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RESUMO

MEDIAÇÃO DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL E PROGRAMAÇÃO NO
PROCESSO DE INTERAÇÃO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

AUTOR: Cristiane Inês Bremm
ORIENTADORA: Ilse Abegg

Esta pesquisa foi desenvolvida no Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em
Tecnologias  Educacionais  em  Rede,  na  linha  de  pesquisa  de  Gestão  de  Tecnologias
Educacionais  em Rede.  Com o objetivo  de investigar  como a mediação de atividades  de
pensamento computacional e de programação podem contribuir para a interação na educação
infantil, foi  desenvolvida  uma  proposta  pedagógica,  com  duas  sequências  didáticas,  que
constituem  o  produto  desta  pesquisa: uma  de  ensino-aprendizagem  de  pensamento
computacional  desplugado,  sem  as  tecnologias,  e  uma  de  ensino-aprendizagem  de
pensamento computacional  plugado,  mediada pelas  tecnologias  digitais,  especificamente o
software ScratchJr. Como objetivos específicos se têm:  a)  construir uma proposta didático-
metodológica (produto), com base no pensamento computacional e na  programação (software
ScratchJr), para os processos de ensino-aprendizagem na educação infantil, preferencialmente
em dispositivos móveis; b) implementar um processo de ensino-aprendizagem na educação
infantil orientado por investigação ativa sobre o potencial do pensamento computacional e da
programação  para  o  processo  de  interação;  c)  avaliar  se  as  atividades  de  pensamento
computacional e de programação contribuem para a interação na educação infantil. Nessa
perspectiva, adotou-se como abordagem a pesquisa-ação educacional, na qual os dados foram
coletados  por  meio  de  observações,  dados  visuais  e  diário  de  campo.  Como  principais
resultados destacamos o papel do professor como mediador do conhecimento do estudante, no
qual  ele  é sujeito  ativo e  ambos ensinam e aprendem juntos.  A interação esteve presente
durante  todo  o  processo  de  investigação-ação,  e  foi  potencializada  pelas  tecnologias,  ao
estabelecer uma perspectiva dialógica, problematizadora e colaborativa entre professores e
estudantes. Esse processo contribuiu, também, para a formação profissional e tecnológica dos
envolvidos. 

Palavras-chave: Educação  Infantil.  Pensamento  computacional.  Ensino-aprendizagem  de
programação. Tecnologias digitais. Interação. 



ABSTRACT

MEDIATION OF COMPUTATIONAL THINKING AND PROGRAMMING IN THE
PROCESS OF CHILDREN’S INTERACTION IN CHILDHOOD EDUCATION

AUTHOR: Cristiane Inês Bremm
ADVISOR: Ilse Abegg

This  research  was  developed  in  the  Professional  Master  of  the  Postgraduate  Program in
Educational Technologies in Network, in the research line of Management of Educational
Technologies  in  Network.  By  investigating  how the  mediation  of  computational  thinking
activities and programming can contribute to the interaction in early childhood education,  a
pedagogical proposal was developed whit two didactic sequences, that constituted the product
of  this  research:  one  teaching-learning  computational  thinking  unplugged,  without  the
technologies,  and  one  of  teaching-learning  computacional  thinking  plugged,  mediated  by
digital technologies, specifically the ScratchJr software. As specific objectives we propose: a)
to construct a didactic-methodological proposal (product), based on computational thinking
and  programming  (ScratchJr  software),  for  teaching-learning  processes  in  children's
education,  preferably  on  mobile  devices;  b)  implement  a  teaching-learning  process  in
children's education guided by active research on the potential of computational thinking and
programming  for  the  interaction  process;  c)  evaluate  if  the  activities  of  computational
thinking and programming contribute to interaction in early childhood education.  From this
perspective, it was adopted as approach the educational research-action, in which data were
collected through observations, visual data and field diary. As main results we highlight the
role of the teacher as mediator of student knowledge, in which he is an active subject and both
teach and learn together. Interaction was present throughout the action-research process, and
was  enhanced  by  technologies,  establishing  a  dialogic,  problematizing  and  collaborative
perspective between teachers and students. This process also contributed to the professional
and technological formation of those involved.

Keywords:  Childhood  education.  Computational  thinking.  Programming  teach-learning.
Digital technologies. Interaction.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 TRILHAS E ROTAS ABERTAS

Minha trajetória ao longo do processo de formação iniciou-se em 1997, aos 6 anos de

idade, na pré-escola, em uma escola da rede pública. Sempre tive um grande interesse pela

escola e o que eu poderia aprender nela. Dedicava-me muito aos estudos, sempre tentando o

meu melhor, cobrando-me demais, às vezes. Meus pais sempre estiveram do meu lado nesse

processo, me apoiando e incentivando os estudos, apontando a importância da educação para

o meu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Conclui o Ensino Fundamental em 2006 e iniciei o Ensino Médio em 2007, também

numa escola pública, concluindo-o em 2009. Nesse período de escolarização, as tecnologias

que faziam parte do meu processo educativo eram o quadro, o giz e o livro didático. Em

algumas ocasiões  tínhamos contato com o computador  na escola,  nos momentos que nos

dirigíamos  ao  laboratório  de  informática.  Esses  momentos  sempre  eram  especiais  e

prazerosos, pois traziam novas ferramentas para as aulas, com espaços colaborativos e de

diálogo. 

Ao concluir a Educação Básica, ingressei no curso de Pedagogia, em 2010, ainda com

uma visão não muito clara sobre minha atuação e formação. As vivências pessoais e culturais

me levaram a escolher este curso. Em inúmeros momentos surgiram desafios que me fizeram

pensar  e  repensar  o  meu  “estar  e  ser”  nele.  Por  acreditar  que  desafios  são  para  serem

superados, aos poucos, fui me construindo pedagoga/professora neste espaço e visualizando

um campo de possibilidades tão imenso, maravilhoso e transformador. 

Deparei-me  com  professores  e  metodologias  diversas,  que  em  alguns  momentos

intrigavam e me faziam pensar sobre o processo educativo que eu estava vivenciando e que

futuramente proporcionaria aos meus estudantes. Outro aspecto que me incomodava eram as

desigualdades de acesso geradas pelos sistemas de ensino. 

Foram  as  disciplinas  de  Metodologia  do  Ensino  que  me  proporcionaram  uma

abrangência  maior  sobre  o  processo  de  ensino-aprendizagem  e  suas  possibilidades.  No

decorrer do curso, deparei-me com um vasto conhecimento para ser produzido e apropriado e,

a  partir  desse  momento,  comecei  a  me  indagar  sobre  as  habilidades  e  competências

necessárias  ao  professor.  O  desafio  de  tornar-me  professora  num  mundo  em  constantes

transformações, preocupada com a qualidade e a inovação da educação, fez eu me focar na

compreensão do papel das tecnologias, que estão presentes em nossas práticas, nesse processo

de ensino-aprendizagem. 
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Durante minha formação inicial tive contato com apenas uma disciplina que discutia

as tecnologias na educação, uma das competências necessárias ao professor para a promoção

de uma educação de qualidade. Essa disciplina possibilitou uma nova visão sobre a sociedade

contemporânea e suas formas de aprender, ensinar e construir conhecimento e cultura. Porém,

minha inserção e participação em projetos de pesquisa e extensão que discutiam esse tema foi

o elemento desencadeador de um pensamento mais crítico sobre o potencial das tecnologias

para o processo de ensino-aprendizagem e do desejo de aprender mais. 

Nesse cenário educacional vivenciei pesquisas e estudos que envolviam a mediação

das tecnologias na educação superior e no ensino fundamental e médio. Porém, a educação

infantil, sendo a primeira etapa da Educação Básica, ficava à margem dessas pesquisas. Foi

essa necessidade de trazer mais visibilidade para a mediação das tecnologias na educação

infantil que busquei estudar mais esta etapa da educação. Nesse caminho, meu Trabalho de

Conclusão  de  Curso  (TCC)  foi  voltado  para  a  análise  da  integração  do  laboratório  de

informática  na  educação  infantil.  Com  a  obtenção  de  grau  de  graduada  em  Pedagogia,

ingressei no campo de trabalho, como professora da educação infantil, na qual atuo a cinco

anos. 

Em  minha  atuação  profissional,  que  ainda  é  recente,  continuou  persistindo  a

necessidade  de  ampliar  os  estudos  sobre  a  integração  das  tecnologias  a  essa  etapa  da

educação. O potencial das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo de

ensino-aprendizagem está evidenciado em inúmeras pesquisas. Porém, nota-se o predomínio

de experiências e práticas de informação através da mediação das tecnologias. Muito pouco se

fala do poder de comunicação, criação e expressão que essas ferramentas possuem. 

Essas carências podem ser vistas desde a formação dos professores para atuar com

essas ferramentas. Na disciplina que cursei na formação inicial muito pouco se dialogou sobre

as tecnologias como ferramentas de criação e expressão, que colocassem a criança no centro

do  processo,  sendo  sujeito  ativo  e  não  somente  recebendo  informação.  A maioria  das

experiências,  no entanto,  esteve  voltada  somente  para a  integração dessas  ferramentas  no

processo de ensino-aprendizagem. 

Essa realidade presente na educação infantil e vivenciada nos projetos de pesquisa e

no curso de formação inicial em Pedagogia foram os fatores que me provocaram a investigar

o potencial  das tecnologias, especialmente relacionados ao pensamento computacional e a

programação, focando numa perspectiva de criação, expressão e interação das crianças na

educação  infantil,  por  meio  da  mediação  dessas  ferramentas  no  processo  de  ensino-

aprendizagem.

Assim, ingressei no curso de Mestrado Profissional em Tecnologias Educacionais em
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Rede  (PPGTER)  da  Universidade  Federal  de  Santa  Maria  (UFSM),  dentro  da  linha  de

pesquisa “Gestão de Tecnologias Educacionais em Rede” tendo como temática da pesquisa a

educação infantil mediada por tecnologias digitais livres. Durante a pesquisa sobre a temática

de estudo, meu olhar estava voltado para o potencial educativo das tecnologias na interação

das  crianças,  desde  cedo,  colocando  ela  como  protagonista,  ou  seja,  centro  do  processo

educativo. Isso pelo fato de que, muitas instituições, ainda acreditarem que basta o acesso.

Porém, o professor necessita conhecer esses recursos a fim de integrá-los em suas práticas

com o objetivo de melhorar e contribuir para práticas mais criativas e participativas. Neste

cenário, a criança está a explorar uma nova linguagem, que permeia sua cultura. 

Nessa trajetória, foi-me apresentada a organização Code.org, sem fins lucrativos e com

o  objetivo  de  aumentar  o  ensino  de  ciências  da  computação  nas  escolas.  A partir  desta

organização, conheci o software Scratch e me aventurei em explorar suas potencialidades.

Assim,  me  apaixonei  pela  ideia  de  ensinar  e  aprender  o  pensamento  computacional  e  a

programação,  porém,  ele  não  é  destinado às  crianças  da  educação  infantil.  Explorando a

página do Scratch descobri que ele possui uma versão para crianças de 5-7 anos, denominada

ScratchJr. A partir deste caminho delimitei minha pesquisa voltada para o software ScratchJr e

para esta faixa etária, apesar de não estar atuando com turmas desta idade, no momento. Por

este  motivo  estabelecemos  uma  parceria  com  uma  professora  que  estivesse  atuando  em

turmas  de  5-6  anos  para  trabalhar  conosco.  Minha  escolha  se  fortaleceu  ao  cursar  as

disciplinas  do  curso  de  mestrado,  que  discutiam a  integração  das  tecnologias  no  campo

educacional como elementos potencializadores da interação, colaboração e criação.  Assim, a

discussão desse tema é relevante pois acredita-se que as tecnologias possuem um enorme

potencial para contribuir no processo de interação das crianças nessa etapa da educação. 

1.2  COMPUTADORES,  TABLETS,  SMARTPHONES,  INTERNET  E  CRIANÇAS

PEQUENAS… E AGORA?

As tecnologias digitais estão amplamente presentes nas atividades das crianças que

frequentam  hoje  nossas  escolas,  por  se  constituir  num  período  de  rápida  expansão  da

linguagem tecnológica, fazendo com que elas tenham uma relação intensa com esses recursos.

Denominadas  por  Mark  Prensky  (2010)  de  “nativos  digitais”,  elas  se  comunicam,  se

socializam, criam e implementam ideias, aprendem, expressam-se facilmente por meio das

tecnologias, integrando-as às suas práticas e se conectando com outras pessoas. 

Esse cenário de possibilidades está fazendo com que as tecnologias digitais constituam

parte das práticas sociais das crianças pequenas. Ou seja, há uma enorme imersão delas nesses
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recursos.  Porém,  essa  imersão  se  apresenta  com  maior  ênfase  no  âmbito  social  e,

principalmente, como meio de subterfúgio para evitar situações indesejadas pelos e para os

adultos  responsáveis  ou para  que  estes  tenham tempo para organizar  suas  tarefas  diárias.

Disponibilizar tablets ou smartphones para as crianças, nesses contextos, são práticas bastante

frequentes. 

Entretanto, ao olhar para o âmbito educacional, a imersão digital é limitada, como se a

criança estivesse vivendo uma vida desvinculada, em um mundo diferente do seu. Sendo a

educação infantil a primeira etapa da educação básica, que atende crianças de 0 a 6 anos,

possui como pressuposto o desenvolvimento integral  da criança permeado pelo cuidado e

educação, articulado à interação e ao brincar. Além do cuidado do adulto para auxiliar em suas

necessidades, a criança também quer entender o mundo. Suas experiências, que proporcionam

o desenvolvimento, conforme Vigotski (2010a), perpassam, por vivências concretas e lúdicas

a partir das interações com os objetos, os sujeitos e o mundo, do qual as tecnologias fazem

parte. A criança, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil

(Res. Nº 5, DCNEI), é um 

sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza
e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2010, p. 12). 

A criança, quando chega na escola, traz seus conhecimentos e cultura e cabe à ela

ampliá-los  de  forma  crítica  e  reflexiva,  apoiada  em experiências  que  integram diferentes

linguagens. É necessário, portanto, olhar para a cultura e os conhecimentos que a criança traz

para  dentro  da  escola,  através  de  informações  imagéticas,  sonoras,  escritas,  corporais,

inclusive digitais, discutindo as relações que se estabelecem entre essas diferentes linguagens

e a produção do conhecimento pela criança.

Porém,  ao  olhar  para  as  pesquisas  que  discutem  a  integração  das  tecnologias  na

educação infantil, no Brasil, destaca-se Carneiro (2014), que aponta que a maioria dos estudos

voltados para esse tema ainda estão centrados no consumo desses recursos, desvinculados da

perspectiva de criação e produção, na qual a criança é protagonista do processo. Apesar disso,

visualiza-se uma crescente significativa de pesquisas no campo da educação infantil mediada

pelas tecnologias digitais. 

Como já  dizia  Papert  (1988)  na  década  de  80  –  e  que  ainda  perdura  atualmente,

conforme a pesquisa apontada – a maioria das experiências que colocam a criança em contato

com o computador é para proporcionar feedback, exercícios e dispensar informação. O maior

acesso  às  tecnologias  e  novas  propostas  pedagógicas  estão  mudando,  aos  poucos,  esse
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cenário, fazendo surgir uma maior ênfase na comunicação, expressão, produção, criação e

difusão de conteúdos e cultura através desses recursos.

Nas  ideias  desse  autor  –  apesar  de  serem  discutidas  em  uma  outra  época,  ainda

contribuem para pensar o papel das tecnologias hoje na educação – os computadores – e as

tecnologias no geral – são, em primeira instância, ferramentas que quebram as barreiras de

isolamento que privam grande parte da população de ter acesso ao conhecimento e à cultura.

Essas ferramentas são “portadoras de inúmeras ideias e de sementes da mudança cultural”

(Idem, p. 17) e de transformação das relações que se estabelecem com o conhecimento e o

processo  de  ensino-aprendizagem.  Ao  integrar  as  tecnologias  apenas  para  processar  e

transmitir  informações,  estamos  deixando  de  usufruir  de  seus  potenciais  de  criação  e

comunicação para inovar nos processos de ensino-aprendizagem e proporcionar a inclusão

digital. 

Nessa  perspectiva,  estudos  sobre  o  ensino-aprendizagem  de  programação  e

pensamento computacional, despertaram maior interesse nas pesquisas na educação infantil,

colocando  a  criança  como  protagonista  e  produtora  de  conhecimento.  Grande  parte  das

publicações, voltadas à essa discussão, encontram-se em eventos voltados para a Informática

na Educação. Dentre os oito artigos encontrados, seis foram publicados em anais de eventos

nacionais e internacionais. Os outros dois foram publicados em revistas. Os artigos analisados

estão descritos no quadro a seguir:

Quadro 1 – Artigos sobre Pensamento Computacional e programação na Educação Infantil.

(continua)

Autor (es) Título Objetivo Publicação/Ano

GAROFALO,
D.

Atividades desplugadas:
linguagem de programação

sem computador.

Apresentar atividades
desplugadas que podem
ser realizadas em sala de

aula para ensinar/aprender
programação.

Revista Nova
Escola
2017

RIZZON,  E.
C. et al.

Introdução à Programação de
Computadores na Educação 
Infantil através do software

ScratchJr. 

Aprendizado de
programação de

computadores por crianças
de 5 e 6 anos por meio do

ScratchJr.

Senid
2016

MIRANDA-
PINTO, M. S.,
OSÓRIO, A. J.

As TIC em contexto de
educação de infância:

atividades sobre pensamento
computacional e

programação.

Conhecer como as
crianças aprendem a

programar.

XIII
CONGRESSO

SPCE
2016
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Quadro 1 – Artigos sobre Pensamento Computacional e programação na Educação Infantil.

(conclusão)
SANTOS,  E.
R. et al.

Estímulo ao Pensamento
Computacional a partir da

Computação 
Desplugada: uma proposta

para Educação Infantil.

Avaliar a possibilidade de
construção de estratégias

didáticas para
disseminação do

Pensamento
Computacional entre

professores da Educação
Infantil, por meio das

técnicas de Computação
Desplugada. 

RELATEC –
Revista

Latinoamericana
de Tecnología

Educativa,
Vol 15 (3) 

2016

ALVES,  E.  S.
et al.

A contribuição do projeto
berçário de hackers na

alfabetização matemática de
crianças em fase pré-

operatória. 

Identificar o potencial das
atividades desplugadas e
da programação para a

alfabetização matemática
das crianças de 5 e 6 anos.

 XXIII Workshop
de Informática na

Escola
2017

SANTANA, A.
L. M. et al.

ScratchJr - Brincando em
Família: um relato de

experiências sobre
introdução a programação no

ambiente escolar.

Apresentar os principais
resultados de uma

atividade realizada na
cidade de Itajaí pelo LITE
- UNIVALI, que utilizou o
ScratchJr para introduzir

conceitos de programação
por meio de uma
abordagem de 

aprendizagem criativa. 

XXIII Workshop
de Informática na

Escola 
2017

FALCÃO,  T.
P., GOMES, T.
C.  S.,
ALBUQUER
QUE, I. R. 

O Pensamento
Computacional Através de
Jogos Infantis: uma Análise
de Elementos de Interação

Analisar a interação de
crianças de 5 a 7 anos com

um jogo digital que
envolve conceitos básicos
de lógica de programação.

Simpósio
Brasileiro sobre

Fatores Humanos
em Sistemas

Computacionais
2015

BATISTELA,
F.,  TEIXEIRA
A.  C.,
FURINI, C. S.

Programação de
computadores e a motivação

interna de crianças da
educação infantil: o caso do

berçário de hackers

Avaliar em que medida a
motivação interna e

externa pode ser percebida
nas crianças de 5 e 6 anos

participantes de um
projeto que visa ensinar

programação.

Simpósio
Brasileiro sobre

Fatores Humanos
em Sistemas

Computacionais
2015

Fonte: Autora
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Como é possível visualizar na tabela, as pesquisas sobre este assunto são bastante

recentes,  sendo  realizadas  nos  últimos  3  anos.  Elas  relatam  experiências  e  estudos  que

possuem  diferentes  objetivos,  que  englobam  avaliar  a  motivação,  a  interatividade,  a

alfabetização matemática, contribuir para a formação de professores e o ensino-aprendizagem

de  programação  e  pensamento  computacional,  conhecer  como  as  crianças  aprendem  a

programar e apresentar experiências implementadas e que podem ser exploradas na sala de

aula com as crianças.

Apesar de possuírem objetivos variados, o foco dos estudos é alcançá-los por meio do

ensino-aprendizagem de  programação  e/ou  do  pensamento  computacional.  A maioria  dos

trabalhos (quatro) focam seu estudo no ensino-aprendizagem de programação por meio do

software  ScratchJr  (RIZZON  et  al.;  ALVES  et  al.;  SANTANA  et  al.;  BATISTELA,

TEIXEIRA e  FURINI).  Apenas  um dos  estudos  (SANTOS et  al.,  2016)  foca  no  ensino-

aprendizagem dos conceitos de pensamento computacional, sem mencionar a programação da

tecnologia, porém destaca que é preciso ampliar os estudos a fim de verificar a eficácia da

aprendizagem  dos  conceitos,  realizada  por  meio  de  atividades  desplugadas,  no  uso  das

tecnologias. 

Duas pesquisas (GARAFALO, D.; MIRANDA-PINTO, M. S.; ) combinam o ensino-

aprendizagem do pensamento computacional e da programação, no qual a criança experiencia

atividades  que  integram  essas  aprendizagens  de  forma  gradual,  ou  seja,  aprendendo

inicialmente os conceitos do pensamento computacional a partir de atividades desplugadas

(sem o uso das tecnologias) e concretas, ou mesmo de forma implícita, para, em seguida,

aplicar os conceitos aprendidos na criação de projetos por meio da programação, mediada

pelas tecnologias. O estudo de Falcão, T. P., Gomes, T. C. S. e Albuquerque, I. R. objetivam a

aprendizagem do Pensamento Computacional por meio da programação realizada no jogo The

Foos, ou seja, o estudo combina o aprendizado de pensamento computacional e programação

a partir de um jogo explorado pelas crianças. As autoras destacam que foi possível observar

que a atividade motivou as crianças, porém não foi bem sucedida quanto à aprendizagem dos

conceitos do pensamento computacional, devido a uma ferramenta de animação que indicava

as ações que deviam ser realizados pela criança. 

Verificou-se, também, que 37,50 % dos estudos contemplam atividades desplugadas,

37,50%  atividades  plugadas  (programação)  e  25%  mesclam  os  dois  tipos  de  atividades,

conforme se pode visualizar no gráfico abaixo.
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Fonte: Autora.

Nesse cenário, é possível pensar não somente os recursos que as tecnologias oferecem,

mas também as abordagens que embasam sua integração nas práticas educativas. Há inúmeras

ferramentas  disponíveis,  como  jogos,  simulações  e  softwares,  que  podem  tanto  ter  uma

perspectiva construcionista como comportamentalista,  limitado-se à instrução e ao clicar e

navegar, sobressaindo a reprodução de conteúdos à criação e produção pelos estudantes. As

tecnologias e a Internet podem ser tanto libertadoras como limitadoras. 

Não basta apenas introduzir os conhecimento tecnológicos nas práticas educativas para

garantir a inovação nos processos de ensino-aprendizagem. É preciso pensar na integração

desses conhecimentos e recursos na educação das crianças pequenas a partir das poderosas

relações que podem ser estabelecidas com elas, a fim de promover um ensino-aprendizagem

mais criativo, interativo, dialógico, colaborativo e significativo. Destaca-se, nesse processo,

uma mudança de perspectiva da relação professor-estudante e  dos  processos  de interação

mediados pelas tecnologias. 

A integração das tecnologias na educação básica, que contempla a educação infantil, é

colocada como uma das metas do Plano Nacional da Educação (PNE) (BRASIL, 2014) para a

melhoria  da qualidade da educação no Brasil.  Essas  ferramentas,  integradas  na educação,

desde os primeiros anos de escolarização, exigem novos conhecimentos e habilidades para

navegar nelas, criar com elas, entendê-las e comunicar-se através delas. Habilidades estas que

Figura 1 - Gráfico dos estudos que envolvem Atividades Plugadas e Desplugadas
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necessitam  ser  desenvolvidas  pelas  crianças  (KAZAKOFF;  SULLIVAN;  BERS,  2012;

ALMEIDA; VALENTE, 2011).  Assim, integrar as tecnologias na educação das crianças é

fundamental, primeiramente, para a inclusão e a fluência digital, a fim de que saibam usar

essas ferramentas e também saibam construir coisas com elas. Em segundo, pelo fato de que

elas ampliam as formas de comunicação e expressão. Estes processos psicológicos, conforme

Vigotski (2010a), constituídos nesta faixa etária, são essenciais para todo o desenvolvimento

da criança. 

Nessa perspectiva, o PNE traz uma proposta norteadora para as práticas pedagógicas

nessa faixa etária: proporcionar o desenvolvimento e apropriação dos conhecimentos através

de  diferentes  linguagens,  incluindo  a  digital.  Ademais,  entendendo  que  a  construção  do

conhecimento é uma prática social colaborativa e interativa, como defende Vigotski (2010), a

escola necessita proporcionar situações de produção de conhecimento através da interação

com novos desafios e problemas reais e diferentes formas de resolução desses problemas,

ampliando o que o estudante já sabe. Nesse processo, a criança trabalha com as informações,

transformando-as ao compartilhar, dialogar e interagir com outros sujeitos que possuem mais

conhecimentos sobre - crianças ou adultos -, apropriando-se deles. Esse processo interativo,

no qual o estudante se encontra participante no processo de ensino-aprendizagem deve ser

prioridade nas práticas educativas, desde a educação infantil.

Ficam, assim, cada vez mais evidentes as discussões de Papert (2008) sobre o ensino-

aprendizagem  mediado  pelas  tecnologias.  Segundo  ele,  as  melhores  experiências  de

aprendizagem são fruto de processos em que o estudante se encontra envolvido na criação de

produtos que possuem significado para ele e para todos os envolvidos. Nessa perspectiva,

estabelece-se uma relação para além do consumo com as tecnologias, evidenciando a criação

e a expressão.

Neste  contexto,  o  Parecer  CNE/CP nº  9,  de  8  de  maio  de  2001, que  institui  as

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica destaca

que “se o uso de novas tecnologias da informação e da comunicação está sendo colocado

como um importante recurso para a educação básica, evidentemente, o mesmo deve valer para

a  formação  de  professores”  (BRASIL,  2001,  p.  24).  O  documento  destaca,  assim,  a

necessidade da formação dos professores para atuar com as tecnologias, a fim de realizar um

trabalho de qualidade e discute a ausência – ou as poucas discussões – relativas às TIC nos

cursos de formação. Essa realidade se constitui pelo fato de que as instituições “reforçam

atitudes de resistência, que muitas vezes, disfarçam a insegurança que sentem os formadores e

seus  alunos-professores  em  formação,  para  imprimir  sentido  educativo  ao  conteúdo  das

mídias” (BRASIL, 2001, p. 25). 
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A disseminação e o desenvolvimento de conteúdos de diferentes áreas por meio das

tecnologias,  olhando para elas como recursos  que ampliam e diversificam a interação,  se

constituem como parte da sociedade contemporânea e são essenciais para a prática educativa.

Se as tecnologias se constituem parte da vida e produção de conhecimento das crianças, é

necessário integrá-las nos cursos de formação de professores – tanto inicial quanto continuada

– a fim de que o professor aprenda a gerenciar os processos que ocorrem por meio desses

recursos (BRASIL, 2001). 

Levando  em  conta  as  pesquisas  até  o  momento  e  o  rápido  desenvolvimento

tecnológico,  essa  pesquisa  se  propõe  a  trabalhar  com  o  pensamento  computacional  e  a

programação, como potencializadoras do processo de interação das crianças, ao proporcionar

um ambiente de colaboração, participação e criação, no qual a criança é protagonista. Busca-

se,  assim,  proporcionar  experiências  com  o  ensino-aprendizagem  do  pensamento

computacional  e  da  programação  para  a  educação  infantil,  focando  na  essência  do

desenvolvimento  infantil  e  avançando  na  perspectiva  de  interatividade  entre  criança  e

tecnologia, visível no estudo de Falcão, Gomes e Albuquerque (2015). Esse processo está

articulado às tecnologias digitais móveis presentes no cenário contemporâneo, que, conforme

Almeida  e  Valente  (2011),  envolvem  recursos  que  ampliam  e  criam  novas  formas  de

expressão e comunicação. Tecnologias móveis e interações hipermidiáticas estão constituindo

cada  vez  mais  nosso  cotidiano  e  nossas  práticas.  O  avanço  da  Internet  contribuiu  para

modificar as tecnologias e seus modos de produção e relações estabelecidas com elas. 

As tecnologias digitais atuam, portanto, como formas de ampliação da comunicação,

da expressão e da criação, ou seja, são uma nova forma de como as pessoas podem criar e se

expressar. Esse contexto inovador disponibiliza para a educação essas tecnologias criativas

que podem ser  denominadas  de  “conjuntos  de  técnicas,  práticas  e  modos  de pensamento

envolvido na externalização de ideias dentro de domínios específicos em que a externalização

ocorre  de  forma  inteligente  (na  terminologia  de  Bergson),  ou  seja:  criativamente”

(LIBORIUSSEN, 2012, p.  31).  As inovações pedagógicas oportunizadas pelas  tecnologias

fazem emergir  novas  práticas  nas  quais  a  criança  é  designer,  protagonista  e  não  apenas

consumidora da tecnologia e de informações. 

Essas práticas criativas e inovadoras estão cada vez mais apoiadas pelas tecnologias

móveis,  que  estão  possibilitando  novas  dinâmicas  espaciais  e  temporais  de  ensino-

aprendizagem. Nesse sentido, elas “podem ampliar e enriquecer oportunidades educacionais

para estudantes em diversos ambientes” (UNESCO, 2014, p. 7). Essa possibilidade se dá pelo

fato  de  que  os  dispositivos  móveis,  como  smartphones e  tablets, estão  cada  vez  mais
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presentes no cotidiano dos indivíduos para acessar informações, se comunicar, produzir e, até

mesmo, aprender, devido à sua mobilidade. 

Por  serem portáteis,  de uso pessoal,  com acesso à  rede  e  outras  multimídias,  elas

possibilitam a realização de inúmeras tarefas quando e onde o usuário quiser. Conforme a

Unesco  (2014),  essa  mobilidade  permite  que  as  pessoas  acessem  ferramentas  e  recursos

educacionais, se comuniquem umas com as outras, compartilhem e criem conteúdos, também,

fora de ambientes formais, apoiando e ampliando as possibilidades e diferentes formas de

aprendizagem. 

A fim  de  não  promover  mais  exclusão  e  desigualdades  nesse  universo  digital,  o

processo de ensino-aprendizagem, desde a educação infantil, deve incorporar as tecnologias

digitais, de preferência livres, numa perspectiva de liberdade, inclusão e cidadania (ABEGG,

2009). A integração e reflexão sobre esses recursos proporciona que estudantes e professores

possam aprender  a  usá-los,  a  interagir,  criar  e  expressar-se através  deles.  Nesse caminho,

nosso interesse é pelas tecnologias livres, numa perspectiva de Educação como Prática da

Liberdade  (EPL),  tendo  em  vista  as  ferramentas  de  criação,  mais  especificamente,  de

pensamento computacional e programação para educação infantil. 

