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“Todos neste país deveriam aprender a 
programar um computador, pois isto ensina a 
pensar”.  
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RESUMO 

 
A tecnologia evolui constantemente, tornando necessários profissionais da área da 
Tecnologia da Informação (TI), que sejam aptos a realizar a programação. Os cursos 
Técnicos e de Ensino Superior possuem, em suas matrizes curriculares, a disciplina 
de Introdução à Lógica de Programação, na qual muitos alunos encontram 
dificuldades, levando-os a desistirem do curso logo no 1º semestre. Pesquisas como 
as de Maltempi e Valente (2000) constatam que a aprendizagem da Lógica de 
Programação, é uma das áreas em que os alunos possuem maior dificuldade e a 
articulação deste conteúdo com as ferramentas lúdicas pode ser um recurso útil e 
interessante para se trabalhar com eles. Diante disso, o objetivo deste estudo foi 
analisar o uso da ferramenta lúdica digital Scratch para a aprendizagem da Lógica 
de Programação em alunos de cursos técnicos da área da Computação. Para 
responder aos objetivos propostos, realizou-se uma pesquisa quanti-qualitativa e um 
estudo descritivo exploratório aplicado. Os participantes foram 12 alunos da 1ª série 
do Ensino Técnico Integrado ao Médio em Informática para Internet/2017, de uma 
Escola Técnica Estadual da cidade de Palmital-SP, que apresentavam dificuldades 
de aprendizagem no componente “Lógica de Programação”. A pesquisa contou com 
quatro etapas: E1 - Levantamento de estudos científicos, nas bases de dados 
CAPES e BDTD, com o intuito de verificar as ferramentas digitais mais utilizadas 
para o ensino da Lógica de Programação, a qual apresentou como resultado a 
ferramenta Scratch; E2 - Avaliação dos alunos para identificação daqueles que 
apresentavam dificuldades no conteúdo em questão; E3 – Intervenção de oito sessões 
com a ferramenta Scratch; e E4 - Aplicação de avaliação da aprendizagem dos alunos 
após a intervenção e do questionário para verificação de suas percepções em relação 
à experiência com a ferramenta Scratch. Observou-se uma evolução em 50% dos 
participantes que realizaram a avaliação inicial e final, com destaque para a 
aprendizagem dos participantes nos conteúdos de Estruturas de Decisão e 
Repetição, os quais são considerados como de maior dificuldade para os alunos que 
estão iniciando os estudos da Lógica de Programação nos cursos técnicos da área 
da Computação. De modo geral, os alunos consideraram positivo o uso da 
ferramenta Scratch na aprendizagem da Lógica de Programação, enfatizando que é 
intuitivo, divertido, colorido e mais fácil de entender. 
 
Palavras-chave: Lógica de Programação. Jogo digital. Scratch. Aprendizagem. 
Ensino. 
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with the tool Scratch. 2018. 107 pp. Master's Dissertation (in Methodologies for Foreign 
Language Teaching and their Technologies) – Universidade Pitágoras Unopar, 
Londrina, 2018. 

 

ABSTRACT 

 
Technology evolves constantly and Information Technology (IT) professionals are 
needed to perform programming. Technical and Higher Education Courses have in 
their course syllabuses the discipline Introduction to Programming Logic, with which 
many students face difficulties, what forces them to give up attending the course right 
in the 1st semester of the school year. Researches as the ones carried out by 
Maltempi and Valente (2000) found out that the learning of Programming Logic is a 
course in which students face many difficulties and linking its contents with game 
tools may be a useful and interesting resource to be exploited by them. Therefore, 
this study was carried out to analyze the use of the digital game tool Scratch in the 
learning of Programming Logic with students of Computation technical courses. To 
fulfill the aims pursued by this study, one carried out a quantitative-qualitative 
research and an applied exploratory descriptive study. The research comprised  12 
students of the 10th grade of a Technical Course Integrated into a Senior High School 
in the field of Information Technology for Internet/2017, in a State Technical School 
located in Palmital - SP, who faced difficulties with learning "Programming Logic". 
The research went through four phases: E1 - Surveying scientific studies, on CAPES 
and BDTD databases, in order to find out the most used digital tools in the teaching 
of Programming Logic, and Scratch was the logical outcome; E2 - Assessment of 
students to identify those who had difficulties in learning the contents at issue; E3 - 
Intervention comprising eight sessions dealing with Scratch; and E4 - Carrying out 
assessment of learning concerning those students after intervention and completing 
a questionnaire to find out their perceptions concerning their experience with Scratch. 
One found out learning development in 50% of the participants who went through an 
initial and final assessment, pointing out the learning of those participants in the 
contents of Decision and Repetition Structures, which are viewed as the one 
presenting a higher degree of difficulty for students who are beginning to attend 
Programming Logic in computation technical courses. On the whole, the students 
viewed the tool Scratch as a positive device for the learning of Programming Logic, 
pointing out that it is intuitive, pleasant, colorful and much easier to understand. 
 
