o coração e os cocos iriam se mover no sentido vertical, onde o primeiro 

adicionaria e o segundo retiraria os pontos da personagem principal. Trabalharam em conjunto 

e ajudaram os colegas que tiveram maiores dificuldades, caracterizando o cooperativismo, além 

de terem atuado como humanos autônomos, pois possuíram autogoverno e liberdade para 

realizarem suas escolhas. 

Podemos refletir, junto com Leitão (2010), que o brincar com artefatos digitais 

potencializou o imaginário, possibilizando a cooperação e autonomia, além de assegurar as 

peculiaridades dos participantes na construção do conhecimento. 

Os participantes, ainda, conseguiram demonstrar um raciocínio lógico voltado ao 

ambiente computacional mais expressivo do que a pesquisadora havia esperado, pois desde o 

projeto desenhado desenvolveram uma linha robusta de raciocínio, onde foram objetivos 

mediante o resultado final. Eles concluíram a animação às 17h38min, e o Mário, o Henrique e 

o Francisco pediram novamente para ficarem até mais tarde para praticarem, e ficamos até às 

18h. 

 

5.5.5 O quinto encontro 

 

No dia 21 de novembro de 2017, iniciamos o quinto encontro, no qual os participantes 

foram apresentados ao kit robótico com componentes eletrônicos, como as placas UNO R3, os 

jumpers, o sensor de distância, os motores, a protoboard, os resistores e os leds. A pesquisadora 

apresentou todos os periféricos, suas funcionalidades, e explicou sobre qual linguagem de 

programação utilizaríamos.  

Como não tínhamos projetor ou lousa, e a linguagem a ser aprendida tem seu corpo 

escrito na língua inglesa, a pesquisadora escreveu em folhas de caderno que foram coladas na 

                                                           
15Na interação humano-computador, os princípios de Gestalt são aplicados ao design e se dividem em 06 (seis): 

proximidade, boa continuidade, simetria, similaridade, destino comum e fecho. 
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parede, representadas na Figura 32, palavras-chave como robótica, linguagem C, Arduino, e 

alguns comandos como: void ( ), { }, loop ( ), pinMode ( ), output, digitalWrite ( );, HIGH e 

delay ( );. Aparentemente os participantes ficaram assustados, pois suas expressões faciais eram 

de espanto, mas a pesquisadora os tranquilizou e comunicou que seria fácil e eles conseguiriam 

aprender. 

Figura 32 – Imagem que representa os códigos escritos e fixados na parede 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

A pesquisadora iniciou a explicação de cada palavra escrita nos papéis, e todos 

permaneceram atentos. Ela perguntou, inicialmente, se eles sabiam o que era robótica e, por 

unanimidade, falaram que seria um robô que deveria andar e falar. Então ela explicou que a 

robótica não era apenas aquilo, que o próprio celular deles era um tipo de robô, e isso reflete 

como a palavra robótica já está entranhada na sociedade como se fosse apenas um robô 

humanoide. 

Para a surpresa da pesquisadora, o Abraão, que havia desistido, voltou para a oficina, e 

isso a instigou a chamar mais atenção dos participantes.  

 

5.5.5.1 Protótipo robótico: Colocando um led para acender  

 

A pesquisadora pediu que eles abrissem o programa Arduino e que digitassem o 

comando pinMode(10, OUTPUT); dentro do void setup, e o comando digitalWrite(10, HIGH); 

dentro do void loop, que podem ser consultados na Figura 33. Ela explicou para eles que se 
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quisermos que o led acenda, então devemos solicitar que toda a carga de energia seja disparada, 

e se quisermos que ele apague, temos que determinar que ele retire toda a carga elétrica do led, 

e era isso o que estes comandos estavam realizando. 

Figura 33 – Imagem que representa o código em linguagem C, para acender um led no 

programa Arduíno. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Com o auxílio do programa Fritzing, a pesquisadora criou e entregou um esquema de 

circuitos para que os participantes tivessem uma noção melhor dos encaixes. Neste esquema, 

representado na Figura 34, estavam a protoboard, o resistor, os jumpers e o led.  

 

Figura 34 – Representação do esquema para acender um led. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

A pesquisadora iniciou a explicação acerca dos componentes eletrônicos, e esclareceu 

que a protoboard é uma placa com uma matriz de contatos que permite a construção de circuitos 

com rapidez e segurança, nos permitindo conectar a ela uma série de dispositivos e 

componentes eletrônicos como circuitos, capacitores, resistores, jumpers, entre outros. Ela 

explicou que os resistores são dispositivos com a finalidade de limitar a corrente elétrica em 
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um circuito, e que o nosso serviria para não queimarmos o led, e mencionou que ele é a luzinha, 

os jumpers são condutores utilizados para conectarem dois pontos do nosso circuito, entre a 

placa UNO R3 e a protoboard, que existem alguns tipos de cabos como o macho-macho, o 

macho-fêmea e o fêmea-fêmea (essas definições os levaram aos risos), e, por fim, a placa UNO 

R3, que é uma placa microcontroladora. 

Ao conseguirem que o led acendesse, os participantes aparentemente, ficaram 

extasiados, pois haviam realizado uma atividade de abstração dos códigos que estavam no 

computador para algo palpável, real.  

Acerca da placa, a pesquisadora explicou alguns de seus componentes que seriam 

utilizados por eles, como as conexões de alimentação pela conexão USB ou por uma fonte 

externa, os conectores para conexão de shields e módulos, e os pinos de entradas e saídas 

digitais e analógicas. 

 

5.5.5.2 Protótipo robótico: Criando um farol 

 

Após conseguirem construir e programar (com a ajuda da pesquisadora), iniciamos 

outro projeto, o de um farol, que tem seu esquema representado na Figura 35 e o seu código 

fonte na Figura 36. Neste, a luz verde deveria acender, esperar 2 segundos e apagar, então a 

amarela deveria acender, esperar 2 segundos e apagar, a vermelha deveria acender, esperar os 

2 segundos, apagar e a verde voltar a acender, e assim por diante. Para esta programação, os 

participantes foram apresentados aos comandos pinMode (x, LOW);, e ao delay ( );. A 

pesquisadora os informou que o comando LOW seria usado para retirar toda a energia enviada 

para o led e o delay ( ) iria controlar o tempo para que o led ficasse aceso e apagado. A 

construção do circuito pelos alunos pode ser observada na Figura 37. 

Figura 35 - Representação do esquema para o farol 

 
Fonte: Autora, 2017. 
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Figura 36 – Imagem que representa o código fonte utilizado para o farol 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Figura 37 – Participantes montando o circuito do farol 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Após a entrega do esquema, a pesquisadora os orientou acerca da programação. O 

Abraão estava com dificuldade em criar o dele, e quando conseguiu falou: “massa”. E esta 

palavra deixou claro que ele estava gostando. Este participante e o seu grupo foram inserindo 
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mais leds na protoboard e conseguiram programar para que eles piscassem. Eles criaram um 

pequeno circuito, onde além de acender e apagar, os leds piscavam, pois perceberam que ao 

modificarem a função delay ( ); , iriam aderir a um intervalo de tempo maior ou menor, havendo 

uma pausa entre um led e outro. O código fonte criado pelo grupo do Abraão, Henrique e Moisés 

pode ser conferido na Figura 38. 

Figura 38 – Imagem que representa o código fonte modificado pelo grupo composto por 

Abraão, Henrique e Moisés. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

A construção do protótipo robótico está associada ao brincar e a ludicidade, pois o objeto 

se tornou um artefato, e o brincar um motivador, criando situações prazerosas, e implicando em 

tomadas de decisão (VYGOTSKY, 1991), no qual a criatividade emergiu como cognição 

inventiva, mediada pelas experiências (KASTRUP, 2004) das linguagens Scratch e C, através 

da robótica, num contexto de aprendizado e de prazer, caracterizando a forma de criação em 

relação ao que viram. 

Ao final deste encontro, foi possível observar a cumplicidade que foi surgindo no 

decorrer do dia, e a cooperação envolvida entre eles.  Apesar de terem permanecido uma parte 

significante do tempo em silêncio por estarem concentrados, estudando o esquema e montando 

o protótipo, eles não despertaram o sentimento da competitividade, pois ao sentirem 

dificuldades, já não consultavam mais a pesquisadora, mas os colegas, gerando um ciclo de 

construção cognitiva. Concluímos esta oficina às 17 horas e 35 minutos e novamente, o Mário, 

o Henrique e o Francisco pediram para ficar praticando.  
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5.5.6 O sexto encontro 

 

No dia 28 de novembro de 2017, iniciamos o sexto encontro explorando as peças do kit 

de robótica da LEGO e um circuito de leds comandados por bluetooth. A pesquisadora 

apresentou para os participantes um escorpião e um carro seguidor de linha, aparentemente eles 

ficaram encantados. Assim que os viu, o Henrique gritou: “a gente vai fazer iiiissoo? É sério, 

tia? Olha, Magda o que a gente vai fazer”. 

A pesquisadora comentou que eles realizariam montagens com os kits, mas não naquele 

momento, e apresentou para eles as ações programadas para o que o escorpião e o carro se 

movessem, e a Magda ficou com medo do escorpião. A reação dos participantes foi inapagável, 

pois aparentemente ficaram extasiados com o que estavam olhando.  

 

5.5.6.1 O circuito de leds comandados por bluetooth 

 

Após a exibição dos kits LEGO para as crianças, elas foram apresentadas ao projeto de 

circuito de leds que acendiam por comandos via bluetooth. Por saber que eles não teriam como 

realizar as práticas antes dos encontros, a pesquisadora reforçou os comandos do encontro 

passado. A decisão em inserir a tecnologia bluetooth nos projetos surgiu por ela ser algo 

presente no cotidiano, para transferir arquivos de um dispositivo para outro, sendo uma forma 

barata e eficiente de enviar e receber dados remotos. 

Ao iniciarmos o circuito, os participantes receberam o código já pronto, pois deveriam 

apenas resolver alguns desafios propostos pela pesquisadora, no qual o alterariam, e um 

esquema para a montagem, representado pela Figura 39.  

 

Figura 39 – Esquema que representa a montagem do circuito de leds comandado pelo módulo 

bluetooth. 

 
Fonte: Autora, 2017. 
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Durante a montagem, eles deveriam inserir o primeiro led, depois o segundo, o terceiro 

e o quarto com ajuda da pesquisadora, já o restante deveriam concluir sozinhos, pois seriam ao 

todo 12 leds, entretanto, os participantes não conseguiram realizar a montagem completa. A 

pesquisadora os questionou sobre o motivo de não estarem conseguindo, e o Mário informou 

que aquilo era muito difícil para eles, então foram ajudados, mas mesmo assim não conseguiram 

concluir. Nesta ação, conseguimos identificar que os participantes tiveram dificuldades por isto 

ter sido imposto a eles, o brincar havia sido descaracterizado e o prazer passou a não existir. 

Como eles vinham de uma boa sequência no aprendizado, a pesquisadora havia 

considerado que iriam conseguir cumprir desafios mais difíceis. Eles demoraram 

aproximadamente 1 hora e meia realizando a montagem, e isto causou uma frustração na 

pesquisadora, a de que não estava conseguindo ensinar para aprender. Os participantes 

demonstravam tanta dificuldade que acabaram desistiram da construção, e encerramos o 

encontro às 17 horas. 