A perspectiva de produção e criação, adotada neste trabalho, vai ao encontro com a

Teoria da Flexibilidade Cognitiva que discute a mediação das tecnologias no processo de

ensino-aprendizagem de forma não-linear, ou seja, a fim de que o estudante possa explorar os

conhecimentos de maneiras variadas, relacionando-o com situações reais (SPIRO; JEHNG,

1990). Para que o estudante amplie suas formas de expressão e pensamento a respeito dos

objetos  e  do  mundo,  a  educação  precisa  evitar  caminhos  lineares,  compartimentados,

hierárquicos e apoiados em uma única perspectiva. 

Assim,  com  o  intuito  de  trabalhar  com  tecnologias  digitais  móveis  e  livres,  este

trabalho será mediado pelo software de programação ScratchJr, primeiramente, por ser um

software livre, ou seja, estar disponível para utilização, sem custos. É importante destacar que

software livre não é sinônimo de gratuidade e, sim, liberdade de uso e código aberto para

modificação, ou seja, pode ter custos associado a ele. Segundo, pelo fato da compatibilidade

do software ScratchJr com as tecnologias móveis, ou seja, atualmente, ele funciona em tablets

e iPads. Além disso, eles apresentam uma funcionalidade essencial que é Touch Screen, a qual

requer habilidades que as crianças, nesta faixa etária, já possuem.

A principal diferença desse ambiente, desenvolvido com base na linguagem Logo1 por

uma equipe interdisciplinar do Massachusetts Institute of Technology (MIT), é o foco nas

1 Logo  é  uma  linguagem  de  programação  orientada  à  objetos,  desenvolvida  por  um  grupo  de  colegas  e
estudantes  do  Massachusetts  Institute  of  Technology.  É  uma linguagem interativa  e  gráfica,  planejada  para
proporcionar mais facilmente e cedo o acesso à programação de computadores, onde crianças podem aprender e
se comunicar com os computadores. É conhecida, também, como Linguagem da Tartaruga (PAPERT, 1988). 
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necessidades das crianças pequenas,  oferecendo um ambiente com interface agradável,  de

fácil  usabilidade  e  com recursos  que  possibilitam que a  criança,  mesmo sem saber  ler  e

escrever,  consiga  desenvolver  seus  projetos  por  meio  dele.  Nessa perspectiva,  o  software

apresenta um ambiente semelhante a um quebra-cabeça, com recursos de imagens, sons e

desenho. 

Além disso, esse software permite a interação e a criação entre as crianças, adultos e a

tecnologia  no desenvolvimento  de  seus  projetos,  proporcionando o compartilhamento  dos

mesmos,  a  fim  de  aprimorá-los  por  meio  de  uma  lógica  colaborativa.  Esse  software  se

apresenta,  assim,  “ideal”  para  o  trabalho  que  se  busca  desenvolver.  Nessa  perspectiva,

almejamos  propor  atividades  de  estudo  que  contribuam e  potencializem os  processos  de

interação das crianças, mediados por esse ambiente.

Diante desta reflexão surgem algumas Questões Dialógico-Problematizadoras (QDP)

que  nos  orientam nesta  pesquisa,  a  fim  de  compreender  as  relações  e  possibilidades  do

pensamento  computacional,  a  programação  e  das  tecnologias  digitais  com  o  ensino-

aprendizagem  das  crianças:  Os  professores  reconhecem  que  as  práticas  educativas,

relacionadas  às  tecnologias  digitais,  são  principiantes?  Os  professores  desenvolvem

conhecimentos computacionais com os estudantes? Os professores sabem operacionalizar a

integração das tecnologias digitais e do pensamento computacional nas aulas para promover a

interação? Os estudantes gostariam de atividades com as tecnologias digitais? Os estudantes

interagem  entre  si  nas  aulas  que  envolvem  conhecimentos  computacionais?  Que

conhecimentos sobre pensamento computacional os professores e estudantes têm estudado?

Os estudantes  e  professores  ocupam espaços com tecnologias  digitais  nas  suas  aulas?  As

tecnologias digitais contribuem para o processo de interação e criação nas aulas da educação

infantil? Qual a configuração do espaço escolar e das atividades da educação infantil com a

integração de conhecimentos computacionais ara promover a interação e a criação?

Neste  contexto,  nosso  problema  de  pesquisa  é  voltado  para  pesquisar:  como  a

mediação  de  atividades  de  pensamento  computacional  e  de  programação   podem

contribuir para a interação na educação infantil? Assim,  no  decorrer  da  investigação,

focaremos nosso olhar com o objetivo de investigar como o pensamento  computacional e a

linguagem de programação podem contribuir para a interação na educação infantil, a partir

dos  seguintes  objetivos  específicos:  a)  construir  uma  proposta  didático-metodológica

(produto), com base no pensamento computacional e na linguagem de programação (software

ScratchJr), para os processos de ensino-aprendizagem na educação infantil, preferencialmente

em dispositivos móveis; b) implementar um processo de ensino-aprendizagem na educação

infantil orientado por investigação ativa sobre o potencial do pensamento computacional e da
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linguagem  de  programação  para  o  processo  de  interação;  c)  avaliar  se  as  atividades  de

pensamento computacional e  de linguagem de programação contribuem para a interação na

educação infantil.

Este  texto  apresenta,  assim,  o  trabalho  de  investigação-ação  sobre  a  mediação  de

atividades  de  Pensamento  Computacional  e  programação  –  especialmente  o  software

ScratchJr – no processo de interação na educação infantil. Como destacam Almeida e Valente

(2011),  a  preocupação com a análise  dos  softwares  em relação ao que  eles  permitem no

ensino-aprendizagem têm sido uma preocupação constante de pesquisadores e educadores da

área e são essas análises que permitem compreender o papel das TDIC nesse processo. Para

tanto, este trabalho está organizado em seis capítulos: no capítulo 1, ou seja, neste capítulo,

descrevemos  a  justificativa,  a  delimitação  do  problema  e  os  objetivos;  no  capítulo  2

realizamos um diálogo entre a educação infantil e as tecnologias, na perspectiva da interação e

das múltiplas linguagens; no capítulo 3 discutimos a produção de conhecimento na educação

infantil,  apoiada  pelas  atividades,  inclusive  de  estudo,  numa  perspectiva  da  Educação

Dialógico-Problematizadora  e  das  tecnologias  livres;  o  capítulo  4  aborda  o  percurso

metodológico da pesquisa, o contexto e sujeitos envolvidos e as estratégias e instrumentos de

coleta, produção e análise dos dados; no capítulo 5 apresentamos o produto deste trabalho, ou

seja, a proposta pedagógica, articulada à sua implementação e reflexão; por fim, no capítulo 6,

destacamos as considerações finais e novos problemas. 
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2  TECNOLOGIAS  DIGITAIS  NAS  PRÁTICAS  EDUCATIVAS  DA  EDUCAÇÃO

INFANTIL: INTERAÇÃO E CRIAÇÃO

2.1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo, realizamos um estudo da educação infantil, compreendendo-a como a

primeira etapa da educação básica. A interação com os sujeitos e o meio é o processo principal

para a produção de conhecimento pela criança nesta etapa. A criança vivencia, neste contexto,

inúmeras experiências, com diferentes possibilidades de criação e expressão. A produção de

conhecimento está, assim, em diversos espaços e se dá por meio da interação com múltiplas

linguagens,  ou seja,  no desenho, na fala,  na fotografia,  na pintura,  no jogo, no brincar e,

inclusive, no digital,  que já faz parte do seu cotidiano. Interagir, aprender e produzir com

essas diferentes linguagens é imprescindível no processo de ensino-aprendizagem infantil,

superando a lógica passiva e ampliando as possibilidades de criação das crianças. A mediação

das  tecnologias  livres,  na  perspectiva  da  produção  colaborativa,  pode  contribuir  para

consolidar um trabalho onde a criança é sujeito ativo e protagonista de sua aprendizagem.

2.2  EDUCAÇÃO  INFANTIL:  ESPAÇO  DE  INTERAÇÃO,  APRENDIZAGEM  E

DESENVOLVIMENTO

A  interação  é  a  essência  do  desenvolvimento  da  criança,  segundo  a  vertente

interacionista, fundamentada na concepção desenvolvimental da psicologia. Essa perspectiva

coloca a interação como princípio para o desenvolvimento e  constituição do ser humano.

Buscamos,  assim,  discutir  a  Epistemologia Genética  de  Jean Piaget  e  a  Teoria  Histórico-

Cultural de Lev Semionovitch Vigotski.  Ambos consideram o desenvolvimento e o ensino-

aprendizagem  da  criança  como  um  processo  permeado  pela  interação,  porém  com

divergências em relação a como se dão esses processos.

É importante destacar que, muitas vezes, os pressupostos de ambos os autores são

mesclados nas propostas pedagógicas-metodológicas, não levando em conta a distinção entre

suas abordagens epistemológicas. 

Piaget (1973) defendia a constituição de uma psicologia científica, sem influências

filosóficas. O autor tem por base a constituição biológica do conhecimento e das funções

cognitivas  e  discute  sua  teoria  focando  em  uma  psicologia  da  inteligência,  na  qual  o

desenvolvimento tem origem biológica e evolui a partir da interação com os objetos e o meio. 
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Portanto, para o autor, o desenvolvimento ocorre a partir do processo de maturação

das  funções  da  criança.  Para  o  autor,  o  desenvolvimento  da  criança  deve  atingir  etapas,

decorrentes da maturação de determinadas funções, para que ela possa aprender determinados

conhecimentos. Assim, a aprendizagem é resultado do desenvolvimento, no qual ambos os

processos  não  se  complementam.  Isso  significa  que,  nessa  perspectiva,  a  criança  se

desenvolve naturalmente à medida que vai crescendo e esse processo de maturação ocorre a

partir de estágios fixos, que determinam, por períodos de idade, as funções que a criança

desenvolverá para aprender os conhecimentos.

Para  Piaget (1990), a construção de conhecimento e a aprendizagem são processos

que se dão através da interação entre o meio exterior e os objetos. Esse processo de interação

requer ação sobre algo ou alguém. Assim, a aprendizagem, considerada como um processo de

interação do sujeito com o meio e os objetos, não é um processo de transmitir conhecimentos.

Portanto, produzir conhecimento implica que as informações sejam assimiladas pelo sujeito e

que estas modifiquem e gerem novas estruturas mentais e, não somente sejam incorporadas às

já existentes. Nessa perspectiva, o foco não se concentra somente no sujeito ou no objeto, mas

na  interação  que  ocorre  entre  eles  como  forma  de  desenvolvimento  e  aprendizagem.

Visualiza-se, assim, um processo de interação “pessoal” do sujeito com os objeto e o meio,

porém sem incluir a cultura e a história social da humanidade. 

A teoria  Histórico-Cultural,  cujo  principal  fundador  foi  Vigotski,  alicerça-se  em

fundamentos do materialismo histórico e dialético, como uma proposta crítica na constituição

de  sua  teoria.  Essa  perspectiva  traz  um  olhar  para  o  processo  histórico  e  cultural  do

desenvolvimento humano, por meio da atividade humana. Para Vigotski (2010b), portanto, o

desenvolvimento é um processo histórico e social, que ocorre por meio da apropriação da

cultura e da interação com os outros.

Vigotski (2010a, p. 106) traz uma nova perspectiva de desenvolvimento infantil, na

qual há a “ampliação do papel da aprendizagem no desenvolvimento da criança”. O autor

critica o fato de Piaget considerar a criança incapaz de aprender determinado conhecimento

até atingir determinado desenvolvimento, na idade específica. Para Vigotski (2010a) a criança

é um sujeito ativo, capaz e aprende desde o nascimento, ao se relacionar com o mundo e as

coisas a partir das pessoas e, ao aprender, se desenvolve. Assim, instrução2 e desenvolvimento

estão interligados desde que a criança nasce e não são considerados processos distintos. 

2 De acordo com Prestes (2010, p. 187), a palavra obutchenie foi traduzida erroneamente para aprendizagem. O
termo correto seria  instrução  que conforme o termo russo representa “a atividade autônoma da criança que é
orientada por alguém que tem a intencionalidade de fazê-la”, enquanto aprendizagem é um processo psicológico
próprio  do  sujeito.  Há,  assim,  na  instrução a  participação  ativa  da  criança  na  apropriação  da  cultura  e  da
experiência humana. A autora destaca ainda que a palavra  instrução pode gerar uma conotação negativa, de
transmissão, porém quando Vigotski a empregou não foi nesse sentido.
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Desde pequena, a criança vai estabelecendo relações com o mundo ao seu redor e

compreendendo o seu funcionamento, ou seja, aprendendo. Como destaca Mello (2015), a

experiência e conhecimentos humanos acumulados historicamente, a cultura, a interação com

parceiros mais experientes e a ação das crianças sobre o mundo e as coisas são os aspectos

que contribuem para essa aprendizagem. Nessa perspectiva, a criança aprende com as pessoas,

as  experiências  e  atividades  que  vivencia,  ou  seja,  ela  não  nasce  com  estas  estruturas

formadas. Ela as desenvolve por meio da instrução. 

Para Vigotski (2010b), o desenvolvimento da criança ocorre por meio da interação

com a cultura, o meio social e os sujeitos. Segundo o autor, o desenvolvimento da criança

configura um processo denominado lei geral do desenvolvimento (VIGOTSKI, 2010a), no

qual  o  desenvolvimento  é  inicialmente  um processo  social  e  colaborativo,  pois  antes  das

habilidades  e  conhecimentos  serem  internalizados  pela  criança  eles  são  experienciados

socialmente e coletivamente. 

Vigotski não ignora a estrutura fisiológica, ou seja, as definições biológicas do ser

humano,  porém  atribui  uma  importância  fundamental  à  dimensão  social  que  apresenta

instrumentos  e  signos  que  medeiam os  processos  e  relações  humanas  com o mundo e  a

cultura. A criança se apropria desses elementos na relação com outros sujeitos, trocando e

construindo significações colaborativamente e ampliando os processos psicológicos. 

A estrutura fisiológica humana, aquilo que é inato, não é suficiente para produzir o
indivíduo humano,  na ausência do ambiente social.  As características  individuais
(modo de agir, de pensar, de sentir, valores, conhecimentos, visão de mundo etc.)
dependem da interação do ser  humano com o meio físico  e  social  (OLIVEIRA,
2002, p. 57).

A criança está em constante interação com adultos e outras crianças. É por meio dessas

interações que os processos psicológicos começam a se formar, por meio da mediação dos

objetos e meio, na qual os sujeitos se apropriam e internalizam a cultura. Essa construção é

coletiva e favorece a manifestação dos conhecimentos já adquiridos pela criança, bem como a

construção de novos. 

As contribuições dessa inter-relação da instrução e do desenvolvimento, no cenário da

Educação  Infantil,  pode  ser  melhor  compreendida  por  meio  do  conceito  de  Zona  de

Desenvolvimento Proximal ou Imediato, traduzida erroneamente, segundo Prestes (2010). De

acordo com a autora, a tradução correta do conceito seria Zona de Desenvolvimento Iminente

(ZDI), pois
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tanto a palavra proximal quanto imediato não transmitem o que é considerado o mais
importante quando se trata deste conceito, que está intimamente ligado à relação
existente entre desenvolvimento e instrução e à ação colaborativa de outra pessoa.
Quando se usa desenvolvimento proximal ou imediato não está se atentando para a
importância  da  instrução  como  uma  atividade  que  pode  ou  não  possibilitar  o
desenvolvimento. Vigotski não diz que a instrução é garantia do desenvolvimento,
mas que ela, ao ser realizada em uma ação colaborativa, seja do adulto ou entre
pares, cria possibilidades para o desenvolvimento (PRESTES, 2010, p. 168). 

Assim, a autora destaca que Iminente seria a palavra mais adequada para expressar o

que Vigotski quis dizer com este conceito, focando nas possibilidades de desenvolvimento

oportunizadas pelo processo de instrução e não do imediatismo ou da obrigatoriedade. 

Nessa perspectiva, a instrução organizada ocasiona o desenvolvimento de processos

psicológicos superiores, e é responsável por criar a ZDI que se caracteriza como:

A distância entre o nível de tarefas realizáveis com o auxílio dos adultos [zona de
desenvolvimento potencial]  e  o nível  das tarefas  que podem desenvolver-se com
uma atividade independente [zona de desenvolvimento real] (VIGOTSKI, 2010a, p.
112). 

A ZDI caracteriza,  assim,  aquelas  funções  que  ainda  não amadureceram. E são as

interações com outras pessoas, meios e objetos que desempenham o papel de diferenciar o

nível  de desenvolvimento real  e  potencial  e  amadurecer  essas  funções.  Assim,  a  Zona de

Desenvolvimento  Iminente  são  os  processos  que  estão  amadurecendo,  ou  seja,  “o  que  a

criança  pode  fazer  hoje  com  o  auxílio  dos  adultos,  poderá  fazê-lo  amanhã  por  si  só”

(VIGOTSKI, 2010a, p. 113). Nessa perspectiva, o desenvolvimento da criança é resultado das

possibilidades proporcionadas e criadas nas atividades experienciadas por ela, bem como as

mais elaboradas, realizadas de forma colaborativa. Por isso, a necessidade de valorizar, no

contexto escolar, todos os conhecimentos e culturas das crianças, estabelecendo relações entre

as  diferentes  linguagens  e  a  produção  destes,  preferencialmente  de  forma  dialógica  e

problematizadora.

Freire (2011) também destaca a importância da interação no processo educativo, ao

denunciar a educação bancária, mecânica e de memorização de conteúdos e ao propor uma

educação humanizadora e problematizadora, tendo como conceito central o diálogo. 

Entende-se que a interação é essencial para promover oportunidades de aprendizagem.

Suas  possibilidades  estão  em  diversos  contextos  e  situações  onde  a  criança  realiza

descobertas, sozinha ou com a ajuda de alguém mais experiente, troca, compartilha, colabora,

confronta  conhecimentos,  faz  concessões.  Conforme  destacava  o  Referencial  Curricular

Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), “as crianças [aprendem e] se desenvolvem em
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situações  de  interação  social,  nas  quais  conflitos  e  negociação  de  sentimentos,  ideias  e

soluções são elementos indispensáveis”  (BRASIL, 1998, p.31). 

É na educação infantil que se inicia a formação dos primeiros processos psicológicos

da criança. A construção do pensamento e da subjetividade perpassam, assim, por processos

coletivos de interação e vivências. É nessa perspectiva que se busca promover experiências

que proporcionem a aprendizagem e desenvolvimento da criança, desde pequena.

Considerando que é nas interações mediadas pelos objetos sociais, pelos sujeitos e pelo

mundo  que  as  crianças  aprendem  e  se  desenvolvem,  as  tecnologias  se  constituem  como

elementos  mediadores  dos  processos  de  ensino-aprendizagem no cotidiano e  na educação

infantil.  Elas  possibilitam espaços  de  interação,  no  qual  a  criança  se  constitui,  aprende e

desenvolve  suas  formas  de  agir,  pensar,  expressar,  sentir,  comunicar,  em  ambientes  de

aprendizagem colaborativa.

Observa-se,  assim,  recriações  nas  formas  de  interação  das  crianças.  É  necessário,

então,  pensar sobre nossas práticas educativas e construir  uma escola centrada na criança.

Assim, a intencionalidade da escola

[...]  deve  considerar  as  características  do  desenvolvimento  das  crianças,  suas
competências  e  potencialidades,  e  ponderar  que  as  formas  de  interação  entre
crianças  e  cultura  são  mediadas  pelo  conhecimento,  pelas  produções  culturais  e
sobretudo pelas mídias, e que hoje a escola é apenas um dos lugares e espaços do
saber (FANTIN; GIRALDELLO, 2008, p. 153).

Esse movimento requer considerar que o saber está em diversos espaços, ampliando o

espaço da sala de aula para além dela, a fim de que a escola não se configure como uma

ruptura com a realidade. Busca-se, portanto, um espaço escolar centrado nas interações em

situações  e  espaços  diversificados,  onde  a  criança  tem  a  possibilidade  de  dialogar  e

problematizar os contextos sociais. 

2.3  “CEM”  MANEIRAS  DIFERENTES  DE  APRENDER,  CRIAR,  EXPRESSAR,

PRODUZIR: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL3

A proposta pedagógica da educação infantil, de acordo com as Diretrizes Curriculares

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) (BRASIL, 2010), deve objetivar a apropriação

de conhecimentos pelas crianças, fundamentada na interação, no brincar e em experiências

3 Este título foi construído com base na obra “As cem linguagens da criança”, de Edwards, Gandini e Forman
(1999). Na obra, os autores destacam que a criança é feita de cem linguagens para viver, descobrir o mundo,
inventar, sonhar. Esta perspectiva busca enfatizar a importância de proporcionar a aprendizagem através de todas
as linguagens que a criança experiencia, inclusive a digital, ampliando seu repertório. 
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com  as  múltiplas  linguagens  e  formas  de  expressão.  Cada  etapa  percorrida  pela  criança

oportuniza inúmeras experiências com diferentes possibilidades de expressão e criação. 

As crianças possuem um desejo inerente de querer conhecer e entender tudo o que as

rodeia e a educação infantil tem o papel de ampliar as possibilidades da criança explorar e

expressar o mundo. Como destaca Oliveira (2002), o desenvolvimento e a aprendizagem da

criança emergem de múltiplas experiências, vivenciadas nas atividades, e se desenvolvem se a

criança  tiver  liberdade  para  explorar  situações  diversificadas.  Neste  mesmo  sentido,  os

RCNEI destacavam que “no processo de construção do conhecimento, as crianças se utilizam

das  mais  diferentes  linguagens  e  exercem  a  capacidade  que  possuem  de  terem  ideias  e

hipóteses originais sobre aquilo que buscam desvendar” (BRASIL, 1998, p. 21).

Ao focar em uma proposta pedagógica que tenha como elemento central as múltiplas

linguagens, leva-se em consideração que nosso mundo é rodeado e expressado por inúmeras

delas, sejam artística,  literária,  oral,  matemática,  corporal,  dramática,  musical e,  inclusive,

digital. Nesse cenário, a educação infantil deve possibilitar às crianças 

explorar seu ambiente e a expressar a si mesmas através de todas as “linguagens”
naturais ou modos de expressão, incluindo palavras, movimento, desenhos, pinturas,
montagens,  escultura,  teatro  de  sombras,  colagens,  dramatizações  e  música.
Levando-as a níveis surpreendentes de habilidades simbólicas e de criatividade [...]”
(EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 1999, p. 21). 

 Os objetos de exploração do mundo pelas crianças modificaram-se. O mundo está

permeado por produtos digitais  e as crianças estão imersas nele,  criando novas relações e

interações  a  partir  desses  recursos,  mostrando  sua  autoria  diante,  trocando  ideias  e

informações e desenvolvendo suas funções psicológicas. Essa abordagem, conforme destacam

Edwards,  Gandini  e  Forman (1999),  que considera a  criança ativa em sua aprendizagem,

também considera a tecnologia como uma das linguagens que possibilitam a exploração e

expressão  do  mundo,  onde  a  criança  extrai  significações  através  do  pensamento,  da

comparação de ideias e internalizações. 

Visualizamos que essa realidade ainda é negligenciada por muitas escolas, afirmando

que as diferentes linguagens não existem, como salienta Malaguzzi (1999). Mas as crianças

dizem  que  elas  existem.  Nesse  contexto,  a  integração  das  tecnologias  é  considerada

importante nas práticas educativas das crianças, anexadas à experiências concretas, onde a

criança tem liberdade para aprender (PAPERT, 1988). Essa liberdade vem associada com a

possibilidade de aprender e se expressar através de diferentes linguagens, inclusive a digital.

Esses objetos são considerados brinquedos para as crianças, no qual elas tocam, arrastam,

manipulam,  exploram,  movimentam  ícones  e  aplicativos,  experimentando  suas
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funcionalidades  e  satisfazendo  certas  necessidades  (VIGOTSKI,  1996), proporcionando  a

manifestação e exploração de diferentes linguagens, ampliando assim a interação.

A integração  das  tecnologias  digitais  na  educação  infantil,  assim como as  demais

linguagens, deve ser ampliada e incentivada como possibilidade de explorar a criatividade das

crianças, sua autonomia, a interação e diferentes formas de expressar seu pensamento. Uma

prática educativa centrada na utilização da tecnologia integrada com as demais linguagens e

na compreensão da criança como sujeito ativo, criativo, participativo, autor e interativo pode

auxiliar a pensar em possibilidades de mediação. 

Como destacam Fantin e Giraldelo (2008), além de proporcionar a participação das

crianças  na  produção  do  conhecimento  e  cultura,  é  necessário  ampliar  o  seu  repertório

cultural,  para  que  elas  possam interagir  com diferentes  objetos,  dentro  e  fora  da  escola,

alimentando seu pensamento e criação.

Assim,  entre  outras  possibilidades,  poderíamos  [e  podemos]  formar  crianças  e
jovens  leitores,  escritores, videomakers,  locutores  de  rádio,  fotógrafos,  cineastas,
criadores  de  sites,  etc.,  na  perspectiva  de  interpretar  criticamente  essa  realidade
produzindo cultura e por meio de uma participação ativa. (Idem, p. 155). 

Portanto,  pensar as tecnologias digitais  é considerá-las cenários de ação, interação,

expressão  e  criação.  Esses  processos  ocorrem  de  forma  colaborativa,  com  as  crianças

compartilhando e trocando ideias e  informações,  onde a  construção do conhecimento não

ocorre  de  forma  isolada,  pois,  como  aponta  Muller  (2014),  raramente  elas  exploram  a

tecnologia  sozinhas.  Cabe,  assim,  à  educação  infantil  propor  experiências  diversificadas,

possibilitando conexões e interligações entre os conhecimentos. Esses processos interativos

possibilitam gerar significações e conceitos nas crianças. 

O conhecimento não é, assim, visto como conjuntos estáveis, estruturas hierárquicas
imutáveis  ou cadeias  causais linearmente condicionadas,  mas como uma rede de
significações, constituída de nós e conexões em um espaço de representações em
permanente transformação (OLIVEIRA, 2002, p. 219-220).

 Nesse  contexto,  focamos  nosso  olhar  nas  tecnologias  colaborativas,  ou  seja,  que

proporcionam o trabalho coletivo e não individualização. Como destaca Abegg, de Bastos e

Muller (2009, p. 63), “ao contrário das mídias tradicionais, [as TIC colaborativas] têm na

interação a sua alma”. 

Concordamos com Fantin e Giraldelo (2008), quando destacam que é considerando a

importância do papel das tecnologias digitais na sociedade contemporânea que elas ganham o

devido valor na prática educativa. E é ampliando o repertório das crianças que discutimos um
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novo  conceito  de  alfabetização  no  século  XXI,  embasado  nas  múltiplas  linguagens,

envolvendo acesso à cultura e conhecimento, capacidade de reflexão, criação, expressão e

interação a partir desses recursos e o exercício da cidadania. 

2.4  COM  O  CORPO,  O  PAPEL,  O  COMPUTADOR,  O  TABLET:  DO  LOGO  AO

PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Fazemos uso das tecnologias para muitas atividade em nossas vidas. Elas impactam

em vários aspectos e não há limites para as inúmeras possibilidades que elas apresentam.

Esses  recursos  contribuem,  também,  para  a  resolução  de  problemas  que  antes  não  eram

possíveis  de  ser  resolvidos.  Essa  convergência  das  tecnologias  com  nossas  atividades

cotidianas  traz  a  necessidade  de desenvolver  novas  habilidades  e  competências.  Mas que

habilidades são essas? Como podemos aprender e ensiná-las às crianças? Aqui vamos discutir

uma dessas habilidades, talvez uma das mais importantes: o pensamento computacional. 

O termo pensamento computacional ganhou popularidade a partir da publicação do

artigo “Computational Thinking”, em 2006, de Jeannette M. Wing, professora de Ciência da

Computação da Carnegie Mellon University, em Pittsburgh, na Pensilvânia (EUA). Para a

autora, o pensamento computacional é uma habilidade fundamental para todas as pessoas, não

somente  para  quem  trabalha  com  computação.  Ele  envolve  resolução  de  problemas  e  a

compreensão do comportamento humano de forma criativa, crítica e colaborativa a partir da

utilização  de  conceitos  da  Ciência  da  Computação  nas  diversas  áreas  do  conhecimento

(WING,  2006).  Além  disso,  Brackmann  (2017)  complementa  que  é  preciso  que  se

estabeleçam passos claros, nos quais o computador e a pessoa compreendam como executá-

los para resolver os problemas. Para tanto,  o pensamento computacional está presente em

nosso comportamento humano, ou seja, o vivenciamos diariamente: ao saber manusear uma

televisão, operar o micro-ondas e o ar-condicionado. Assim o pensamento computacional não

pode ser confundido com programação e manuseio de aplicativos. 

Para  melhor  compreender  as  interações  entre  o  pensamento  computacional  e  a

Computação, trazemos a figura de Brackmann (2017): 
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Figura 2 - Relação entre áreas e seus contextos

Fonte: (BRACKMANN, 2017, p. 30).

O autor destaca ainda que essa é uma habilidade que todos deveriam aprender e que

não é necessário estar alfabetizado digitalmente para dominar o pensamento computacional,

pois ele está ligado ao nosso cotidiano, como mencionado anteriormente. 

Grover e Pea (2013) apresentam nove elementos que formam a base para o ensino-

aprendizagem de pensamento computacional:

• Abstração e reconhecimento de padrões (incluindo modelos e simulações);

• Processamento sistemático da informação;

• Sistema de símbolos e representações;

• Noções de controle de fluxo em algoritmos;

• Decomposição de problemas estruturados (modularização);

• Pensamento iterativo, recursivo e paralelo;

• Lógica condicional;

• Eficiência e restrições de desempenho;

• Depuração e detecção de erro sistemático.
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A partir desses elementos, Brackmann (2017) apresenta quatro pilares ou dimensões

que  formam  a  base  do  pensamento  computacional:  decomposição,  reconhecimento  de

padrões, abstração e algoritmos. 

A  decomposição compreende dividir  o problema em partes menores e resolvê-las

individualmente, tornando-as mais fáceis de entender, como decompor os passos para plantar

uma árvore. Quando decompomos um problema, podemos encontrar nele padrões, ou seja,

semelhanças ou igualdades que problemas compartilham. Esses padrões encontrados podem

servir  como solução para resolver problemas semelhantes de forma rápida. Define-se esse

pilar como reconhecimento de padrões,  no qual é possível executar uma solução de forma

generalizada, como, por exemplo, há determinada roupa para se vestir em um dia de frio.

A abstração envolve filtrar os dados, focando somente nos elementos essenciais para

resolver aquele problema. Os detalhes que não são importantes são deixados de lado. Pode-se

visualizar este pilar na criação de mapas e calendários, por exemplo. O algoritmo, segundo

Wing (2014), agrega todos os demais pilares. Pode-se defini-lo como passos, instruções ou

regras a serem seguidos para solucionar um problema, como, por, exemplo, os passos para

plantar uma árvore ou a receita para fazer um bolo. 

Visualizando  esses  conceitos  e  exemplos,  percebe-se  a  importância  de  levar  essa

habilidade para o processo da educação formal, a fim de aprender com e sobre ela. Já se

encontram  diversas  iniciativas  relacionadas  ao  assunto  nos  currículos  de  escolas

internacionais  (MIRANDA-PINTO,  OSÓRIO,  2016)  e  nacionais  (ALVES  et  al.,  2017;

SANTOS et al., 2016; SANTANA et al.; 2017), porém ainda há muito a se discutir e aprender.

A intenção não é encher  salas de aula com computadores,  pois como inúmeras pesquisas

apontam eles não asseguram a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. A integração

das  tecnologias  precisa ser pensada como objetivo da educação básica,  desde a  educação

infantil, compreendendo que o pensamento computacional é uma habilidade fundamental hoje

a ser desenvolvida desde quando a criança é pequena. 