Keywords: Logic of Programming. Digital game. Scratch. Learning. Teaching. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Sou licenciada em Sistemas e Tecnologias da Informação, graduada em 

Pedagogia, especialista em Educação a Distância: Tutoria, Metodologia e 

Aprendizagem e também especialista em Tecnologias para Aplicações Web. 

Minha experiência na área da Educação soma 12 anos entre escolas 

municipais das cidades de Ibirarema e Palmital, e na Educação Profissional no Centro 

Paula Souza, nas cidades de Assis, Cândido Mota e Palmital, todas no estado de São 

Paulo.  

No último ano da licenciatura em Sistemas e Tecnologias da Informação, atuei 

como professora em um projeto de capacitação para trabalhadores rurais em 

Informática Básica, oportunidade que despertou meu grande interesse e alegria em 

ensinar. 

Em menos de um ano após a conclusão da licenciatura, iniciei minha carreira 

como professora de Informática Básica, para alunos do Ensino Fundamental, na 

educação municipal da cidade de Ibirarema, trabalhando com alunos do 5º ano, no 

período inverso ao que estudavam. Nos anos seguintes, passei a ministrar aulas de 

Informática dentro da grade curricular para alunos do 2º ao 5º ano, o que 

posteriormente também se estendeu para a Educação Infantil, com crianças do Jardim 

II e do 1º ano do Ensino Fundamental, permaneci até 2012 nessa instituição. Em 2013, 

iniciei minhas atividades no mesmo seguimento, no município de Palmital, onde 

permaneci até 2016. 

Atualmente, sou Professora e Coordenadora do Curso Técnico em Informática 

para Internet, na Etec Prof. Mário Antônio Verza – Centro Paula Souza – Palmital-SP, 

na qual iniciei minhas atividades em 2006, como professora da  

1ª Turma de Informática, também a primeira turma da Etec, pouco mais de um ano 

após a conclusão da licenciatura em Sistemas e Tecnologias da Informação. Em 2011, 

iniciei minhas atividades também como Coordenadora de Curso da área de 

Informação e Comunicação. No período em que trabalhei apenas ministrando aulas, 

também lecionei na Etec Pedro D’Arcádia Neto, da cidade de Assis e na Etec Luiz 

Pires Barbosa, de Cândido Mota, nos cursos de Informática. 

De minha paixão pelo Ensino Técnico Profissionalizante para adolescentes e 

adultos é que surgiu o tema para esta pesquisa, dada à importância do componente 
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curricular de Lógica de Programação, no qual sempre percebi que meus alunos 

apresentavam maior dificuldade. 

Dando continuidade ao aperfeiçoamento de meus conhecimentos e minhas 

práticas pedagógicas, fundamentais para a carreira docente, e que sempre esteve 

presente nesses meus 12 anos de profissão, agora como aluna do Programa de 

Mestrado em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias, 

pretendo buscar e propor situações de aprendizagem envolvendo o jogo digital, assim 

como a reflexão sobre a forma de ensinar a Lógica de Programação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O computador é considerado um instrumento de práticas e exercício do 

pensamento no processo de aprendizagem, uma vez que pode ser utilizado como 

recurso para construção do conhecimento (LEVY, 1998). Além do computador, pode-

se acrescentar, neste contexto, nos dias atuais, os aparelhos eletrônicos, tais como 

tablets, smartphones, smart TVs, todos interativos e utilizados por públicos cada vez 

mais jovens em suas rotinas diárias, no trabalho, no lazer e no estudo. 