 

5.5.7 O sétimo encontro 

 

No dia 05 de dezembro de 2017 iniciamos o nosso sétimo encontro, e a pesquisadora 

levou o circuito de leds do encontro passado montado e funcionando. Ela explicou para eles o 

passo a passo do que ele seria capaz de realizar, demonstrando como funcionava o módulo 

bluetooth e sua conexão com o celular. A decisão de não levar o projeto para que fosse 

explicado com mais calma e para que tentassem novamente, foi porque eles também 

apresentaram frustração com a complexidade do circuito, além de sair do cronograma de 

atividades da escola, pois já estávamos próximos ao final do ano letivo. 

A pesquisadora levou para este encontro dois robôs, sendo uma aranha e um carro já 

montados, e apresentou para eles as peças mais importantes do kit que iríamos utilizar, como o 

bloco EV3, os motores, os sensores, e a lista de elementos que serviriam como peças de encaixe.  

Foi explicado para os alunos que o maior bloco do kit, o EV3 Bric, que está representado 

na Figura 40, é a peça mais importante, pois nele são realizadas todas as conexões e é o 

responsável por armazenar a programação e coordenar as ações do robô, assemelhando-se ao 

cérebro humano. Neste bloco podemos encontrar as portas de entrada, representadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4, que são utilizadas para conectá-lo aos sensores; a porta para mini USB, que 

é utilizada para conectá-lo a um computador; as portas de saída, representadas pelas letras A, 

B, C e D, que são utilizadas para conectá-lo aos motores; além do autofalante, do porta cartão 

SD e da porta Host USB, utilizada para adicionar um aparelho para conexão de rede sem fio. 
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Figura 40 – Imagem que representa o bloco EV3 Bric, centro de controle e de energia para o 

robô 

 
Fonte: Imagem retirada do Guia do usuário LEGO MINDSTORMS EV3, p.4, 2013. 

 

Acerca dos sensores, foram apresentados o sensor de cor, que é responsável por detectar 

a cor ou a intensidade da luz; o sensor de toque, sensitivo quando o botão vermelho do sensor 

é pressionado e liberado; o sensor infravermelho, utilizado como modo de proximidade e é um 

sensor capaz de detectar a luz infravermelha refletida em objetos; o controle remoto 

infravermelho, que permite controlar o robô a partir de comandos operacionados em suas teclas; 

e os motores grande e médio para coordenarem as ações relacionadas a movimentos do robô. 

Todas as peças estão representadas na Figura 41, em ordem sequencial ao escrito acima. 

 

Figura 41 – Imagem que representa alguns sensores e motores do kit LEGO EV3, que foram 

utilizados na pesquisa. 

 

 
Fonte: Imagens retiradas do Guia do usuário LEGO MINDSTORMS EV3, p.4, 2013. 

  

 

5.5.7.1 O carrinho e a aranha robóticos: soltando a imaginação 

 

Após as apresentações do kit, a pesquisadora pediu que os alunos clicassem no ícone do 

programa LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition, e após o programa ser aberto, 

procurassem um botão semelhante ao sinal de adição e pressionassem o botão esquerdo do 
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mouse nele para iniciarem uma nova aplicação. A medida em que explorávamos o programa, 

foram sendo apresentados os blocos, como os de ação, de fluxo, e de sensores, para que os 

alunos conseguissem criar uma familiaridade com o formato dos blocos, e iniciamos a 

programação do carro.  

Ao serem questionados sobre quantos motores enxergavam no carro, eles observaram e 

responderam que dois, então lhes foi indagado sobre qual bloco eles deveriam puxar para que 

os dois motores conseguissem produzir a força de locomoção, e o Mário respondeu: “o que tem 

dois”. Então a pesquisadora pediu que eles puxaram este bloco, representado na Figura 42, e 

que testassem a programação do carro clicando no botão verde semelhante ao play, o carro 

andou uma rotação para frente e eles gritaram espantados. A pesquisadora os questionou: 

“vocês viram que ele andou pouco? Que foi apenas um giro? Isso aconteceu pois no nosso 

bloco, o robô entende que ele deve andar uma vez para frente. Se quisermos que o carro ande 

mais, onde mudaremos?”, o Francisco e a Magda responderam: “onde tem o 1”. Eles foram 

orientados a substituírem o número 1 pelo 5, clicassem novamente no play da programação, e 

dessa vez o carro andou 5 rotações. 

 

Figura 42 – Imagem que representa o comando de uma rotação para frente, conectadas as 

portas de saída B e C. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Observando que o carro andava pouco, o Mário perguntou: “tia, e ele só anda pra 

frente?”, e a pesquisadora respondeu que ele andava para frente, para trás e também realizava 

curvas. Ela pediu que eles utilizassem um bloco igual ao de andar para frente, e que deveriam 

mudar a numeração da setinha para que o robô conseguisse realizar curvas. A pesquisadora 

pediu que eles mudassem o valor que era igual a 0 para 90, e com este comando, conseguiram 

que o carro andasse e realizasse uma curva de um ângulo reto. Podemos observar os 

participantes realizando estas ações na Figura 43. 
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Figura 43 – Imagem que representa os participantes realizando as programações 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Após aprenderem mais sobre a programação e como se dava o funcionamento dos 

motores, a pesquisadora apresentou o robô aranha, podendo ser observado na Figura 44, e nele 

existia um sensor de proximidade representando seus olhos, que deveria desviar de obstáculos. 

A pesquisadora foi criando a programação com eles, e foi falando no decorrer da feitura que 

havíamos utilizado códigos já vistos no Scratch e no programa Arduino, como o loop e o switch, 

e que basicamente, nosso programa realizava as ações: ande, se vir um obstáculo desvie, caso 

não, continue andando. 

Figura 44 – Imagem que representa a aranha, montada com peças do kit LEGO EV3. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Os participantes responderam bem à programação que viram e conseguiram construir 

sem que precisassem de muita ajuda da pesquisadora, apenas para os primeiros passos, e após 

conseguirem, foram deixados livres para criarem o que eles quisessem. O início do código, seu 

autor e ele pronto, podem ser consultados respectivamente na Figura 45, Figura 46 e Figura 47. 
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Figura 45 – Imagem que representa o início do código da aranha, criado pelo participante 

Mário. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Figura 46 – Imagem que representa o participante Mário criando. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Figura 47 – Imagem que representa o código completo. 

 
Fonte: Autora, 2017. 
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Podemos perceber que apesar desta ser uma linguagem nova, eles conseguiram manter 

o raciocínio lógico trabalhado desde o primeiro encontro e com diversas tentativas e erros, 

conseguiram realizar a programação para que o robô desenvolvesse o que haviam planejado.  

Após estas ações, as crianças foram divididas em dois grupos. Os participantes que 

ficaram com o carro o remonta-lo, podendo ser consultado na Figura 48 e Figura 49, montaram 

e colocaram nele duas garras, asas, e conseguiram programa-lo para que ele andasse e realizasse 

alguns giros, aparentando um satélite em órbita, giros sem muito sentido. Eles colocaram o 

sensor de proximidade para que quando chegassem próximos ao carro, ele fosse para outra 

direção. Já o grupo que ficou com a aranha, conseguiu programa-la para que ela andasse para 

frente por 5 vezes, girasse e andasse para frente novamente (um loop infinito), mas sem o sensor 

de distância.  

Figura 48 – Imagem que representa os participantes remontando o carro. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Figura 49 – Imagem que representa o carro com outra garra e se movimentando em círculos. 

 
Fonte: Autora, 2017. 
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Ao fim do nosso encontro, a pesquisadora pediu que eles escolhessem algo que 

quisessem para montar para o próximo encontro, e escolheram um carro TRACK3R e uma 

cobra R3PTAR que apareciam no programa da LEGO, que podem ser consultados na Figura 

50. Não é possível afirmar se a escolha dos participantes foi dada pela imagem já projetada no 

programa, ou se eles realmente queriam aquele tipo de montagem, mas a escolha partiu deles, 

e a pesquisadora não se viu no direito de mudar suas escolhas. Nossa oficina acabou por volta 

das 17:30 horas. 

 

Figura 50 – Imagem que representa a tela inicial do programa LEGO, onde estão os tutoriais 

dos robôs TRACK3R e R3PTAR. 

 
Fonte: Imagem retirada pela autora, da tela inicial do programa LEGO MINDSTORM EV3, 2017. 

 

 

5.5.8 O oitavo encontro 

 

No dia 15 de dezembro de 2017, iniciamos o oitavo encontro e as montagens do carro e 

da cobra. Formamos dois grupos para que cada um fosse responsável por uma montagem, e esta 

foi a primeira vez que a pesquisadora os viu tão empolgados. 

 

5.5.8.1 As criações: soltando o imaginário parte I 

 

Antes de iniciarem as montagens, a pesquisadora mostrou os manuais disponibilizados 

pela LEGO para os participantes, para que fosse realizado o passo a passo sem muitas 

dificuldades, entretanto, requerente de muito tempo. Ela distribuiu os kits e foi orientando-os 

no que diz respeito ao formato das peças. O grupo responsável pela cobra estava empolgado, 

mas quase desistindo da montagem, porque para esta, eles deveriam utilizar praticamente todas 
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as peças do kit, e foi visível o olhar de frustração dos participantes, pois aparentemente, era 

algo que eles gostariam de ver concluído.  

Ao serem indagados pela pesquisadora acerca do motivo da escolha da montagem, não 

conseguiram explicar, entretanto, podemos refletir que esta escolha pôde ter partido por 

morarem em uma região sertaneja onde estes animais são preponderantes na fauna. Percebendo 

que os alunos estavam com receio de não conseguirem realizar a montagem, a pesquisadora 

ofereceu sua ajuda para que não desistissem do que queriam, mas que insistissem até 

conseguirem. 

O grupo responsável pela montagem do carro, que pode ser observado na Figura 51, 

estava mais tranquilo, e sua concentração era tanta que permaneceram em silêncio a maior parte 

do tempo. 

Figura 51 – Imagem que representa o grupo responsável pela montagem do carro em ação. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Aproximadamente às 17 horas e 30 minutos, a pesquisadora pediu para realizarmos o 

encerramento daquele dia, pois deveríamos concluir no dia seguinte em sua casa, porque a 

escola estaria fechada por ser um sábado. A maioria dos alunos foi embora, mas o Mário, o 

Francisco, o Henrique e a Magda pediram para permanecer, e a pesquisadora concedeu. A 

construção estava tão prazerosa que não vimos a hora passar, e quando percebemos, já passava 

das 19 horas, e ambos os grupos conseguiram concluir a metade do projeto. Finalizamos este 

encontro às 19:15, e marcamos para irmos para a casa da pesquisadora às 09 da manhã do outro 

dia.  
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5.5.9 O nono encontro: soltando o imaginário parte II 

 

No dia 16 de dezembro, iniciamos nosso nono encontro na casa da pesquisadora, os 

grupos voltaram para as suas montagens e novamente permaneceram concentrados, podendo 

ser consultados na Figura 52, Figura 53 e Figura 54. Por possuir um computador desktop e um 

notebook, a pesquisadora os colocou à disposição dos participantes, para que além de 

realizarem suas montagens com os tutoriais, conseguissem programar seus robôs.  