Resnick (2012)  destaca que muitos jovens possuem facilidade de interação com as

tecnologias, navegando, conversando em redes sociais, enviando mensagens, jogando. Porém

isso  não  significa  que  eles  são  fluentes  nas  novas  tecnologias.  Ser  fluente  nas  novas

tecnologias é saber se expressar por meio delas, expressar suas ideias e criar coisas novas com

elas. Com isso, o autor faz uma analogia com a leitura e a escrita, na qual destaca que essa

relação se apresenta da forma como se o jovem soubesse ler, porém não soubesse escrever

com a tecnologia. Mas como ajudá-los a aprender a escrever com as tecnologias? Aprendendo

a programar ou codificar, afirma o autor. 
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Ademais, enquanto estão aprendendo a programar, também estão programando para

aprender. Essas habilidades possibilitam que as crianças aprendam muitas outras coisas como

planejamento, dividir problemas em partes menores para solucioná-los, colaborar com outras

pessoas, passos para resolver um problema e experienciem novas formas de aprender. Essas

habilidades não são importantes somente para programar,  pois  não significa que todas  as

crianças se tornarão programadores no futuro por aprenderem programação. Planejamento,

pensamento  crítico,  criatividade,  expressão,  colaboração,  interação  com  o  outro  são

habilidades que todas as pessoas podem utilizar em suas diferentes atividades profissionais e

pessoais. Habilidades tão importantes quanto saber ler e escrever (RESNICK, 2012). 

Acredita-se,  assim,  que  o  pensamento  computacional  contribui  para  desenvolver

habilidades e a pensar. A programação utiliza-se dos conceitos do pensamento computacional,

apresentando, como vimos, inúmeros benefícios para o processo de ensino-aprendizagem das

crianças, inclusive no processo de interação. 

Papert, com a apresentação do Logo em 1980, já destacava os benefícios da fluência

em  tecnologias  para  desenvolver  o  pensamento  das  crianças.  As  ideias  do  pensamento

computacional  já  se  faziam presente  em seus  estudos,  apenas  não  eram nomeadas  dessa

forma.  Influenciado  pelas  ideias  de  Piaget,  Papert  criticava  e  almejava  mudanças  nas

propostas  escolares  passivas  e  de  transmissão.  Papert  (2008)  acreditava  que  as  pessoas

aprendem melhor quando estão envolvidas na criação de seus próprios projetos e quando os

compartilham com os outros. O autor buscava, assim, desenvolver e possibilitar uma nova

forma de aprender, nomeada de teoria construcionista ou construcionismo.

O  construcionismo  proporciona  que  sejam  analisadas  as  construções  mentais  das

crianças e o papel que a escola possui nesse processo. O foco é o desenvolvimento cognitivo

apoiado pelas construções externas realizadas pelos estudantes por meio da utilização das

tecnologias.  Como destaca  Bers  et  al.  (2002),  o  construcionismo diferencia-se,  assim,  do

construtivismo no momento em que busca olhar para a importância das construções concretas

como apoio  às  construções  cognitivas.  Esse  processo deve  ter  suporte  do  professor,  com

ferramentas necessárias para que o estudante construa seu conhecimento, a partir de situações

concretas  e  de  formas  diferentes.  Papert  acreditava  que  o  computador  poderia  ser  uma

ferramenta potencial  para alavancar essa nova forma de aprender.  Assim, ele  se propôs a

desenvolver um ambiente de programação para crianças, chamado Logo, de fácil manipulação

e compreensão, no qual a criança pode criar e aprender por meio de uma tartaruga digital

controlada por comandos de programação. Nesse ambiente, a criança pode transpor para o

digital algo físico, como caminhar. 
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Para Papert (1988) todos deveriam ter a oportunidade de experienciar as mais variadas

formas de aprendizagem, nas quais a criança é o protagonista desse processo. Considerava

que a tecnologia seria um começo para tal mudança, no momento em que essa ferramenta se

tornaria  acessível  a  todos.  A tecnologia  torna-se  uma  ferramenta  aliada  à  aprendizagem,

transformando-a e possibilitando novas formas de criação e expressão, no momento em que a

criança  a  comanda.  A criança  tem  a  oportunidade  de  ser  programadora  da  tecnologia,

comunicando-se com ela através de uma linguagem que ambos compreendam. 

Na  educação  infantil,  a  manipulação  de  objetos  possui  um  espaço  importante  na

interação e aprendizagem das crianças, permitindo que elas explorem conceitos científicos

através  desse  manuseio.  Essa  etapa  possui  esse  princípio,  principalmente,  pelas  ideias  de

Froebel,  o  criador  da  primeira  escola  de  educação  infantil  na  Alemanha.  Como  destaca

Resnick (1998), acreditando que a aprendizagem se dá através da manipulação de objetos,

Froebel desenvolveu uma série deles com o objetivo de que as crianças reconhecessem nos

objetos coisas e padrões da natureza. Se hoje as escolas de educação infantil estão repletas de

objetos de manipulação como apoio ao desenvolvimento das crianças é devido às ideias desse

educador. 

Novas gerações de materiais manipulativos surgiram com o avanço das tecnologias, a

fim de “expandir a gama de conceitos que crianças (e adultos) podem explorar através da

manipulação  direta  de  objetos  físicos”  (RESNICK,  1998,  p.  2,  tradução  nossa).  Esses

materiais,  como  destaca  este  autor,  incorporam  as  tecnologias  no  rol  de  brinquedos  das

crianças. 

A partir dessa ideia é que o construcionismo discute a importância das construções

concretas mediadas por ambientes digitais, onde o estudante pode representar e concretizar

suas ideias. Além disso, faz uma crítica ao fato de as produções concretas se limitarem a

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, na maioria das escolas. Quando a

criança vai avançando nos níveis escolares, as manipulações de materiais tendem a diminuir

no seu processo de aprendizagem. Esse cenário acaba apressando a passagem das crianças do

pensamento concreto para o abstrato, gerando dificuldades na aprendizagem de determinados

conceitos que, apoiados pela manipulação de materiais tornam-se de mais fácil compreensão. 

Nessa perspectiva, como aponta Resnick (1998), propostas concretas devem permear

todo o período de aprendizagem do sujeito,  desde criança até adulto.  As tecnologias vêm

como ferramentas  para  contribuir  no desenvolvimento  de conceitos,  com uma abordagem

concreta,  durante todo o progresso escolar.  Além disso,  potencializam a aprendizagem de

conceitos que seriam de difícil compreensão para as crianças. 
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Assim, o Logo, e as ferramentas baseadas no construcionismo, são desenvolvidas com

o objetivo de permitir à criança desenvolver seu pensamento a partir do aprender fazendo,

manipulando, compreendendo e desenvolvendo, assim, o modo como pensa, ao concretizar

seus projetos. Pois, 

[...] a criança, mesmo em idade pré-escolar, está no controle – a criança programa o
computador.  E ao  ensinar  o  computador  a  “pensar”,  a  criança embarca  em uma
exploração sobre a maneira como ela própria pensa. Pensar sobre modos de pensar
faz  a  criança  tornar-se  um  epistemólogo,  uma  experiência  que  poucos  adultos
tiveram (PAPERT, 1988, p. 35).

 

A integração das tecnologias nos processos de ensino-aprendizagem favorecem, nessa

perspectiva,  que  a  criança  realize  suas  construções  mentais  relacionando  o  concreto  e  o

abstrato no seu desenvolvimento e aprendizagem. Proporcionar autonomia à criança, a fim de

que ela se engaje em projetos pessoais e reais apoiados nas suas construções de mundo, é

possibilitar  que ela  tenha liberdade na produção do seu conhecimento.  Essa possibilidade

proporciona uma aprendizagem ativa, onde o estudante pode expressar e testar suas ideias e

teorias  e  reconstruí-las  a  partir  dos  erros.  A autorreflexão,  possibilitada  nesse  processo,

encoraja a criança a explorar seus modos de pensar e suas relações com o conhecimento. 

Nessa  perspectiva,  Papert  (1988)  viu  na  informática  uma  maneira  de  alavancar

mudanças nas práticas de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Sua teoria propõe,

assim, a discussão das teorias de construção de conhecimento em ambientes computacionais,

onde as tecnologias apoiam a criação de ambientes de aprendizagem que proporcionam o

desenvolvimento cognitivo.  As tecnologias,  tornam-se,  assim,  ferramentas de produção de

conhecimento. 

Conforme destaca Bers et al (2002, p. 126), o construcionismo pode ser considerado

uma teoria guia “para pensar sobre como introduzir os computadores na sala de aula desde

cedo”. A autora apresenta 4 princípios para o desenvolvimento das práticas mediadas pelos

recursos digitais: 

(1) aprender criando projetos significativos e compartilhando-os em uma comunidade,

onde as crianças têm a possibilidade de aprender fazendo, investigando e brincando com as

ferramentas para desenvolver seus projetos;

(2) manipular  objetos para ajudar  o pensamento concreto,  sendo que o suporte  de

objetos para o desenvolvimento concreto é fundamental;

(3) ideias poderosas de diferentes domínios do conhecimento que proporcionam novas

formas de pensar, de colocar o conhecimento em uso na prática e de fazer relações com outros

conhecimentos e;
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(4) prática autorreflexiva que proporciona a reflexão sobre seu próprio modo de pensar

e suas relações com o conhecimento.

O ensino-aprendizagem de linguagem de programação para crianças começou a se

intensificar, portanto, com os estudos de Seymour Papert (1988) por meio do ambiente de

programação  Logo.  Porém,  foi  a  partir  do  avanço  das  tecnologias  e  suas  possibilidades

hipermidiáticas no nosso cotidiano entrelaçado com a valorização da criança como um sujeito

capaz de aprender, participante e criador de cultura que possibilitou um crescente interesse em

pesquisas  na  área,  a  fim de  aprimora  os  estudos  de  Papert  e  buscar  a  criação  de  novos

ambientes  de  programação  e  pensamento  computacional  para  crianças.  Um  exemplo  de

ambiente que é baseado nessa orientação é o Scratch, criado por Mitchel Resnick em 2007,

porém destinado à crianças acima de 8 anos.

Com  esse  intuito  e  objetivando  que  todos  possam  ter  acesso  a  esses  recursos  e

aprender  a  utilizá-los,  inclusive  a  criança  pequena,  um  grupo  de  pesquisadores

desenvolveram, no ano de 2014, o ScratchJr, destinado às crianças de 5-7 anos. Ele foi uma

criação adaptada do Scratch, com o objetivo de ser divertido, envolvente e apropriado para o

desenvolvimento das crianças (BERS, RESNICK, 2016). 

O domínio  da  programação  e  do  pensamento  computacional  sempre  pareceu  algo

complexo  e  destinado  a  pessoas  com  conhecimentos  especializados.  Oportunizar  essas

experiências  às  crianças  é  dar  a  possibilidade  para  que  todos  tenham  acesso  a  este

conhecimento, pressupostos defendidos por Papert (1988). Para o autor, a programação deve

ser  acessível,  possibilitar  o  avanço na criação de projetos  e apoiar  interesses  e  estilos de

aprendizagem  diferentes.  Ao  programar  no  ScratchJr  as  crianças  aprendem  a  criar  e  se

expressar  em vez de somente interagir  com softwares criados por  outras  pessoas  (BERS;

RESNICK, 2016). 

Compreendemos, portanto, que as tecnologias contribuem para o desenvolvimento do

pensamento computacional e que desenvolver esta habilidade é saber usar a tecnologia para

resolver problemas, criar e produzir coisas novas. Isso requer mais que saber programar, 

é uma maneira pela qual os humanos resolvem problemas; não é tentar fazer os
humanos pensarem como computadores. Computadores são maçantes e chatos; os
humanos são inteligentes e imaginativos. Nós, humanos, tornamos os computadores
empolgantes. Equipados com dispositivos de computação, usamos nossa inteligência
para lidar  com problemas que  não  nos atreveríamos a enfrentar  antes  da  era da
computação e construir sistemas com funcionalidades limitadas apenas por nossa
imaginação (WING, 2006, p. 35, tradução nossa).
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É possível ensinar essa habilidade às crianças, já na educação infantil? Wing (2008, p.

3720)  destaca  que  “se  quisermos  garantir  uma  base  comum  e  sólida  de  compreensão  e

aplicação do pensamento computacional para todos, então esse aprendizado deve ser feito da

melhor  forma  nos  primeiros  anos  da  infância”.  Ensinar  e  aprender  esses  conceitos  na

educação  infantil,  fornece  uma  fundamentação  poderosa  para  o  ensino-aprendizagem  do

pensamento computacional. Mas como ensinar e aprender essas habilidades? Não há consenso

entre  os  pesquisadores  sobre  qual  a  melhor  estratégia  ou  metodologia  para  ensinar  o

pensamento computacional, porém já encontramos diversos relatos e pesquisas nos eventos

relacionados  ao  tema  (Workshop  de  Informática  na  Escola,  Simpósio  Brasileiro  de

Informática na Educação, Seminário Nacional de Inclusão Digital). 

Dentre as pesquisas relatadas, que ainda são poucas, sabe-se que as crianças vivenciam

inúmeras  experiências  de  interação  com números,  sequências,  ordem,  repetições,  infinito,

lógica. Experiências que são vivenciadas fora da tecnologia e que podem contribuir para a

aprendizagem desses conceitos e habilidades a serem desenvolvidos posteriormente com a

tecnologia. Ou seja, o objetivo não é que todas as aulas sejam com base nas tecnologias. Wing

(2008)  aponta  que  a  ferramenta  não  pode  atrapalhar  a  compreensão  dos  conceitos  e,

tampouco,  deve-se  apenas  usar  a  ferramenta  sem  ter  aprendido  os  conceitos.  “Uma

oportunidade é que podemos usar a ferramenta para reforçar os conceitos que ensinamos. A

computação é legal: é tudo sobre como fazer abstrações ganhar vida!” (Idem, p. 3721). 

Até  agora  nos  referimos  às  tecnologias  quando  falamos  de  pensamento

computacional, porém os conceitos de Computação podem ser ensinados e aprendidos sem a

mediação das tecnologias. Essa abordagem é conhecida como Computação Desplugada na

qual os conceitos são introduzidos de forma concreta, sem a necessidade de utilizar programas

específicos e tecnologia (BRACKMANN, 2017). As atividades desplugadas correm por meio

de experiências que envolvem cortar, dobrar, usar cartões, movimentar-se, desenhar, nas quais

os estudantes interagem uns com os outros para aprender. O Construcionismo fundamenta tais

atividades concretas, tangíveis e do cotidiano das crianças, sendo este um dos princípios da

teoria de Papert. 

Brackmann (2017) destaca que o surgimento dessa abordagem não é muito claro,

porém é comum encontrar experiências e atividades que envolvem esses conceitos na prática

educativa da Educação Básica e Superior. Tem-se o trabalho de Bell et al. (1995), lançado em

formato digital e denominado "Computer Science Unplugged... Off-line activities and games

for all ages", como um dos primeiros estudos voltados para atividades desplugadas em sala de

aula,  envolvendo  todos  os  níveis  escolares.  Até  a  publicação  deste  trabalho,  o  livro  se

encontra na versão 3.1 e pode ser acessado no site do projeto. 
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Grande parte das atividades de ensino-aprendizagem de pensamento computacional

se  encontram  centradas  em  atividades  de  programação.  Apesar  disso,  atualmente  já  se

encontra diversas pesquisas tendo como foco a abordagem desplugada, apesar de a maioria se

concentrar  no  ensino  fundamental  e  médio.  Ainda  são  principiantes  as  experiências  na

educação infantil, como será apresentado no Capítulo 4. Exemplos de atividades desplugadas

para esta etapa do ensino serão apresentadas no Capítulo 5.

A pertinência de trabalhar  com atividades  desplugadas  na  educação infantil,  como

mencionado anteriormente, se dá pelo fato de que o processo de ensino-aprendizagem das

crianças nessa faixa etária ocorre por meio da interação com atividades concretas e tangíveis.

Além disso, levando em conta a situação das estruturas das escolas brasileiras, onde 4,5 % das

escolas públicas que atendem a pré-escola não possuem sequer energia elétrica (MEC/INEP,

2017), o ensino-aprendizagem de atividades desplugadas é uma alternativa. O documento não

aponta levantamentos sobre ferramentas tecnológicas ou laboratórios de informática presentes

nas escolas de educação infantil. 

A partir disso e com o intuito de contribuir para reflexão e integração do pensamento

computacional nas práticas educativas já na educação infantil, compreendendo-o como uma

habilidade  básica  necessária  para  todas  as  pessoas,  este  trabalho  será  desenvolvido

envolvendo atividades desplugadas e plugadas (programação). Pois, como destaca Brackmann

(2017),  embora  as  atividades  desplugadas  sejam  aceitas  no  mundo  científico,  elas  não

atendem todos os fundamentos da Computação. Atividades desplugadas são importantes para

introduzir  o pensamento computacional,  porém podem não ser tão eficazes por manter as

crianças  distantes  de  experiências  com as  tecnologias  digitais.  Programar  também é  uma

experiência fundamental para colocar em prática, criar e dar vida àqueles conceitos que as

crianças aprenderam nas atividades desplugadas, ampliando ainda mais as possibilidades de

expressão e criação. 

Dessa  forma,  busca-se  integrar  o  pensamento  computacional  numa  abordagem

desplugada e plugada (programação) às práticas educativas, desde a educação infantil, onde o

estudante é protagonista, criador, interage e explora as múltiplas linguagens para se expressar,

proporcionando uma mudança cultural na escola e nos professores. Essa mudança se faz com

todos  juntos,  pesquisador,  professor,  estudante,  escola,  priorizando  uma  educação  lúdica,

criativa e participativa. 
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3  ATIVIDADES  MEDIADAS  POR  TECNOLOGIAS  DIGITAIS  LIVRES  NO

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM INFANTIL 

3.1 INTRODUÇÃO

Aqui problematizamos como se constitui a produção do conhecimento na educação

infantil,  que se dá por meio de atividades (VIGOTSKI, 1996),  incluindo as atividades de

estudo,  focando  numa  perspectiva  dialógico-problematizadora  apoiada  pelas  tecnologias

livres. Para o autor, o processo de ensino-aprendizagem, na educação infantil, é colaborativo,

a fim de desenvolver as habilidades da criança, como autonomia e cidadania. Acreditamos que

a  mediação  de  atividade  com  tecnologias  livres  pode  potencializar  esse  processo,  sendo

essencial  para uma Educação como Prática da Liberdade,  que defendemos. Objetivando a

produção ativa das crianças, acreditamos que a educação mediada pelas tecnologias livres

possibilita  práticas  inovadoras,  por  meio  da  colaboração  proporcionada nas  atividades  de

pensamento computacional e com o software de programação ScratchJr. 

3.2  TECNOLOGIAS  LIVRES,  DIÁLOGO-PROBLEMATIZADOR  E  ATIVIDADE  DE

ESTUDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A mediação das tecnologias no ensino-aprendizagem das crianças, numa proposta de

participação  ativa  e  produção  de  conhecimento,  para  além  do  consumo  das  tecnologias,

apresenta  relação  com  o  Movimento  Software  Livre  (MSL)  e  a  Educação  Dialógico-

Problematizadora (EDP). Conforme destaca Abegg (2009), concebendo o conhecimento como

um bem público, onde todos têm o direito de se apropriarem dele e seus modos de produção, a

perspectiva da MSL e da EDP proporcionam que a criança tenha a oportunidade de liberdade

de  expressão  e  produção,  condição  necessária  para  o  desenvolvimento  da  autonomia  e

cidadania.

Essa perspectiva vai de encontro com a Teoria Histórico-Cultural,  na qual Vigotski

(2010a) defende que a criança é um sujeito histórico, cultural e social, capaz de aprender,  ao

interagir  ativamente,  desde  seu  nascimento,  compreendendo-a  como  um  sujeito  que  se

apropria  e  cria  história  e  cultura.  A educação infantil  constitui-se,  assim,  num espaço de

ensino e aprendizagem e num campo de possibilidades para a apropriação e  produção de

história e cultura, inclusive da mais elaborada. 

Nesse  cenário  é  possível  perceber  a  importância  do  papel  da  educação  para  o

desenvolvimento  da  criança,  desde  pequena.  Para  Vigotski  (2010b),  o  desenvolvimento
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humano ocorre  com base  na atividade  humana,  por  meio  da  apropriação da cultura  e  da

interação com os outros. Portando, o desenvolvimento da criança perpassa pela apropriação

da cultura e da história construídos pela experiência humana, junto à interação com pessoas

mais experientes que lhes possam ensinar a utilizar os elementos da cultura e pela ação (a

atividade) da criança sobre esses elementos da cultura. 

Considerando que a criança aprende a partir da interação com a cultura, quanto mais

amplo for o acesso à cultura, mais a criança irá se apropriar do mundo e ter a possibilidade de

se  desenvolver  e  criar  sobre e  com ele.  As tecnologias  fazem parte  da cultura  e  história

humana e a criança necessita se apropriar dela, conhecer suas potencialidades para poder criar

e  produzir  com  elas.  Portanto,  atividades  com  e  sobre  as  tecnologias  e  o  pensamento

computacional  não podem ficar  à  mercê  da criança e  precisam estar  presentes  na  escola,

articulados aos elementos de desenvolvimento da criança. 

O professor  possui,  assim,  um papel  essencial,  sendo responsável  por  organizar  o

processo de ensino-aprendizagem das crianças. A forma como ele compreende a criança e seu

processo  de  desenvolvimento  são  essenciais.  De  acordo  com a  Teoria  Histórico-Cultural

compreende-se a criança como um sujeito ativo de sua aprendizagem e capaz de aprender,

pois para se apropriar da cultura e do mundo, a criança precisa agir sobre o mundo e seus

objetos. Essa ação ocorre em parceria com a interação do professor, desafiando e auxiliando a

criança naquilo que ela ainda não consegue fazer sozinha, alavancando seu desenvolvimento.

Como  defende  Vigotski  (2010a,  p.  114),  “o  bom  ensino  é  o  que  se  adianta  ao

desenvolvimento” da criança, pois se propormos apenas atividades que a criança já sabe fazer,

ela não desenvolverá novas habilidades. 

Como  destaca  Mello  (2015,  p.  5),  sabe-se  que  a  criança  não  nasce  “inteligente,

solidária ou educada”. Ela desenvolve estas habilidades e é papel do professor intencionalizar

este  desenvolvimento.  Portanto,  para  se  apropriar  dos  conhecimentos  computacionais  e

tecnológicos,  a  criança  precisa  vivenciar  experiências  com  esses  objetos,  propostas  pelo

professor que é mediador desse processo, e que possa ser livre para explorar, descobrir e saber

mais  sobre.  Entende-se  que  a  base  para  a  construção  desse  conhecimento  é  o  trabalho

humano,  permeado  por  atividades  (ações)  que  possuem  uma  finalidade,  proposta  pelo

professor  e  mediada  pelos  objetos  e  pelo  mundo,  resultando  num  produto  criado  pelos

estudantes (DAVIDOV, 1988). 

A  integração  das  tecnologias  digitais  na  educação  infantil  deve  estar,  portanto,

fundamentada no diálogo e na problematização entre professor e criança, proporcionando a

liberdade de produção de conhecimentos, por meio da interação e colaboração. A base da

construção dessa liberdade, também abordada na EDP, “não pode ser um ato de depositar,
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narrar, ou transferir conhecimentos aos educandos como meros “consumidores”” (ABEGG,

2009, p. 47). Como afirma Freire (1996), a relação dialógica é essencial no desenvolvimento

da autonomia, no momento em que o sujeito vai assumindo seu papel de autor da produção.

Propõe-se,  assim,  atividades  em que  a  criança  agencie  o  seu  pensar,  explorar,  conhecer,

planejar, solucionar problemas, envolvendo, também, as tecnologias digitais. 

A construção  da  liberdade  se  dá  nessa  relação  do  professor  com  a  criança.  Na

perspectiva da Teoria Histórico-Cultural  e da Educação como Prática da Liberdade (EPL)

(FREIRE, 1996), o estudante deve assumir cada vez mais seu papel de produtor ativo de sua

aprendizagem. Assim, participar e se colocar como produtor das e com as tecnologias livres é

indispensável para a educação como prática da liberdade, no momento em que o software

livre se torna essencial para proporcionar essa colaboração. 

Como destaca Abegg, Bastos e Müller (2009), o termo “livre” de software livre deve

ser compreendido como liberdade para produzir, criar, compartilhar com os outros a fim de

aperfeiçoar. É essa perspectiva de colaboração no processo de ensino-aprendizagem mediado

pelas  tecnologias  livres,  desde  a  educação infantil,  que  oportuniza  o  desenvolvimento  da

autonomia e da liberdade, pois é na interação e no diálogo com o outro que nos tornamos

livres. 

Para Freire (2011) o diálogo e a problematização são práticas transformadoras e de

desenvolvimento do sujeito. É no diálogo que se dá o encontro de sujeitos que, mediados pelo

mundo e pelos objetos, buscam pronunciá-lo. Através dessa forma de compreender o diálogo,

o conhecimento não é um objeto de domínio individual. Ele se fundamenta na relação entre os

sujeitos e no ato de refletir juntos sobre o objeto, aprendendo e reaprendendo sobre ele e

agindo sobre o mundo, transformando-o e a si mesmo. Por isso, 

o diálogo é uma exigência existencial. E se ele é o encontro em que se solidarizam o
refletir  e  o  agir  de  seus  sujeitos  endereçados  ao  mundo  a  ser  transformado  e
humanizado,  não pode reduzir-se a  um ato de depositar  ideias  de um sujeito  no
outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos
permutantes (Idem, p. 109).

Cabe ao professor o papel de possibilitar práticas educativas na educação infantil que

se fundamentam no diálogo, na problematização e na participação ativa das crianças. Porém,

essa intencionalidade do professor, precisa estar acompanhada do entendimento de que, ao

longo da infância, a criança muda sua relação com a cultura, e, portanto muda a forma de

aprender  (VIGOTSKI,  2010b).  Essas  diferentes  formas  de  aprender  devem  guiar  a

organização  do processo  de  ensino-aprendizagem,  com o objetivo  de  organizar  a  melhor

forma de ensinar e aprender. 
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Vigotski  (1996)  e  Leontiev  (2004)  nos  propõe  a  pensar  em  períodos  de

desenvolvimento infantil, olhando para o desenvolvimento da criança e de sua consciência a

partir das transições entre períodos e forças motrizes do desenvolvimento da criança. Esses

períodos possuem por base o próprio desenvolvimento da criança e são constituídos por meio

das  atividades  que  elas  realizam.  Porém,  como  destaca  Leontiev  (2004,  p.  310),  esse

desenvolvimento “não é simplesmente a soma de diferentes espécies de atividade.  Alguns

tipos de atividade são, numa dada época, dominantes e têm uma importância maior para o

desenvolvimento”.  O  desenvolvimento  depende,  portanto,  da  atividade  dominante  de

determinada época. 

Cada um dos períodos é composto pelas vivências e relações sociais da criança e a

transição de um para outro se evidencia na mudança da atividade dominante e de sua relação

com o mundo. Os autores indicam os seguintes períodos: da comunicação íntima, da atividade

manipulatória, do jogo de papéis e a atividade de estudo. 

Compreende-se que a atividade dominante não é a atividade que a criança realiza

mais  vezes  em determinada etapa  de desenvolvimento,  mas sim aquela  atividade na  qual

surgem  novos  tipos  de  atividade,  que  reorganizam  os  processos  psíquicos  e  provocam

mudanças no desenvolvimento da criança. Não significa que a criança apenas se desenvolve a

partir das atividades dominantes e que o seu conteúdo permanece sempre o mesmo, porém

elas são as mais condicionantes do desenvolvimento (LEONTIEV, 2004). 

Como destaca Vigotski (1996), no primeiro ano de vida da criança ela é um sujeito

dependente de suas funções vitais,  ou seja, continua biologicamente ligada à mãe.  Apesar

disso, a criança, nesta idade, já é um ser social, pois sua relação com o mundo ocorre por

meio  da  pessoa  que  a  cuida.  O desenvolvimento  do  bebê  se  dá,  assim,  entre  a  máxima

sociabilidade e as poucas possibilidades de comunicação que possui. A criança, nessa idade,

precisa  da  máxima comunicação com o adulto,  porém,  por  não ter  desenvolvido ainda  a

linguagem  como  nós  a  utilizamos,  ela  se  comunica  com  o  adulto  por  meio  de  uma

comunicação emocional. A partir da sua relação com o mundo, mediada pelo adulto, a criança

vai formando novas necessidades, e a medida que as exercita, vai desenvolvendo capacidades,

como os sentidos e a linguagem. 

No período entre um e três anos, devido às capacidades desenvolvidas até então, como

caminhar, perceber, sentir, pensar e um avanço na comunicação, a criança se sente mais livre

para explorar e se comunicar com o mundo e os outros. Suas possibilidades de atividades se

ampliam a partir da ampla manipulação de objetos, proporcionando ações condicionadas aos

objetos.  A atividade  principal  nesse  período  se  constitui,  portanto  da  experimentação  e
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manipulação dos  objetos.  A ampliação da  linguagem se  constitui  em uma das  formações

principais, nesse período, ampliando as possibilidades de relação com o mundo e as pessoas. 

Entre os três e os seis anos, a criança busca a satisfação de necessidades da vida em

comunidade,  percebendo-se  como um ser  social.  Nesse  período,  a  atividade  principal  da

criança  é  o  jogo  de  papéis,  no  qual  há  a  ampliação  da  manipulação  dos  objetos  para  a

compreensão de sua função social. A partir dessa atividade de faz-de-conta, a criança nessa

idade, mais aprende e se desenvolve, imitando papéis sociais e usando objetos para substituir

outros,  desenvolvendo  capacidades  como  imaginação,  pensamento,  conduta  social,

consciência. 

A atividade  de  ensino,  que  tem o  objetivo  de  dirigir  a  atividade  de  estudo,  para

Vigotski (1996) e Elkonin (1987, 1960a), emergem com a transição da criança à idade escolar

e por meio da qual ocorre a assimilação de novos conhecimentos. Nessa perspectiva, essa

atividade se reserva ao período escolar e sua inserção já no período pré-escolar pode gerar

questionamentos. 

Entretanto,  na  perspectiva  de  Leontiev  (2004,  p.  311),  ao  afirmar  que  a  atividade

dominante “é aquela sob a forma da qual aparecem e no interior da qual se diferencial tipos

novos de atividade”, destaca que o ensino “aparece pela primeira vez na idade pré-escolar,

ocorre  antes  de  mais  nada  no  jogo  que  é  a  atividade  dominante  neste  estágio  de

desenvolvimento. A criança começa a aprender jogando.” 

De encontro com essa perspectiva, Elkonin (1960a) destaca que o jogo de papéis não é

a  única  atividade  da  criança  pré-escolar.  Inicia-se,  também,  nesse  período,  novas  formas

produtivas da atividade, como desenho, modelagem, construção. 

Dentro desses tipos de atividade, pela primeira vez se coloca a tarefa de aprender
determinadas habilidades. Assim aparecem as premissas para sua aprendizagem. Na
segunda metade da idade pré-escolar se torna possível separar o ensino em classes
especiais nas quais as crianças aprendem conhecimentos e habilidades que lhe são
acessíveis. Essas classes nas quais se coloca a tarefa de adquirir conhecimentos e
habilidades são um grau preparatório para o ensino primário (ELKONIN, 1960b, p.
515-516, grifo no original). 