Para Strathern (2000), pode-se dizer que todas as transformações tecnológicas 

que estamos vivenciando atualmente só foram possíveis graças à invenção do 

computador, cuja criação muitos atribuem ao inglês Alan Turing, na década de 1930, 

época da Segunda Guerra Mundial. Ainda segundo o autor, “É bem possível que o 

desenvolvimento do computador venha a se provar uma das maiores realizações 

tecnológicas da humanidade” (STRATHERN, 2000, p. 7). 

Os avanços da tecnologia são inúmeros e ocorrem rapidamente, diante disso 

Schwab (2016) e Barbosa, Baisso e Almeida (2018) consideram que estamos diante 

da quarta Revolução Industrial1. Os recursos tecnológicos que estão sendo testados 

e construídos estão mudando o mundo, por meio de algoritmos cada vez mais 

apurados, da inteligência artificial, dos testes genéticos, das impressoras 3-D – que 

em poucas horas conseguem dar vida a grandes projetos e podem no futuro mudar o 

modelo de produção das indústrias –, e também os veículos autônomos que poderão 

reduzir o número de acidentes de trânsito. As novas criações trazem, assim, uma nova 

forma de planejar a vida, de organizar as rotinas diárias familiares, de cuidar da saúde 

e de estudar. 

Figueiredo, Carvalho e Milani (2017) enfatizam que esses avanços tecnológicos 

transformaram, também, a maneira de se comunicar. Pode-se dizer que estamos, nos 

últimos anos, vivendo uma revolução na maneira de se comunicar, uma vez que a 

propagação do uso dos smartphones e a evolução da internet para esses dispositivos 

trouxeram possibilidades de transmitir vídeos, postar fotos em redes sociais e 

compartilhar conteúdos automaticamente, em qualquer momento ou local. 

Albertin e Albertin (2008) alertam que, com o uso da Tecnologia da Informação 

(TI) cada vez mais presente em nossas vidas, o setor de TI também passa por uma 

                                            
1 A quarta Revolução Industrial é marcada pela união de tecnologias digitais, físicas e biológicas. 
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grande expansão, mesmo em período de crise os profissionais capacitados nesta área 

são muito requisitados no mercado de trabalho, pequenas e grandes empresas 

necessitam cada vez mais de softwares para controlar os seus negócios. Serviços 

bancários, e-commerce, redes sociais estão presentes diariamente na vida de todos 

e, com isso, surgem novas demandas por profissionais capazes de desenvolver e dar 

manutenção a todos esses sistemas.  

Diante dessa demanda por tecnologias, surge a necessidade de incentivar 

crianças e adolescentes a aprenderem desde cedo novas formas de pensar, como é 

o caso da Lógica de Programação, pois assim, no futuro, não serão apenas usuários 

das tecnologias, mas também seus promotores. A habilidade de programar é tão 

importante no mundo tecnológico atual quanto aprender matemática. 

Valente (2016, p. 879) explica que programar é uma atividade que “consiste em 

fornecer instruções ao computador a fim de resolver um conjunto de problemas 

tradicionais”. 

Nos cursos da área de Informação e Comunicação, a disciplina de Lógica de 

Programação é uma das que mais causa evasão, em virtude da dificuldade de 

compreensão manifestada pelos alunos. Para Maltempi e Valente (2000), muitos dos 

alunos chegam à faculdade com dificuldades no exercício do raciocínio lógico, e 

explicam que isso provavelmente aconteça por virem de um sistema educacional que 

requer deles a memorização de conteúdos, o que não promove desenvolvimento do 

estudante em aspectos relacionados a autonomia, criticidade e criatividade. 

Em razão das dificuldades encontradas pelos alunos na disciplina de Lógica de 

Programação, muitos acabam não concluindo os cursos e comumente associam a 

lógica às dificuldades que possuem em aprender matemática desde os anos iniciais. 