 

Figura 52 – Imagem que representa os participantes em ação 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Figura 53 – Imagem que representa os participantes em ação 

 
Fonte: Autora, 2017. 
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Figura 54 – Imagem que representa os participantes em ação 

 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

 

Ao final das montagens, o Mário, que estava com o grupo do carro, que pode ser 

consultado na Figura 55, programou para que ele andasse por cima de peças e destruísse alguns 

prédios que ele havia construído, além de ter utilizado, também, os códigos disponibilizados 

pelo programa da LEGO, onde conseguimos anexar e dar funcionalidade a garra, o martelo e o 

arremessador de bolas. A pesquisadora perguntou para ele qual o motivo, e respondeu que 

queria destruir aquilo. Ele ainda conseguiu que seu robô subisse uma rampa de 

aproximadamente 3 metros, e foi perceptível o sorriso em seu rosto, pois havia conseguido que 

seu carro fizesse o que ele queria. 

 

Figura 55 – Imagem que representa o Mário com o carro que havia acabado de ser montado. 
 

 
Fonte: Autora, 2017. 
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O grupo responsável pela cobra já estava desestimulado, pois ainda não tinham 

concluído, enquanto o outro já estava brincando com o robô. A pesquisadora então foi ajuda-

los e assim conseguiram concluir, e após o término da montagem, foram ajudados a programar 

para que a cobra andasse. Entretanto, já existe um programa pronto para ela no programa 

LEGO, e mesmo que os ensinasse, não conseguiriam aprender em pouco tempo, então a 

pesquisadora modificou o código do programa, retirou um fio da montagem e pediu que eles 

encontrassem os erros. Os alunos encontraram o erro na programação, que foi a retirada do 

bloco referente ao motor alocado no pescoço da cobra, mas não na montagem.  

Durante os testes, os participantes perceberam que mesmo com a montagem sendo 

realizada com o passo a passo do tutorial da LEGO, a cobra não conseguia se locomover. O 

grupo percebeu que a roda que estava no robô era pequena e não estava suportando o peso do 

motor e colocaram dois pneus médios, mas ela continuou sem se mover, pois a borracha acabou 

ficando grudada no bloco EV3 e não conseguia realizar o atrito necessário. Após algumas 

tentativas com diversos pneus, eles conseguiram compreender que deveriam colocar uma peça 

entre o pneu e o bloco EV3, para que eles não ficassem próximos, e assim conseguir realizar a 

locomoção adequada. A cobra pode ser observada na Figura 56. 

 

Figura 56 – Imagem que representa a cobra R3PTAR com as alterações realizadas pelos 

participantes. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Conseguimos perceber que os participantes não ficaram presos aos tutoriais, sejam os 

de montagens ou os de programação, eles foram além e por conta própria decidiram que iriam 
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criar. O grupo que ficou responsável pelo carro não se deixou levar apenas pela programação 

já pronta, eles criaram a deles e ainda conseguiram conectá-lo ao controle remoto do kit, para 

que eles tivessem ainda mais autonomia sobre o robô. Já o grupo responsável pela cobra não 

desistiu ao ver o seu robô parado e decidiram ir contra o tutorial e criaram sua própria forma de 

locomoção, modificando a montagem prévia. 

Como os alunos estavam em um ambiente aberto, alguns curiosos foram se juntando a 

nós para prestigiarem os participantes. A princípio, as crianças ficaram inibidas com a presença 

das pessoas, mas ao verem os outros apreciando o trabalho deles e os elogiando, ficaram mais 

entusiasmados. Uma criança, com aproximadamente 4 anos, foi olhar o trabalho dos grupos e 

ficou com medo da cobra, pensando que ela fosse de verdade, e eles adoraram, pois perceberam 

que o que concretizaram estava agradando e assustando aos outros. Eles comunicaram a 

pesquisadora que gostariam de mostrar aos pais, e o Mário pediu que suas fotos fossem enviadas 

para a sua mãe, pois queria que ela visse o que ele tinha feito. 

Pensando em mostrar o trabalho dos grupos para seus familiares, a pesquisadora marcou 

com os alunos para que nossa mostra fosse no dia 19 de dezembro, então não pudemos marcar 

para que a turma visse, pois estavam em semana de avaliação final, e na escola existe uma 

política de, nesta semana, não haver aula e ter no máximo 3 avaliações por dia, desse modo, 

antes das 10 horas os alunos teriam concluído, mas não ficaram para prestigiar os colegas.  

 

5.5.10 O décimo encontro: mostra das atividades 

 

No dia 19 de dezembro de 2017, às 10 horas, iniciamos o nosso décimo encontro, que 

foi marcado pela mostra de trabalhos realizados no decorrer da oficina. Apesar do convite, tanto 

da pesquisadora quanto dos alunos, ter sido estendido para a comunidade escolar, apenas a 

direção e alguns funcionários da escola que já estavam no recinto foram prestigiá-los por alguns 

minutos. 

A pesquisadora convidou uma pessoa de sua confiança para que realizasse a filmagem 

da finalização da oficina, e se responsabilizou em ter acesso exclusivo desses arquivos e a 

excluí-los da câmera logo em seguida, preservando o anonimato das crianças. Ela iniciou a 

apresentação do projeto e dos participantes, informando que a pesquisa se baseava na 

investigação acerca da lógica, da linguagem de programação e da robótica educacional como 

potencializadoras no processo de aprendizado em crianças, e que a oficina foi composta por 10 

participantes do 6º ano do ensino fundamental II. A pesquisadora mostrou os projetos realizados 

durante a oficina, que foi a programação e a montagem da cobra (R3PTAR) e do carrinho 
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(TRACK3R) com os kits LEGO, e um esquema de leds acesos com os componentes eletrônicos, 

que podem ser consultados na Figura 57, e falou acerca das animações realizadas com a 

linguagem de programação Scratch, que infelizmente não puderam ser apresentadas por não 

haver computador ou projetor na sala em questão. 

Figura 57 – Imagem que representa a mostra dos robôs montados pelos participantes da 

oficina. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

A princípio, os participantes se sentiram inibidos em explicarem suas ações mediante as 

filmagens que estavam sendo realizadas, entretanto, logo se soltaram, mas apenas dois 

participantes, o Henrique e o Mário, quiseram apresentar seus robôs. Esta ação pode ser 

consultada na Figura 58.  

Figura 58 – Imagem que representa o Henrique e o Mário apresentando os seus robôs. 

 
Fonte: Autora, 2017. 
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Eles iniciaram explicando sobre os protótipos criados com os equipamentos eletrônicos, 

os tipos de jumpers e suas funcionalidades, como o macho-macho (chamado assim por haver 

uma agulha em cada extremidade), fêmea-fêmea (que tem esta nomenclatura por não haver 

agulhas em suas extremidades) e macho-fêmea (por ter apenas uma agulha em uma de suas 

extremidades). Falaram acerca os leds e suas cores, o módulo bluetooth, a placa 

microcontroladora e o sensor ultrassônico.  

O Henrique explicou que o sensor ultrassonico HC-SR04 é semelhante ao do LEGO, e, 

de acordo com ele, algo semelhante a este sensor está dentro da peça do LEGO. Já o Mário 

aprofunda a explicação ao falar que “quando você aproxima, ele vai detectar”, e o Henrique 

complementa, “ele vai detectar alguma coisa, ele vai saber que tá lá”. Podemos perceber que 

eles tentam explicar que o sensor ultrassônico é um dispositivo que utiliza a frequência do som 

para medir a distância entre itens, trabalhando com os pinos Vcc (responsável pela emissão de 

energia positiva), Trigger (emissor de ondas sonoras que, ao se depararem com um obstáculo 

retornam em direção ao sensor), Echo (receptor das ondas rebatidas e calcula a distância a partir 

do tempo de retorno) e Gnd (responsável pela energia negativa de todos os circuitos e 

dispositivos ligados).  

O Mário e o Henrique explicam sobre a montagem do TRACK3R e seus componentes, 

como o martelo, representado pela Figura 59, no qual o segundo comenta que “tipo, como o 

martelo que a gente fez”, e o primeiro complementa acerca da sua funcionalidade, que “quando 

se aproxima, ele vai martelar, pois ele acha que vai ter alguma coisa no meio do caminho dele, 

ele vai ter que tirar”, exemplificando de forma clara a sua real ação.  

Figura 59 – Imagem que representa o martelo, criado com o kit LEGO. 

 
Fonte: Autora, 2017. 
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Sobre a garra, o Mário explica que  

ela pode pegar uma coisa e levar para outro canto. Essa garra vai pegar alguma coisa 

que não esteja no lugar certo e vai colocar no lugar apropriado pra ele, tipo fazendo 

um resgate. Se esse pneu tá em perigo, ela vai pegar ele e colocar noutro canto. (2017)   

 

E ao segurar uma peça, um pneu, e demonstrar um possível resgate, acrescenta que “por 

exemplo, esse pneu tá no meio da estrada aí ela vai lá e tira ele, pra não acontecer um acidente”, 

o Mário sobrepõe: “vamos tentar observar o que ela vai pegar dessa vez”, e a garra acaba 

pegando o pneu e um controle, e os levando para um outro local. A garra pode ser consultada 

na Figura 60. 

Figura 60 – Imagem que representa a garra, criada com o kit LEGO. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Ao trocarem a garra por um arremessador de bolas, representado pela Figura 61, o 

Henrique foi indagado acerca de qual a sua serventia, e ele explicou que “é tipo uma defesa, ele 

vai encontrar algo e vai atirar, ele tá tipo querendo se defender”, pois essa ferramenta lança uma 

bola quando encontra algum obstáculo na sua frente, com o auxílio do sensor ultrassônico que 

acaba repassando esta informação para o motor responsável pela força dada ao arremessador 

através de uma programação. 

Figura 61 – Imagem que representa o arremessador de bolas, criado com o kit LEGO. 

 
Fonte: Autora, 2017. 
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Após explicarem sobre o martelo e o arremessador de bolas, eles colocaram o carro para 

andar, a destruir objetos montados e a subir uma rampa, e uma dessas rampas foi um chinelo 

colocado no percurso pelo Mário, que explica: “ele consegue fazer esse processo em cima da 

chinela porque ele tem a esteira, se não fosse ele não ia conseguir subir”. Podemos perceber 

que ele atribui essa linha de raciocínio associando o tamanho da esteira de borracha, que faz o 

trabalho de movimentação semelhante aos pneus, entretanto tem mais probabilidade de andar 

em praticamente qualquer tipo de terreno. Provavelmente, pela posição que o chinelo estava 

posicionado, caso o carro estivesse com pneus não conseguiria cumprir o seu objetivo, pois iria 

ficar enguiçado. 

Ele, então, chama a atenção dos espectadores para a subida do carro em uma pequena 

rampa, podendo ser consultada na Figura 62, e diz que “esse carro vai subir até no calçamento, 

ele pode subir numa ladeira do tamanho que seja, porque a gente já testou. Vocês viram, né? 

Ele conseguiu subir a ladeira por causa da esteira, sem ela ele não teria forças”, fazendo 

referência a rampa da casa da pesquisadora, que serviu como teste no nono encontro, e coloca 

o carro para atropelar alguns pneus, mostrando o poder da esteira. 