Segundo os autores, a atividade de ensino e estudo não se inicia na transição para o

período escolar,  mas já  na idade pré-escolar,  apesar  de  não se configurar  como atividade

dominante. Esse diálogo corrobora com os documentos atuais sobre a proposta pedagógica da

educação infantil ao trazer a criança como um sujeito capaz de aprender e produtor de cultura,

concepção  que  antes  da  Constituição  de  1988  era  diferente,  na  qual  a  esta  etapa  era

considerada  preparatória  para  a  escolarização,  que  se  iniciaria  no  ensino  Fundamental

(BRASIL, 2017).4 

4 Esse diálogo também é reforçado pela Base Nacional Curricular Comum (BNCC).
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É essencial, nesse processo educativo da educação infantil, que o professor organize o

trabalho  de  forma  adequada,  a  fim  de  garantir  que  as  ações  organizadas  de  forma

intencionalizada estejam de acordo com o desenvolvimento da criança. Levando em conta a

ZDI, o professor não trabalha somente com o que o estudante já sabe, porém tem o papel de

fazer avançar o desenvolvimento de aspectos novos. E a atividade de estudo contribui para

isto.

Davidov (1988) evidencia a pertinência de iniciar já na idade pré-escolar a atividade

de estudo, ao destacar que ela possui como conteúdo os conhecimentos teóricos, ou seja, o

domínio dos objetos culturais presentes na sociedade, assimilados por meio da aprendizagem

de diferentes linguagens, problematizados a partir da realidade, onde o estudante busca uma

solução. Essa atividade é mediada pela intencionalidade do professor e pelos diversos objetos

culturais, proporcionando às crianças irem além da reprodução dos conhecimentos teóricos,

lançando a base para o desenvolvimento de capacidades como reflexão, análise, raciocínio

lógico, sequenciamento, proporcionadas por meio de atividades de pensamento computacional

e programação. Como destaca Davidov (1988, p. 83), “esta atividade, de uma maneira ou de

outra, deve começar a formar nas crianças as bases iniciais da consciência e o pensamento

teórico”, avançando no pensamento concreto. 

Com a atividade de estudo, as crianças aprendem a pensar de forma teórica sobre um

objeto cultural ou de conhecimento, formando um pensamento ou conceito teórico sobre este

objeto para saber lidar com ele de forma prática em situações concretas. O objetivo maior,

nesse processo, é a aprendizagem da criança, o aprender a pensar. 

Ademais, esse processo se fundamenta na interação das crianças com os objetos, a

professora  e  crianças  mais  experientes,  a  partir  de  uma  perspectiva  dialógica  e  da

problematização da realidade, como Freire (1996) aborda na EPL. É necessário construir um

caráter criador na criança, desde pequena, no qual “a atividade de estudo dos alunos mais

pequenos dá os  melhores  resultados  quando as  crianças  interagem uns com os  outros  no

processo de assimilação de conhecimento e habilidades” (DAVIDOV, 1988, p. 171, tradução

nossa). 

Como  mencionado  anteriormente,  a  atividade  de  estudo  é  um  tipo  de  atividade

realizada pelas crianças. Entretanto, para Davidov (1988), é a partir dela que é lançada a base

para as primeiras formações do pensamento teórico na criança. Ela diferencia-se das demais

atividades, apresentando um conteúdo e uma estrutura, porém deve estar interligada com as

outras  atividades,  como  o  jogo  e  a  brincadeira,  que  farão  surgir  na  criança  interesses

cognitivos em relação aos conhecimentos sobre os objetos e o mundo. 
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Elkonin (1960c) defende um trabalho de qualidade na educação das crianças pequenas

para o desenvolvimento na idade pré-escolar  e posterior na idade escolar.  Para o autor,  a

educação infantil possui também a tarefa de ensinar a criança a pensar, pois o pensamento não

se desenvolve naturalmente, como afirma Vigotski (2010a), ele é resultado de um processo de

aprendizagem e desenvolvimento da criança. 

Essas  afirmativas  nos levam a pensar,  também, na transição do pré-escolar  para o

escolar. Os autores destacam a relação entre os períodos de desenvolvimento da criança, no

qual o período pré-escolar possui vinculações com o período escolar que precisam ser levadas

em conta  e  exploradas.  Com o intuito  de  não caracterizar  a  educação  infantil  como um

período de preparação para o ensino fundamental, muitas vezes, ocorre o rompimento entre

essas fases. 

Diante disso, os Momentos Pedagógicos Dialógico-Problematizadores (DE BASTOS;

ABEGG; MALLMANN, 2001) nos auxiliam a refletir e possibilitar essa relação dialógica e

transformadora no processo de desenvolvimento da criança e formação do pensamento por

meio de atividades de estudo. Essa abordagem se constitui de três etapas, que proporcionam o

diálogo  e  a  problematização  em  torno  de  situações-problemas  reais  dos  estudantes.  As

características e constituição de cada momento são: 

1. Desafio  Inicial:  essa  etapa  é  elaborada  pelo  professor  como  um  desafio

concreto para o estudante resolver. Explicita-se o significado do desafio, a fim de envolver os

estudantes na resolução do mesmo. 

2. Melhor  Solução  Escolar  no  Momento:  nesse  momento  o  professor

problematiza com os estudantes  os  conhecimentos,  relacionando-os  com o desafio inicial.

Essa etapa proporciona que o estudante desafie e amplie seus conhecimentos sobre a situação

abordada. 

3. Desafio mais Amplo: nessa etapa é proposto outro desafio aos estudantes,

relacionado com o inicial. Esse momento é de avaliação da aprendizagem dos conhecimentos.

Desafia-se o estudante a operacionalizar e avaliar seus conhecimentos, problematizados em

aula,  frente  uma  nova  situação-problema.  Esse  desafio  nos  proporciona  elementos  de

avaliação do aprendizado do estudante e da prática desenvolvida. 

Com base nos Momentos Pedagógicos, dialogar e problematizar a realidade, através

de atividades mediadas pelas tecnologias, são possibilidades de refletir sobre o cotidiano dos

estudantes da educação infantil e na resolução de problemas reais. A partir do Desafio Inicial

parte-se da compreensão dos estudantes sobre a realidade, baseando-se “a partir do concreto,

do senso comum, para chegar a uma compreensão rigorosa da realidade” (FREIRE, 1986, p.
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131).  Os  conceitos  que  utilizamos  em  nosso  diálogo  não  devem  estar  distanciados  da

realidade concreta, independente da etapa da educação.

Nessa  perspectiva,  temos  a  oportunidade  de  transformar  práticas  educacionais

bancárias em colaborativas e transformadoras, tendo em vista que as atividades de estudo se

concretizam na ação e na problematização, articuladas pelo diálogo e interação. O diálogo é o

organizador da atividade, pois cria as possibilidades para que ela ocorra e que, a partir dela, se

estruturem  outras.  As  tecnologias  digitais  podem  contribuir  para  romper  com  práticas

instrucionistas,  construindo novos espaços e relações de conhecimento e aprendizagem na

educação infantil.

A educação dialógica e problematizadora, baseada nos Momentos Pedagógicos e na

AE, desafia professores e estudantes, pois ela se faz na colaboração, na interação, na dúvida,

no diálogo,  nas tarefas,  nas ações,  no protagonismo da criança.  Esse processo é  árduo e,

muitas vezes, nos faz perceber que somos seres inconclusos e que vivemos num constante

movimento de buscar mais, de fazer mais, de criar, recriar e ser mais. E essa busca, como

destaca Freire (2011, p. 105), “não pode realizar-se no isolamento, no individualismo, mas na

comunhão [...]”. 

Dessa forma, compreende-se que a educação dialógica e problematizadora não se faz

fora do diálogo e das relações professor-estudante. Professor e estudante se educam e educam

uns aos outros, mediatizados pelos objetos e pelo mundo, como sujeitos ativos do processo

educativo. É claro que cabe ao professor proporcionar esses momentos que possibilitam ao

estudante avançar em seus conhecimentos, através do desvelamento da realidade, criando e

recriando-se.  Essa  relação  educativa  busca  uma  educação  como  prática  da  liberdade,  de

criação, de autonomia, de emancipação, da humanização.

3.3 SOFTWARE LIVRE COMO POTENCIALIZADOR DE INOVAÇÕES EDUCATIVAS  

Essa imersão tecnológica que vivenciamos constitui um cenário de análise sobre os

processos  e  inovações,  também,  nos  contextos  e  abordagens  de  ensino-aprendizagem  e

produção  de  conhecimento  na  contemporaneidade.  Essas  mudanças  emergem  das  novas

relações constituídas na sociedade em rede, sendo facilitadas pelas tecnologias digitais que

abordam novas formas de interação e colaboração com os outros e  com o conhecimento.

Como destaca Dias (2013, p.  5) “o valor  associado às novas possibilidades  de acesso na

educação aberta reside no desenvolvimento das capacidades para a reflexão e a construção do

pensamento colaborativo na realização conjunta das aprendizagens e do conhecimento”. 



49

A rede é um espaço de produção e aprendizagem colaborativa, em tempos e espaços

diferentes (DIAS, 2013). Essas relações colocam desafios para o ensino-aprendizagem formal

e  informal,  a  partir  da  convergência  de  experiências  individuais  e  colaborativas.  Como

destaca o autor, afasta-se, assim, de um conceito de mediação tecnológica como elemento

para ter acesso à informação, com processos transmissivos, e avança-se numa perspectiva de

reflexão coletiva na aprendizagem e produção de conhecimento. 

Essas novas experiências com o conhecimento e aprendizagem requerem participação

dos sujeitos no desenvolvimento do conhecimento, numa perspectiva de colaboração, partilha

e de liberdade. A inovação na prática pedagógica vai além da inserção das tecnologias no

contexto  educativo,  pois  requer  mudanças  nos  discursos,  nas  práticas  e  nos  aspectos

organizacionais das instituições (DIAS, 2013). As tecnologias se constituem, assim, como um

meio  de  inovação  disruptiva,  ou  seja,  constituem  mudanças  nas  formas  de  acesso  às

informações e conteúdos e nas formas de utilização dos espaços de aprendizagem. 

Essa perspectiva de inovação, baseada na colaboração e participação, não pode ser

desconectada das tecnologias livres. Sua integração nas práticas pedagógicas, como forma de

incentivar a inovação, é uma das estratégias presentes no Plano Nacional de Educação (PNE),

de  2014.  Ele  aponta,  como  uma  de  suas  metas,  que  a  qualidade  da  educação  deve  ser

estimulada, a fim de melhorar a aprendizagem. Para tanto, apresenta, na meta 7, estratégia

7.12, que é necessário

incentivar  o  desenvolvimento,  selecionar,  certificar  e  divulgar  tecnologias
educacionais  para  a educação infantil,  o  ensino fundamental  e  o  ensino  médio e
incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar
e a aprendizagem,  assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas,
com preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o
acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas (grifo
do autor, BRASIL, 2014, s/p.) 

A criança pequena é um sujeito histórico,  cultural e social,  que participa e (re)cria

cultura  e  conhecimentos  ativamente  e  de  diferentes  maneiras,  através  do  diálogo  e  da

interação com outros sujeitos.  A mediação das tecnologias e softwares livres na educação

infantil,  deve  se  dar,  assim,  na  perspectiva  da  criança  como  produtora  e  criadora,  tendo

liberdade para explorar as diferentes linguagens, inclusive tecnológica, através da interação,

colaboração e produção. As tecnologias livres são essenciais para proporcionar essa relação

educativa. 

A inovação pedagógica está, portanto, para além da integração e acesso às tecnologias

e à rede nas práticas educativas. É claro que as tecnologias incidem processos de mudança,

principalmente, no âmbito de acesso aos conteúdos e modalidades e na usabilidade e fluência
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tecnológica.  Porém,  a  inovação  pedagógica  exige  mudanças  nas  relações  e  práticas

estabelecidas entre os atores e no pensamento organizacional das instituições (DIAS, 2013). 

Essa  mudança  exige  pensar  o  processo  de  ensino-aprendizagem  infantil  como

colaborativo e social,  centrado na criança,  que se dá de forma criativa e não linear,  com

espaços de mediação, colaboração e participação ativa.  Segundo Dias (2013), constitui-se,

assim,  uma  mudança  nos  domínios  do  pensamento  e  da  prática  educativa,  centrada  na

valorização dos atores no desenvolvimento de contextos de ensino-aprendizagem, apoiando-

se na usabilidade da tecnologia para a adequação dos modelos aos processos educativos.

O  software  livre  tem  a  capacidade  de  apoiar  esses  projetos  centrados  numa

aprendizagem  ativa,  eliminando  custos  altos  e  atendendo  a  necessidades  específicas.

Considerar todos os atores como importantes e ativos nos processos educativos, compartilhar

as produções e conhecimentos, orientadas para o acesso e descentralização são princípios do

software livre e essenciais para a inovação pedagógica, desde a educação infantil. 

3.4 EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E INCLUSÃO DIGITAL

Pensar a educação na sociedade contemporânea requer levar em conta o papel das

tecnologias tanto nas práticas educativas como na inclusão digital e melhoria da qualidade de

vida das pessoas. A educação e a mediação das tecnologias constitui também um processo

para a inclusão e cidadania, por isso, da necessidade de integrá-las desde a educação infantil.

 Educar para a cidadania não significa “preparar o consumidor”, mas sim “capacitar as

pessoas para a tomada de decisões e para a escolha informada acerca de todos os aspectos na

vida  em  sociedade  que  as  afetam”  (BRASIL,  2000,  p.  45).  Promover  e  garantir  o

desenvolvimento  de  uma educação  para  a  cidadania  e  a  qualidade  de  vida  requer,  como

primeiro passo, que os cidadãos tenham acesso a esses recursos e à informação. 

É  a  educação  que  tem  o  papel  de  proporcionar  aos  cidadãos  o  exercício  de  sua

liberdade e  autonomia,  através do conhecimento.  O software livre se  coloca como aliado

nesse  processo pelo  fato  de  impedir  a  exploração desmedida  em torno do conhecimento,

oportunizando  um  conhecimento  para  além  do  uso  das  tecnologias,  onde  os  sujeitos

participam ativamente  da produção.  Esse  aspecto  proporciona  a  liberdade  de expressão e

tomada de decisão,  defendida pela EDP e MSL. Como destaca Abegg (2009),  pensar em

software livre é  considerar  um movimento de  libertação,  emancipação e  autonomia.  Essa

perspectiva  requer  conhecer  a  tecnologia  e  não  apenas  fazer  uso  dela,  desde  o  início  da

escolaridade. 
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4 PERCURSO E CONCEPÇÃO METODOLÓGICA

Este trabalho está fundamentado na pesquisa-ação, suportado pela investigação-ação,

que caracteriza a prática realizada no contexto de pesquisa. A realização deste trabalho se dá

no âmbito escolar, numa perspectiva de educação dialógica e como prática da liberdade e

requer pesquisa e investigação. Assim, a concepção desta pesquisa vai ao encontro com o que

Freire (1996, p. 32) destaca: “faz parte da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa”.

Ou seja, não há ensino sem pesquisa e não há pesquisa sem ensino. 

A pesquisa-ação 

é uma forma de investigação introspectiva coletiva empreendida por participantes
em situações sociais com objetivo de melhorar a racionalidade e a justiça de suas
práticas sociais e  educativas,  assim como sua compreensão dessas práticas e  das
situações em que estas têm lugar (KEMMIS; MCTAGGART, 1988, p. 9).

Neste contexto, a investigação-ação se constitui como uma prática que visa a melhoria

dos processos de ensino-aprendizagem, focando nos problemas práticos existentes no âmbito

educativo e vivenciados pelos educadores, buscando possíveis soluções para eles (ELLIOT,

1978). Essa abordagem potencializa,  então,  a investigação de ações sociais experienciadas

pelos  professores  e  consideradas  como  problemáticas,  suscetíveis  de  mudanças  e  que

requerem uma mudança prática. 

A pesquisa-ação é acompanhada, portanto, de ações no contexto investigado, pensadas

na busca da resolução de problemas de uma determinada realidade, buscando transformá-la.

Esse trabalho permite estabelecer uma relação dialógica e colaborativa na prática educativa,

fundamentada na ação-reflexão-ação, onde o educador ocupa o papel de pesquisador. Como

destacam  Kemmis  e  McTaggart  (1988),  a  pesquisa-ação  propõe  melhorar  os  aspectos

educacionais a partir de mudanças proporcionadas na prática educativa, na compreensão da

prática e na melhoria do contexto em que a prática ocorre. 

O processo de ensino-aprendizagem, desde a educação infantil, não pode mais estar

desvinculado das tecnologias. Acreditamos que esse trabalho se torna possível e buscaremos

trazer experiências práticas e viáveis em relação à integração das tecnologias, na perspectiva

deste trabalho, para a educação infantil. 

Optamos, assim, por um trabalho que possibilite mudanças e melhorias nas práticas

educativas. Consideramos adequada a escolha metodológica realizada para guiar nosso estudo

prático e teórico, sendo que a investigação-ação, conforme Kemmis e McTaggart (1988), é

um processo organizado, realizado por um grupo, com uma preocupação temática em comum,
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e  que  busca  a  melhoria  dos  processos  de  ensino-aprendizagem.  Carr  e  Kemmis  (1988)

destacam que, a pesquisa-ação, por envolver todos os participantes em todas as suas etapas de

pesquisa,  objetiva,  também,  interessar  um  número  cada  vez  maior  de  pessoas  que  se

encontram envolvidas nesse processo. 

Para esses autores, defensores de uma teoria crítica de ensino, a pesquisa-ação trata de

criar  comunidades  críticas  de  professores,  estudantes  e  de  todos  os  envolvidos  na

investigação. Essas comunidades buscam a transformação das práticas educativas, dos valores

educativos  e  das  estruturas  sociais  e  institucionais.  Essa  transformação  ocorre  através  do

trabalho  colaborativo,  participativo  e  dialógico  entre  teoria  educativa  e  prática  educativa

(Idem, 1988), a qual buscamos adotar neste trabalho.

Objetivando a transformação da realidade pesquisada e investigada, Carr e Kemmis

(1988) apresentam a estrutura da pesquisa-ação a partir  de uma espiral  autorreflexiva que

contempla quatro momentos: Planejamento, Ação, Observação e Reflexão. É importante que

esses  quatro  momentos  sejam  compreendidos  como  momentos  de  uma  espiral,  que  se

complementam e contribuem para o processo de ação-reflexão-ação do processo educativo.

Esses  passos  se  organiza  por  meio  de  duas  dimensões:  uma  de  caráter  reconstrutivo  e

construtivo e outra de caráter discursivo e prático, conforme mostra o esquema abaixo. Cada

um destes momentos requer uma ação retrospectiva, olhando para o que aconteceu, e uma

ação prospectiva intencionalizada, autorrefletindo sobre o conhecimento e a ação, como meio

para projetar novas ações. 

Fonte: (CARR e KEMMIS, 1988, p.197).

No  planejamento,  elaborado  a  partir  do  diagnóstico  inicial,  foram  discutidas  e

elaboradas ações para a implementação, organizando-as. Esse planejamento deve ser flexível,

levando em conta os imprevistos  e limitações  possíveis da realidade.  O planejamento foi

Figura 3 - 4 momentos e 2 dimensões da espiral autorreflexiva
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elaborado levando em conta as diferentes potencialidades que o software pode proporcionar

para o desenvolvimento dos alunos. 

Na ação,  executamos  as  ações  por  meio  de  um  roteiro  didático,  guiado  pelo

planejamento. Porém, este roteiro é flexível, podendo ocorrer mudanças ao longo do processo,

observando as limitações políticas e materiais da realidade. Essa etapa permite realizar as

primeiras  autorreflexões  sobre  a  prática  vivenciada,  pois  se  configura  com  uma  ação

observada, definindo os tipos de dados que se busca.

Na observação, são apontados os feitos da investigação-ação, observado o foco da

pesquisa,  documentando  as  ações  para  a  posterior  reflexão.  Essa  observação  precisa  ser

cuidadosa, levando em conta as limitações pessoais e sociais da realidade. Nesse momento é

importante  que  o  pesquisador  esteja  acompanhado  de  um  diário  de  campo,  que  é  uma

ferramenta  fundamental  dedicada  aos  registros  das  observações,  progressos  e  reflexões

referentes à ação, os efeitos e contextos da situação. Os registros devem ser realizados ao

longo da pesquisa e logo após as aulas (ELLIOT, 1978)

A reflexão constitui  o movimento retrospectivo da pesquisa,  relembrando aspectos

problemáticos com o auxílio dos registros realizados na observação. Os dados coletados são

colocados  em  discussão,  através  do  diálogo-problematizador,  pelos  sujeitos  envolvidos  e

validados  ou  não.  Esse  momento  proporciona  pensar  sobre  os  processos,  problemas  e

restrições, mostrando seus sentidos e reconstruindo os significados através da reflexão em

grupo,  proporcionando  o  replanejamento  das  ações,  a  fim  de  avançar  na  resolução  do

problema. A reflexão é condição essencial para o replanejamento, sendo que nele sempre são

consideradas as deliberações da reflexão.

Abegg  (2009)  e  Elliot  (1978),  propõem a  realização  de  um diagnóstico  inicial  da

realidade escolar,  denominado investigação-ação inicial,  como primeira etapa da pesquisa.

Para transformar uma realidade escolar, deve-se investigá-la, bem como as linguagens que a

constituem e conduzem as práticas escolares. Busca-se informações para iniciar um plano de

ação, geralmente através de observações e registros. Assim, acredita-se que a realização de

um diagnóstico inicial da realidade é imprescindível para a elaboração do plano de ação. 

A prática de pesquisa-ação e da investigação-ação são potencializadas pela educação

dialógico-problematizadora  (FREIRE,  2011),  pois  no  momento  em  que  propomos  essa

abordagem estamos oportunizando uma interação entre diálogo e problematização em sala de

aula,  a  fim  de  que  os  participantes  reflitam  sobre  situações-problemas.  O  diálogo  é  o

fundamento da educação problematizadora, onde há participação dos estudantes no processo

de ensino-aprendizagem. Assim, o professor deve propor situações-problemas concretas aos
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estudantes, desafiando-os na construção de conhecimento intelectual e prático (ABEGG, DE

BASTOS, 2005). 

Nesse  contexto,  os  procedimentos  metodológicos  são  diversos,  buscando

problematizar a realidade educacional, a partir de situações reais, visando sua transformação.

Assim,  o  trabalho  foi  sendo  desenvolvido  por  meio  do  diálogo-problematizador  e

colaborativo. 

É importante destacar que nesse processo a investigação e ação se complementam e se

sustentam um no outro. A investigação e a ação são essenciais no processo educativo. Assim,

delimitamos  nosso  campo  de  atuação  em  dois  ciclos5:  Primeiro  ciclo  – atividades  de

pensamento computacional desplugado. As atividades serão desenvolvidas numa sala de aula

da educação infantil, conforme planejamento da sequência didática apresentada no capítulo 5;

Segundo  ciclo  – será  desenvolvido  com dispositivos  móveis  e  atividades  de  pensamento

computacional plugado, mediadas pelo software ScratchJ, a fim de conhecer as possibilidades

de uso das tecnologias móveis – mais especificamente o tablet – na educação infantil, visando

ao  desenvolvimento  das  múltiplas  linguagens  das  crianças.  O objetivo  é  potencializar  os

processos de interação das crianças mediados pelas tecnologias digitais livres. 

4.1 PROCEDIMENTOS DE PRODUÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

O  desenvolvimento  dos  momentos  da  investigação-ação  realizou-se  por  meio  da

inserção da pesquisadora no contexto da pesquisa, numa turma de Pré-escola, com o objetivo

de investigar o problema no âmbito macro da instituição e no âmbito micro da sala de aula.

Portanto, por meio desses procedimentos que se constitui a produção das informações e dados

desta pesquisa, conforme Dal Soto ( 2014). 

A investigação-ação  do  contexto  com o  intuito  de  investigar  como o  pensamento

computacional e a programação podem contribuir para o processo de interação das crianças,

pode ser realizada de diferentes formas, estratégias e instrumentos. Nesta pesquisa, optamos

por realizar observação participante, registro no diário de campo e documentação visual e

auditiva, com análise das produções realizadas pelas crianças. 

-Observação  participante:   a  prática  de  observação  é  essencial  no  processo  de

investigação  de  um  contexto,  neste  caso,  escolar.  Ela  possui  como  principal  função

documentar de forma crítica os feitos da ação, possibilitando a compreensão do contexto e

servindo de base para o momento da reflexão (KEMMIS; MCTAGGART, 1988). Sendo a

pesquisa-ação um processo participativo, no qual todos os envolvidos participam de forma

5 Estes  dois  ciclos  constituem  o  produto  desta  dissertação,  ou  seja,  a  sequência  didática,  desenvolvida  e
apresentada no capítulo 5. 
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colaborativa, experienciando vivências e práticas, a observação se faz de forma compartilhada

a partir da colaboração dos professores na resolução de problemas e dos alunos nas atividades

em grupo.

-Diário de campo:   de acordo com Kemmis e McTaggart (1988), o diário de campo é

um instrumento que guia o processo de ensino-aprendizagem que se está estabelecendo. O

diário  de  campo permite  revisar  as  práticas  realizadas  e  seus  progressos  na  melhoria  do

trabalho.  Ele  deve,  portanto,  acompanhar  o  dia-a-dia  dos  pesquisadores  envolvidos  na

investigação e pesquisa. O diário de campo exige que se estabeleça uma rotina de escrita

reflexiva, a qual implica disciplina por parte do pesquisador em refletir diariamente sobre o

processo de pesquisa e investigação que está ocorrendo. Os autores destacam ainda que, as

anotações realizadas podem ser feitas no momento da observação ou após, levando em conta

quatro  tipos  de  reflexão  importantes  de  serem considerados:  reflexão  sobre  mudanças  na

linguagem, reflexão sobre mudanças nas atividades, reflexão sobre mudanças nas relações

sociais, reflexão sobre mudanças no grupo participante da investigação e pesquisa. 

- Dados visuais de imagem  : os dados visuais da pesquisa são imagens dos momentos

das práticas educativas, ou seja, são dados registrados pela pesquisadora e elaborados a partir

de sua interação no campo de pesquisa, inclusive capturas de telas dos projetos desenvolvidos

pelos estudantes quando das atividades com o software ScratchJr. Também serão consideradas

questões de organização da sala de aula,  dos estudantes e professora e suas relações e as

relações dos alunos enquanto trabalham em uma atividade. Banks (2009) destaca que imagens

são  elementos  que  podem  fazer  parte  das  pesquisas  e  estudos,  pois  são  onipresentes  na

sociedade e expressam um conhecimento que não é possível de outra forma. Esses dados

podem  não  estar  presentes,  em  sua  totalidade,  na  redação  das  análises,  porém  serão

considerados  reflexivamente  pela  pesquisadora.  A intenção  da  criação  dessas  imagens  se

justifica como apoio reflexivo para as análises a respeito das práticas e diálogos estabelecidos

no contexto educativo,  bem como para  documentação, sempre levando em conta o que se

pretende registrar. 

O processo de investigação-ação no contexto da pesquisa6 ocorreu de agosto de 2017

a  junho  de  2018.  Neste  período,  inicialmente,  estabelecemos  nosso  campo  de  pesquisa,

definindo que o estudo seria realizado numa turma de Pré-escola, com crianças com idade

entre 5-6 anos. Partindo dessa premissa, sentimos a necessidade de conhecer mais a realidade

a ser pesquisada. Propomos, inicialmente, uma investigação-ação com o objetivo de investigar

as ações que se pretende mudar no âmbito das práticas da escola, guiadas pelas seguintes

6 Este processo é melhor detalhado no capítulo 5.
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ações, a fim de realizar essa leitura do local: verificação da presença de tecnologias na escola,

nos documentos e na prática dos professores, e como ocorre essa integração. 

Nessa etapa foi possível verificar a compreensão da instituição e profissionais quanto

às  possibilidades  de  integração  das  tecnologias  digitais  nas  práticas  educativas,  como

ampliação  das  formas  de  expressão  e  desenvolvimento  de  linguagens,  bem  como  sua

contribuição na ampliação da interação das crianças. 

Em seguida, iniciamos o processo de estabelecimento das parcerias com a escola, a

escola estadual vizinha e, posteriormente, as professoras (que contribuíram com os recursos

digitais  –  tablets).  Ambos  se  mostraram  dispostos  a  colaborar  com  a  pesquisa,  sendo

apresentada  uma  proposta  e  construída  junto  a  eles.  Após  essa  etapa,  iniciamos  o

planejamento da ação a ser realizada com a turma. Essa ação foi planejada e implementada

junto  à  professora  da  turma  e  às  crianças,  os  quais  participaram  ativamente  de  todo  o

processo. 

A partir dessas interações e dos diferentes registros, foi selecionando e definindo os

elementos para nossas discussões e análises. Objetivando buscar respostas ao nosso problema

de  investigação-ação,  utilizamos  as  Questões  Dialógico-Problematizadoras  (QDP),  que

guiaram  nossa  pesquisa,  elaboradas  a  partir  do  problema,  para  auxiliar  no  processo  de

reflexão.  Como  destaca  Nouvel  (2011),  no  interior  do  problema  podem  ser  formuladas

inúmeras outras questões que, ao serem respondidas, contribuirão para o seu esclarecimento.

Para a elaboração das questões levamos em conta os elementos essenciais do processo

de  investigação-ação  escolar,  destacados  por  Kemmis  e  McTaggart  (1987):  professores,

estudantes, tema de estudo e contexto. Assim, os envolvidos nessa investigação-ação são:

Professores: professora pesquisadora e de uma turma da pré-escola de uma escola municipal

de Santa Maria, RS.

Estudantes: estudantes de uma turma de pré-escola de uma escola de Santa Maria, RS.

Tema de  estudo:  mediação  de  pensamento  computacional  e  programação  nas  atividades

curriculares da educação infantil.

Contexto: sala de aula da pré-escola.

As QDP contribuem para a resolução do problema e a produção de respostas exige

ações, observações, diálogos, registros, planejamento e implementação de aulas que envolvem

a mediação do pensamento computacional na educação infantil. Com estas questões criamos

possibilidades de dialogar em torno do nosso tema de estudo com todos os envolvidos no

processo.  Assim,  apresentamos  no  quadro  abaixo  as  QDP  que  guiaram  nossa  prática,

relacionadas aos objetivos  da pesquisa:
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Quadro 2 – Relação das QDP com os objetivos da pesquisa.

Objetivo QDPs

Construir  uma  proposta  didático-

metodológica  (produto),  com  base  no

pensamento  computacional  e  na  linguagem

de programação (software ScratchJr), para os

processos  de  ensino-aprendizagem  na

educação  infantil,  preferencialmente  em

dispositivos móveis; 

• Os professores desenvolvem conhecimentos

computacionais com os estudantes? 

• Os estudantes gostariam de atividades com

as tecnologias digitais? 

•  Que  conhecimentos  sobre  pensamento

computacional  os  professores  e  estudantes

têm estudado? 

• Os estudantes e professores ocupam espaços

com tecnologias digitais nas suas aulas?

Implementar  um  processo  de  ensino-

aprendizagem na educação infantil orientado

por  investigação  ativa  sobre  o  potencial  do

pensamento  computacional  e  da linguagem

de programação para o processo de interação;

•  Os  professores  sabem  operacionalizar  a

integração  das  tecnologias  digitais  e  do

pensamento  computacional  nas  aulas  para

promover a interação?

• Qual a configuração do espaço escolar e das

atividades  da  educação  infantil  com  a

integração de conhecimentos computacionais

ara promover a interação e a criação?