Nesse sentido, investigar o uso de recursos integrados à tecnologia enquanto 

possibilidade de auxílio ao professor na mediação do processo de aprendizagem 

significativo torna-se importante, pois estes recursos podem auxiliar os alunos a 

construírem novas percepções sobre o ensino da Lógica de Programação e, assim, 

aprenderem. 

Um dos recursos utilizados para a construção de sentidos significativos pelos 

alunos em seu processo de aprendizagem são as atividades que integram ludicidade 

aos conteúdos. No caso da Lógica de Programação tem se destacado a ferramenta 
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lúdica Scratch, como proposta que pode despertar o interesse dos alunos (ARAÚJO, 

2016; INÁCIO, 2016). 

À vista do exposto emerge o seguinte questionamento: Uma proposta de 

intervenção com uso do Scratch pode promover a aprendizagem de alunos com 

dificuldades na aplicação da Lógica de Programação? 

 

1.1 Objetivo geral 

 

Analisar o uso da ferramenta lúdica digital Scratch para a aprendizagem da 

Lógica de Programação em alunos de cursos técnicos da área da Computação. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

• Verificar a aplicabilidade do Scratch como ferramenta lúdica digital para 

promoção do aprendizado da Lógica de Programação, com alunos de 

cursos técnicos da área da Computação; 

• Conhecer, após aplicação do Scratch, as percepções dos alunos sobre a 

aprendizagem da Lógica de Programação, por meio do uso desta 

ferramenta. 

 

1.3 Estruturação do trabalho 

 

Este trabalho está organizado em cinco seções. A primeira seção apresenta o 

tema, discorre sobre o setor de TI que passa por uma expansão e requer grande 

demanda por profissionais que possam desenvolver estas tecnologias. Aborda, ainda, 

sobre a importância de se incentivar o ensino da Lógica de Programação, para formar 

futuros programadores que possam atender a essa demanda. 

A segunda seção trata do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e 

da construção do conhecimento em Piaget. Insere o tema “Lógica de Programação e 

a importância de aprender a programar no século XXI” e traz, também, o uso de jogos 

como um beneficiador no processo de ensino-aprendizagem. Para finalizar a seção é 

apresentada a linguagem Scratch, utilizada nesta pesquisa para o ensino da Lógica 

de Programação. 
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A terceira seção descreve o levantamento de pesquisas sobre o uso de jogos 

digitais para o ensino da Lógica de Programação, realizado na base de dados de teses 

e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), com o 

intuito de identificar e selecionar as produções acadêmicas sobre o tema. 

Na quarta seção são explicitados os métodos utilizados para a realização da 

pesquisa. São apresentados, também, os participantes e os procedimentos para 

coleta e análise dos dados. 

A quinta seção traz a análise dos resultados da pesquisa de campo, realizada 

nas seguintes etapas: pesquisa de estudos científicos; avaliação diagnóstica; 

aplicação do projeto, que foi dividido em oito encontros; avaliação diagnóstica final; e 

aplicação do questionário após a realização do projeto “Lógica de Programação com 

Scratch”, a fim de conhecer as percepções dos alunos sobre o uso da ferramenta 

Scratch. 

O trabalho se encerra com a apresentação de considerações sobre a 

necessidade de se refletir sobre a forma de ensinar a Lógica de Programação. 
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2 O CONHECIMENTO DA LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO POR MEIO DE JOGOS E 

TECNOLOGIA 

 

A construção do conhecimento, considerado pela perspectiva piagetiana, 

implica num processo interativo e ativo do indivíduo, no qual vários aspectos 

articulam-se (PIAGET, 1975). Neste contexto do qual a aprendizagem faz parte, 

sentir-se desafiado por algo pode ser um propulsor da atividade do indivíduo, 

sobretudo quando alguns conteúdos são considerados pelos alunos como difíceis. 

Conteúdos importantes para a atualidade tecnológica, embora considerados 

como difíceis para muitos, são aqueles relacionados à Lógica de Programação, 

necessários para a promoção de indivíduos com pensamentos autônomos e flexíveis, 

a fim de poderem aprender a programar. 