Figura 62 – Imagem que representa o carro subindo em uma rampa, na escola. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Ao ser questionado pelo portador da câmera acerca dos robôs, o Henrique explica que 

o carro é como um tanque de guerra, já a cobra foi algo difícil de montar. Ele comenta que seu 

grupo foi composto por cinco pessoas, mas naquele momento só estavam ele e mais uma, e 

explica que foi complicado desde a montagem à programação, que ela anda para frente e para 

trás, e quando encontra algum obstáculo dá o bote, como uma cobra de verdade. 

Foi perceptível a empolgação dos participantes ao mostrarem seus feitos para os 

representantes da escola. O Henrique comentou cada ação que os robôs realizaram, inclusive 
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quando o carro e a cobra se chocaram, falou para a diretora que “ele estava querendo matar a 

cobra”. 

Para concluir este encontro, a pesquisadora realizou uma entrevista com os 

participantes, podendo ser consultada no Apêndice D. Na primeira pergunta, sobre o que eles 

tinham a comentar sobre a oficina, a Magda respondeu: “eu achei experiente, porque assim, é 

uma coisa nova, eu nunca fiz um robô na minha vida, aí eu achei muito legal. ”, já o Mário 

enfatizou que “foi muito experiente, porque a gente nunca tinha montado, aí dessa vez nós 

conseguimos, aí agora a gente vai ter a capacidade de montar um robô. ”. Mediante estas falas, 

podemos refletir que eles utilizaram conhecimentos prévios e como a atividade relacionada as 

montagens era palpável, eles acreditam que geraram mais conhecimento. Como o Henrique, 

que é falante, havia permanecido em silêncio, a pesquisadora recolocou a pergunta para ele, 

que respondeu: “Bem, foi muito bom, muito experiente, desenvolvi muito, e a experiência foi 

muito grande e foi muito bom, pois nós criou um robô, né, e não foi muito fácil. ”, percebemos 

que a ação de montar foi importante para ele, tendo em vista que construir foi uma das 

experiências mais prazerosas, apesar de ter requerido mais tempo e paciência dos participantes. 

A segunda pergunta realizada pela pesquisadora foi acerca do que eles mais gostaram, 

se do Scratch ou da robótica e todos os participantes responderam instantaneamente que foi da 

robótica. A Magda comentou que com a robótica eles montaram objetos, e o Henrique 

subitamente explicou que “a parte mais ruim assim é tirar peça de peça, véi. Montar é mais 

emocionante. ”, nos remetendo a questões como o faça você mesmo, a ludicidade do pôr em 

prática o imaginário, pois para eles, construir o que eles idealizaram foi mais prazeroso.  

Dando sequência a entrevista, a pesquisadora comentou que compreendeu que eles se 

identificaram e prestaram mais atenção quando foi falado sobre a linguagem para controlar os 

componentes eletrônicos, do que a linguagem do Scratch, e o Henrique falou que ela era mais 

interessante por ser algo novo, já os outros participantes não souberam explicar. 

Mediante um episódio que ocorreu em um dos encontros, onde o Mário e o Rafael 

tiveram um momento de frustração em uma atividade que envolveu o Scratch, e que, inclusive, 

o Mário ficou magoado e isolado, a pesquisadora os questionou sobre o que sentiram, por qual 

motivo desistiram em um momento e qual a dificuldade que os impediu de ir em frente, sem a 

ajuda da pesquisadora, e o Mário respondeu: “não, é porque a dificuldade era muito elevada, 

nós queria fazer, mas na hora lá nós começava a ficar nervoso, aí tudo ficava difícil pra nós, 

entendeu? ”, e ela continuou os questionando acerca do motivo que quando ela iniciou uma 

linguagem mais complexa, por ser diferente da nossa língua materna, eles sentiram mais 

facilidade, e o Mário continuou: “não, é porque como eu gosto muito de mexer com esses 
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negócios, porque eu pegava aqueles motorzinhos que tem em carro de controle remoto, aí ficava 

mais fácil pra mim de mexer com o Arduíno, entendeu? ”.  

Esse depoimento nos faz refletir novamente acerca da prática do aprender fazendo, no 

qual desencadeou o medo, a frustração e o desânimo, entretanto, desenvolveu a motivação e a 

coragem de progredirem, consequências que influenciaram no processo da aprendizagem. E 

que não foi a língua em si que influenciou o interesse deles, mas o que seria realizado com ela, 

como a concretização do que estava na tela para um protótipo construído por eles, nos levando 

a perceber que estes momentos são necessários para o desenvolvimento do fazer. 

Continuando a entrevista, a pesquisadora os indagou sobre o que eles acharam mais 

fácil, se a linguagem do programa Arduíno ou a do LEGO, e qual o motivo da escolha, e todos 

responderam que seria o LEGO por ser mais fácil. O Henrique informou que o LEGO é mais 

fácil de montar, se tornando mais interessante, já o Mário comentou que: “é mais interessante, 

o outro tem aquele, aqueles muitos fios para instalar na programação”, e o Mário 

complementou: “é, nós montava, mas como tem aquele fio, no Arduíno eram muitos fios, no 

LEGO não, um fio valia por uns cinco daqueles, e nós não precisava encaixar, então era muito 

mais prático”. O Mário então relatou a facilidade em trabalhar com o LEGO por ter portas de 

entrada e saída instintivas, por conterem letras e números, facilitando o entendimento e 

visualização de onde eles deveriam encaixar os cabos. 

A pesquisadora os questionou sobre o que sentiram quando utilizamos o programa 

Arduino, o que eles sentiram ao terem mudado da língua portuguesa para a inglesa, e se eles já 

a conheciam. O Henrique respondeu: “mais ou menos, tipo assim, pois a língua inglesa é mais 

interessante, tal, foi mais ou menos, não foi um impacto tão forte, mas deu um impactozinho, e 

nós já estava esperando a qualquer momento entrar na língua inglesa”, o Mário o 

complementou, comentando que: “como a gente já tava sabendo em português, então a gente 

não teve um impacto muito grande”, e todos responderam que não conheciam a língua inglesa. 

Analisando os depoimentos, podemos refletir que o Scratch influenciou o aprendizado e a 

maneira de pensar ao irem para uma linguagem totalmente diferente da que eles estavam 

habituados, e ela os ajudou a aprender e a entender a lógica de programação. Isto nos remete ao 

que o Forbellone e Esberspächer (2005) refletem, que quando a lógica é aprendida, as pessoas 

podem dominar qualquer linguagem de programação. 

Mesmo não estando em seu questionário, por um momento de entusiasmo, a 

pesquisadora os indagou se teriam interesse em participarem de uma olimpíada de robótica, 

programando e montando os robôs, e todos responderam que sim, demonstrando interesse em 

uma eventual disputa olímpica. 
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Ainda com o intuito de entender melhor o motivo da familiaridade dos participantes 

com a linguagem trabalhada com os componentes eletrônicos, a pesquisadora voltou a indaga-

los se gostaram da oficina com aquele tipo de kit e quase todos responderam que mais ou menos, 

mas a Magda foi direta e disse que não gostou. O Henrique acrescentou que: “o Arduíno é muito 

difícil para conectar aquele monte de cabo, tem muito buraco, já o LEGO não, tinha uns 

parafusinhos e era só colocar e pronto”. Ela voltou a indaga-los se haviam gostado de utilizarem 

o LEGO e qual o motivo, todos responderam que gostaram, e o Henrique comentou que: “o 

LEGO, assim, é mais fácil da gente colocar peça com peça, o Arduíno já é mais complicado”.  

Com estes depoimentos, podemos refletir que, possivelmente, o visual, a praticidade e 

a facilidade da programação dos kits LEGO causaram mais vislumbre nos participantes, por ter 

vigas, rodas e outras peças para que ele se movesse, ou seja, o robô foi mais fácil de ser montado 

e programado. E apesar de os kits com componentes eletrônicos estarem mais próximos da 

nossa realidade do que os da LEGO, e existirem mais possibilidades de criar, mais peças que 

podem ser conseguidas com baixo custo e facilidade, onde até com peças de um carrinho ou 

um joystick que estejam indo para o lixo é possível construir diversos protótipos, foi deixado 

como segunda opção.  

A pesquisadora indagou se participariam novamente da oficina, e todos responderam 

que sim. O Mário comentou que: “quantas vezes quiserem, pedirem, até nós sair do mundo”, 

ele continuaria no projeto. Ela os questionou acerca de suas dificuldades no decorrer do 

processo, e todos responderam que foi com o Scratch. O Henrique explicou que: “no Scratch, 

pois computador já não sei muito desse negócio não e era muito complicado. E eu já desenvolvi 

muito, porque eu não sabia muito sobre computador e já desenvolvi mais”, nos permitindo 

refletir que a oficina atuou como meio de inclusão digital com esse participante, pois, de acordo 

com ele, não tinha contato com computadores e, possivelmente, nem com smartphones ou com 

a Internet. É possível perceber que ele não apenas gostou ou se identificou com o fazer com os 

kits da robótica, mas com o fato de ter tido contato com as máquinas. 

Dando continuidade a entrevista, a pesquisadora perguntou se acreditavam que a oficina 

iria ajuda-los em algo diferente em suas vidas e em que, e responderam que sim. O Henrique 

comentou que: “pois nós detectemos mais rápido, tipo assim, alguma coisa nós saberia fazer 

mais rápido, nossa mente já ficou mais evoluída”, a Magda e a Melissa complementaram que o 

raciocínio das duas havia melhorado mais, no tocante ao pensar com mais agilidade. 

Ao analisar a entrevista pelo Iramuteq, podemos perceber, no que diz respeito ao método 

da nuvem de palavras, podendo ser consultada na Figura 63, entre as palavras que obtiveram 

maior frequência: Arduino, LEGAR (deve-se ler LEGO), experiente, Scratch, interessante, 
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montar, robótico, peça, fio e robô. Já na análise de similitude, seu resultado traz indicações da 

conexidade entre as palavras que se repetiram com maior frequência, representada pela Figura 

64. A partir da representação gráfica, percebe-se que ocorreu um leque semântico de palavras 

mais frequentes, no qual podemos destacar: LEGO, robótico, Scratch, interessante, montar, 

peça, fio, Arduino, experiente e desenvolver. 

Figura 63 – Imagem que representa a nuvem de palavras, realizada no Iramuteq, acerca da 

segunda entrevista. 

 
Fonte: Autora, 2018. 

 

Figura 64 – Imagem que representa análise de similitude, realizada no Iramuteq, acerca da 

segunda entrevista. 

 
Fonte: Autora, 2018. 
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Ao analisar as imagens e as palavras que se repetiram com maior frequência, podemos 

observar que os participantes consideraram que a oficina proporcionou uma experiência nova 

para eles, desde as programações às montagens dos robôs. Entretanto, gostaram mais dos 

encontros relacionados à robótica, em especial aos com o kit LEGO, pois a montagem e 

programação foram mais fáceis, mais intuitivas. Já nas montagens com a placa 

microcontroladora UNO R3, consideraram mais difícil, pois haviam muitos fios para 

conectarem, contudo, não falaram acerca da linguagem C, nos induzindo a crer que ela não foi 

um fator intimidador.   