Avaliar  se  as  atividades  de  pensamento

computacional  e  de  linguagem  de

programação contribuem para a interação na

educação infantil;

• Os estudantes interagem entre si nas aulas

que  envolvem  conhecimentos

computacionais?

• As  tecnologias  digitais  contribuem para  o

processo de interação e criação nas aulas da

educação infantil?

4.2 CONHECENDO OS ESPAÇOS DE INTERAÇÃO: CONTEXTOS E SUJEITOS

A investigação-ação da pesquisa ocorreu numa turma de pré-escola (5-6 anos) numa

escola municipal de Educação Infantil – Professora Zulânia de Fátima Simionato Salamoni -,

localizada no bairro Tancredo Neves, Santa Maria, RS. A escolha por esta instituição se deu

pelo  fato  de  a  pesquisadora  trabalhar  nela  como professora  regente,  desde  2016.  Assim,
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colocamos nossas intenções com esta pesquisa, sendo que a escola e professora mostraram-se

acolhedoras, estabelecendo-a como o campo desta pesquisa. 

O prédio da escola é amplo, com 7 salas de aula, porém insuficiente para atender a

demanda da comunidade, tendo apoio da escola estadual vizinha para atender as crianças, com

a concessão de 2 salas de aula. A instituição atende crianças com idade entre 2 e 6 anos, com

salas organizadas, atualmente, para atender turmas de Bercário, Maternal I no turno da tarde;

Maternal II no turno integral, da manhã e da tarde; Pré “A” no turno da manhã e Pré “B” no

turno  da  tarde.  A instituição  conta  com 16  professoras,  22  estagiárias,  5  funcionários,  1

supervisora pedagógica, 1 diretora e 1 vice-diretora. 

Além das salas de aula, a instituição possui, também, uma cozinha, com extensão

para a área de serviço, uma sala dos professores, uma sala de recepção, uma sala da direção e

secretaria,  uma sala  de  vídeo e  “brinquedoteca”,  destinada  a  guardar  brinquedos,  jogos e

materiais e para assistir vídeos, filmes e realizar demais atividades que necessitam de um

espaço mais amplo, e 4 banheiros, sendo 2 para os professores e funcionários e 2 para as

crianças (um feminino e um masculino, ambos acessíveis à altura das crianças). 

O espaço externo da instituição é constituído por uma área livre, coberta por grama,

em frente e ao lado da escola, todo cercado por tela. Ao lado da escola há, também, uma

pracinha ampla com balanços, escorregadores, gangorras, casinhas e gira-gira. De acordo com

o Projeto Político Pedagógico da instituição, ela atende crianças majoritariamente do bairro

Tancredo Neves e dos próximos, em situações socioeconômicas variadas. 

Optamos  por  selecionar  uma turma  para  a  pesquisa,  em função  do  tempo,  e  que

atendesse à idade que o software de programação ScratchJr foi planejado. A turma compõe-se,

assim, de 21 estudantes com idades entre 5 e 6 anos, uma professora regente e uma estagiária.

A investigação-ação foi realizada em um período de 40 h (2 semanas). O diálogo-

problematizador entre professores, estagiária e estudantes deu-se durante todo o processo de

ação e investigação, bem como durante sua avaliação para validação dos dados. Durante este

processo  visamos  proporcionar  aos  estudantes  experiências  mediadas  pelas  tecnologias,

especialmente  o ambiente  de programação para  crianças  ScratchJr.  Acredita-se que,  essas

experiências possibilitaram visualizar de que forma as tecnologias contribuem nas interações

das crianças, proporcionando a aprendizagem.

Assim,  nesta  pesquisa  foram  envolvidos  ativamente  a  estagiária  e  a  professora

responsável  pela  turma  durante  o  período;  a  pesquisadora  mestranda  que  atuou

colaborativamente nas atividades desenvolvidas; e 21 estudantes da turma. 
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5 ORGANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA PRÁTICA

EDUCATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: O PRODUTO

5.1 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Para  Zabala  (1998)  e  da  Silva  (2017) a  sequência  didática  se  caracteriza  por  um

conjunto de atividades planejadas e articuladas para o ensino-aprendizagem de determinados

conteúdos, ou seja, as atividades particulares são organizadas em atividades articuladas em

torno  de  um  conhecimento.  A sequência  didática  contribui  na  mediação  do  professor,

proporcionando o diálogo e a interação de forma direcionada, auxiliando os estudantes na

produção do conhecimento, orientada pelos objetivos estabelecidos. 

Como destaca Chevallard (1998), todo processo de ensino-aprendizagem se constitui

na definição dos conteúdos a ensinar. Estes “conteúdos de saberes designados como aqueles a

ensinar  [...],  algumas  vezes,  [...]  são  verdadeiras  criações  didáticas,  suscitadas  pela

necessidade  do  ensino.” (Idem,  p.  45,  tradução  nossa).  Nessa  perspectiva,  a  sequência

didática deste trabalho, é o ensino-aprendizagem de programação na educação infantil. 

Para  a  elaboração  desta  sequência  didática  tomamos  como  suporte  a  espiral

autorreflexiva da pesquisa-ação educacional (CARR; KEMMIS, 1988), articulada à atividade

de  estudo  (LEONTIEV,  2004;  ELKONIN,  1960;  DAVIDOV,  1988)  e  aos  Momentos

Pedagógicos  Dialógico-Problematizadores  (DE BASTOS;  ABEGG;  MALLMANN, 2001),

que apresentam os seguintes momentos:

⚫ Desafio  Inicial: desafio  concreto  elaborado  pelo  professor  como  um  desafio  para  o

estudante resolver. 

 ⚫ Melhor  Solução  Escolar  no  Momento: problematização  dos  conhecimentos  com  os

estudantes, relacionando-os com o desafio inicial. 

⚫ Desafio mais Amplo: outro desafio, relacionado com o inicial, a fim de operacionalizar e

avaliar seus conhecimentos, problematizados em aula, frente uma nova situação-problema. 

Assim, as atividades propostas foram trabalhadas de formas diferenciadas, levando em

conta as diferentes linguagens para o desenvolvimento da criança na educação infantil. As

atividades propostas, a organização e o discurso que as integram proporcionam uma relação

dialógica  e  produção  colaborativa  e  participativa,  conforme  os  pressupostos  da  EDP,

defendidos por Freire (2011). 
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A segunda sequência didática, elaborada levando em conta as observações e reflexões

da primeira, foi mediada pelas tecnologias digitais. Para este trabalho, foi utilizado o software

ScratchJr.

5.2  ATIVIDADES  DE  PENSAMENTO  COMPUTACIONAL  PARA  CRIANÇAS

PEQUENAS COMO MEDIADORAS DE INTERAÇÕES

Nesta seção apresentamos algumas atividades e práticas de ensino-aprendizagem que

deram  suporte  ao  produto  desta  pesquisa.  São  atividades  de  pensamento  computacional

desplugado, sem uso das tecnologias digitais, e plugado, explorado a partir do software de

programação  ScratchJr.  Todas  elas  contemplam  a  faixa  etária  abordada  neste  trabalho:

crianças de 5 e 6 anos da educação infantil. 

5.2.1 Pensamento Computacional Desplugado

Muitos conhecimentos sobre Computação podem ser ensinados sem as tecnologias.

Assim,  o  primeiro  ciclo  de  nossa  pesquisa  é  constituído  por  uma  fase  introdutória  dos

conceitos do pensamento computacional, a fim de que as crianças possam experienciá-los a

partir  de  atividades  práticas  e  concretas  que  envolvam  movimentos,  desenhos,  registros,

jogos.  Para  tanto,  apresentamos  aqui  algumas  sugestões  de  atividades  de  pensamento

computacional desplugado, exploradas nas pesquisas destacadas em capítulos anteriores, que

podem ser realizadas em sala de aula com crianças de 5 e 6 anos. Estas atividades envolvem

diferentes linguagens abordadas na educação infantil como a Matemática, Linguagem Oral e

Escrita,  Formação  Social  e  Pessoal,  Expressão  Artística  e  o  Movimento  articuladas  ao

desenvolvimento de conceitos de pensamento computacional. 

Uma atividade sugerida por Garafalo (2017) é a dinâmica do robô, que consiste em

criar um circuito, no chão da sala de aula, para o robô percorrer a partir de comandos dados

pelos colegas. Para realizar a atividade escolha uma criança para ser o robô. Ela deve ser

orientada a se mover a partir dos comandos dados pelos colegas. Os comandos devem ser

dados de forma correta como: mova três passos para frente, gire para a direita, mova cinco

passos para a frente e assim sucessivamente. O material necessário para a atividade consiste

em fita ou giz branco. Com esta atividade, as crianças exploram noções espaciais e expressão

oral  articulados  às  habilidades  de  decomposição  e  algoritmos.  Esta  atividade  pode  ser

exploradas de diferentes formas, envolvendo outros movimentos e percursos com obstáculos,

em sala de aula e no pátio da escola.
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O site  Code.org  (CODE,  2018),  uma organização sem fins  lucrativos  que  visa  o

acesso aos conhecimento da Ciência da Computação à todas as escolas, da educação infantil

ao Ensino Médio. O Curso 1 apresentado no site é indicado para crianças da pré-escola ao 1ª

ano do Ensino Fundamental. Ele é composto por atividades plugadas e desplugadas, descritas

nos planos de aula. 

A atividade 6 deste curso sugere a criação de algoritmos da vida real para plantar uma

semente. Para escrever o algoritmo sugere-se as instruções: 1. Forme duplas e solicite que as

crianças  recortem  as  etapas  para  o  plantio  de  uma  semente  na  planilha  fornecida  pela

professora,  apresentada  na  figura  abaixo;  2.  Solicite  que  a  dupla  escolha  as  seis  etapas

corretas das nove opções totais; 3. Peça que colem as seis etapas corretas, em ordem, em um

pedaço de papel separado (o papel pode estar separado em seis partes numeradas, sendo que

cada  uma  delas  corresponde  a  um  passo);  4.  Peça  que  as  duplas  troquem  o  algoritmo

terminado  com  outro  grupo  para  usá-lo  para  plantar  sua  semente.  Para  esta  atividade  é

necessário a planilha com as etapas do plantio, tesoura, cola, folhas de ofício, semente, terra,

potes  e  água.  Com esta  atividade,  as  crianças  exploram conhecimentos  sobre  a  natureza,

trabalho colaborativo e sequenciamento articulados às habilidades de decomposição e criação

de  algoritmos.  Outras  atividades  semelhantes  podem  ser  exploradas  como  a  descrição  e

registro do caminho de casa até a escola, a descrição e registro das ações realizadas no dia-a-

dia da criança ou na rotina da escola.



62

Fonte: (CODE.ORG, 2018).

A atividade 12 do mesmo curso propõe uma prática de repetição de ações, ou seja, de

criação  de  loops,  explorando conceitos  de  reconhecimento  de  padrões,  por  meio  de  uma

dança.  As crianças são convidadas a aprender uma coreografia e repeti-la.  Para realizar a

atividade sugere-se as seguintes instruções: 1. Forme grupos de 3 crianças e entregue uma

planilha com a coreografia para cada grupo; 2. Mostre às crianças como a dança é realizada;

3.  Passe  pelas  etapas  da  dança,  uma de  cada  vez,  mostrando  às  crianças;  4.  Entregue  a

segunda planilha  da  coreografia  com um exemplo  de  loop  (repetição) e  solicite  que,  em

grupo, as crianças identifiquem outros  loops;  5. Questione-as sobre como seria a dança se

apenas repetíssemos a parte principal duas vezes? Onde mais podemos encontrar um loop? Os

materiais necessários para a atividades envolvem um espaço aberto, lápis e a planilha com a

coreografia  da  dança.  Com  esta  atividade,  as  crianças  exploram  movimentos  corporais

articulados aos conceitos de reconhecimento de padrões que envolvem repetição e abreviação

Figura 4 - Planilha das etapas do plantio de uma sementes
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de  ações  repetidas.  Outras  atividades  semelhantes  são  a  elaboração  de  uma  receita  de

culinária, um percurso dentro da instituição ou o jogo das rimas.

Figura 5 - Planilhas da coreografia 1 e 2



64

Fonte: (CODE.ORG, 2018).

A atividade 1 do curso propõe uma experiência com mapas divertidos, nos quais a

criança cria algoritmos a fim de mover um personagem por um trajeto usando um comando
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como mover para a direita, mover para a esquerda, mover para cima ou mover para baixo.

Para a realização da atividade sugere-se as seguintes instruções: 1. Imprima as planilhas de

atividades para cada grupo de 2 a 4 crianças; 2. Separe os mapas e deixe que as crianças

recortem as setas;  3.  Explique as regras para eles:  Flurbs amam comer frutas.  Frutas são

difíceis de encontrar na cidade dos Flurb. Use os mapas para ajudar o Flurb a encontrar as

frutas. Para isso, converse com seu grupo para decidir qual a melhor direção que o Flurb deve

seguir para chegar na fruta. No Mapa Nª 1, as crianças devem circular a seta que indica a

direção que o Flurb deve seguir para comer a fruta. No Mapa nº 2, elas deverão colar a seta

correspondente no espaço destinado, conforme as figuras abaixo. O material necessário para a

atividade são as planilhas com os mapas, tesoura, lápis e cola. As habilidades desenvolvidas

nesta atividade envolvem o trabalho colaborativo e a motricidade articulados ao conceito de

algoritmo.  Esta  atividade pode ser  adaptada  envolvendo outros  movimentos  como girar  e

diferentes percursos que envolvam mais de um comando, resultando numa sequência de ações

realizadas pelo personagem para chegar ao objetivo. 

Figura 6 - Planilhas dos mapas divertidos
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Fonte: (CODE.ORG, 2018). 

Outro  exemplo  de  atividade  é  sugerido  por  Miranda-Pinto  e  Osório  (2016)  que

envolve habilidades  de abstração,  um conceito importante para o ensino-aprendizagem do

pensamento computacional. Esta atividade propõe a realização de um mapa conceitual sobre

histórias infantis, tendo como tema central um personagem como, por exemplo, o lobo. A

partir  deste  personagem,  o  professor  apresenta  algumas  histórias  infantis  que  o  trazem o

personagem do lobo. Após a exploração das histórias, inicia-se o mapa conceitual, buscando

que as crianças abstraia das histórias as seguintes informações, essenciais para a atividade,

deixando de lado aquelas que não são tão importantes: o nome das histórias, o nome dos

cenários de cada história, o nome dos personagens de cada uma e a narrativa principal de cada

história. A organização do mapa conceitual pode ser feito em forma de desenho ou por meio

da  narrativa  oral,  na  qual  o  professor  registra  num  papel  as  informações  faladas  pelas

crianças.  O material  necessário  para  a  atividade  compõe-se  das  histórias  que  integram o

personagem do  lobo,  folhas  e  lápis  de  cor  (no  caso  de  o  registro  ser  em desenho).  As

habilidades desenvolvidas com esta atividade envolvem conhecimentos sobre linguagem oral,

escrita e artística articulada ao conceito de abstração. Têm-se como atividades semelhantes a

esta a criação de um calendário contendo informações essenciais como dias, semanas, mês,

ano, previsão do tempo, histórias nas quais as crianças devem extrair as principais ideias e

registrá-las.
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5.2.2 Pensamento Computacional Plugado – ScratchJr: um ambiente de programação

para crianças pequenas

O  desenvolvimento  do  segundo  ciclo  de  investigação-ação  desta  pesquisa  –

pensamento computacional plugado – foi mediado pelo ambiente de programação ScratchJr.

ScratchJr é um software livre criado em colaboração entre o grupo de pesquisa DevTech,

vinculado ao  Eliot-Pearson Department  of  ChildStudy and Human Development  de  Tufts

University,  coordenado  pela  professora  Marina  Bers,  o  grupo  de  pesquisa  Lifelong

Kindergarten  do  MIT Media  Lab,  coordenado  pelo  professor  Mitchel  Resnick  e  Playful

Invention  Company,  coordenado  por  Paula  Bonta  e  Brian  Silverman  (PORTALANCE;

STRAWHACKER; BERS; 2015). 

Fonte: ScratchJr.

“ScratchJr é um ambiente de introdução ao ensino-aprendizagem de programação para

crianças que encoraja a criatividade e a expressão” (BERS, RESNICK, 2016, p. 2). Porém, as

habilidades e aprendizagens desenvolvidas nesse ambiente vão para além da programação,

pois ele

[...] fornece uma maneira apropriada para o desenvolvimento para crianças de 5 a 7
anos  de  idade  para  criar  histórias  e  jogos  interativos  usando uma linguagem de
programação  gráfica.  Criado  com  crianças  pequenas  em  mente,  o  aplicativo  é

Figura 7 - Tela inicial do ScratchJr
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cuidadosamente  projetado  para  corresponder  ao  seu  desenvolvimento  cognitivo,
pessoal, social e emocional (PORTALANCE; STRAWHACKER; BERS, 2015, s/p).

 

A programação nesse ambiente se configura através de encaixe de blocos sequenciados

que representam as interações e os movimentos que a criança deseja dar aos seus projetos.

Estes blocos podem ser assemelhados a peças de quebra-cabeça e são classificados em cores

conforme as funções  que representam. Há 6 categorias  de blocos  de programação para a

criança escolher e cada categoria é representada por uma cor diferente: Blocos de Gatilho

amarelos, Blocos de Movimento azuis, Blocos de Aparência roxos, Blocos de Sons verdes,

Blocos de Controle laranjas e Blocos de Finalização vermelhos.
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Fonte: (Adaptado de PORTALANCE; STRAWHACKER; BERS, 2015). 

A organização por meio de blocos de encaixe possibilita que as crianças desenvolvam

sua criatividade, durante os projetos, “pois enquanto os encaixam, brincam e desenvolvem

Figura 8 - Categorias dos blocos de programação no ambiente ScratchJr
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projetos,  definindo  objetivos,  guias  de  ação  e  estratégias  que  evoluem  organicamente

formando  construções  e  histórias.”  (OLIVEIRA;  LOPES,  2010,  p.  6).  As  autoras  ainda

destacam que, nesse ambiente, são os autores (as crianças) que decidem como encaixar os

blocos, dando-lhes autonomia em suas criações, ao contrário dos ambientes de programação

tradicionais. A criança encaixa os blocos, arrastando-os, fazendo com que o objeto se mova no

cenário criado para ele7, conforme a figura a seguir. 

Fonte: Software ScratchJr.

Neste cenário, a criança pode inserir sons, imagens, desenhos, criar história, jogos,

vídeos. Ela possui a liberdade de explorar e criar no software, deixando a imaginação levar as

suas produções. A criança vai encaixando os blocos conforme o que quer programar para os

objetos. Se a programação realizada não corresponde ao objetivo da criança, ela pode arrastar

os blocos, retirando-os da área de programação e reorganizá-los. 

Através dessa interação, proporcionada pelo software e por todos os envolvidos no

processo, a criança se desenvolve de maneira lúdica, no momento em que o software, através

de sua manipulação, auxilia no seu desenvolvimento interno. 

5.3 INVESTIGAÇÃO-AÇÃO INICIAL

7 Para mais informações sobre o software ScratchJr, consulte o Apêndice A.

Figura 9 - Cenário de um projeto criado no software ScratchJr
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Com o objetivo de realizar  um diagnóstico da realidade escolar a ser pesquisada,

desenvolvemos um trabalho de estudo dos documentos da escola e de observação do contexto

e das práticas educativas, a fim de realizar uma leitura do local e investigar as ações que se

pretende modificar. Nesta investigação-ação inicial buscamos observar como os documentos

tratam  a  integração  das  tecnologias  nas  práticas  da  instituição,  se  há  a  presença  das

tecnologias nas aulas e como se dá a sua integração. Esse processo nos permitiu fazer um

diagnóstico  da  realidade  escolar,  etapa  essencial  para  a  elaboração  do  trabalho  a  ser

desenvolvido nesta pesquisa. 

Direcionamos nosso trabalho a partir de algumas ações, desenvolvidas no contexto

escolar, com o objetivo de buscar informações. Investigamos a realidade, observando que a

presença de tecnologias na instituição se constitui em rádio, televisão e computador. A escola

também conta com Internet sem fio. Algumas salas de aula estão equipadas com televisores,

bem como há uma sala de vídeo na escola. Porém, os computadores, estão presentes somente

na secretaria da escola e são utilizados pelos professores e direção. Além disso, grande parte

dos professores traz para as aulas suas tecnologias pessoais (notebooks e smartphones) para o

desenvolvimento  de  atividades  que  contemplam  vídeos,  histórias,  músicas.  Ou  seja,  a

tecnologia  está  presente  na  instituição  e  nas  aulas  como  forma  de  trazer  informações,

complementar as atividades desenvolvidas pelos professores.

Ao  estudarmos  os  documentos  da  escola,  constatamos  que  a  importância  com a

integração  e  desenvolvimento  de  práticas  educativas  envolvendo  as  múltiplas  linguagens,

inclusive a tecnológica, está destacada no Projeto Político Pedagógico (PPP) (2014, p. 7-8),

compreendendo que a criança “no processo de construção de conhecimento, utiliza as mais

diferentes linguagens”. O documento destaca, ainda, nos objetivos de aprendizagem, no que

diz  respeito  ao  campo  das  linguagens,  a  construção  do  conhecimento  tecnológico,

principalmente, através do celular e do computador. Porém, ao consultarmos os planejamentos

dos professores, constatamos que a prática pedagógica contempla as tecnologias apenas como

forma de trazer informações. 

5.4 ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS 

Nosso trabalho é uma parceria entre universidade e escola, contemplando uma turma

de estudantes e professores. Para tanto, levando em conta os dados coletados no diagnóstico

inicial, desenvolvemos uma proposta de ação inicial. Foi entregue uma cópia desta proposta

para a direção da escola. A proposta consiste em: 
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Com  o  objetivo  de  investigar como  a  mediação  de  atividades  de  pensamento
computacional e de linguagem de programação  podem contribuir para a interação na
educação  infantil apresentamos,  a  seguir,  uma  proposta  de  ação  inicial  –  que
configura o primeiro ciclo da pesquisa – para ser discutida com as professoras da
escola.  Esta  proposta  é  composta  por  dois  ciclos:  primeiro  ciclo  contém  cinco
atividades desplugadas, que serão realizadas em sala de aula, sem as tecnologias. O
segundo ciclo, que será desenvolvido posterior ao primeiro, contemplará atividades
plugadas de ensino-aprendizagem de programação mediado pelo software ScratchJr.
Essas atividades têm a finalidade de explorar o pensamento computacional:
Primeiro ciclo:
Atividade 1: criar e relembrar uma sequência de ações.
Atividade 2: desenho de uma sequência lógica de fatos;
Atividade 3: brincadeiras com trajetos;
Atividade 4: construção de um mapa de uma história infantil;
Atividade 5: confecção de um jogo de programação tangível (tendo como referência
os comandos do ScratchJr).
Segundo ciclo:
Atividade 1: apresentação do software ScratchJr e seus recursos aos estudantes e
professora;
Atividade  2:  organização  das  atividades  a  serem  realizadas  no  ambiente  do
ScratchJr;
Atividade 3: organização de um desafio final para os estudantes, com o objetivo de
criarem um projeto no software.
(Diário da Pesquisadora, 13/10/2017).

Neste  diálogo  inicial,  apresentamos  a  proposta,  destacando  que  o  nosso  objetivo

principal  é  planejar,  implementar  e  avaliar  a  integração  das  tecnologias  digitais,

especificamente  o  pensamento  computacional  e  programação,  nas  práticas  educativas  da

educação infantil. Essas práticas visam integrar as TDIC nos conteúdos curriculares. 

Neste mesmo encontro, destacamos que a realização da pesquisa se daria em uma

turma de pré-escola (crianças de 5-6 anos), em função das especificidades do software que

selecionamos. A diretora da escola se mostrou interessada e aberta em querer conhecer mais a

proposta de trabalho e prontamente nos indicou uma professora para realizar o trabalho em

conjunto conosco. Assim, marcamos uma data para conversar com a professora. 

Ainda neste encontro,  apresentamos nossa preocupação com as tecnologias para a

realização do projeto, especificamente do segundo ciclo, pois na escola não há os recursos

disponíveis  para  o  desenvolvimento  da  proposta.  Como  alternativa,  propomos  ampliar  a

parceria com a escola estadual vizinha, que atualmente disponibiliza salas de aula para quatro

turmas de pré-escola da educação infantil. A nossa proposta era estabelecer uma parceria para

a  utilização do laboratório de  informática  que a  escola  possui.  Além disso,  a  orientadora

pedagógica de escola de educação infantil também atua na escola estadual, o que contribuiria

para esta parceria. A diretora concordou em propormos esta parceria e marcamos uma data

para conversar com a orientadora pedagógica. 

Assim,  no  dia  marcado,  conversamos  com  a  orientadora  pedagógica,  a  fim  de

propormos  a  parceria  para  utilização  do  laboratório  de  informática.  Nesta  conversa,

apresentamos a proposta à orientadora, explicando como funcionaria o trabalho no laboratório
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e a instalação do emulador e do software nos computadores. Ela concordou com a parceria e

nos comunicou que a escola possui netbooks e que ela acredita que contribuiria mais para

nosso trabalho, conforme o relato registrado no diário da pesquisadora: 

Neste dia, conforme marcado, nos encontramos com a orientadora pedagógica da
escola  para  propormos  uma  parceria  para  a  utilização  das  tecnologias  para  o
desenvolvimento do trabalho. Inicialmente, apresentamos a proposta de trabalho e,
em seguida, propomos a parceria. A orientadora pedagógica manifestou interesse na
proposta e concordou em estabelecer a parceria. Além disso, nos comunicou que a
escola também possui 30 netbooks, que estão fechados em um armário, localizado
em uma sala de vídeo. De acordo com ela, os professores da instituição não fazem
uso destes  recursos,  somente  do  laboratório de  informática,  pois  para  utilizar  os
netbooks em suas aulas é necessário o planejamento das atividades e no laboratório,
os professores permitem que os estudantes naveguem livremente, sem planejamento.
A  partir  dessas  informações,  perguntamos  a  ela  se  teria  a  possibilidade  de
utilizarmos as tecnologias da escola em nosso projeto. Ela concordou e se colocou à
disposição  para  ajudar  no  que  for  necessário,  pois  é  a  responsável  por  estes
equipamentos  na  escola.  E  ainda  destacou  que  acredita  que  o  trabalho  com  os
netbooks contribuirão mais para o desenvolvimento de nossa proposta, em função da
mobilidade.
(Diário da Pesquisadora, 17/10/2017). 

Esta parceria foi fundamental para o desenvolvimento do projeto. A disponibilidade

das tecnologias contribui positivamente para nosso trabalho, pois sem elas o mesmo não seria

possível. Além disso, os netbooks permitem a mobilidade e o trabalho pode ser realizado em

sala  de  aula.  Assim,  combinamos  um encontro  para  conversar  com a  diretora  da  escola

estadual e verificar a possibilidade de instalação do software ScratchJr nos netbooks.

Em seguida, conforme marcado com a professora da turma na qual será implementado

o trabalho, nos encontramos com ela para dialogar sobre a proposta. Realizamos uma breve

contextualização sobre o diagnóstico inicial da pesquisa, que não é desconhecido para ela, e

apresentamos a proposta que havia sido apresentada à direção da escola. Fornecemos uma

cópia para a professora desta proposta. 

De acordo com o registro no diário de campo, após a apresentação da proposta de ação

inicial, a professora se mostrou interessada em participar do projeto: 

Ela  se interessou pela proposta e  concordou em participar.  Destacou,  ainda,  que
acredita que as crianças não terão dificuldades em trabalhar com as tecnologias e o
software. 
Em resposta, argumentamos que o trabalho será desenvolvido colaborativamente, a
fim  de  haja  a  apropriação  das  tecnologias  por  todos  os  envolvidos,  tanto  os
estudantes quanto os professores.
(Diário da Pesquisadora, 01/11/2017).

Dialogamos,  também, neste  encontro,  sobre os  conteúdos que a  professora estava

desenvolvendo em sala de aula. Assim, ela nos falou que, nas próximas aulas, trabalhará sobre

diversidade. A partir deste diálogo, iniciamos nosso primeiro encontro de planejamento, onde
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foram apresentadas e discutidas as atividades do primeiro ciclo, que seriam incorporadas nos

conteúdos que ela estava trabalhando em sala de aula.

Posteriormente,  conforme  combinado,  encontramo-nos  com  a  diretora  da  escola

estadual para verificar as condições dos netbooks, para sua utilização na implementação da

proposta. Os recursos possuem às seguintes configurações: modelo Netbook Multilaser MLX

5 Educ., sistema operacional Linux-Ubuntu 16.04, processador Intel Celeron, memória RAM

de 2Gb, memória interna de 4 Gb, entrada USB e HDMI, webcam, microfone e alto falantes.

Alguns netbooks apresentam defeitos no teclado ou no botão de ligar. A direção se mostrou

interessada em colaborar e proporcionar as tecnologias para a implementação. Além disso,

demonstrou-se motivada com a proposta:

A direção da escola estadual se interessou pela proposta e se colocou à disposição
para colaborar  com as tecnologias.  Dialogamos sobre a  possibilidade de usar 20
netbooks e  que seria  necessário  instalar  um emulador para  rodar  o ScratchJr  no
netbook,  pois  ele  é  um aplicativo  desenvolvido  para  Android.  Ela  concordou  e
disponibilizou o espaço da sala de vídeo para utilizarmos durante a implementação
do  projeto,  pois  não  seria  possível  retirar  os  netbooks  da  escola.  Em  seguida,
apresentou a sala de vídeo, onde se encontram guardados os netbooks. 
Enquanto nos dirigíamos à sala de vídeo, ela relatou que acredita que, talvez ao
verem que a sala está sendo utilizada, os professores da escola resolvam utilizá-la
também.  Os  ligamos  e  verificamos  suas  condições  e  configurações.  Solicitei  a
liberação de um dos netbooks para que pudesse realizar a verificação da instalação
do emulador e do software ScratchJr com mais calma e ela concordou. 
(Diário da Pesquisadora, 06/04/2018). 

Em seguida, realizamos a instalação do emulador ARC Welder, um aplicativo gratuito

e compatível com sistemas Windows, Linux, Mac e Chrome. A função deste emulador é rodar

aplicativos desenvolvidos para Android no computador, por meio do Google Chrome. Para

realizar a instalação e abrir o aplicativo, seguimos os passos a seguir:

1. Instalar a extensão ARC Welder no Google Chrome (esta extensão é para Google OS, por

isso pode apresentar  bugs em aplicativos diferentes).  O download pode ser  feito  de duas

maneiras:  pela  Web  Store  do  Chrome  ou  pelo  site  Baixaki:

http://www.baixaki.com.br/site/dwnld130539.htm. 

2. Para executar a extensão, vá nas extensões do Google Chrome, clique na opção detalhes,

junto à extensão, e crie um atalho na área de trabalho.

3.  O próximo passo é fazer  o download do aplicativo.  Faça o download do ScratchJr no

seguinte link:  https://apkpure.com/br/scratchjr/org.scratchjr.android. Clique em Baixar APK.

Aguarde o download finalizar.

4. Agora será necessário iniciar o ARC Welder. Dê um clique duplo no atalho criado na área

de  trabalho.  Logo  ao  iniciar,  será  necessário  a  escolha  de  uma  pasta  (diretório)  para

armazenamento dos trabalhos executados nos aplicativos. Em seguida, adicione o aplicativo

https://apkpure.com/br/scratchjr/org.scratchjr.android
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ScratchJr à extensão e clique em testar.  Assim, o aplicativo abrirá no seu desktop e você

poderá usá-lo. 