Uma estratégia muito útil para trabalhar conteúdos da Lógica de Programação 

de modo significativo são os recursos lúdicos integrados às tecnologias (VALENTE, 

1998). 

Para tratar dessas ideias, organizou-se esta seção, inicialmente, apresentando 

a definição de construção do conhecimento em Piaget e os tipos de conhecimento por 

ele descritos. A seguir, aborda-se o conhecimento lógico-matemático, a Lógica de 

Programação e o uso de jogos que integram tecnologia para aprender a programar de 

modo significativo. 

 

2.1 A construção do conhecimento lógico-matemático 

 

O conhecimento não é inato do indivíduo, nem resultado apenas de 

experiências vivenciadas, mas constitui-se da interação entre indivíduo e objeto, mais 

especificamente da ação do indivíduo sobre o objeto de conhecimento. 

Para explicar melhor essa ideia, Piaget (1975) considera que o conhecimento 

é uma construção que deve ser realizada pelo indivíduo de forma ativa. Por isso, para 

o autor, “conhecer não consiste, com efeito, em copiar o real, mas em agir sobre ele 

e transformá-lo” (PIAGET, 1973, p. 15), dentro de um sistema de interações. 

Ao tratar da construção do conhecimento em Piaget, os autores Becker e 

Franco (1999, p. 7) explicam que “o conhecimento se constitui na medida em que ele 

se desfaz – ele não é coisa, mercadoria, mas relação criada pela ação humana”.  
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Outro ponto destacado por Piaget (1975) é que o conhecimento, além de ser 

um processo construtivo, é também evolutivo, ou seja, não se trata simplesmente de 

adicionar novos elementos como algo cumulativo, mas este é consequência de 

reorganizações consecutivas que o indivíduo realiza continuamente. 

Piaget (1975) identifica, nesta construção humana, três tipos de conhecimento, 

sendo eles: social, físico e lógico-matemático. 

O conhecimento social é construído pela criança em interação com a cultura, 

mas transformado por ela. Ou seja, as crianças desenvolvem ideias ou explicações 

em relação à realidade. Denegri (1998, p. 45) explica que: 

 

[...] a criança constrói uma representação da organização social a partir dos 
elementos que são proporcionados pelos adultos, os meios de comunicação 
de massa, as conversas, as informações que recebe na escola e suas 
próprias observações. No entanto, ainda que esteja imersa no mundo social 
desde que nasce, sua experiência é peculiar e distinta do adulto. Em primeiro 
lugar, trata-se de uma experiência muito mais reduzida que a do adulto, e, 
além disso, fragmentada. Há muitas coisas e lugares aos quais não têm 
acesso, não participa da vida política e – ainda que esteja submetida a 
múltiplas restrições por parte dos adultos – ignora os deveres e direitos e 
como é exercida a coação e a participação social. Por outro lado, a 
insuficiência de seus instrumentos intelectuais ainda em desenvolvimento, a 
impedem de organizar as informações que recebe e articulá-las em um 
sistema coerente. Assim, chega a conformar conceitualizações próprias ou 
teorias implícitas que são divergentes das adultas e que, curiosamente, 
mostram grande semelhança entre crianças de diferentes países e meios 
sociais. 

 

Com relação ao conhecimento físico, pode-se defini-lo de modo simples, como 

aquele que se refere às propriedades do objeto, construído mediante experiência 

direta que o sujeito retira dos objetos, por descoberta e estruturado com base na 

“abstração das propriedades observáveis que são inerentes aos objetos” (ASSIS, 

2003, p. 78). Como exemplo, pode-se citar o conhecimento de cor, forma, textura, 

gosto, odor, entre outros. 

No caso do conhecimento lógico-matemático, Piaget (1978) define-o como uma 

construção, fruto da atividade intelectual da criança sobre o mundo e de suas ações 

sobre os objetos. Ou seja, esse conhecimento resulta das relações que o indivíduo 

estabelece com ou entre os objetos, ao agir sobre eles, e isso implica em refletir, 

concluir, interpretar, etc. Saravali e Guimarães (2010), valendo-se dos estudos de 

Piaget, explicam que:  
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O conhecimento lógico-matemático é aquele estruturado a partir da 
“abstração reflexionante” que tem origem nas coordenações internas 
realizadas a partir das ações que os indivíduos exercem sobre os objetos. 
Por meio da abstração reflexionante são criadas e introduzidas relações entre 
os objetos, através, por exemplo, de comparação e de quantificação. 
(SARAVALI; GUIMARÃES, 2010, p. 1). 