Mediante a análise dos encontros, podemos perceber que houve uma similaridade a 

espiral do pensamento, proposta por Resnick (2007), no qual a medida em que os participantes 

passaram por esse processo, conseguiram desenvolver seus pensamentos, criar ideias e 

experimentá-las, testar alternativas, obter contribuições de outros e gerar novas idéias com base 

em suas experiências. Desse modo, com a ajuda do Scratch e da robótica educacional, os alunos 

puderam planejar, analisar, trabalhar de forma colaborativa, projetar iterativamente e a aprender 

continuamente, pois o ciclo não se fecha, é uma constante.  

No decorrer da oficina, foi nítida a percepção lógica e objetiva que os participantes 

foram alcançando. Em um primeiro encontro frustrante para a pesquisadora por acreditar que 

enfrentaria o maior desafio da sua vida acadêmica, por estar diante de crianças que não 

possuíam computadores e nem Internet em casa, a um último encontro repleto de orgulho por 

ter conseguido analisar que tudo o que fora aprendido e defendido por ela causou nos 

participantes um novo fôlego para prosseguirem. De um primeiro contato com crianças tímidas 

e receosas, mas que tiveram vontade de aprender sobre o novo e que enfrentaram seus medos 

do erro e erraram, mas conseguiram acertar no final, e provaram para a pesquisadora que 

poderiam aprender sobre a lógica, as linguagens de programação e a robótica educacional. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das discussões expostas neste trabalho, verificou-se por meio das observações, 

das filmagens, das fotografias, do diário de campo e das entrevistas realizadas com os 

participantes da pesquisa, que no decorrer da oficina, foram nítidos o desenvolvimento e a 

potencialização do trabalho em equipe, da autonomia, da liderança, da criticidade, da 

criatividade e da curiosidade ao procurarem funções não ensinadas a eles e o ouvir e respeitar 

as opiniões diversas dos colegas.  

É possível refletir que os participantes compartilharam conhecimentos e se propuseram 

a ajudarem os colegas em diversos momentos, caracterizando o sentimento de cooperativismo, 

causando melhores oportunidades para os demais e contribuindo com a construção cognitiva de 

ambos. Se destaca, ainda, o que está relacionado diretamente à própria construção da 

democracia, pois em todos os momentos da oficina, os participantes decidiram em conjunto 

sobre quais aplicações no Scratch deveriam criar e como iriam concretizá-las, bem como as 

decisões tomadas acerca da construção e programação dos robôs. 

Durante a análise das entrevistas, é perceptível a disparidade entre o que eles conheciam 

no início da oficina para a maturidade com que apresentaram seus protótipos na finalização dos 

encontros. A percepção que eles tinham acerca da robótica, de que apenas era considerado um 

robô uma máquina humanoide que se movesse sozinha, para o grau de conhecimento que 

demonstraram no decorrer dos encontros foi instigante e prazeroso.  

Na segunda entrevista, conseguimos observar que apesar dos participantes não terem 

conhecimento sobre a língua inglesa, ela não foi uma barreira para que conseguissem aprender 

a programar em linguagem C. Eles atribuíram o conhecimento e o pensamento sistêmico 

construídos com a linguagem Scratch e o assimilaram ao que estavam aprendendo, ou seja, as 

crianças conseguiram refletir que a nova linguagem assumia uma sequência de passos e de 

estrutura idênticos ao que elas já conheciam, e atribuíram o raciocínio lógico aprendido no 

primeiro protótipo (acender um led) para o segundo (o farol), onde foram além do solicitado, 

não ficando presos aos três leds e nem as cores características de um semáforo. Eles quiseram 

dar continuidade e conseguiram criar um pequeno circuito, onde além de acender e apagar, os 

leds piscavam, pois perceberam que ao modificarem a função de tempo, o delay ( ); , iriam 

aderir a um intervalo maior ou menor, havendo uma pausa entre um led e outro. 
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Nesta perspectiva, o processo de aprendizagem dos participantes pautada em suas 

reflexões sobre a ação de forma dinâmica e quase simultânea é fundamental e demanda de novas 

compreensões, assim, incentivando-os a pensarem de forma mais eficiente, lúdica, prática e 

criativa para resolverem os problemas gerados. 

Foi possível perceber, ainda, que além de ser um fator auxiliador na formação do 

processo cognitivo dos participantes, estas ferramentas também foram uma forma de inclusão 

social e digital, de forma que eles puderam conhecer e utilizar recursos como o computador e 

softwares antes desconhecidos, possuindo dessa maneira acesso ao conhecimento e a lidar com 

novas mídias e aparelhos. 

Durante o percurso da oficina, os participantes foram apresentando, de forma gradativa, 

um processo de fluência digital, no qual a pessoa não deve apenas saber como usar as 

ferramentas tecnológicas, mas também a como construir coisas significativas com elas 

(RESNICK, 2002), ou seja, se apropriar do recurso. Foi notável que os participantes foram se 

apropriando das ferramentas propostas desde o primeiro encontro, ao explorarem possibilidades 

não apresentadas a eles pela pesquisadora, no programa Scratch, como códigos dispostos em 

abas não exploradas e a ferramenta desenho livre. Ainda, criaram animações que representaram 

o que eles quiseram, sentiram e imaginaram no momento da ação, que sem a explicação deles, 

a pesquisadora não conseguiria compreender, como a animação criada com um robô jogando 

futebol na lua, e um ser imaginário comendo salgadinhos e oferecendo para outro, dialogando. 

Na criação da calculadora interativa, os participantes não ficaram presos ao que a 

pesquisadora sugeriu, construíram das mais diversas, de modos diferentes, cada uma com sua 

particularidade. Ao criarem o jogo com os personagens do filme Moana – Um mar de aventuras, 

eles se reuniram, discutiram e desenharam como queriam que a animação fosse projetada e 

utilizaram, mesmo sem perceber, questões de design e de interação humano-computador, 

através dos princípios de Gestalt, pois se preocuparam com todos os detalhes que estariam 

expostos na tela, tentando torna-lo o mais agradável visualmente possível. A pesquisadora 

apenas os orientou durante a programação, mas os responsáveis pelos códigos foram eles, desde 

a idealização até sua conclusão. No decorrer da feitura foram surgindo algumas dúvidas, 

principalmente na matemática aplicada para que a Moana ganhasse e perdesse pontos, mas ao 

serem orientados, perceberam o que deveria ser realizado, que seria inserir o -1 (número 1 

negativo) para perder e o 1 (número 1 positivo) para ganhar os pontos. 

Ao serem iniciados nas práticas da robótica, as crianças tiveram contato com a 

linguagem C e com componentes eletrônicos. A pesquisadora acreditou que enfrentaria um 

desafio, por esta linguagem ser composta por comandos na língua inglesa, entretanto, os 
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participantes a surpreenderam. Ao serem orientados na programação para conseguirem acender 

e apagar um led, eles se apropriaram da linguagem de maneira que sozinhos, compreenderam 

que ao desencadearem sequencialmente os comandos, colocarem os leds na protoboard e a 

encaixarem os jumpers nas portas digitais iguais às da programação, conseguiriam que mais 

luzes acendessem. Perceberam, ainda, que um dos códigos comandava o acender e apagar do 

led, então conseguiram utiliza-lo de maneira que o circuito criado por eles piscasse. 

Conseguimos constatar, também, que em apenas um encontro para a orientação acerca 

da linguagem em blocos utilizada pelo programa LEGO M. EV3, as crianças perceberam que 

tudo o que haviam aprendido acerca da lógica de computação e da criação de algoritmos, era 

aplicado naquele tipo de linguagem. Realizaram programações que a pesquisadora demorou a 

aprender, como a utilização do sensor infravermelho.  

Durante as montagens com os kits da LEGO, percebemos que os participantes criaram 

robôs diferentes, um grupo montou uma cobra, e não é possível afirmar, mas, provavelmente 

optaram por esta montagem por este animal ser predominante na região a qual estão inseridos, 

tendo em vista que um dos componentes reside na zona rural da cidade. Ainda, enquanto 

criavam, perceberam que ela não conseguiria se locomover com os pneus que estavam nela, 

então a analisaram e tiveram a ideia de remonta-la, com outros pneus maiores e mais distantes 

do bloco EV3 Bric, possibilitando uma melhor desenvoltura do robô. Então se apropriaram do 

recurso, refletiram e reinventaram uma maneira melhor de locomoção para ele.   

Mediante os dados analisados, percebemos que os participantes foram aprendendo 

fazendo e brincando, pois não foram impostos a criarem. A pesquisadora precisou criar junto 

com eles algumas animações, para que conseguissem compreender os diferentes processos 

envoltos as ferramentas apresentadas, entretanto, eles sentiram vontade de criarem 

determinadas aplicações e montagens dos robôs, não seguiram um padrão imposto a eles. 

Foram perceptíveis as diversas mudanças ocorridas durante a oficina, como a 

configuração da autonomia, ao criarem suas aplicações e montagens robóticas por conta 

própria, o trabalho em equipe e o cooperativismo, ao se unirem durante os processos, tendo 

maior destaque durante a feitura do jogo da Moana, onde discutiram, dialogaram e desenharam 

um rascunho de como este jogo deveria ser montado e programado; a criticidade, reflexividade 

e criatividade, no qual foram deixados livres para criarem e colocarem na tela ou nas 

montagens, o que estavam sentindo ou as suas vivências. A pesquisadora destaca, ainda, o 

sentimento de resiliência despertado em um dos participantes, que ao deparar-se com uma 

programação mais complexa, sentiu-se inferiorizado e incapacitado, contudo, com o apoio dela, 

conseguiu resistir e não desistiu, conseguindo realizar o que lhe foi proposto.  Ainda, podemos 
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destacar que tanto este participante quanto outros dois, pediam para ficarem na sala, para 

praticarem, sempre após o término dos encontros, demonstrando o despertar do ensejo em 

aprender a aprender. Assim, podemos perceber a fluência digital alcançada, proporcionada 

pelas linguagens de programação apresentadas e pela robótica educacional. 

Mediante o que foi explanado, conseguimos perceber que os participantes mostraram 

interesse na utilização dos novos recursos tecnológicos, e que é possível encontrar na lógica, 

nas linguagens de programação e na robótica educacional um caminho que estimule a busca do 

educando por novos conhecimentos, de modo que os suportes sejam instrumentos que os 

ajudem a ter uma postura mais crítica e autônoma, implicando no domínio de um conjunto de 

novas informações e na interpretação mais analítica sobre o meio ao qual está inserido. 

Podemos refletir, ainda, que a atenção é necessária para o aprendizado, e de que é 

possível a aprendizagem da atenção também no espaço escolar, por intermédio do estímulo, da 

novidade e da influência exercida pelas necessidades dos participantes, potencializando o 

pensamento, a criticidade, a autonomia e a criatividade. Quando a brincadeira se torna algo 

relacionado com o aprendizado, torna-se participativa, instigante, contribuindo para a 

concentração, pois o brincar possui funções estimulantes acerca de atividades, com o intuito de 

desenvolver a criatividade, o foco, a concentração e a atenção, permitindo mais autonomia da 

criança. 