Realizamos  este  processo,  porém,  o  aplicativo  apresentou  alguns  erros  e  não

conseguimos solucioná-los. Com isso, buscamos outra solução quanto à falta das tecnologias

para  implementar  nossa  proposta.  Nesse  momento,  dialoguei  sobre  meu  problema com a

escola, direção e professores e algumas professoras me relataram que tinham tablets. Em vista

disso,  propus  uma  parceria  com  as  professoras  da  escola,  quanto  à  colaboração  para  a

implementação da proposta. Elas prontamente se dispuseram a colaborar. 

Inicialmente, fizemos um levantamento de quantos  tablets conseguiríamos adquirir

entre as professoras e conseguimos sete com elas, mais três com a orientadora deste trabalho,

somando  dez,  no  total.  Porém,  um  deles  possuía  o  Android  inferior  a  4.2,  não  sendo

compatível com o ScratchJr e outro deles apresentou problemas no botão de ligar/desligar,

não sendo possível sua utilização. Ficamos, então,  com oito  tablets.  Assim, optamos pelo

trabalho em duplas com os  tablets.  Esta parceria e colaboração das professoras quanto aos

recursos  digitais  foi  essencial  para a realização do trabalho,  pois,  com isso,  conseguimos

implementar nossa proposta. 

5.5 PLANEJAMENTO, AÇÃO E REFLEXÃO

O planejamento e a ação se deram com base nas reflexões sobre atividade de estudo,

diálogo-problematizador  e  os  Momentos  Pedagógicos  Dialógico-Problematizadores

mencionados  no  capítulo  anterior.  As  atividades  foram  planejadas  levando  em  conta  a

investigação-ação  inicial  e  as  possibilidades  e  potencialidades  do  desenvolvimento  de

atividades  sobre  pensamento  computacional  e  o  uso das  tecnologias  digitais  na educação

infantil,  visando ao desenvolvimento da interação e das múltiplas linguagens das crianças.

Além disso, foi desenvolvido em colaboração com a professora da turma, na qual ele foi

implementado. O planejamento se constitui  como um guia para a ação. A observação e a

reflexão  são  elementos  importantes  para  verificar  a  implementação  e  os  resultados

alcançados.

Optamos  por  realizar  a  investigação-ação  em  dois  ciclos,  com  a  elaboração  e

implementação  de  duas  sequências  didáticas,  sendo  a  primeira  referente  ao  ensino-

aprendizagem do pensamento computacional desplugado (sem tecnologias) realizadas em sala

de  aula  e,  a  segunda,  ao  ensino-aprendizagem  de  pensamento  computacional  plugado

(programação  mediado  pelo  software  ScratchJr).  Cada  ciclo  ocorreu  no  decorrer  de  uma

semana, em turma de pré-escola, de 5-6 anos, numa escola pública municipal de Santa Maria,
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RS. É importante destacar que o Projeto Piloto e os dois ciclos seguintes foram desenvolvidos

em turmas diferentes, devido à troca de ano, porém com a mesma professora. Os momentos

foram  ministrados  pela  pesquisadora  e  planejados  em  colaboração  com  os  demais

profissionais envolvidos (professora orientadora, professora regente da turma e estudantes).

5.5.1 Primeiro encontro de planejamento: Projeto Piloto

O  Projeto  Piloto  desenvolvido  foi  referente  ao  ensino-aprendizagem  sobre

pensamento computacional por meio de atividades desplugadas, ou seja, sem a mediação das

tecnologias. As aulas foram planejadas objetivando realizar um estudo de investigação sobre

os principais conceitos do pensamento computacional: abstração, algoritmo, reconhecimento

de padrões e decomposição. 

Nesse primeiro encontro de planejamento com a professora da turma, realizado no dia

01/11/2017, na sala dos professores, dialogamos com a professora que a proposta não é fixa e

pode ser modificada, se necessário, conforme o andamento das atividades. Assim, iniciamos a

discussão  do  primeiro  ciclo.  No  decorrer  do  diálogo,  explicitando  as  atividades  e  seu

desenvolvimento, a professora sentiu-se mais confortável com a proposta.

Dialogando  sobre  a  viabilidade  de  desenvolver  essas  atividades  em sala  de  aula,

levando em conta as características da turma, a professora destacou que é viável-possível

desenvolver esta primeira proposta na turma, sem sugerir alterações, segundo nosso registro: 

Após  a  apresentação  da  proposta,  a  professora  destacou  ser  viável-possível
desenvolver este primeiro ciclo na turma. Destacou que as atividades são coerentes e
que não trarão grandes dificuldades. E como o planejamento é flexível, sempre que
acharmos necessário podemos modificar/alterar algo que não está de acordo. 
(Diário da Pesquisadora, 01/11/2017). 

A partir desta argumentação da professora, destacamos que, esta proposta possui este

objetivo, de ser aberta e permitir o replanejamento. Ou seja, este é um Projeto Piloto e que

podem ser  feitos  ajustes  ao  longo de  seu  desenvolvimento.  Assim,  na  próxima  etapa  do

projeto,  será  realizado  o  replanejamento  deste  primeiro  ciclo,  caso  seja  necessário,  para

realizar sua implementação novamente, com o segundo ciclo na sequência.

Neste  encontro,  convidamos,  ainda,  a  professora  a  fazer  um diário  de  bordo para

registrar o desenvolvimento das atividades.  Destacamos que este registro contribui  para a

reflexão  posterior  sobre  o  desenvolvimento  da  pesquisa  e  para  o  replanejamento  deste

primeiro ciclo. Ela concordou em realizar o diário. 



77

Abaixo, apresentamos um quadro com a síntese do planejamento do Projeto Piloto8,

realizado em colaboração com a professora da turma. 

Quadro 3 – Atividades do I Ciclo: Projeto Piloto.

(continua)

Primeiro ciclo: ensino-aprendizagem de pensamento computacional desplugado
Imagem Atividade Habilidades a desenvolver

Atividade 1: Criar uma 
sequência de ações;

Abstração

Algoritmos

Atividade 2: Desenho de 
uma sequência lógica de 
fatos;

Decomposição

Abstração

Algoritmo

Atividade 3: Jogo de 
trajetos;

Algoritmo

Atividade 4: Construção 
de um mapa de uma 
história infantil;

Abstração

8 A íntegra do planejamento pode ser visualizada no item 5.5.5, com as atividades replanejadas.
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Quadro 3 – Atividades do I Ciclo: Projeto Piloto.

(conclusão)
Atividade 5: Confecção 
de um jogo de 
programação tangível 
(tendo como referência os
comandos do ScratchJr);

Algoritmo

Fonte: Autora. 

5.5.2 Implementação do Projeto Piloto

 O Projeto Piloto foi organizado e implementado no segundo semestre de 2017, no

período de 08/11/207 a 14/11/2017, ou seja, próximo ao final do ano letivo e período de férias

de verão. Em todas as aulas planejadas e implementadas, a professora da turma sempre se fez

presente, construindo um caráter colaborativo em nossas atividades.

Após as aulas sempre realizamos os registros das observações em arquivo de texto

digital, o qual usávamos como “diário”. Nesse arquivo, realizamos o registro do andamento

da aula e dos objetivos de cada aula, descrevendo situações que respondia a eles e às QDP,

que orientaram o planejamento de nossas aulas. 

No  início  das  atividades  na  escola,  referentes  a  esta  proposta,  solicitamos  que  a

professora, também, fizesse registros em um caderno de suas observações sobre o andamento

das aulas. Apesar de a professora não ter realizado estes registros em um caderno, ela nos

relatou, ao final da implementação desta sequência didática, suas observações sobre as aulas

implementadas e elas foram incluídas em nossas análises.

5.5.3 Análise do Projeto Piloto – reflexão I 

Para as análises desta etapa tomamos como base a implementação do Projeto Piloto,

referente ao I Ciclo da proposta. Com o intuito de buscar algumas respostas preliminares para

nosso  trabalho,  por  meio  desta  etapa,  organizamos  nossa  reflexão  a  partir  dos  dados

produzidos e registrados, referentes à organização e implementação das aulas, produto dos

registros feitos pela pesquisadora, professora e estudantes, orientados por três QDP. A seguir,

apresentamos as duas delas:
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● Os professores desenvolvem conhecimentos computacionais com os estudantes?

● Quais conhecimentos sobre pensamento computacional os professores e estudantes

têm estudado?

Durante o planejamento das aulas do Projeto Piloto, realizado em colaboração com a

professora da turma, percebemos que atividades semelhantes a estas já fazem parte das aulas

dos estudantes. Atividades que envolvem sequência lógica, lateralidade, ordenação de fatos e

trilhas  são  atividades  frequentes  nas  práticas  educativas  da  educação  infantil,  conforme

relatado pela professora da turma e pela diretora da escola. Porém, a novidade foi olhar para

estas atividades como potencializadoras de aprendizagens sobre pensamento computacional,

algo que ainda é bastante novo nesta etapa de ensino, assim como para aos profissionais da

escola.

Assim, concluímos que os professores desenvolvem conhecimentos computacionais,

como sequenciamento, ordenação, lógica e abstração, com os estudantes, apesar de o foco não

ser a aprendizagem do pensamento computacional. Acredita-se que isso é resultado da falta de

conhecimento, por parte dos professores, sobre esse assunto, pois em grande parte dos cursos

de  formação  de  professores  este  assunto  não  esta  incluído,  apesar  de  ter  disciplinas  que

estudam  as  tecnologias  digitais  de  informação  e  comunicação.  Porém,  este

“desconhecimento” não gerou resistência por parte dos profissionais da escola em acolher a

proposta de trabalho. Ao contrário, ela foi muito bem acolhida.

A terceira QDP escolhida para esta etapa de avaliação foi:

● Qual a configuração do espaço educativo e das atividades na educação infantil com

a integração de conhecimentos computacionais para promover a interação e criação?

Esta questão é fundamental para a implementação de nossa proposta, pois o trabalho

educativo na educação infantil possui uma organização própria desta etapa, decorrente das

especificidades das crianças de 0-6 anos. A criança é um sujeito histórico e social que produz

cultura e conhecimento ativamente e de diferentes maneiras, por meio da interação. Ela busca

compreender o mundo que a rodeia através das interações que estabelece, utilizando as mais

diversas  linguagens,  constituindo-se  um  sujeito  criador  e  produtor  ao  ter  liberdade  para

explorar e conhecer o que a rodeia. Portanto, a produção de conhecimento pela criança, na

educação infantil, é sustentada pelo processo de interação com o outro, com o meio e com os

objetos, o qual não se “constitui cópia da realidade mas sim, fruto de um intenso trabalho de

criação, significação e ressignificação.” (BRASIL, 1998, p. 22). 

 Foi  por  meio  desse  processo  interativo,  participativo,  colaborativo  e  criativo,

implementado na sequência didática,  que os estudantes produziram conhecimento sobre o

pensamento computacional desplugado, como podemos confirmar no registro: “O diálogo e o
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trabalho  colaborativo  enriquecia  os  desenhos,  contribuindo  com  personagens,

acontecimentos,  detalhes  e  “corrigindo”,  eventualmente,  a  sequência  temporal  realizada

pelo colega” (registro da pesquisadora da aula 2). 

Se o conhecimento se constrói na interação com objetos, pessoas e o meio, ele não é

resultado da simples transmissão. Ele é construído a partir da experimentação e da interação

com diferentes objetos do conhecimento. Experimentar o trabalho com múltiplas linguagens,

inclusive a tecnológica, é proporcionar que a criança vivencie inúmeras formas de expressão e

criação. 

Nas  atividades  propostas,  a  criação  se  fez  presente  em  diversos  momentos.  Os

estudantes eram encorajados a experimentar coisas novas, explorar, representar através das

mais variadas maneiras possíveis, como visualizou-se na atividade “criação e representação

de uma sequência de ações”, na qual um dos grupos representou o trajeto criando traçados

diferentes para cada um dos movimentos, como foi registrado: 

Além de desenhar crianças, uma dupla criou outra forma de registro
para  estes  movimentos:  traçados.  Cada movimento  foi  representado
por  um  tipo  de  traçado:  caminhar  foi  representado  por  quadrados,
simbolizando  as  lajotas  do  chão;  pular  foi  representado  por  um
movimento de onda; marchar foi representado por vários traços retos,
separados entre si, representando o toque do pé com o chão; correr foi
representado  com  um  traçado  em  forma  de  minhoca  (registro  da
pesquisadora da aula 1). 

 Esse  processo,  também,  ficou  visível  na  atividade  “jogo  de  trajetos”,  onde  os

estudantes experimentavam trajetos novos, possibilitando diferentes maneiras de chegar num

mesmo destino final. Propostas como estas, possibilitam novas interações, novas formas de

expressão e a criatividade. 

A ludicidade presente nas atividades propostas foi fundamental para o processo de

criação dos estudantes, pois eles assumiram o desafio e buscaram formas de resolvê-lo. Além

do lúdico, a troca de ideias com os colegas e professoras proporcionou novas maneiras de

experimentação,  tentando  caminhos  novos.  Como  destaca  Oliveira  (2002,  p.  225),  “a

criatividade emerge das múltiplas experiências infantis, visto que ela não é um “dom”, mas se

desenvolve naturalmente se a criança tiver liberdade para explorar as situações com parceiros

diversos”.

Essa  perspectiva  em  que  o  processo  educativo  possibilita  que  o  estudante  possa

construir  seu  conhecimento  a  partir  da  manipulação,  do  aprender  fazendo  em  situações

concretas  e  de  formas  diferentes  é  a  essência  do  construcionismo,  defendido  por  Papert

(1988).  Nesse  cenário,  os  estudantes  atuam  como  sujeitos  ativos  e  participativos,
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protagonistas de seu processo de ensino-aprendizagem, ampliando a criatividade. As ideias

novas surgem da experimentação (RESNICK, 2017) e, neste contexto, a interação torna-se

essencial.

O  papel  de  mediação  do  professor  é  fundamental,  nesse  processo  de  interação  e

criação, pois ele atua na ZDI, ou seja,  naquelas funções que ainda não amadureceram no

estudante.  O  professor  parte  do  conhecimento  que  o  estudante  já  possui  (Zona  de

Desenvolvimento Real) para atuar nas potencialidades da criança (Zona de Desenvolvimento

Proximal),  com  o  objetivo  de  desenvolver  essas  potencialidades  de  apropriação  do

conhecimento. Nesse processo, o estudante necessita da colaboração e diálogo com sujeitos

mais  experientes,  como  o  professor  e  outros  colegas,  para  a  resolução  dos  problemas,

possibilitando a compreensão e produção dos conhecimentos. Portanto, é importante que o

professor proporcione a interação entre os estudantes e com eles, sabendo a hora certa de

intervir para não tolir esse processo, como podemos visualizar no registro, ainda referente à

mesma atividade: 

A estudante 4 apresentou dificuldades em reconhecer o número que
foi sorteado (o número sorteado foi o 6, porém ela o confundiu com o
9). Isso atrapalhou um pouco o trajeto dela, pois ela fez o trajeto até o
número 9. Porém, um dos estudantes afirmou que o trajeto dela não
estava correto. A partir disso, problematizei se este (o 9) era o número
que  havia  sido  sorteado  no  dado  e  ela  respondeu:  sim.  Porém,
imediatamente,  os  demais  colegas  interviram  e  afirmaram  que,  o
número que ela parou, não era o número 6, que foi sorteado, e sim o
número 9. A professora da turma não concordou com a atitude deles
em  colaborar  na  produção  do  conhecimento  pela  estudante,  ao
destacar que eles deveriam deixá-la descobrir e resolver o problema
sozinha. A estudante não reagiu à posição da professora (registro da
pesquisadora da aula 3).

É  preciso  proporcionar  tempo  para  que  os  estudantes  possam  desenvolver,

experimentar, errar e acertar, sem colocar como prioridade a resposta correta. O professor,

nesse cenário, é colaborador da produção dos estudantes, se envolvendo e aprendendo com

eles, em atividades colaborativas, que potencializam a interação e a criação, sem dar respostas

prontas  e  resolver  os  problemas  por  eles.  Ele  é  responsável  por  organizar  e  orientar  as

relações  educativas,  através  de  sua  interação  planejada  e  intencionalizada  (VIGOTSKI,

2010a).

Para que se estabelecer essa interação colaborativa na prática educativa, possibilitando

a produção de conhecimento, é necessário que o professor desenvolva, não somente entre os

alunos, mas, também, a sua capacidade de interação e mediação do diálogo entre as crianças e

com elas.  Ter um discurso a favor da interação, que é  a essência do desenvolvimento da
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criança,  exige  que  o  professor,  também  a  vivencie  e  não  mantenha  uma  postura  de

individualização. 

Apesar  de  algumas  propostas  conduzirem  atividades  individuais,  os  estudantes

dialogavam  colaborativamente.  A troca  de  ideias,  conhecimentos,  opiniões,  a  ajuda  aos

colegas sempre foi estimulada, pois ao auxiliar e dialogar com o colega, o estudante elabora o

seu conhecimento  ao ensinar  e  aprender  com o outro.  Essa perspectiva,  supera  a  relação

tradicional de professor e estudante, pois como destaca Freire (2011), o professor não apenas

ensina, mas também aprende enquanto ensina, e o estudante, ao aprender, também ensina.

Nesse contexto, ambos são sujeitos ativos da produção de conhecimento. Esse processo de

interação  entre  estudantes  e  entre  professor-estudantes  foi  se  desenvolvendo  ao  longo  da

implementação da proposta. 

Essa perspectiva de interação colaborativa na organização e nos espaços da educação

infantil,  coloca  desafios  para  o  processo  educativo,  gerando  mudanças  e  inovações.  Essa

inovação pedagógica requer mudanças nas posturas, nos discursos, nas práticas e nas questões

organizacionais das escolas. 

As  posturas  dos  estudantes,  reveladas  nas  propostas,  tanto  individuais  quanto

colaborativas, demonstram que, no geral, elas foram bem aceitas, como por exemplo, nos

momentos  em  que  eles  colaboravam  com  os  colegas  nas  atividades.  Porém,  também,

enfrentamos resistência a essa nova proposta colaborativa, onde um estudante solicitou para

fazer  a  atividade sozinho.  Essa resistência  ocorreu na primeira  atividade  proposta,  porém

notou-se que nas atividades seguintes, o estudante não demonstrou resistência, participando

delas interagindo e colaborando com os colegas e professoras.

Essa  perspectiva  implica  participação  ativa  e  colaboração  entre  os  estudantes  e

professores.  Nesse  cenário,  os  discursos  que  permearam o  desenvolvimento  da  proposta,

revelam  que  ela  causou  um  certo  estranhamento  na  professora  da  turma,  ocasionando

discursos que prejudicavam a colaboração entre os colegas para a resolução de um problema

e produção de conhecimento. Essa conduta foi se modificando ao longo do desenvolvimento

da proposta,  até  mesmo durante a atividade do mesmo dia,  na qual  o  seu discurso,  após

intervenção da pesquisadora, foi se transformando de uma proposta mais individual para uma

proposta participativa e colaborativa. Essa mudança do pensamento pedagógico e do discurso

da professora da turma é um ponto-chave, pois demonstra que, a pesquisa como um todo, está

caminhando para o reconhecimento e enfrentamento de práticas alienadas, onde o estudante

não é o centro do processo educativo, que tem como essência ser social e colaborativo. 

O trabalho, nesta perspectiva, gerou, assim, mudanças nas práticas, nos discursos e

nas  condutas  dos  estudantes  e  da  professora  da  turma.  Como  destaca  Dias  (2013),  essa
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abordagem se constitui como um processo criativo, não-linear, de natureza exploratória, de

inovação nas práticas educativas e na produção do conhecimento. Esse processo é constituído

no âmbito da participação e da colaboração, no qual as relações professor-estudante sofrem

alterações. 

5.5.4 Segundo encontro de planejamento: replanejamento do I Ciclo 

O segundo encontro de planejamento ocorreu no dia 24/04/2018, no qual dialogamos

sobre o replanejamento das atividades do Projeto Piloto e o planejamento do II Ciclo. Para o

replanejamento do I Ciclo, mantivemos as mesmas orientações metodológicas e didáticas. O

replanejamento das atividades é um processo essencial para a prática educativa, avaliando e

refletindo sobre o que funcionou e o que não funcionou e precisa ser melhorado.

Quanto  ao  replanejamento  do  I  Ciclo,  explicitei  as  modificações  que  considerei

importantes  nas  atividades,  decorrentes  de  estudo  teóricos  mais  aprofundados  e  das

observações do Projeto Piloto, bem como dos relatos da professora da turma sobre as aulas.

As modificações contemplam melhor descrição e passo-a-passo de algumas atividades, o que

contribui para entender melhor como a atividade deve ser realizada, e aprimoramento, a fim

de  contemplar  mais  claramente  os  objetivos  propostos. A  professora  considerou  as

modificações importantes, conforme o relato:

No  segundo  encontro  de  planejamento  com  a  professora,  apresentamos  o
replanejamento das atividades do I Ciclo e dialogamos sobre as modificações. 
Após  esse  diálogo,  a  professora  destacou  que  acreditava  que  as  atividades
contemplam  os  objetivos  propostos  e  ficaram  mais  completas,  com  o
replanejamento. 
(Diário da Pesquisadora, 24/04/2018). 

Posteriormente,  combinamos  a  data  para  dar  início  à  implementação  do  I  Ciclo

replanejado. Ficou combinado, também, que após a implementação do I Ciclo, realizaríamos

um terceiro encontro para o planejamento do II Ciclo que contempla atividades plugadas. 

Abaixo, apresentamos o planejamento do Ciclo I, com as atividades replanejadas.

5.5.5 Planejamento da Sequência Didática I

Atividade 1: criar e relembrar uma sequência de ações. (60 min)

Material necessário: folhas de ofício brancas e lápis de cor.
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Objetivo: Exercitar os pilares da abstração e algoritmo por meio da criação de um trajeto pela

escola.

Desafio Inicial: Como faço para chegar de um lado da sala de aula até o outro?

Melhor  Solução  Escolar  no  Momento: Propor  uma  brincadeira  onde  os  estudantes  são

desafiadas a se locomover de diferentes formas, explorando modos de locomoção: 1) Traçar

uma linha no chão para os estudantes caminharem sobre ela de diferentes maneiras (na ponta

dos pés, agachados, com passos largos, com passos curtos, de lado, de costas); 2) Organizar os

alunos, lado a lado, e traçar uma linha de chegada, propondo diferentes formas de locomoção:

ir  correndo  e  voltar  caminhando,  ir  caminhando  e  voltar  correndo,  ir  saltando  e  voltar

caminhando. 

Desafio mais Amplo:  Agora,  os alunos,  divididos  em duplas,  terão o desafio de criar  um

trajeto pela escola, registrando-o numa folha, com ajuda da professora, estabelecendo a ordem

sequencial do trajeto (sair da sala caminhando, seguir em frente, ir até o final do corredor

pulando, virar à direita…). Em seguida, cada dupla trocará seu trajeto com outra, para realizar

a execução. 

Atividade 2 desenho de uma sequência. (60 min)

Material necessário:  história “Elmer, o elefante xadrez”, folhas com o quadro de resposta

(dividido em quatro partes iguais), lápis de cor.

Objetivo:  Exercitar os pilares da decomposição, abstração e algoritmo por meio do desenho

de uma sequência cronológica de uma história.

Desafio Inicial: A professora inicia a apresentação da história para os estudantes, em forma de

questionamentos: Do que esta história falará? Quem são os personagens? O que acontecerá

com os personagens? Eles vão enfrentar algum desafio? Será que, no final, tudo dará certo?

Melhor Solução Escolar no Momento:  Será realizada a leitura da história  Elmer, o elefante

xadrez, de David McKee. 

Desafio mais Amplo: Após a leitura, os estudantes terão o desafio de recontar a história, em

grupo, passo a passo, destacando os personagens, os cenários e os fatos mais importantes e

que interiorizaram. Eles deverão observar a ordenação do conjunto de ações da história. Em

seguida, deverão representar a história, sequencialmente, desenhando no papel, observando os

espaços da folha. Cada folha será dividida em quatro partes e cada espaço deverá conter um
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fato. Os estudantes deverão buscar desenhar os fatos observando sua localização temporal na

história, a fim de registrar os principais momentos. 

Atividade 3: brincadeiras com trajetos. (60 min)

Material necessário:  Folhas de ofício, lápis de escrever, papel pardo, cola, um brinquedo,

folha de respostas, dado.

Objetivo: Exercitar os pilares de reconhecimento de padrões e algoritmo por meio da criação

de trajetos entre dois pontos e da abreviação de comandos iguais. 

Desafio Inicial: Cada aluno receberá uma folha de ofício e uma caneta e deverá escrever um

número (de 0 a 10) na folha, observando o espaço da folha. Eles deverão buscar contemplar

todos os números desse período.

Melhor Solução Escolar no Momento: Será montado um painel quadriculado com os números

escritos nas folhas pelos estudantes. Será definido, com os estudantes, como os números serão

dispostos  no  papel.  Com o  painel  montado,  os  números  nele  presentes  serão  explorados

oralmente.

Exemplo de tabuleiro:

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

Desafio mais Amplo: Neste momento será jogado o jogo, seguindo as seguintes instruções:

Passo 1:  Disponha o tabuleiro no centro da sala de aula, no chão e organize as duplas para

jogar o jogo e peça que se sentem lado a lado ao redor do tabuleiro. 

Passo 2: Determinar um objeto que os estudantes utilizarão para realizar o trajeto no tabuleiro

(pode ser um brinquedo) e um ponto de início para o jogo (um dos números do tabuleiro, por

exemplo, o número 5 como mostra a seguir).

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

INÍCIO
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Passo 3: Utilize o dado para registrar o número (distância) até onde cada jogador/estudantes

realizará o percurso.

Passo  4: Distribua  para  cada  dupla  uma  folha  de  respostas.  Nesta  folha,  eles  farão  o

planejamento do trajeto percorrido entre o ponto de início e o ponto de chegada (o número

sorteado no dado), registrando-o com setas para frente, para trás, para cima e para baixo. O

jogo será jogado em duplas: um estudante fará o registro do trajeto na folha de respostas e o

outro fará o trajeto no tabuleiro, sempre em interação. 

Passo 5: Um estudante da dupla deverá jogar o dado e verificar o número que cair e, em

seguida, a dupla deverá planejar o trajeto do objeto até o número sorteado, registrando na

linha A da folha de resposta. Por exemplo: se o número sorteado no dado foi o 8, a dupla

deverá planejar como fazer o trajeto para chegar do número 5 (ponto de início) ao número 8. 

Tabuleiro: 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

Folha de respostas: 

NOMES: A  

B

Passo 6: Após o registro na folha de respostas, o outro estudante da dupla realizará o trajeto

planejado, no tabuleiro com a ajuda do objeto, como mostra a figura a seguir.

Passo 7: Agora é a vez da próxima dupla jogar.

INÍCIO

INÍCIO
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Passo 8: Ao final, solicite que as duplas analisem seus trajetos criados, registrando na linha B

da folha de respostas abreviações de possíveis agrupamentos de comandos, como mostra a

imagem a seguir.

Folha de respostas: 

NOMES: A   

B 2         1       

Atividade 4: mapa de uma história infantil. (60 min)

Material necessário: história “Ninguém é igual a ninguém”, papel pardo, lápis de cor.

Objetivo: Exercitar o pilar da abstração por meio da conversão de uma história em um mapa.

Desafio Inicial: A professora inicia a apresentação de uma história para os alunos, em forma

de  questionamentos,  apresentando  a  capa:  Do  que  esta  história  falará?  Quem  são  os

personagens?  O  que  será  que  acontece  com  os  personagens?  Eles  vão  enfrentar  algum

desafio? Será que, no final, tudo dará certo?

Melhor Solução Escolar no Momento: Após essa exploração inicial, a professora contará a

história Ninguém é igual a ninguém, de Regina Otero e Regina Rennó, para os estudantes. A

história será contada na forma de varal (semelhante ao varal de roupas, onde as páginas da

história  são  expostas  penduradas  e  com  prendedores).  Em  seguida,  será  realizada  uma

conversa sobre os acontecimentos, personagens e cenários da história, a fim de que os alunos

expressem, oralmente, os fatos da história, buscando ordená-los temporalmente. Além disso,

será solicitado que eles observem a localização dos personagens nos cenários (por exemplo: à

frente da criança, ao lado da árvore). 

Desafio mais Amplo: Será exposto um painel na parede, feito com papel, que será nomeado

como mapa da história. Os alunos terão a tarefa de registrar, em forma de desenho, neste

mapa, os principais personagens, cenários e acontecimentos, observando sua localização no

espaço e para não repetir nenhum deles. 

Atividade 5: confecção de um jogo de programação tangível. (80 min)

Material necessário: quebra-cabeça, tesoura, cola, comandos, números até 10, tabuleiro.

Objetivo: Exercitar os pilares de reconhecimento de padrões e algoritmo por meio de um jogo

de programação tangível e da abreviação de comandos. 



88

Desafio Inicial: Como é possível registrar movimentos/ deslocamentos em forma de desenho?

Será realizada uma conversa sobre o assunto. 

Melhor Solução Escolar  no Momento:  Neste momento,  os  estudantes  serão convidados a

confeccionar as peças do jogo de programação tangível (quebra-cabeça) com blocos de início,

de  ação  e  de  fim.  As  peças  serão  confeccionadas  de  papel  cartão.  O  movimentos  serão

registrados conforme a figura a seguir. 

Para a confecção do jogo siga os passos a seguir:
Passo 1: Faça o molde das peças de quebra-cabeça. 

Obs.: Faça pelo menos 30 peças intermediárias – 10 para o comando para frente e 10 para o comando para trás, 3
para o comando para cima e 3 para o comando para baixo e 3 para o comando girar . Faça uma peça inicial e uma
peça final para cada grupo.

Passo 2: Recorte as peças. 
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Passo 3: Imprima os números e os comandos que serão colados nas peças.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passo 4: Recorte os números e os comandos que serão colados nas peças.

Passo 5: Cole os comandos sobre as peças de quebra-cabeça. Os números deixe avulsos para 
serem usados durante o jogo. Lembre-se de colar o comando de início (    ) na peça inicial e o 
comando de final (    ) na peça final (destacadas no Passo 1).
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Obs.:  Para  facilitar  a  confecção  pelos  estudantes,  as  peças  do  quebra-cabeça  foram
confeccionadas com papel cartão e as peças dos comandos e números em folhas de ofício
normal.

Passo 6: Imprima os tabuleiros do jogo. 

Legenda: 

         Caminhando para frente

         Caminhando para trás

         Pulando

         Início

Passo 7: Recorte cada tabuleiro e cole sob uma folha colorida. 
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Desafio mais Amplo: Com o material confeccionado, os estudantes serão convidados a jogar,

conforme as instruções abaixo:

1. Organize os estudantes em duplas;
2. Distribua um tabuleiro para cada dupla;
3.  Oriente  que  eles  tracem  o  caminho  do  tabuleiro  com  as  peças  do  quebra-cabeça
confeccionadas, encaixando uma na outra, conforme o trajeto indicado ou criado por eles;
4. Após finalizar os trajetos, os estudantes devem abreviar suas instruções com a utilização de
os números. Por exemplo: → → → → → pode ser abreviado por 5 →.  