 

Rosa (2009, p. 804) assevera que o conhecimento lógico-matemático é: 

 

[...] uma construção que resulta da ação mental da criança sobre o mundo, 
construído a partir de relações que a criança elabora na sua atividade de pensar 
o mundo, e também das ações sobre os objetos. Portanto, ela não pode ser 
ensinada por repetição ou verbalização, a mente não é uma tábula rasa. 

 

Com base na perspectiva piagetiana, Macedo (2005), ao se referir ao 

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, explica que esse raciocínio é 

construído com base em situações-problemas, que conduzam o aluno a compreender 

e desenvolver competências. Nesse sentido, aprender a resolver problemas é uma 

competência que necessita de diversas habilidades, tais como: calcular, ler, interpretar 

e tomar decisões.  

Como exemplos do conhecimento físico e lógico-matemático, Kamii e Devries 

(1991, p. 32-33) destacam: 

 

O fato de que uma bola rola em uma rampa, que uma certa combinação de 
materiais produz cristais e que certos objetos flutuam na água é um exemplo 
de conhecimento físico. A fonte do conhecimento físico está, portanto, 
principalmente no objeto, ou seja, na forma com que o objeto proporciona ao 
sujeito oportunidades para observação. O conhecimento lógico-matemático, 
por outro lado, consiste nas relações que o sujeito cria e introduz nos, ou 
entre objetos. Um exemplo de conhecimento lógico-matemático é o fato de 
que, no exercício de inclusão da classe, existem mais cubos que cubos azuis. 
[os cubos] não estão organizados dentro da classe de “todos os cubos” 
compostos das subclasses “cubos amarelos” e “cubos azuis” até que a 
criança crie essa organização hierárquica e introduza-a entre os objetos. 

 

Neste contexto de construção e interação, a criança vai se apropriando da 

realidade à medida que constrói estes diferentes tipos de conhecimento. 

 

2.2 A construção do conhecimento e a Lógica de Programação 

 

Aprender a programar no século XXI é tão importante quanto foi aprender a ler 

e escrever no século passado. Em um de seus discursos, o ex-presidente dos EUA, 
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incentivando o ensino de Ciências da Computação para todos e a importância de 

programar desde cedo, citou a seguinte frase: “Não apenas compre um videogame, 

faça um. Não apenas faça download do último aplicativo, ajude a desenvolvê-lo. Não 

apenas jogue no seu celular, programe!” (OBAMA, 2013). 

 

O nível de sofisticação e complexidade dos aparelhos eletrônicos que 
preenchem nossa rotina diária (smartphones, computadores portáteis, 
tablets, browsers, entre outros) facilmente assusta até a mente mais curiosa. 
Acredita-se, então, que oferecer à criança ou jovem um caminho de dois 
sentidos entre eles e a tecnologia certamente permitirá que a próxima 
geração se aproxime da raiz dos princípios científicos por detrás de cada 
programa, aplicação ou jogo. (COSTA; PESSÔA; GOMES, 2017, p. 271). 

 

O ensino e a aprendizagem da Lógica de Programação são de grande 

importância para a sociedade atual, que busca sujeitos com pensamentos criativos, 

flexíveis e que saibam resolver problemas. 

Nessa linha de pensamento, Prado e Costa (2016, p. 905) destacam que: 

 

Na atividade de programação o sujeito faz a descrição da solução do 
problema, por meio dos comandos da linguagem computacional. Nessa 
descrição, o sujeito aplica o conhecimento formal e/ou intuitivo, relacionando 
conceitos e estratégias pertinentes ao problema e ao contexto computacional. 