Por fim, diante dos resultados obtidos durante os encontros, conseguimos perceber que 

a linguagem de programação Scratch e a robótica educacional, através do brincar e do aprender 

fazendo, possibilitaram o desenvolvimento de habilidades para a resolução de problemas 

lógicos, o estímulo a criatividade, ao pensamento crítico, a autonomia e ao trabalho em equipe, 

a ampliação da familiarização com as tecnologias digitais, e a criação de protótipos robóticos. 

Além disso, potencializaram o desenvolvimento de pensamentos mais ágeis e a formulação de 

ideias, testando alternativas e trabalhando de maneira colaborativa, possibilitando as 

características necessárias para a incorporação de instrumentos tecnológicos modernos em sala 

de aula com facilidade de uso, baixo custo e por focar no desenvolvimento de competências 

como criatividade, criticidade, pensamento sistêmico e trabalho em equipe. 
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Anais... Workshops do IV Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE). 2015. 

Disponível em: < http://www.br-ie.org/pub/index.php/wcbie/article/view/6268>. Acesso em: 

05 abr. 2017. 

 

ZOPPO, Beatriz Maria. A contribuição do Scratch como possibilidade material didático 

digital de matemática no ensino fundamental I. 2017. 135 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação em Ciências e em Matemática), Universidade Federal do Paraná, Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências e em Matemática, Curitiba, 2017. 
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APÊNDICE A - Tabela representativa acerca de artigos que abordam a 

interdisciplinaridade do Scratch. 

 

 

AUTORES TÍTULO ÁREA DA PESQUISA 

SOUSA (2010) Contribuições de uma 

proposta multimídia baseada 

no enfoque 

Ciência, Tecnologia e 

Sociedade para o ensino das 

bases genéticas e 

imunológicas do sistema 

sanguíneo ABO humano. 

  Ciências biológicas 

 

PINTO (2010) 

 

Scratch na aprendizagem da 

Matemática no 

1.º Ciclo do Ensino Básico: 

estudo de caso na resolução 

de problemas. 

  

   Matemática 

 

SCAICO et al (2012) 

 

Programação no Ensino 

Médio: Uma Abordagem de 

Ensino Orientado ao Design 

com Scratch. 

   

  Ciência da Computação 

 

ROCHA (2012) 

 

Interfaces Abertas: 

Dispositivos Programáveis no 

Ensino de Artes Visuais. 

   

  Artes visuais 

 

VIEIRA (2016) 

 

Ensino e aprendizagem de 

astronomia com o Scratch. 

   

   Astronomia 

Fonte: Tabela criada pela autora, 2017. 
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APÊNDICE B – Representação da construção do campo, juntamente com a RSL, que 

podem ser consultados, também, em Azevêdo, Francisco e Nunes (2017). 

 

A CONSTRUÇÃO DO CAMPO 

 

A pesquisa em questão é de cunho qualitativo, cujo campo foi construído por meio da 

identificação e utilização de referências em bancos de dados virtuais, através de revisão 

sistemática de literatura (RSL), onde foi possível verificar o estado da arte acerca da utilização 

do Scratch e da robótica educacional na educação. Assim, a RSL tem como fontes: o Banco 

Nacional de Teses e Dissertações da CAPES, a Scielo, a Revista Brasileira de Informática na 

Educação, os anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, do Workshop de 

Informática na Escola e do Workshop do Congresso Brasileiro de Informática na Educação, a 

Revista Novas Tecnologias na Educação e a biblioteca virtual da Universidade do Minho. 

As RSLs foram realizadas para que fosse possível tomar conhecimento acerca do que 

está sendo estudado sobre os recursos já citados e quais as suas aplicabilidades na educação, 

bem como o que eles acarretaram de benefícios, ou não, para os participantes de suas pesquisas.  

 As bases de dados relacionadas à informática, foram escolhidas por serem reconhecidas 

no âmbito acadêmico da computação e educação, a Scielo por abranger uma coleção 

selecionada de periódicos científicos brasileiros (SCIELO, 2017), o Banco de teses e 

Dissertações da CAPES por ser uma ferramenta de busca relativa a teses e dissertações de 

programas de pós-graduação brasileiras e a da Universidade do Minho para que fosse possível 

conhecer o que estão escrevendo sobre o assunto no cenário internacional. 

As buscas foram realizadas a partir das palavras-chave Scratch, robótica educacional e 

robótica pedagógica. Após os arquivos serem encontrados, foram lidos os título e resumo, 

então, caso não se encaixassem nos quesitos procurados, seriam descartados. 

Produção de informações / trabalhando com o banco de dados 

 

A produção de informações foi caracterizada por duas fases distintas. São elas: a) 

Referências identificadas e b) Organização das referências selecionadas. 

 

a) Referências identificadas 

Esta fase dividiu-se em cinco etapas:  

 Elaboração dos critérios de inclusão e de exclusão para a seleção dos arquivos; 
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 Acesso aos sites do Banco Nacional de Teses e Dissertações da CAPES, da Scielo, da 

Revista Brasileira de Informática na Educação, dos anais do Simpósio Brasileiro de 

Informática na Educação e do Workshop de Informática na Escola, da Revista Novas 

Tecnologias na Educação e da biblioteca virtual da Universidade do Minho; 

 A cada banco de dados acessado, foram digitadas as palavras-chave chave Scratch, 

robótica educacional e robótica pedagógica; 

 Após os arquivos serem selecionados, foram lidos os títulos e resumos; 

 Por fim, os arquivos que se encaixavam na proposta foram selecionados para comporem 

a presente pesquisa. 

A primeira revisão a ser realizada foi sobre o Scratch, e, como ele teve sua popularização 

a partir de 2007, foram procurados trabalhos científicos de 2007 até 2018, e para que houvesse 

êxito e agilidade na pesquisa, foram seguidos três questionamentos norteadores, tais como: o 

Scratch está sendo utilizado no processo educacional? Quais são as características desta 

linguagem de programação gráfica? Qual a sua eficiência no processo de ensino-

aprendizagem?, e os critérios de inclusão e de exclusão, que podem ser consultados no Quadro 

01.  

Quadro 01 – Critérios de exclusão e inclusão para a procura e seleção dos estudos acerca do 

Scratch. 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Produções que não são artigos acadêmicos 

completos (slides, resumos, entre outros); 

 

Estudos relacionados a qualquer área do 

conhecimento; 

Produções publicadas antes de 2007; 

 

Produções publicadas entre 2007 e 2018; 

Produções que não estejam em conformidade 

com o objetivo da pesquisa; 

 

Produções que transcorram sobre a utilização 

do Scratch e sua aplicação no processo 

educacional; 

Produções que não apresentem relação com as 

questões norteadoras da pesquisa; 

 

Produções que mostrem como o Scratch está 

sendo inserido no contexto escolar; 

Produções que mostrem o ensino de 

programação com o Scratch, mas sem 

nenhuma relação clara com o 

desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Produções que estejam aptas a contribuir para 

o alcance das respostas para as questões 

norteadoras da presente pesquisa. 

Produções repetidas  
Fonte: Quadro criado pela autora, 2018. 

 

Mediante o estudo, foi possível verificar um número não expressivo de produções 

científicas, podendo ser observadas no Quadro 02, totalizando 91 pesquisas em 
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aproximadamente 11 anos. Entretanto, é visível que a quantidade de produções foi aumentando 

de maneira gradativa, principalmente entre os anos de 2016 e 2017. 

 

Quadro 02 – Representatividade das bases de dados e dos anos de publicação, que 

correspondem de 2007 a 2018, dos arquivos acerca do Scratch. 

BASES  ANOS CORRESPONDENTES 

 200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

2018
16 

RBIE - - - - - - 1 1 - - - - 

WIE - - - - - 1 2 3 4 6 6 - 

SBIE - - - - - - - 1 2 1 1 - 

WCBIE - - - - - - 2 1 2 4 - - 

RENOTE - - - - - - - 1 1 2   

BNTD da 

CAPES 

- - 1 1 - 2 - 2 7 14 10 - 

SCIELO - - - - - - - - - 1 - - 

UMINH

O 

- - - 1 - 2 6 1 1 - - - 

TOTAL - - 1 2 - 5 11 10 17 28 17 - 

 

TOTALIZANDO 91 PRODUÇÕES 

 

Fonte: Quadro criado pela autora, 2018. 

Como foi possível observar durante o percurso da RSL, as bases que mais apresentaram 

arquivos, diante das questões que nortearam a pesquisa acerca do Scratch na educação foram o 

WIE com 16 produções e o BNTD da CAPES com 37. Em todos os estudos, o Scratch é 

caracterizado como uma linguagem lúdica, de fácil entendimento, eficiente e eficaz, e que 

acarreta diversos benefícios aos seus usuários e vem sendo amplamente utilizado no contexto 

educacional, em diversas áreas do conhecimento, como a ciência da computação, a matemática, 

a Língua portuguesa, a astronomia, a física, a química, enfim, está sendo empregada como uma 

ferramenta interdisciplinar, na qual os estudantes são incentivados a criarem animações, a 

treinarem sua coordenação motora, a pesquisarem acerca das temáticas, a tornarem-se 

pesquisadoras (MENDES FILHO, A., 2016), (SCAICO, P. D., et al, 2013), (SOUSA, R. M; 

LENCASTRE, A., 2014), (WANGENHEIM, von C. G; NUNES, V. R; SANTOS, G. D., 2014), 

(RODRIGUES, P. R., 2015), (LUMMERTZ, R. dos S., 2016). 

A segunda revisão realizada foi sobre a robótica educacional, de 2010 a 2018, sendo 

seguidos dois questionamentos norteadores, tais como: a robótica está sendo utilizada no 

processo educacional? Qual a sua eficiência no processo de ensino-aprendizagem?, e os 

seguintes critérios de inclusão e de exclusão, que podem ser consultados no Quadro 03. A 

quantidade de produções pode ser visualizada no Quadro 04. 

                                                           
16 Esta RSL foi realizada até o mês de junho de 2018. 
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Quadro 03 - Critérios de exclusão e inclusão para a procura e seleção dos estudos acerca da 

robótica educacional no âmbito escolar. 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Produções que não são artigos acadêmicos 

completos (slides, resumos, entre outros); 

 

Estudos relacionados a qualquer área do 

conhecimento; 

Produções publicadas antes de 2010; 

 

Produções publicadas entre 2010 e 2018; 

Produções que não estejam em conformidade 

com o objetivo da pesquisa; 

 

Produções que mostrem como a robótica 

educacional está sendo inserido no contexto 

escolar; 

Produções que não apresentem relação com as 

questões norteadoras da pesquisa; 

Produções que estejam aptas a contribuir para 

o alcance das respostas para as questões 

norteadoras da presente pesquisa. 

Produções repetidas.  
Fonte: Quadro criado pela autora, 2018. 

 

Quadro 04 - Representatividade das bases de dados e dos anos de publicação, que 

correspondem de 2010 a 2018, dos arquivos acerca da robótica educacional no âmbito escolar. 