5.5.6 Implementação da Sequência Didática I  

Após o período de férias, retornamos nosso trabalho com a escola. Primeiramente,

reestabelecemos a parceria com a professora da turma com a qual havíamos trabalhado no

Projeto  Piloto, pelo  fato  de  que  ela  havia  demonstrado interesse  em dar  continuidade  ao

trabalho desenvolvida  na turma dela  no ano anterior.  Ela  permanecia com uma turma de

estudantes  com idades  entre  5 e  6  anos,  o  que viabilizou reestabelecer  a  pareceria.  Cabe

destacar que, apesar da professora ser a mesma, a turma na qual desenvolvemos este ciclo e o

seguinte não é a mesma do Projeto Piloto. 



92

A sequência didática I  foi  implementada no período de 25/04/2018 a 03/05/2018,

durante o primeiro semestre de 2018. Em todas as aulas ministradas, a professora da turma

sempre se fez presente, dando continuidade ao caráter colaborativo estabelecido em nossas

aulas. Além disso, implementamos nossas aulas seguindo os mesmos pressupostos didático-

metodológicos do Projeto Piloto.  Salientamos, ainda, da importância da professora manter,

também,  um  registro  sobre  as  aulas,  porém  ela  apenas  nos  relatou,  em  diálogo,  suas

observações, que foram consideradas nas análises desta etapa.

5.5.7 Análise dos dados do I Ciclo – reflexão II 

Para as  análises  desta  etapa tomamos como base os dados da implementação das

aulas do I Ciclo deste trabalho, produto dos registros feitos pela pesquisadora, professora e

estudantes. Para a reflexão desta etapa, entrelaçamos os dados produzidos e registrados com a

seguinte  QDP:  Os  estudantes  interagem entre  si  nas  aulas  que  envolvem conhecimentos

computacionais?

A interação dos estudantes foi visualizada em todos os momentos da implementação

da  sequência  didática,  desde  o  Desafio  Inicial,  trocando  ideias  e  produzindo  suas

compreensões,  visível  nos  registros  das  aulas:  “As  duplas  dialogavam colaborativamente

durante  o  processo  de  realização  da  atividade”  (relato  da  pesquisadora  da  aula  1);  “Um

estudante complementava a ideia do outro, auxiliando no registro e na localização de cada um

dos personagens, no momento em que um colega não lembrava ou não conseguia fazer algo

sozinho”  (registro da pesquisadora da aula 4); “Algumas vezes, um colega do grupo não

visualizava que faltava algo e o outro apontava para ele. Essa interação também ocorria na

criação do trajeto,  enquanto  dialogavam sobre  qual  caminho iriam fazer  e  qual  comando

deveriam usar para realizar os movimentos” (relato da pesquisadora da aula 5). 

Percebeu-se, assim, que a interação, durante os momentos do DA, não se deu somente

no grupo com o qual realizam a atividade, ela se ampliava para os demais colegas, próximos a

eles, bem como para as professoras, através dos diálogos e trocas estabelecidas. Além disso, a

interação não ocorreu somente quando os estudantes trabalhavam em grupo, como destacado

no relato:

Notou-se que, apesar da atividade ser proposta para ser realizada de
forma individual,  os estudantes dialogavam com os demais colegas
sentados próximos a eles. Alguns até queriam fazê-la em duplas, como
a atividade do dia anterior. Conversei que a atividade seria individual,
porém eles poderiam interagir com os colegas, trocando ideias sobre a
história e auxiliando-os em seus desenhos. Os diálogos dos estudantes
eram sobre a história, os personagens e seus acontecimentos (registro
da pesquisadora da aula 2). 
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Acredita-se  que  a  organização  didático  metodológica  contribuiu  para  o

estabelecimento de um processo educativo colaborativo e interativo, no qual o estudante é

protagonista e sujeito ativo deste processo. A implementação das aulas pautadas no diálogo e

na problematização, garantiu a participação e interação dos estudantes nas atividades. Todas

as aulas foram planejadas para que os estudantes participassem e interagissem ativamente ora

nos  diálogos,  nos  desenhos  e  nos  jogos  propostos.  Foi  por  meio  desse  processo  que  o

conhecimento sobre pensamento computacional se produziu, pois a interação foi fundamental

para que, os estudantes compreendessem os desafios e conseguissem solucioná-los. 

A interação subentende,  assim,  atividades  colaborativas,  que são fundamentais  no

desenvolvimento  infantil,  pois  as  aprendizagens  da  criança  surgem,  inicialmente,  como

formas coletivas com outras pessoas e, posteriormente, se tornam aprendizagens da criança

(VIGOTSKI, 2010a). Buscamos, assim, trabalhar com atividades colaborativas que, apesar de

serem aceitas e realizadas por grande parte dos estudantes, geraram resistência em outros,

como podemos confirmar nos registros: 

O momento de escolha de quem da dupla registraria o trajeto na folha
de respostas e quem jogaria o dado gerou momentos de negociação e
resistência  entre  algumas  duplas.  Algumas  duplas  definiram
rapidamente  quem  ficaria  responsável  por  cada  uma  das  tarefas,
porém em outras foi necessária a mediação da professora, dialogando
com a  dupla  a  fim de  decidir  a  tarefa  de  cada  um dos  estudantes
(registro da pesquisadora da aula 3).
Notou-se que, enquanto os estudantes recortavam os comandos, eles
guardavam os comandos para si, sem misturá-los com os do colega de
sua dupla.  Esse mesmo fato ocorria  na colagem dos comandos nas
peças, gerando conflitos entre eles, não querendo dividir os comandos
com a dupla para colá-los (registro da pesquisadora da atividade 5). 

Percebe-se, assim, a dificuldade de alguns estudantes aprenderem a colaborar durante

o desenvolvimento das atividades. Isso pelo fato de que essa habilidade implica outras como

aprender a ouvir as ideias e opiniões do colega e ter atitude empática para dialogar com ele,

buscando um objetivo em comum. Portanto, trata-se, aqui de estabelecer a colaboração como

um “conteúdo”  a  ser  aprendido  pelos  estudantes  desde  pequenos,  sobretudo  na  educação

infantil. 

Acredita-se,  portanto,  que  proporcionamos  mudanças  nas  aulas  e  nas  relações

escolares entre  professores  e  estudantes,  principalmente no que diz  respeito  à interação e

colaboração, pois a participação e o desenvolvimento dessas aprendizagens foi se construindo

durante elas.
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5.5.8 Terceiro encontro de planejamento: II Ciclo

A sequência  didática  II,  ou  seja,  o  II  Ciclo,  foi  planejada  seguindo  os  mesmos

princípios da primeira, dando continuidade aos conceitos teóricos abordados anteriormente.

Mantivemos o foco no ensino-aprendizagem sobre pensamento computacional, porém agora

mediado pelo software de programação para crianças ScratchJr. Buscou-se ampliar o estudo

dos  conceitos  realizados  nas  atividades  desplugadas,  implementando-os  nas  atividades

plugadas. 

Após  a  implementação  do  I  Ciclo,  conforme  combinado  com  a  professora,  nos

reunimos para planejar o II Ciclo. Realizamos nosso encontro na sala dos professores, no dia

07/05/2018, na qual foi apresentada a ela a proposta de ação. Dialogamos, inicialmente, sobre

a proposta das três primeiras atividades, num total de cinco, explicitando que ela não era fixa

e que podia ser modificada ao longo da implementação das atividades e de acordo com a

fluência  dos  estudantes.  Essa  flexibilidade  é  importante  pelo  fato  de  a  pesquisadora  não

conhecer a turma, no que diz respeito a este aspecto. Neste encontro, apresentamos, também,

o software que será utilizado para mediar as atividades deste ciclo.

A partir da proposta apresentada, a professora da turma destacou que acredita que a

proposta é viável e possível de ser implementada com a turma e que não teremos grandes

dificuldades:

Ao dialogarmos sobre a viabilidade de desenvolver a proposta com a a turma, a
professora  destacou  que  a  mesma  é  viável  e  que  não  teremos  dificuldade  em
implementá-la.  Salientou,  também,  já  ter  ouvido  relatos  dos  estudantes  de  que
possuem e fazem uso de tecnologias móveis, como smartphone e tablet, em suas
casas, explorando jogos e vídeos do Youtube.
(Diário da Pesquisadora, 07/05/2018). 

A professora  destacou,  ainda,  que  ela  não  é  fluente  em tecnologias  e,  com isso,

buscará auxiliar nas atividades com o que puder, não envolvendo os tablets. Porém, acredita

que o trabalho terá um resultado muito significativo para a aprendizagem dos estudantes. Isso

pelo fato de que as tecnologias não costumam fazer parte do planejamento de suas atividades,

mas fazer parte da vida dos estudantes. 

5.5.9 Quarto encontro de planejamento: II Ciclo 
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Após a implementação das três primeiras atividades do II Ciclo, realizamos o quarto

encontro de planejamento, conforme combinado, no dia 15/05/2018, para dialogar sobre a

proposta das atividades 4 e 5 da sequência didática II. 

Ao  longo  da  implementação  das  primeiras  atividades  da  sequência  didática  II,

visualizamos que foi possível implementar as aulas no tempo estimado e que os estudantes

compreenderam  rapidamente  o  funcionamento  do  software  ScratchJr,  acompanhando  as

atividades muito bem. Portanto, apesar de ser crianças pequenas, elas apresentavam fluência

prática e técnica das tecnologias. Essa reflexão foi importante para que o trabalho pudesse ser

implementado da melhor forma possível, levando em conta os objetivos deste trabalho e as

especificidades da turma.

Abaixo, apresentamos uma tabela com a síntese das atividades planejadas para o II

Ciclo e, a seguir, o planejamento, realizado em colaboração com a professora da turma. 

Quadro 4 – Atividades do II Ciclo.

(continua)

Segundo ciclo: ensino-aprendizagem de pensamento computacional plugado
Imagem Atividade Habilidades a

desenvolver

Atividade 1: Primeiros 
passos no ScratchJr;

              -

Atividade 2: Passeio no 
parque;

Decomposição

Abstração

Algoritmo
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Quadro 4 – Atividades do II Ciclo.

(conclusão)
Atividade 3: Criando 
movimentos;

Reconhecimento de 
Padrões

Algoritmo

Atividade 4: Voltando 
para casa;

Decomposição

Abstração

Algoritmo

Atividade 5: Projeto 
próprio;

Reconhecimento de 
Padrões
Abstração
Algoritmo
Decomposição

5.5.10 Planejamento da Sequência Didática II

Atividade 1: Primeiros Passos (60 min)

Material necessário: Tablets, tutorial, etiquetas;

Objetivo: Conhecer e explorar as funcionalidades do software ScratchJr.

Desafio Inicial: É possível criar histórias, jogos e atividades com o tablet semelhantes aos que

criamos nas atividades anteriores?
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Melhor Solução Escolar no Momento: Explorar as funcionalidades e ferramentas do ScratchJr

utilizando  o  tutorial  para:  abrir  o  aplicativo,  escolher  o  idioma,  visualizar  exemplos  de

projetos  criados  com  o  software,  como  criar  um  novo  projeto,  explorar  a  interface  do

aplicativo (área dos  personagens,  palco  onde ocorrem as  ações  programadas,  escolha  dos

planos de fundo, área de desenho, área dos cenários, bandeira verde, categoria dos blocos,

área de programação, comandos de desfazer e refazer, salvar o projeto). 

Desafio mais Amplo: Dialogue com os colegas e professora sobre: quais as semelhanças com

as atividades realizadas nas aulas anteriores sem o tablets?

Obs.: Ao finalizar a atividade deste dia, será colada uma etiqueta nos tablets com o nome do

estudante  que o  utilizou,  a  fim de que  ele  possa dar  continuidade em seus  projetos  nas

atividades seguintes. 

Atividade 2: Passeio no parque (60 min)
Material necessário: Tablets com ScratchJr;

Objetivo: Explorar os pilares de decomposição, abstração e algoritmo.

Desafio Inicial: Como mover um personagem se mover e fazê-lo cantar?

Melhor  Solução  Escolar  no  Momento:  Nesta  atividade,  os  estudantes  serão  orientados  a

explorar como mover um personagem e criar um cenário, por meio das seguintes ações: 

1. Fazer o gato se mover para frente – todo projeto novo inicia com o gato do ScratchJr. Para
fazê-lo se mover deve-se usar os blocos de movimento, presentes na paleta azul. Use seu
dedos para arrastar os comandos para a área de programação. Arraste o comando que indica
caminhar para frente e toque nele para fazer o gato se mover.

2. Explorar o comando de início: bandeira verde – há outras formas de fazer o gato realizar o
movimento que foi programado. Pode-se usar a bandeira verde para iniciar os comandos e
fazer o gato se mover. Primeiro, selecione a paleta amarela, na qual estão todos os comandos
de início. Toque sobre o comando da bandeira verde e arraste-o para a área de programação,
colocando-o à frente dos demais comandos.
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Agora toque no botão da bandeira verde localizada no topo da tela. O gato fará o movimento
de caminhar para frente da mesma forma do que se tocasse no comando. 

Obs.: Os outros comandos de início serão explorados em outras aulas.

3. Inserir um cenário – pode-se mudar o plano de fundo do cenário no qual o gato está se
movimentando, em vez de deixá-lo branco. Selecione um novo plano de fundo tocando no
botão com o céu azul e a grama verde, localizado no topo da tela. Esse é o botão para alterar o
plano de fundo do cenário.

Ao abrir, serão vistos vários planos de fundo. Selecione um que lhe agrada e condiz com a
história que está criando. Toque no plano de fundo que quer escolher, por exemplo, o parque,
e, em seguida, toque no ícone da marca de verificação, no topo da tela, para carregá-lo no
cenário.
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Agora o gato está caminhando no parque. 

4. Inserir outro personagem e movê-lo – o gato está passeando sozinho no parque. Vamos dá-
lo um amigo. Para adicionar outro personagem, um amigo para o gato, toque no sinal de mais,
do lado esquerdo da tela, abaixo do gato.
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Nesta  área  você  verá  vários
personagens.  Toque  no  personagem  que  quer  adicionar  e  toque  no  ícone  da  marca  de
verificação para carregá-lo no cenário. Escolhemos a rã. 

Ao inserir um novo personagem ele aparecerá no meio da tela. Para movê-lo, arraste-o com o
seu dedo para colocá-lo onde quiser. Agora há dois personagens no cenário. A área à esquerda
da tela mostra todos os personagens que estão envolvidos no seu projeto.
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Quando  tocar  no  personagem  novo  que  inseriu  no  cenário,  os  comandos  que  foram
programados para o gato desaparecerão. Isso não significa que sumiram, eles ainda estão lá.
Estão na área de programação do gato. E agora está aparecendo a área de programação da rã.
Cada personagem possui sua área de programação. Para ver a área do gato, toque nele e ela
aparecerá. Após, selecione a rã novamente para dar movimentos a ela, a fim de que possa
passear pelo parque com o gato. 

5.  Falar  algo  por  meio  da  ferramenta  de  gravar  som –  os  personagens não estão  apenas
passeando pelo parque, estão, também, conversando. Pode-se adicionar fala aos personagens
usando a paleta verde. Toque nela para ver os blocos de som. Toque no ícone do microfone
para gravar som. Ao abrir a tela de gravação, toque no botão gravar para registrar o som, no
botão parar para finalizar a gravação e no botão play para ouvir a gravação. Para finalizar
salve a gravação.
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A gravação  ficará  salva  na  paleta  de  comandos.  Arraste-o  para  a  área  de  programação,
adicionando-a  aos  demais  comandos,  na  posição  que  preferir,  porém  sempre  depois  da
bandeira verde. 

Agora toque na bandeira verde, no topo da tela, para ver seu projeto inteiro. Os movimentos
do gato e da rã começarão ao mesmo tempo, pois ambos iniciam com a bandeira verde. 

6. Salvar o projeto – agora, dê um nome ao seu projeto para
quando abrir o ScratchJr novamente e ver seus projetos na tela
inicial  você  saiba  diferenciar  seu  projetos.  Para  nomear  e
salvar  seu  projeto,  toque  no  ícone  amarelo,  bem  no  canto
superior  direito  da  tela.  Apague  o  nome que está  escrito  e
escreva “Passeando no parque”. Se estiver pronto, volte para a
tela  principal  tocando  no  ícone  de  verificação.  Para
compartilhar seu projeto com alguém que usa ScratchJr, pode-
se enviá-lo por e-mail ou dropbox.

Para salvar seu projeto, pode-se fazê-lo ao voltar à tela inicial, tocando no ícone da Casa,
no canto superior esquerdo da tela. Para não perder nada do seu projeto é bom fazer isso
enquanto estiver trabalhando nele. Para continuar trabalhando no seu projeto, basta tocar na
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pequena imagem do projeto na tela inicial. Isso levará você de volta ao editor do ScratchJr
para esse projeto.

Desafio mais Amplo: Como criar um projeto novo? 

Atividade 3: Criando Movimentos  (60 min)

Material necessário: Tablets com ScratchJr;

Objetivo: Explorar os pilares de reconhecimento de padrões e algoritmo.

Desafio Inicial: Quando você quer jogar  um jogo mais de uma vez como você fala.  Por

exemplo,  se quer jogar 2 vezes vocês “Quero jogar o jogo e repete quero jogar o jogo” ou

“Quero jogar o jogo 2 vezes”?

Melhor  Solução  Escolar  no  Momento: Nesta  atividade  os  estudantes  serão  orientados  a

explorar a repetição e abreviação de movimentos por meio das seguintes ações:

1. Mover o gato para frente 8 vezes – os estudantes criarão um novo projeto. Para mover o
gato para frente 8 vezes,  deve-se arrastar o bloco de caminhar para frente para a área de
programação e conectar 8 desses blocos.

Porém, não é muito trabalho selecionar e arrastar todos
esses blocos para a área de comando? Será que não há
um jeito  mais  fácil  de fazer  isso?  Há,  sim.  Em cada
bloco  há  um  número  acoplado.  Vamos  ver  o  que
acontece se trocarmos ele? 

Ao  tocar  no  número  abaixo  do  bloco  de  movimento,  um  teclado  aparece  na  área  de
programação. Digite um novo número com o teclado e, em seguida, toque no bloco. Observe
até que ponto o gato se move com apenas um bloco de programação. Assim, pode-se mover o
gato por distâncias maiores com apenas um bloco de programação.

2. Girar o gato – para fazer o gato girar, selecione o comando de girar, na paleta azul de
movimentos.
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Altere o número abaixo do bloco Girar para ver como o gato gira. Experimente diferentes
números para descobrir qual fará o gato virar de cabeça para baixo e qual fará ele girar uma
volta completa. Não se esqueça de iniciar seus comandos com um bloco Iniciar da bandeira
verde para que o gato sempre retorne à posição inicial antes de virar. 

3. Fazer o gato aparecer e desaparecer 3 vezes – agora o gato está brincando de esconde-
esconde. Ele aparecerá e desaparecerá 3 vezes. Para começar, seleciona-se a paleta roxa, com
blocos sobre aparência dos personagens.

Toque e arraste os blocos Ocultar e Mostrar para a área de programação, deixando-os avulsos.
Toque no bloco Ocultar para ver o que acontece e no bloco Mostrar. Esses blocos fazem um
personagem desaparecer e reaparecer. Agora arraste mais dois conjuntos desses blocos para a
área de programação, totalizando 3 blocos de cada. Após, encaixe todos eles, intercalando o
bloco Ocultar e Mostrar. Insira o bloco de início da bandeira verde para ver o gato brincar de
esconde-esconde. 

4. Repetir um movimento várias vezes ou para sempre – até agora vimos que para fazer o gato
repetir um movimento várias vezes ou para sempre é necessário repetir os movimentos ou
mudar o número presente no comando. Porém, há outros comandos que podem ser usado para
tal função: os blocos de Repetir ou Repetir para Sempre.

Considerando os comandos de Ocultar e Mostrar explorados na etapa anterior, em vez de
repetir os blocos, pode-se usar um bloco específico para esta função, o bloco Repetir, fazendo
com que o comando se repita várias vezes. Portanto, fique somente com um bloco de Ocultar
e Mostrar na área de programação e delete os demais. 
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Agora toque na paleta de blocos laranja, na qual estão os blocos de controle. Arraste o bloco
Repetir para a área de programação, colocando-o ao redor dos blocos roxos. Também pode-se
mudar o número de vezes que se quer repetir esse comando. Para repetir o mesmo número de
vezes que foi repetido na etapa anterior, troque pelo número 3. 

Pode-se  fazer  o  gato  aparecer  e  desaparecer  inúmeras  vezes,  porém pode-se  fazê-lo  para
sempre. Então, em vez de usar o bloco Repetir, use o bloco Repetir para Sempre, localizado
na paleta vermelha, dos comandos de fim. Para parar o comando de repetição, toque no botão
vermelho de sinal de parada, que substitui o botão da bandeira verde, na parte superior da tela,
enquanto os comandos estão sendo executados.

5. Salvar o projeto – agora, dê um nome ao seu projeto. Para nomear e salvar seu projeto,
toque no ícone amarelo, bem no canto superior direito da tela. Apague o nome que está escrito
e escreva “Criando movimentos”. Se estiver pronto, volte para a tela principal tocando no
ícone de verificação. Para compartilhar seu projeto com alguém que usa ScratchJr, pode-se
enviá-lo por e-mail ou dropbox.

Desafio mais Amplo: Como acessar novamente um projeto já criado?

Atividade 4: Voltando Para Casa (60 min)

Material necessário: Tablets com ScratchJr;

Objetivo: Explorar os pilares de decomposição, abstração e algoritmos.

Desafio Inicial: Dialogue com os colegas sobre de que maneira você consegue ir da escola até
a sua casa (caminhando, correndo, vai sempre pelo mesmo lado da rua ou atravessa alguma
rua).
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Melhor  Solução  Escolar  no  Momento:  Nesta  atividade  os  estudantes  serão  orientados  a
criação de uma história com mais de um cenário por meio das seguintes ações:

1.  Criação de  dois  cenários  – até  agora todos os  projetos  foram criados com apenas  um
cenário. Nesta atividade, exploraremos diferentes cenas da sua história, como virar as páginas
de um livro. Serão utilizados dois cenários: a sala de aula e a rua em frente de casa. Selecione
o plano de fundo da sala de aula para inserir no primeiro cenário.

Para adicionar uma nova página, toque no sinal de mais no lado direito da tela, abaixo do
primeiro cenário. Adicione a este cenário o plano de fundo da rua em frente de casa.
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2. Inserir dois personagens/ a si mesmo – agora, escolhe-se os personagens que contarão a
história. Não usaremos o gato, portanto para excluí-lo, pressione e segure o caractere de gato
à esquerda e toque no X vermelho. 
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Para inserir os dois personagens que serão os dois estudantes que estão criando a história
toque no botão do novo personagem (+), escolha uma pessoa com um rosto em branco e toque
na marca de verificação para inseri-la na história. 
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Para adicionar seu rosto, deve-se editar o personagem. Toque no pincel
ao  lado  dos  personagens.  Ao  tocar,  abrirá  a  área  de  desenho.  Para
adicionar seu rosto, toque no ícone da câmera e, em seguida, no rosto do
personagem para tirar a foto. Faça isso com os dois personagens. 
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3.  Mover  os  personagens  de  cada  cenário  –  quando  iniciar  a  história,  os  personagens
caminharão para fora da sala de aula. Para isso, insira o comando do toque no personagem
para iniciar e o comando de caminhar para frente, repetindo-o 9 vezes. 

Queremos os mesmos personagens no segundo cenário. Para isso devemos deletar o gato e
inseri-los neste cenário também. Você pode copiar um caractere e seus comandos de uma
página para outra, arrastando o caractere da área de caractere para a miniatura da página. Em
seguida, pode-se mudar os comandos dos personagens para este cenário. 

Neste cenário, os personagens deverão atravessar a rua para chegar em casa. Assim, disponha
seus personagens bem no canto inferior esquerdo da tela e mova-os 5 vezes para frente, a fim
de se aproximar da rua. Insira o toque no personagem como comando de início.
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Para atravessar a rua, os personagens deverão aguardar e olhar para os lados, a fim de ver se a
rua está livre  para atravessar.  Para fazê-los aguardar,  deve-se usar  o comando de esperar,
localizado na paleta laranja, representado por um relógio. Toque e arraste o comando para a
área de programação. 

Após esperarem e verificarem se a rua está  livre,  os personagens podem atravessar  a rua
seguros.  Insira  o  comando  de  caminhar  para  cima,  localizado  na  paleta  azul  e  altere  a
quantidade de vezes que os personagens caminharão para cima para 5 vezes. 

Ao atravessar e rua, os personagens deverão caminhar para frente para chegar à porta da casa.
Insira o comando de caminhar para frente e altere a quantidade de vezes para 5 vezes. 
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4. Programar os cenários – agora que os cenários e personagens estão completos é hora de
uni-los para que a ação flutua de um cenário para outro. Toque no primeiro cenário. Agora
toque na paleta de blocos vermelhos finais. Cada nova página criada cria um novo bloco “Ir
para o cenário” com uma miniatura do novo cenário.

Toque  e  insira  o  bloco  “Ir  para  o  cenário  2”  no  final  dos  comandos  de  cada  um  dos
personagens do primeiro cenário. Quando os comandos do personagem finalizarem, trocará
para o próximo cenário da história. 

Agora, retorne ao primeiro cenário e toque nos personagens para iniciar a história. Quando
trocar para o cenário 2 toque nos personagens para movê-los a atravessar a rua.

5. Salvar o projeto –  agora, dê um nome ao seu projeto. Para nomear e salvar seu projeto,
toque no ícone amarelo, bem no canto superior direito da tela. Apague o nome que está escrito
e escreva “Voltando para casa”. Se estiver pronto, volte para a tela principal tocando no ícone
de verificação. Para compartilhar seu projeto com alguém que usa ScratchJr, pode-se enviá-lo
por e-mail ou dropbox.

Desafio mais Amplo: É possível reeditar/complementar um projeto já salvo?

Atividade 5: Meu Próprio Projeto (60 min)

Material necessário: Tablets com ScratchJr; 

Objetivo:  Criar  um  projeto  de  forma  colaborativa  demonstrando  o  conhecimento  sobre
habilidades que envolvem decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo. 

Desafio Inicial: Quais os elementos necessários para criar uma história,  um jogo ou uma
animação?
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Melhor  Solução  Escolar  no  Momento: Em  duplas,  os  estudantes  deverão  planejar,
inicialmente, no papel, o projeto que querem criar no ScratchJr (será uma história, um jogo ou
uma animação, quais serão os personagens e que movimentos cada um fará, quantos cenários
terá e quais serão, os personagens falarão algo) para, em seguida, criá-lo no ScratchJr. 

Desafio mais Amplo: Nas duplas, os estudantes criarão o projeto que planejaram, agora no
ScratchJr.

5.5.11 Implementação da Sequência Didática II

A sequência didática II foi implementada entre os dias 09/05/2018 e 16/05/2018, ou

seja, durante o primeiro semestre de 2018. Cabe ressaltar que em uma das aulas ministradas,

a professora não se fez presente. Acredito que esta ausência ocorreu pelo fato da professora

não ter muita fluência nas tecnologias e acreditar que  não iria contribuir nas aulas. Porém, em

seguida, dialogamos que sua presença nas aulas é importante, pois a proposta é desenvolver

um trabalho colaborativo, no qual estudantes e professores aprendem e ensinam juntos. Após

esse  diálogo,  ela  se  fez  presente  em  todas  as  aulas,  colaborando  e  interagindo  com  os

estudantes em suas atividades. 

Implementamos  nossas  aulas  seguindo  os  mesmos  pressupostos  didático-

metodológicos da sequência didática I. Mantivemos os registros das aulas num documento de

Word, que representava nosso diário,  registrando o andamento da aula e o foco de nossa

observação. Reforçamos o pedido para que a professora também o fizesse, porém ela realizou

nenhum registro, apenas nos relatou, em um diálogo no final da implementação das aulas, os

aspectos que observou. Todos os dados foram considerados nas análises desta etapa. 

5.5.12 Análise dos dados do II Ciclo – reflexão III

Para  a  análise  desta  etapa,  consideramos  os  dados  produzidos  na  organização  e

implementação da sequência didática II. Os dados são fruto do planejamento e do registro das

aulas  feitos  pela  pesquisadora,  professora  e  estudantes.  Assim,  entrelaçamos  os  dados

produzidos com quatro QDP.

Acreditamos que o fato da professora não ter realizado nenhum registro das aulas,

somente ter dialogado conosco, se deve por ela não ter o hábito de realizar registros das aulas,

somente dos conteúdos trabalhados. Além disso, acredita-se que um trabalho de investigação-

ação é colaborativo, onde todos os integrantes participam, colaboram e aprendem, a fim de

mudar e melhorar as práticas educativas e docentes. Essa melhoria é resultado da observação

e reflexão sobre a prática educativa, as quais orientam o planejamento das aulas.
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Esta  etapa  contempla  a  sequência  didática  sobre  o  ensino-aprendizagem  de

pensamento computacional plugado, mediado pelo software ScratchJr. Porém, levamos em

conta,  também,  os  resultados  obtidos  nas  etapas  anteriores.  Inicialmente,  destacamos  a

primeira QDP: Os estudantes gostariam de atividades com as tecnologias digitais?

Percebemos  que,  já  no  início  da  implementação da  sequência  didática  I,  na  qual

dialogamos com os estudantes sobre a proposta de trabalho que seria realizado com eles,

demonstraram grande interesse nas atividades, principalmente as que envolvem as tecnologias

(tablets) ou seja, a segunda sequência didática. Esse interesse fica visível nos relatos:

Os  estudantes  se  mostraram  muito  interessados  em  participar  das
atividades, principalmente das que envolvem tablets, sendo que todos
queriam  contar  suas  experiências  com  tablets e smartphones que
possuem em casa: alguns relataram que jogam jogos no tablet, outros
relataram que ouvem músicas, outros tiram fotos, outros navegam no
youtube para assistir vídeos. Poucos estudantes relataram não possuir
estas ferramentas em casa (registro da pesquisadora da aula 1).

A partir desse relato, evidencia-se que as tecnologias digitais, principalmente móveis,

fazem parte do cotidiano dos estudantes, para se expressar, explorar, conhecer coisas novas.

Porém, ao olharmos para o contexto escolar, nota-se que, as tecnologias fazem parte dele

como um maneira de trazem informação para estudantes e professores, no qual ambos são

consumidores,  sendo  que  o  único  espaço  com  tecnologias  na  escola  é  a  sala  de  vídeo,

contendo  uma  televisão  com  internet.  Isso  responde  uma  de  nossas  QDP,  sobre  se  os

professores e estudantes ocupam espaços com as tecnologias digitais em suas aulas.

Ao trazer uma proposta de criação, na qual estudantes e professores são protagonistas

e criam seus projetos, está-se gerando uma mudança sobre as potencialidades das tecnologias,

as quais são recursos para agir no e sobre o mundo, inclusive no espaço escolar. Possibilitar

que  ambos  sejam  produtores  de  conhecimento  e  cultura,  por  meio  das  tecnologias,  é

proporcionar a inclusão digital e social, bem como o exercício da cidadania. Inclusão requer

acesso,  apropriação  das  tecnologias  digitais  para  o  desenvolvimento  da  autonomia  e  da

emancipação dos sujeitos.

Acreditamos  que  um  dos  aspectos  que  contribuem  para  a  não  presença  das

tecnologias  nas  práticas  educativas  da  educação  infantil,  é  o  fato  de  grande  parte  dos

professores não se sentir habilitado para trabalhar com elas. Com isso, destacamos a terceira

QDP que  orienta  nossa  reflexão:  os  professores  sabem  operacionalizar  a  integração  das

tecnologias digitais e do pensamento computacional nas aulas para promover a interação?

Assim, como os estudantes, a professora demonstrou interesse em que esta sequência

didática, com atividades plugadas, fosse desenvolvida em sua turma, já no Projeto Piloto,
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conforme nos relatou, em diálogo: “Gostaria muito que  o trabalho do segundo ciclo fosse

desenvolvido com a turma, ampliando e englobando os conhecimentos produzidos até agora

nas atividades mediadas por tecnologias”. Percebe-se, assim, que a professora tem interesse

que  a  turma  experiencie  atividades  com tecnologias  em suas  aulas,  mesmo não  sabendo

operacionalizá-las,  como  ficou  visível  nos  registros  do  planejamento  desta  etapa  e  da

implementação das aulas, onde ela destaca: “Eu não poderei contribuir muito nas tuas aulas,

pois não sei como o ScratchJr funciona e não sei mexer nessas tecnologias”; “Não perguntem

para mim, pois eu não sei ajudar vocês. Não sei como funciona.”

Porém, esse discurso da professora foi se modificando ao longo da implementação,

decorrente do trabalho colaborativo estabelecido, no qual ambos aprendemos e ensinamos.

Nas últimas duas aulas, a interação e colaboração dela com os estudantes esteve presente

durante toda a aula. 

A quarta QDP escolhida para esta etapa de análise foi:

• As tecnologias digitais contribuem para o processo de interação e criação nas aulas

na educação infantil?

As atividades mediadas pelo software ScratchJr proporcionaram que os estudantes

interagissem  ativamente  durante  as  atividades.  Elas  trocavam  e  compartilhavam  ideias,

opiniões e seus projetos com os colegas e professoras a todo momento. Isso ficou evidente

nos relatos: “Eles  trabalharam de forma colaborativa durante toda a atividade,  interagindo

com sua dupla e, também com os colegas que estavam mais próximos, quando encontravam

um problema” (relato da pesquisadora da aula 2); “Durante a atividade notou-se que, a cada

movimento  que  o  gato  fazia  os  estudantes  queriam compartilhar  com os  demais  colegas,

mostrando a eles os movimentos que ele estava fazendo e como seu projeto estava ficando

(relato da pesquisadora da aula 3); “Durante as criações, as duplas queriam compartilhar o que

estavam criando com os demais colegas. ‘Olha o que a gente fez!’, eles diziam aos colegas,

mostrando seus projetos (relato da pesquisadora da aula 5). 

Os relatos demonstram que as tecnologias digitais, mais especificamente os  tablets,

contribuíram para o processo de interação dos estudantes, ao proporcionar um ambiente de

aprendizagem colaborativa. Essa prática colaborativa está vinculada à mediação de softwares

livre, como o ScratchJr, um ambiente essencialmente colaborativo e interativo. O software

ScratchJr proporciona outras dimensões à prática educativa, no qual estudantes e professores

podem trabalhar de forma colaborativa e compartilhar seus projetos. 

Ao longo das aulas, os estudantes foram incorporando a aprendizagem e a produção

colaborativa e interativa.  Esse processo se construiu no decorrer em que se apropriavam dos
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conhecimentos teóricos e tecnológicos trabalhados. Essa constatação podemos confirmar no

registro: 

Foi possível notar um aumento na interação entre os estudantes, a fim
de  solucionar  os  problemas  e  dificuldades  que  encontravam,  pois
poucas  vezes  solicitaram  a  minha  ajuda.  Esse  processo  de
desenvolvimento  da  interação  entre  os  estudantes  foi  resultado  da
fluência que eles desenvolveram, sobre o ScratchJr e os conhecimento
teóricos, durante as atividades (relato da pesquisadora da aula 4). 

Além  disso,  se  apropriando  do  conhecimento  elaborado  culturalmente  e

historicamente que o estudante pode criar o novo.  “O acesso à cultura elaborada, ao constituir

um referencial de novas imagens, contribuiu para desafiar o pensamento e a imaginação das

crianças.” (MELLO; FARIAS, 2010, p. 61). A imaginação necessita de elementos da cultura e

da experiências anterior da criança para proporcionar a criação. O que o estudante vivencia

são pontos de apoio para a criação. Como destaca Vigotski (2009, p. 23), é preciso, portanto,

numa perspectiva educativa,  “ampliar  a experiência  da criança,  caso se queira criar  bases

suficientemente sólidas para sua atividade de criação”, por meio da exploração de diferentes

linguagens, inclusive a digital. 

Acreditamos que a prática educativa, desde a educação infantil, deve proporcionar

condições  e  formas  de  participação  e  expressão  da  criança  na  cultura  e  nas  atividades

humanas. E as tecnologias fazem parte dela e “se quisermos que as crianças se apropriem das

formas mais elaboradas da conduta e da atividade humanas, precisamos garantir que essas

formas mais desenvolvidas estejam presentes na escola” (MELLO; FARIAS, 2010, p. 58). 

Por meio de um processo de aprendizagem colaborativa e interativa, mediado pelo

software ScratchJr, os estudantes puderam desafiar seu papel de consumidores para assumir a

criação e a produção de conhecimentos. Portanto, podemos afirmar que as aulas mediadas por

tecnologias digitais, especificamente o ScratchJr, contribuíram para o processo de interação e

criação dos estudantes durante as aulas. 

Outro dado importante que destacamos, nesta etapa, diz respeito ao desenvolvimento

da aprendizagem dos estudantes. Percebeu-se que, o conceito de algoritmo, que demonstra

que há um passo a passo para construir ou resolver algo, foi compreendido pelos estudantes,

já  na  implementação da  I  sequência  didática,  como mostra  o  registro:  “Antes  mesmo de

iniciar o jogo, enquanto eles exploravam as peças, a totalidade deles [os estudantes] destacou

a  peça  do  triângulo  como  o  início  e  a  peça  do  ponto  como  o  final,  demonstrando  ter

compreendido o papel destas peças pra compor o jogo (registro da pesquisadora da aula 05).

Na implementação da II sequência didática, esta aprendizagem também fica evidente: “todos
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os grupos iniciaram os comandos com o comando de início da bandeira verde (registro da

pesquisadora da aula 05).

Os dados mostram a importância da intencionalidade do professor para a promoção

de um ensino-aprendizagem desenvolvente.  Como defende o  enfoque histórico-cultural,  a

prática  educativa,  quando  organizada  intencionalmente  pelo  professor,  proporciona  a

aprendizagem e o desenvolvimento do estudante. 

Para  finalizar  nossa  reflexão,  concluímos  dizendo  que  conseguimos  implementar

algumas mudanças na prática educativa da educação infantil, na perspectiva da mediação de

tecnologias digitais livres. Entre os aspectos que possibilitaram essa mudança está a abertura

dos sujeitos envolvidos para aprender a aprender e pelo trabalho colaborativo estabelecido.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E NOVOS PROBLEMAS

Neste  capítulo  apresentamos  as  reflexões  finais  deste  trabalho,  bem  como  suas

contribuições e limitações. As conclusões, conduzidas pelo problema, objetivos e conteúdo

deste  trabalho,  estão  centradas  nos  elementos  estabelecidos  por  Bravo  e  Eisman  (1994):

efeitos das ações nas práticas pessoais, profissionais e sociais, os nos efeitos formativos das

ações e as apropriações tecnológicas. Por fim, serão abordadas, também, trabalhos futuros e

algumas  questões  que  ainda  são  desafios,  porém  que  precisam  ser  discutidos  a  fim  de

contribui  para  a  qualidade  de  um trabalho  mediado  por  tecnologias  digitais  na  educação

infantil.  

6.1 EFEITOS DAS AÇÕES NAS PRÁTICAS PESSOAIS, PROFISSIONAIS E SOCIAIS E

NA FORMAÇÃO DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS 

Este trabalho partiu da premissa de que a prática educativa na educação infantil deve

proporcionar  a  aprendizagem  e  o  desenvolvimento  da  criança  por  meio  da  interação,

expressão e apropriação das diferentes linguagens produzidas culturalmente e historicamente.

Percebe-se que, esta etapa de ensino, muitas vezes, não contempla a integração da linguagem

tecnológica, um componente que deve estar presente no processo de ensino-aprendizagem da

criança, no qual ela deve ter acesso, liberdade para expressão e apropriação das diferentes

linguagens. 

Assim, por meio da organização didático-metodológica implementada, demonstramos

a possibilidade de integração e mediação das tecnologias digitais, especificamente as móveis

como  tablets,  contemplando  os  princípios  da  proposta  educativa  da  educação  infantil,

destacados  nas  DCNEI.  Buscamos  desenvolver  uma  proposta  no  qual  o  estudante  possa

aprender e desenvolver conhecimentos e habilidades sobre o pensamento computacional e a

programação.  É  importante  reforçar  que  o  trabalho  com  atividades  de  estudo,  esteve

articulado todo o tempo ao jogo e ao brincar, não se configurando como uma antecipação à

etapa escolar seguinte.

Vale destacar que a proposta implementada no projeto piloto em 2017 (2º semestre)

não  mudou  muito  para  o  desenvolvido  em  2018  (1º  semestre),  apesar  de  serem  turmas

diferentes  e  em  momentos  escolares  diferentes.  Não  houveram,  portanto,  diferenças

significativas nos dois momentos da implementação deste trabalho. Acredita-se que isso se

deve, principalmente, pelo fato de que, nesta etapa escolar, desde os 4 anos até os 6 anos,

muitas escolas já trabalham numa perspectiva de preparação para as séries iniciais. Acredita-

se  que  este  é  um  movimento  desnecessário,  pois  o  objetivo  da  educação  infantil  não  é
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antecipar o ensino fundamental e não é esse processo que irá preparar a criança para este

período escolar.

Percebemos que a proposta gerou efeitos nas práticas pessoais, profissionais e sociais,

por  meio  do  estabelecimento  de  um  trabalho  colaborativo.  Durante  todo  o  processo  de

investigação-ação verificamos estes efeitos. O primeiro surgiu na conduta da professora da

turma perante o processo de ensino-aprendizagem na educação infantil.  Percebemos que a

conduta individualista  adotada pela  professora,  na qual  os  estudantes  são passivos,  foi  se

transformando, ao longo do processo, sobressaindo um trabalho colaborativo entre professora

e estudantes. Por fazer parte do ambiente da escola, atuando como professora, e buscando

manter um diálogo com a professora da turma na qual implementamos a proposta, foi possível

verificar  o  caminho  seguido  por  ela  em  suas  aulas  posteriores,  conforme  relatamos

anteriormente. Com isso, visualizamos uma mudança de postura no trabalho da professora. 

O resultado dessas experiências foi verificado no decorrer de suas aulas, nas quais ela

implementou,  posteriormente,  propostas  de  trabalho  colaborativo  nas  atividades.  Isso  foi

possível verificar por meio do diálogo que ela estabeleceu conosco, quando ela destacou:

“Hoje  desenvolvi  um  trabalho  coletivo  com  a  turma.  Foi  muito  bom  porque  todos  se

ajudavam. Fiz uma atividade de escrita de desenho e eles deveriam destinar o desenho para

um colega.  Assim,  deveriam escrever  o  nome do  colega.  Muitos  deles  não  sabiam,  mas

instiguei-os  a  conversarem com os  colegas  e  pedirem ajuda para escrever  o  nome.  Eles

interagiram  muito  nesta  atividade.  Foi  muito  produtiva.” (Diálogo  com a  professora  da

turma).

A  proposta  também  gerou  efeitos  no  processo  de  ensino-aprendizagem  dos

estudantes,  o  qual  possibilitou  que  eles  experienciassem novas  formas  de  aprender  e  se

expressar.  Além  disso,  experimentaram  novas  concepções  de  ensino,  ou  seja,  mais

colaborativas, interativas e criativas, estabelecendo novas relações com o conhecimento. Tais

mudanças foram evidenciadas nos relatos das aulas: “uma das estudantes relatou que gostou

muito, pois nunca havia feito uma atividade como esta. Outro me perguntou se eu voltaria no

dia seguinte,  pois ele  queria  fazer  mais atividades  assim.  Outro menino relatou,  também,

estar muito ansioso e feliz para realizar mais atividades, e que aguardava para trabalhar com o

tablet” (relato da pesquisadora da aula 1).

Percebemos que este trabalho surtiu efeito, também, na direção da escola, se abrindo

para novas propostas  que possam surgir,  voltadas  para o desenvolvimento do pensamento

computacional  e a  mediação das tecnologias  digitais  na educação infantil.  Esse efeito  foi

verificado em diálogo com a diretora:  “Este trabalho é  muito importante.  Desenvolver  o

pensamento  computacional,  hoje,  é  quase  mais  importante  que  saber  escrever,  pois  tudo
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envolve  as  tecnologias  e  a  gente  precisa  saber  usar.  Eu,  por  exemplo,  não  sei.  Mas

precisamos ensinar para nossas crianças” (Diálogo com a diretora).

Pessoalmente, o trabalho foi fundamental para a ampliação do conhecimento sobre as

potencialidades  e  possibilidades  de  mediação  das  tecnologias  no  processo  de  ensino-

aprendizagem  infantil,  numa  perspectiva  de  interação  e  criação.  Assim,  ampliou-se  a

compreensão  sobre  as  possibilidades  de  construir  sequências  didáticas  para  o  ensino-

aprendizagem  do  pensamento  computacional,  envolvendo  professores  e  estudantes,

proporcionando experiências  e  conquistas  inesperadas  quando este  trabalho ainda  era  um

projeto.

Neste contexto, destacamos que o principal efeito formativo nos sujeitos envolvidos

foi  a  formação  intelectual  e  o  desenvolvimento  profissional.  Acreditamos  que  isto  foi

decorrente  da receptividade  da  escola  e  da  professora  da  turma  com  nossa  proposta  de

pesquisa  e  do,  respectivo,  trabalho  colaborativa  do  processo  de  investigação-ação

estabelecido, no qual todos participaram. 

6.2 APROPRIAÇÕES TECNOLÓGICAS SOBRE OS CONHECIMENTOS PRODUZIDOS 

A escola  não  possui  tecnologias  móveis  disponíveis  para  utilização  na  prática

educativa pelos professores e estudantes. Com isso, elas acabam não integrando o processo de

ensino-aprendizagem. Esse aspecto poderia se constituir um elemento limitador para nossa

investigação-ação, caso os estudantes demonstrassem dificuldades em operacionalizar esses

recursos. Porém,  mesmo pequenos, eles possuem smartphones e tablets e os operacionalizam

em contextos sociais. 

A meta deste trabalho foi trazer estes recursos para dentro da escola, por meio de sua

mediação a fim de problematizar conhecimentos que envolvem a produção de conhecimentos,

a  expressão  e  a  criação.  A  integração  das  tecnologias  digitais  móveis  nas  atividades

implementadas  possibilitou  a  expressão por  meio  de uma nova linguagem:  a  tecnológica.

Apesar de serem crianças pequenas, a maioria já possuía fluência nas tecnologias móveis,

desenvolvendo  as  atividades  sem  dificuldades.  Entretanto,  visualizou-se,  a  ampliação  da

fluência pelos estudantes, por meio da experimentação proporcionada nas aulas. Agora eles se

apropriaram de novas possibilidades de expressão com as tecnologias, para além do acessar a

internet,  ouvir  músicas  e  jogar.  Eles  participaram de um trabalho de  produção e  criação,

desenvolvendo sua autonomia.

É importante que a criança, desde pequena, comece a se apropriar das tecnologias, a

fim de  que  possam usufruir  das  inúmeras  possibilidades  que  elas  proporcionam para  sua
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aprendizagem e desenvolvimento. Elas contribuem, assim, para a qualidade do processo de

formação escolar, bem como para sua futura atuação profissional.

A  fluência  do  professor  pesquisador  e  da  professora  envolvida  também  foi

desenvolvida  por  meio  da  organização  e  implementação  das  sequências  didáticas  e  da

experimentação e mediação das tecnologias nas atividades em sala de aula. 

6.3 NOVOS PROBLEMAS E PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS

Tendo em vista o caráter cíclico e reflexivo no processo de investigação-ação escolar,

propomos nesta seção, refletir sobre alguns desafios e novos problemas para trabalhos futuros.

Refletir  e  delimitar  desafios  contribui  para  a  melhoria  do  processo  educativo,  suscitando

mudanças na mediação das tecnologias digitais móveis na educação infantil. 

A mediação  das  tecnologias  na  educação  infantil,  principalmente  do  pensamento

computacional,  ainda  é  um  estudo  recente  nesta  etapa  de  ensino,  ainda  mais  sob  uma

perspectiva de interação e criação. Com isso, as poucas  produções sobre o assunto foi uma

das limitações deste trabalho. A maioria das experiências que integram as tecnologias digitais

na educação infantil, se concentram em formas de consumo destes recursos. Como destacam

Santos et al. (2016), é preciso ampliar o conhecimento que os professores possuem sobre o

pensamento  computacional  para  estimular  atividades  como  estas  na  educação  infantil.  A

produção de materiais didáticos é importante para contribuir  neste aspecto e possibilitar  a

integração das tecnologias digitais de forma contextualizada. 

Além de materiais didáticos, é importante que as escolas contem com as tecnologias

para realizar um trabalho desta natureza.  A interação e expressão por meio das diferentes

linguagens, inclusive a tecnológica, está prevista nos documentos que orientam a proposta

pedagógica da educação infantil.  Saber utilizar as tecnologias, inclusive programar, é uma

habilidade necessária no mundo contemporâneo e todas as crianças deveriam ter o acesso e a

oportunidade de aprender, proporcionando a inclusão. A falta de tecnologias móveis na escola

foi outra limitação do nosso trabalho, porém não impossibilitou a implementação do mesmo.

Como apontam Miranda-Pinto e Osório (2016),  é pertinente integrar  e  articular  o

trabalho com esses recursos e conteúdos à formação dos professores. Isso pelo fato de que

grande parte dos professores que atuam nas escolas não tiveram em sua formação disciplinas

que contemplam a integração das tecnologias na educação. A formação docente é defendida

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) ao assumir que a melhoria da

qualidade da educação só é possível com a formação dos professores, inclusive da formação

continuada.  Portanto,  é  necessário  investir  na  formação  dos  professores  se  pretendemos

melhorar  a  qualidade  da  educação,  em especial  da  mediação  das  tecnologias  digitais.  O
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momento que o Brasil  vivencia a construção de uma Base Nacional Curricular Comum é

propício para dialogar sobre este assunto.

A fim  de  contribuir  com a  formação  continuada  implementamos  uma  prática  de

investigação-ação escolar colaborativa, onde professor e estudante aprendem juntos, por meio

de uma perspectiva dialógica e problematizadora. Esta perspectiva vai ao encontro com as

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores (BRASIL, 2001, p.  41,

grifo nosso), onde “a aprendizagem deve ser orientada pelo princípio metodológico geral que

pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de situações-problemas

como uma das estratégias didáticas privilegiadas”. 

Abordar as tecnologias na escola é abordar questões culturais e atuais e para ampliar

o repertório cultural  dos estudantes,  o professor precisa ter  uma formação cultural  ampla.

Saber  utilizar  conceitos  tecnológicos  requer  se  envolver  em  processos  de  formação

tecnológica.

Para  finalizar,  destacamos  que  há  perspectiva  de  continuidade  deste  trabalho  na

escola, de uma forma mais ampla, envolvendo outros professores e estudantes, por meio de

um projeto de Pensamento Computacional na educação infantil, submetido à um Edital de

Chamada Pública Nº 001/2018, da Comarca de Santa Maria.  O edital  tem como objetivo

contribuir com recurso para projetos sociais, culturais, educacionais, da saúde e segurança. O

projeto foi submetido com o intuito de arrecadar recursos tecnológicos (tablets), indisponíveis

na escola, para dar continuidade à este trabalho. Isso demonstra a receptividade e interesse da

escola em proporcionar uma educação de qualidade para as crianças pequenas. Este pode ser,

também, um ponto em que demonstramos que a  pesquisa foi realizada em grupo e é um

trabalho de todos os envolvidos. Nele compartilhamos os resultados obtidos e oportunizamos

que todos se percebam como professores pesquisadores, compreendendo a sala de aula como

um campo de pesquisa.
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PROBLEMA A INVESTIGAR:
Como  a  mediação  de  software  de  programação  orientada  a  objetos  -  ScratchJr  -  pode
contribuir para a interação da criança na educação infantil?

OBJETIVO GERAL: 
Investigar como o software de programação orientada a objetos - ScratchJr - pode contribuir
para interação das crianças na educação infantil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
● Implementar um processo de investigação-ação escolar na educação infantil;
●  Organizar  e  implementar  atividades  que  desenvolvam  o  pensamento
computacional/programação de acordo com os documentos oficiais para a educação infantil;
● Compor e decompor uma sequência de ações e/ou fatos;
● Registrar ações de forma sequencial;
● Ampliar e desenvolver aspectos de orientação espacial e lateralidade;
● Descrever ações de comandos de programação, em forma de desenho;
● Observar o processo de desenvolvimento da interação nas atividades desenvolvidas;

JUSTIFICATIVA:
Esta proposta educativa se fundamenta nos documentos oficiais para a organização da

prática educativa na educação infantil, principalmente nas Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil e os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil.

De  acordo  com as  DCNEI  (2010),  a  prática  educativa  na  educação  infantil  deve
promover a produção de conhecimentos pelas crianças através da interação e das brincadeiras,
possibilitando  experiências  com  diferentes  linguagens  e  formas  de  expressão.  Assim,  é
responsabilidade  dos  professores  “organizam  atividades  nas  quais  bebês  e  crianças
desenvolvam a imaginação, a curiosidade e a  capacidade de expressão em suas múltiplas
linguagens (linguagem  dos  gestos,  do  corpo,  plástica,  verbal,  musical,  escrita,  virtual)”
(BRASIL, 2006, p. 40).

Diante disso, acreditamos que a prática educativa na educação infantil não deve estar
desvinculada das tecnologias digitais, proporcionando novas formas de criação e expressão,
aspectos  já  mencionados  nos  documentos  oficiais.  Assim,  acreditamos  num  trabalho
investigativo  centrado  na  interação  e  na  criança,  bem  como  em  colaboração  com  os
profissionais  que atuam na área,  a  fim de organizar  propostas de integração dos recursos
tecnológicos na prática educativa. 

CRONOGRAMA:
1. Apresentação e problematização da proposta com a professora da turma
2. Elaboração da primeira versão da sequência didática
3. Elaboração da versão final da sequência didática com a professora
4. Implementação da sequência didática
5. Avaliação das atividades realizadas

PERSPECTIVA METODOLÓGICA: 
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Nossa proposta está baseada na abordagem metodológica dos Momentos Pedagógicos
Dialógico-Problematizadores  (DE  BASTOS;  ABEGG;  MALLMANN,  2001).  Essa
abordagem nos auxilia  a  refletir  e  possibilitar  uma relação dialógica e  transformadora no
processo educativo infantil. Ela se constitui de quatro etapas, que proporcionam o diálogo e a
problematização em torno de situações-problemas reais dos estudantes. As características e
constituição de cada momento são: 

-Desafio Inicial: essa etapa é elaborada pelo professor como um desafio concreto para
o estudante resolver. Explicita-se o significado do desafio, a fim de envolver os estudante na
resolução do mesmo. 

-Melhor Solução Escolar no Momento: nesse momento o professor problematiza com
os estudante os conhecimentos, relacionando-os com o desafio inicial. Essa etapa proporciona
que o estudante desafie e amplie seus conhecimentos sobre a situação abordada. 

-Desafio mais Amplo: nessa etapa é proposto outro desafio aos estudantes, relacionado
com o inicial. Esse momento é de avaliação da aprendizagem dos conhecimentos. Desafia-se
o estudante a operacionalizar e avaliar seus conhecimentos, problematizados em aula, frente
uma  nova  situação-problema.  Esse  desafio  nos  proporciona  elementos  de  avaliação  do
aprendizado do estudante e da prática desenvolvida. 

Fase 1: Diagnóstico Inicial
Investigar as ações que se pretende mudar na realidade, realizando uma leitura do local, por
meio das seguintes ações:

Verificar se há tecnologias na escola;
Verificar se os professores utilizam as tecnologias em suas práticas;
Verificar de que forma se dá a integração das tecnologias nas práticas educativas;
Verificar se os documentos da escola contemplam aspectos tecnológicos na prática
educativa; 

Estas ações têm como objetivo investigar sobre:
- Na educação infantil as tecnologias fazem parte da prática pedagógica, porém, em sua

maioria, são integradas como forma de trazer informações e conteúdos.
4. As tecnologias devem ser integradas à prática educativa desde a educação infantil.
5. As tecnologias  contribuem para  a  criatividade  e  o  desenvolvimento  das  diferentes

linguagens. 
6. As  tecnologias  podem  contribuir  para  o  desenvolvimento  de  interações  e

aprendizagem das crianças.

Fase 2: Organização da proposta (Planejamento)

Primeiro Ciclo: Atividades de Pensamento Computacional Desplugado

Atividade 1: criar e relembrar uma sequência de ações.
Atividade 2: desenho de uma sequência lógica de fatos;
Atividade 3: brincadeiras com trajetos;
Atividade 4: construção de um mapa de uma história infantil;
Atividade  5:  confecção  de  um jogo  de  programação  tangível  (tendo  como  referência  os
comandos do ScratchJr).

Segundo Ciclo: Atividades de Pensamento Computacional Plugado

1. Apresentação do software ScratchJr e seus recursos aos estudantes e professora da turma;
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2. Organizar atividades a partir do livro do ScratchJr;
3. Desafio final: que os estudantes criem um projeto próprio.

Fase 3: Implementação da proposta (Ação)
1. Implementação da sequência didático elaborada.
2. Registro das atividades: fotos e diário de campo.
3. Diálogo com os estudantes e professora sobre as impressões da proposta.

Fase 4: Avaliação e análise dos dados (Reflexão)
1. Documentação das atividades realizadas.
2.  Reflexão  sobre  as  atividades  e  suas  repercussões/  verificar  se  os  objetivos  foram
alcançados.
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APÊNDICE A – TUTORIAL DOS PRIMEIROS PASSOS NO SOFTWARE

SCRATCHJR 

O download do ScratchJr é gratuito. Para fazê-lo é necessário, inicialmente, verificar a
compatibilidade do sistema do seu dispositivo com o software. Pelo fato de ser um software
novo, ele está em constante desenvolvimento. Assim, o ScratchJr funciona, atualmente, em
tablets e iPads com Android 4.2 ou superior, assim como em iPad 2 ou posterior, incluindo os
iPad minis, com iOS 7.0 ou posteriores. Ele funciona em qualquer tablet de Android de 7
polegadas  ou  mais.  Há também uma versão para  os  Chromebooks,  construída  através  da
versão Android, que apresenta algumas características diferentes, devido à diferença entre os
sistemas operacionais. Já está em desenvolvimento, também, uma versão web do software. 

Verificada a compatibilidade, você deverá acessar o App Store (no caso do sistema
iOS),  o Google Play (no caso do sistema Android) ou o Chrome Web Store (no caso de
Chromebooks). 

    

Ao acessar ambos os repositórios, para buscar o software, digite, no campo de pesquisa, na
aba superior, o nome do software “ScratchJr” e clicar em pesquisar no teclado. 

https://itunes.apple.com/us/app/scratchjr/id895485086?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android
https://chrome.google.com/webstore/detail/scratchjr/oipimoeophamdcmjcfameoojlbhbgjda
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Com isso, abrirá uma tela apresentando o software. Nessa tela, é possível conhecer um pouco
sobre o software, seu design e os espaços onde são realizadas as construções, sobre o que é o
software,  qual  seu  objetivo  e  por  que  ele  foi  criado.  Além  disso,  você  pode  visualizar
comentários de outros usuários e deixar sua avaliação em relação ao software. Para realizar o
download clique no ícone “Instalar”, localizado à direita superior da tela. 

Ao  clicar  em  “Instalar”  o  software  solicitará  uma  autorização  de  acesso  à  sua  câmera  e
microfone (necessários para o funcionamento do software). Clique em “Aceitar” e o software
baixará e instalará no seu dispositivo. 
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Quando finalizar a instalação, o seu dispositivo mostrará um ícone na barra superior (do lado
esquerdo) indicando que o software foi instalado com sucesso. Esse ícone permite que você
abra o software no seu dispositivo. Para visualizar o ícone da barra superior, arraste-a para
baixo com o dedo. Para abrir o software dê um clique sobre o ícone. 

Você também pode abri-lo na tela do software, clicando no ícone “Abrir”, localizado ao lado
direito, em verde, como indica a figura abaixo. 
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O software também criará um ícone na área de trabalho do seu dispositivo, por onde você irá
abri-lo nas próximas vezes que for trabalhar nele. 

Pronto! O ScratchJr está instalado no seu dispositivo. 
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Ao abrir o software, ele apresentará rapidamente uma tela mostrando os desenvolvedores.

Em seguida, abrirá a área inicial do software. Nesta área, você pode configurar a linguagem,
clicando no ícone semelhante a uma engrenagem, do lado superior esquerdo da tela.

Ao  clicar  neste  ícone  abrirá  uma  tela  onde  você  seleciona  o  idioma com o  qual  deseja
trabalhar.
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Ainda  nesta  tela,  na  barra  superior  é  possível  visualizar  outros  três  ícones:  1.  Botão  de
ajuda/introdução ao software, representado pelo caracter “?” - ao clicar neste ícone abrirá uma
tela onde você visualizará uma área com um vídeo de introdução ao ScratchJr e abaixo uma
área com exemplos de projetos criados no software. Para visualizá-los basta clicar sobre eles.

Ao clicar sobre os exemplos de projetos, você poderá visualizar como eles foram criados, ou
seja, como cada personagem que compõem o cenário foi programado para realizar as ações.



140

Para ver o código de cada personagem basta clicar sobre eles, localizados no lado esquerdo da
tela. Para voltar à tela inicial clique no ícone  “ScratchJr”/casinha na barra superior

Ao voltar à área de introdução, visualizamos outro ícone em formato de livro: 2. Informações
sobre o software – ao clicar neste ícone abrirá uma tela com informações sobre o ScratchJr.
Esta  área é  para  conhecer  o que  é  o ScratchJr,  por  que foi  criado,  quem o criou e  seus
apoiadores. Além disso, na barra inferior são apresentas outras três áreas para conhecer as
funcionalidades do software.
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Ao clicar no item “Guia da interface” pode-se visualizar todas as funcionalidades da interface
do software, conforme destacado na imagem abaixo.

Ao clicar no item “Guia do editor de desenho” pode-se visualizar as funcionalidades do editor
de desenho do software, conforme a imagem abaixo.
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Ao clicar no item “Guia dos blocos” pode-se visualizar as funções de cada um dos blocos de
programação que o software possui para realizar os projetos. 
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O último ícone da barra  superior  é  em formato de casa:  3.  Meus projetos  – ao abri-lo  é
possível visualizar a área dos seus projetos. Para criar um projeto toque sobre a tela com o
sinal “+”. 
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Ao clicar sobre a tela com o ícone “+” você será redirecionado para a área de programação do
ScratchJr, conforme a imagem abaixo. Esta área é onde você cria os seus projetos. 

Agora que você já conhece o software, aproveite para criar seus projetos e compartilhá-los
com outras pessoas. Para compartilhar seus projetos basta você tocar no ícone na parte direita
superior da área de trabalho.
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Selecione a opção “Compartilhar via correio eletrônico”. 

Você  fará  um pequeno  teste  matemático,  pois  é  necessário  que  um adulto  acompanhe  o
compartilhamento on-line dos projetos. 
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Ao responder o teste, você poderá compartilhar seu projeto por e-mail ou por serviços de
armazenamento na nuvem como o Dropbox e o Google Drive. 