BASES ANOS CORRESPONDENTES 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201817 

RBIE 1 - - - 1 1 - 1 - 

WIE 4 1 1 1 - 1 - 7 - 

SBIE - 3 - - 1 1 4 4 - 

WCBIE - - - 1 1 3 3 4 - 

RENOTE - - 1 - 1 1 2 3 - 

BNTD da 

CAPES 

8 13 4 - - - - 18 - 

SCIELO - - 1 - - 1 - 1 - 

UMINHO 1 3 3 1 2 - 2 - - 

TOTAL 14 20 10 3 6 8 11 38 - 

TOTALIZANDO 110 PRODUÇÕES  

Fonte: Quadro criado pela autora, 2018. 

 

Como foi possível observar durante o percurso da RSL, as bases que mais apresentaram 

arquivos, diante das questões que nortearam a pesquisa acerca da robótica educacional, foram 

o BNTD da CAPES com 43 produções e o WIE com 15. Com a leitura das pesquisas, 

conseguimos refletir que a robótica está sendo utilizado no contexto educacional de maneira 

útil no processo de ensino-aprendizagem com metodologias dinâmicas, com o incentivo ao 

trabalho colaborativo, onde é permitido que os alunos se expressassem, questionem e discutam 

sobre as principais características dos projetos, além de elevar o fator motivacional, do 

                                                           
17  Esta RSL foi realizada até o mês de junho de 2018. 
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pensamento crítico e da questão da interdisciplinaridade, da pluralidade de soluções na 

resolução de situações, no qual eles constroem esses conhecimentos e habilidades brincando 

(ZANATTA, R. P. P, 2013), (PEREIRA JÚNIOR, C. A, 2014), (GARCIA, M. C. de M, 2015), 

(SILVA, F. A., 2015), (MOREIRA, L. R., 2016), (BARBOSA, F. da C., 2016). 

b) Organização das referências selecionadas.  

Para a segunda fase de organização, foi produzido um quadro contendo título, autor, 

tipo de publicação, classificação, ano de publicação e referência.  Após a análise dos estudos, 

foram selecionados, ao todo, quinze arquivos, sendo oito acerca do uso do Scratch e sete sobre 

a robótica educacional, todos no âmbito escolar.  

A partir da organização do campo de estudo, foram lidos o resumo de cada referência 

selecionada e escolhidos os trabalhos que responderam aos questionamentos da pesquisa, 

ilustrados pelos Quadro 05 e Quadro 06, com uma amostra da organização final das obras 

selecionadas para esta pesquisa. 
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Quadro 05 – Representatividade dos artigos, sobre o Scratch, selecionados para comporem o campo da pesquisa. 

TÍTULO AUTOR (ES) TIPO DE 

PUBLICAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

REFERÊNCIA  

Utilizando o Scratch para 

valorizar a autoria e a 

autonomia discente em 

projetos pedagógicos 

interdisciplinares nos 

conteúdos dos 

Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) 

Aldo Mendes Filho Dissertação (mestrado) Texto completo 2016 MENDES FILHO, A. Utilizando o Scratch para 

valorizar a autoria e autonomia discente em projetos 

pedagógicos interdisciplinares nos conteúdos dos 

parâmetros curriculares nacionais (PCNs). 2016. 155 

f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade 

de Educação, Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas, SP. 2016. 

Ensino de Programação 

no Ensino Médio: Uma 

Abordagem Orientada ao 

Design com a linguagem 

Scratch. 

Pasqueline Dantas 

Scaico, Anderson 

Alves de Lima, 

Jefferson Barbosa 

Belo da Silva, Silvia 

Azevedo, Luiz 

Fernando Paiva, 

Ewerton Henning 

Raposo, Yugo 

Alencar, João Paulo 

Mendes, Alexandre 

Scaico. 

Artigo Texto completo 2013 SCAICO, P. D; LIMA, A. A. de; SILVA, J. B. B. da; 

AZEVEDO, S; PAIVA, L. F; RAPOSO, E. H; 

ALENCAR, Y; MENDES, J. P; SCAICO, A. Ensino 

de Programação no Ensino Médio: Uma Abordagem 

Orientada ao Design com a linguagem Scratch. 

Revista Brasileira de Informática na Educação, v.21, 

n.2, 2013. 

Scratch: uma opção 

válida para desenvolver o 

pensamento 

computacional e a 

competência de 

resolução de problemas 

Rui Miguel Sousa e 

José Alberto 

Lencastre 

Artigo Texto completo 2014 SOUSA, R. M; LENCASTRE, A. Scratch: uma opção 

válida para desenvolver o pensamento computacional 

e a competência de resolução de problemas. II 

Encontro sobre Jogos e Mobile Learning. Braga: 

CIEd. 

Ensino de Computação 

com SCRATCH no 

Ensino Fundamental – 

Um Estudo de Caso 

Christiane Gresse von 

Wangenheim, 

Vinícius Rodrigues 

Nunes e Giovane 

Daniel dos Santos 

Artigo Texto completo 2014 WANGENHEIM, von C. G; NUNES, V. R; 

SANTOS, G. D. dos. Ensino de Computação com 

SCRATCH no Ensino Fundamental – 

Um Estudo de Caso. Revista Brasileira de 

Informática na Educação, v.22, n.3, 2014. 

                                                            Continua... 
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Práticas de letramento 

digital de alunos surdos 

no ambiente Scratch 

Patrícia Rocha 

Rodrigues 

Dissertação (Mestrado) Texto completo 2015 RODRIGUES, P. R. Práticas de letramento digital de 

alunos surdos no ambiente Scratch. 2015. 120 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação e 

Contemporaneidade) - Faculdade de Educação, 

Universidade do Estado da Bahia, Salvador, BA. 

2015.  

As potencialidades do 

uso do software Scratch 

para a Construção da 

literacia digital. 

Ramon dos Santos 

Lummertz 

Dissertação (Mestrado) Texto completo 2016 LUMMERTZ, R. dos S. As potencialidades do uso do 

software Scratch para a Construção da literacia 

digital. 2016. 131 f. Dissertação (Mestrado em Ensino 

de Ciências e Matemática), Universidade Luterana do 

Brasil, Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências e Matemática, Canoas, 2016. 

A contribuição do 

Scratch como 

possibilidade material 

didático digital de 

matemática no ensino 

fundamental I. 

Beatriz Maria Zoppo Dissertação (Mestrado) Texto completo 2017 ZOPPO, Beatriz Maria. A contribuição do Scratch 

como possibilidade material didático digital de 

matemática no ensino fundamental I. 2017. 135 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e 

em Matemática), Universidade Federal do Paraná, 

Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Ciências e em Matemática, Curitiba, 2017.  

Desenvolvendo a leitura, 

escrita e raciocínio lógico 

matemático com a 

tecnologia digital. 

Eduardo Fernandes 

da Silva 

 

Dissertação (Mestrado) Texto completo 2017 SILVA, Eduardo Fernandes da. Desenvolvendo a 

leitura, escrita e raciocínio lógico matemático com a 

tecnologia digital. 2017. 142 f. Dissertação (Mestrado 

Profissional em Diversidade e Inclusão), 

Universidade Federal Fluminense, Programa 

de Pós-Graduação Profissional em Diversidade e 

Inclusão, Niterói, 2017. 

 

O uso da programação 

Scratch para o 

desenvolvimento de 

habilidades em 

crianças do ensino 

fundamental. 

Adriane de Castro 

 

Dissertação (Mestrado) Texto completo 2017 CASTRO, Adriane de. O uso da programação Scratch 

para o desenvolvimento de habilidades em crianças do 

ensino fundamental. 2017. 124 f. Dissertação 

(Mestrado em Ensino de Ciência e Tecnologia), 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e 

Tecnologia, Ponta Grossa, 2017. 

Fonte: Autora, 2018. 
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Quadro 06 – Representatividade dos artigos, sobre a robótica educacional, selecionados para comporem o campo da pesquisa. 

TÍTULO AUTOR (ES) TIPO DE 

PUBLICAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

REFERÊNCIA  

A robótica educacional 

como ferramenta 

metodológica no 

Processo ensino-

aprendizagem: uma 

experiência com a 

segunda Lei de newton 

na série final do ensino 

fundamental 

Ronnie Petter Pereira 

Zanatta 

Dissertação (Mestrado) Texto completo 2013 ZANATTA, R. P. P. A robótica educacional como 

ferramenta metodológica no processo ensino-

aprendizagem: uma experiência com a segunda lei de 

Newton na série final do ensino fundamental. 2013. 

110 f. Dissertação (Mestrado em Formação Científica, 

Educacional e Tecnológica) – Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2013. 

Robótica educacional 

aplicada ao ensino de 

química: colaboração e 

aprendizagem 

Carlos Antônio 

Pereira Júnior 

Dissertação (Mestrado) Texto completo 2014 PEREIRA JÚNIOR, C. A. Robótica educacional 

aplicada ao ensino de química: colaboração e 

aprendizagem. 2014. 115 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação em Ciências e Matemática) - Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia. 2014. 

Robótica educacional e 

aprendizagem 

Colaborativa no ensino 

de biologia: Discutindo 

conceitos relacionados 

ao 

Sistema nervoso humano 

Mara Cristina de 

Morais Garcia 

Dissertação (Mestrado) Texto completo 2015 GARCIA, M. C. de M. Robótica educacional e 

aprendizagem Colaborativa no ensino de biologia: 

Discutindo conceitos relacionados ao Sistema nervoso 

humano. 2015. 112 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação em Ciências e Matemática) - Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia. 2015.            Continua... 

 

Uma proposta de 

sequência didática para o 

ensino da cinemática 

através da robótica 

educacional 

Adriano Fonseca 

Silva 

Dissertação (Mestrado) Texto completo 2015 SILVA, F. A. Uma proposta de sequência didática 

para o ensino da cinemática através da robótica 

educacional. 2015. 53 f. Dissertação (Mestrado 

Profissional de Ensino de Física) - Universidade 

Federal de Goiás, Catalão, GO. 2015. 

 

Robótica educacional: 

uma perspectiva de 

ensino e aprendizagem 

baseada no modelo 

Construcionista 

Leonardo Rocha 

Moreira 

Dissertação (Mestrado) Texto completo 2016 MOREIRA, L. R. Robótica educacional: uma 

perspectiva de ensino e aprendizagem baseada no 

modelo Construcionista. 2016. 129 f. Dissertação 

(Mestrado Acadêmico) - Universidade de Fortaleza. 

Programa de Informática Aplicada, Fortaleza, 2016. 
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Rede de aprendizagem 

em robótica: uma 

perspectiva educativa de 

trabalho com jovens 

Fernando da Costa 

Barbosa 

Tese (Doutorado) Texto completo 2016 BARBOSA, F. da C. Rede de aprendizagem em 

robótica: uma perspectiva educativa de trabalho com 

jovens. 2016. 366 f. Tese (doutorado) - Universidade 

Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação 

em Educação. 

Robótica educacional 

como ferramenta lúdica 

para o ensino de língua 

inglesa. 

Segovia e Souza. Artigo Texto completo 2017 SEGOVIA, V. M; SOUZA, A. Robótica educacional 

como ferramenta lúdica para o ensino de língua 

inglesa. v. 15 nº 1, 2017. 

Matemática Financeira e 

Robótica Educacional: 

Robôparque de 

aprendizagem divertida. 

Machado, Ribeiro, 

Santos e Souza. 

Artigo Texto completo 2017 MACHADO, B. P; RIBEIRO, B. S; SANTOS, G. S; 

SOUZA, C. F; BARBOSA, F. C. Matemática 

Financeira e Robótica Educacional: Robôparque de 

aprendizagem divertida. Anais do XXIII Workshop de 

Informática na Escola. 2017. 

Robótica livre como 

alternativa didática para a 

aprendizagem de Música 

Antunes,  Teixeira e 

Pireddu. 

Artigo Texto completo 2017 ANTUNES, S. F; TEIXEIRA, A. C; PIREDDU, M. 

Robótica livre como alternativa didática para a 

aprendizagem de Música. Novas Tecnologias na 

Educação. v. 15, nº 2, 2017. 

Fonte: Autora, 2018. 
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APÊNDICE C – Primeira entrevista com os participantes da pesquisa 

 

Pesquisadora: Pronto, tudo ok? Estamos aqui com os meninos das oficinas. Então meninos, eu 

queria perguntar para vocês o que estão achando das oficinas. Podem falar a verdade, sem medo, 

para que eu possa mudar minha metodologia. Ela está sendo chata? 

Todos: Não.  

Pesquisadora: Vocês estão conseguindo aprender alguma coisa? 

Todos: Sim. 

Pesquisadora: Tipo o quê? 

Henrique: Tipo, quando faz o gato andar no Scratch.  

Mário: E como nós pode, tipo, programar alguma coisa. A gente pode pegar alguma coisa do 

computador, montar e fazer ele, tipo, andar, falar também. De tudo que tia ensinou a gente já 

aprendeu um bocado. 

Pesquisadora: Vocês conseguem visualizar tudo que vocês aprenderam com o cotidiano de 

vocês, como a questão da média? 

(Houve um total silêncio neste momento). 

Pesquisadora: Hein? Não conseguem? 

Todos: Huum, não.  

(Risos generalizados). 

Pesquisadora: Olha, na escola, vocês não precisam de uma média também?  

Todos: Sim.  

Pesquisadora: Isso que a gente fez aqui não é a mesma coisa que os professores de vocês fazem? 

Todos: É. 

Pesquisadora: Quando vocês andam como a gente fez o gatinho andar, não é a mesma coisa que 

a gente faria se, por exemplo, tá aqui dentro e eu coloco Tainá para andar, ela anda, anda, anda, 

e ela não vai ficar aqui parada na parede, ela vai voltar, não é? Então, vocês agora conseguem 

assimilar que isso também faz parte do dia a dia de vocês? 

(Neste momento, a Marcela comenta com o Mário, gesticulando com as mãos, realizando 

movimento de andar e fala: eu ando, ando, ando e volto).  

Pesquisadora: Agora eu quero que vocês me deem um feedback, o que é um feedback? 

Alguém comenta: Feedback é tipo um Scratch. 

(Risos generalizados). 

Pesquisadora: Não, feedback é tipo um retorno, vocês vão me falar o que estão achando das 

oficinas.  
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Mário: Eu tô achando legal, né. Aprendi coisas novas. 

Henrique: Bem, tá sendo legal por enquanto, né? Vamo ver na parte da robótica. 

Marcela: É bom, tô achando muito legal. 

Magda: Tô gostando. 

Rafael: Tá bom demais. 

Pesquisadora: E qual a expectativa de vocês pra quando for a parte de robótica? 

Mário: Fazer O homem de aço. 

(Risos generalizados). 

Henrique: Bom, fazer ele andar, falar. 

Mário: Mas as nossas expectativas tá aí, em como fazer ele andar e falar, fazer alguma coisa. 

Tipo como eu assisto lá em casa, o turbo, aí tem muito tipo, briga de robô, aí sempre passa, 

sabe? Aí nós vamos fazer ele andar, sabe? Brigar. Mas só que eu acho um pouquinho 

complicado. 

Pesquisadora: Mas então as expectativas de vocês são boas para a parte de robótica. 

Todos: É. 

Mário: É melhor isso do que ficar colocando o gatinho pra andar. 

Henrique: eu acho que é melhor do que fazer Scratch. 

Mário: Porque ôh Scratzinho chato, velho. 

Marcela: Vixe Maria. 

Mário: Oxe, ela quer a verdade 

Henrique: Pela aparência assim, todo mundo acha assim que vai ser um pouco complicado, 

mas... 

Pesquisadora: E quando eu mostrei os kits pra vocês? 

Mário: É, o kit era massa, aí deu uma fortalecida pra nós tentar avançar a frente 

Henrique: eu não sei de nada, sei de nada. 

Pesquisadora: Não sabe de nada, Henrique? 

Henrique: É porque tem muitos fios pra encaixar um no outro. 

Pesquisadora: E o que vocês acham do aprendizado de vocês, tá fluindo alguma coisa? 

Todos: Sim. 

Mário: Eu avancei muito. 

Pesquisadora: Vocês acham que conseguiram pensar de forma mais rápida?  

Todos: Sim. 

Mário: Sim, a gente aprendeu muito a mexer em computador, essas coisas. Como tem muita 

gente aqui que nem Henrique, que nunca mexeu.  
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(Risos generalizados). 

Henrique: Mexi não, sou nem você. 

(Risos generalizados). 

Henrique: Bem, deu pra pensar mais ligeiro, né? Tamo progredindo. 

Pesquisadora: Posso continuar do jeito que eu tô, ou vocês preferem que eu mude a forma de 

ensinar? 

Todos: Pode continuar. 

Fonte: Autora, 2017. 
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APÊNDICE D – Segunda entrevista realizada com os participantes da pesquisa 

 

Pesquisadora: Nós estamos aqui com o pessoal da robótica, e eu vou fazer algumas perguntas 

para eles. Primeiro, o que vocês acharam sobre as oficinas?  

Magda: Eu achei experiente, porque assim, é uma coisa nova, eu nunca fiz um robô na minha 

vida, aí eu achei muito legal. 

Mário: Sim, foi muito experiente, porque a gente nunca tinha montado, aí dessa vez nós 

conseguimos, aí agora a gente vai ter a capacidade de montar um robô. 

Pesquisadora: E você, Henrique, o que achou das oficinas? 

Henrique: Bem, foi muito bom, muito experiente, desenvolvi muito, e a experiência foi muito 

grande e foi muito bom, pois nós criou um robô, né, e não foi muito fácil. 

Pesquisadora: o que foi que vocês gostaram mais? Do Scratch ou da robótica? 

Todos: da robótica.  

(Risos generalizados). 

Magda: É, robótica, porque a gente vai montar as coisas. 

Henrique: É, a parte mais ruim assim é tirar peça de peça, véi. Montar é mais emocionante. 

Pesquisadora: Eu percebi que vocês se identificaram, prestaram mais atenção quando falei da 

linguagem do Arduino, ao invés da linguagem do Scratch. Percebi que com ela vocês tinham 

mais dificuldade, mas quando passamos para a do Arduino, que é uma de língua inglesa, vocês 

se identificaram mais, então eu queria saber o porquê? 

Henrique: Porque é mais interessante, é uma coisa nova. 

Todos: É, não sei explicar 

Henrique: É, uma coisa diferente, muito bom e interessante. 

Pesquisadora: Eu vi que o Mário e o Rafael tiveram um momento que desistiram da atividade 

quando foi com o Scratch, então eu queria saber o que vocês sentiram, porquê desistiram, qual 

a dificuldade? 

Mário: Não, é porque a dificuldade era muito elevada, nós queria fazer, mas na hora lá nós 

começava a ficar nervoso, aí tudo ficava difícil pra nós, entendeu? 

Pesquisadora: Mas quando passamos para o Arduino vocês tiveram mais facilidade, porque? 

Você tem alguma noção do porquê? 

Mário: Não, é porque como eu gosto muito de mexer com esses negócios, porque eu pegava 

aqueles motorzinhos que tem em carro de controle remoto, aí ficava mais fácil pra mim de 

mexer com o Arduino, entendeu? Então. 

Pesquisadora: O que vocês acharam mais fácil, o Arduino ou o LEGO? 

Todos: o LEGO. 
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Pesquisadora: Por que o LEGO? 

Todos: Porque o LEGO é mais fácil 

Henrique: Porque o LEGO é mais fácil de montar, é mais interessante 

Mário: é, é mais interessante, como tem aquele, aqueles muitos fios para instalar na 

programação. 

Henrique: É, nós montava, mas como tem aquele fio, no Arduino eram muitos fios, no LEGO 

não, um fio valia por uns cinco daqueles, e nós não precisava encaixar, então era muito mais 

prático. 

Mário: como tem as letras e os números. 

Henrique: tipo A, B, C, 1, 2, aí tinha lá e era só conectar. 

Pesquisadora: Vocês gostariam de participarem de uma olimpíada de robótica? 

Todos: Siiiiiiiiiim. 

Pesquisadora: Programando e montando, e disputando? 

Todos: Sim. 

Henrique: É lógico, tudo. 

Mário: Olimpíada, Olimpíada. 

Henrique: Você ainda pergunta? 

Pesquisadora: Vocês gostaram da oficina com o Arduino? 

Todos: Mais ou menos. 

Magda: Não, eu não gostei 

Henrique: Pois o Arduino é muito difícil para conectar aquela monte de cabo, tem muito buraco, 

já o LEGO não, tinha uns parafusosinhos e era só colocar e pronto 

Pesquisadora: E das oficinas com o LEGO, vocês gostaram? 

Todos: Sim. 

Pesquisadora: Por quê? 

Henrique: Porque o LEGO, assim, é mais fácil da gente colocar peça com peça, o Arduino já é 

mais complicado. 

Pesquisadora: Vocês fariam a oficina novamente? 

Todos: Sim. 

Henrique: Quantas vezes quiserem, pedirem, até nós sair do mundo. 

Pesquisadora: Em que vocês tiveram mais dificuldade? 

Todos: No Scratch. 
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Henrique: É, no Scratch, pois computador já não sei muito desse negócio não e era muito 

complicado. E eu já desenvolvi muito, porque eu não sabia muito sobre computador e já 

desenvolvi mais. 

Pesquisadora: Na vida de vocês, em que vocês acham que a oficina irá ajuda-los? 

Todos: Sim. 

Pesquisadora: Em quê? 

Henrique: Pois nós detectemos mais rápido, tipo assim, alguma coisa nós saberia fazer mais 

rápido, nossa mente já ficou mais evoluída. 

Magda: É, ele já falou tudo, o raciocínio lógico melhorou. 

Melissa: Mais ainda 

Pesquisadora: Quando fomos para o Arduino, vocês sentiram um impacto muito forte quando 

mudamos da língua portuguesa para a inglesa?  

Henrique: Mais ou menos, tipo assim, pois a língua inglesa é mais interessante, tal, foi mais ou 

menos, não foi um impacto tão forte, mas deu um impactozinho. 

Mário: como a gente já tava sabendo em português, então a gente não teve um impacto muito 

grande 

Henrique: E nós já estava esperando a qualquer momento entrar na língua inglesa 

Pesquisadora: Mas vocês conheciam a língua inglesa já? 

Henrique: Eu não, vou ser sincero. 

Todos: Mais ou menos 

Mário: Tudo não. 

Fonte: Autora, 2017. 

 

 