 

Ensinar e incentivar os jovens a aprender programação é essencial para 

atender as grandes demandas da sociedade atual por recursos tecnológicos, que 

abrem um amplo campo para os profissionais da área da Computação. Os 

programadores são profissionais necessários para atuar no desenvolvimento de 

softwares, que irão atender os diferentes segmentos da sociedade. 

O desenvolvimento do pensamento computacional, desde cedo, é de extrema 

importância para que, no futuro, existam cidadãos capazes de desenvolver as 

tecnologias digitais utilizadas na sociedade moderna. Costa, Pessôa e Gomes (2017) 

mencionam que estudantes, quando instigados a resolver um problema, procuram 

estratégias que permitam utilizar a criatividade para encontrar diferentes caminhos 

para resolver um problema, desenvolvendo, assim, o pensamento computacional. 

Para Forbellone e Eberspächer (2005, p. 3), o objetivo fundamental relativo ao 

estudo da Lógica de Programação refere-se à “construção de algoritmos coerentes e 

válidos [...]. Um algoritmo pode ser definido como uma sequência de passos que visam 

a atingir um objetivo bem definido.” A lógica estuda a ordenação do pensamento e do 
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raciocínio lógico e pode ser vista como a “arte de pensar” e de correção do 

pensamento continuamente.  

Nessa perspectiva, Souza (2016) explica que, nos cursos da área da 

Computação, é comum iniciar os estudos de programação de computadores em uma 

disciplina introdutória, na qual são passados os conceitos básicos, tais como: tipos de 

dados, variáveis e constantes, sintaxes dos comandos de entrada e saída, operadores 

aritméticos, relacionais e lógicos, estruturas sequenciais, de decisão e repetição. Essa 

disciplina é responsável pelos primeiros passos no ensino da Lógica de Programação. 

Valente (2005, p. 48), ao tratar da construção do conhecimento em Piaget e ao 

relacioná-lo à atividade de Lógica de Programação, considera que este conhecimento 

possibilita um processo de reflexão em vários níveis: 

 

A explicação sobre como se dá a construção de conhecimento por intermédio 
da programação não faz referência à reflexão e nem à depuração. No 
entanto, é justamente a reflexão que surge no confronto dos resultados 
obtidos com a idéia original que leva o aprendiz a rever seus conceitos, 
depurando-os ou construindo novos conhecimentos. Esses novos 
conhecimentos geram novas descrições e, portanto, novas execuções, novas 
reflexões [...]. 

 

Com isto, tem-se a ideia da programação enquanto ciclos, como mostra, a 

seguir, a Figura 1. 

 

 Figura 1 - Ciclo de ações que acontecem na interação 
aprendiz-computador na situação de programação 

 

 
 Fonte: Valente (2005, p. 54). 
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A ideia do ciclo de ações na interação aprendiz-computador foi apresentada 

pela primeira vez por Valente, em 1993, no texto “Por quê o computador na 

Educação”, capítulo do livro Computadores e Conhecimento: repensando a educação 

(VALENTE, 1998). 

 

O ciclo explicita as ações de descrição, execução, reflexão e depuração, de 
forma que tem sido identificado como ciclo descrição-execução-reflexão-
depuração. Ele foi bastante útil para entender as características que os 
softwares oferecem para auxiliar o processo de construção do conhecimento. 
(VALENTE, 2005, p. 50). 

 

A primeira ação descrita no ciclo de Valente (1998) é a “Descrição”, que implica 

a resolução de um problema. Ao programar o estudante fará um algoritmo, ou seja, a 

descrição dos passos necessários para solucionar a situação problema, dando as 

instruções para o computador. 

A segunda ação do ciclo trata-se da “Execução”, na qual o computador irá 

executar a programação desenvolvida pelo estudante. 

Na terceira ação encontra-se a “Reflexão”, em que o resultado da programação 

realizada exigirá uma reflexão do aluno, a fim de verificar se o problema foi resolvido. 

E caso não tenha chegado ao resultado esperado, exigirá do aluno um replanejamento 

de suas ações, ou seja, terá que rever os passos do seu algoritmo. “Esse processo 

de reflexão pode produzir diversos níveis de abstração, os quais, de acordo com 

Piaget (PIAGET, 1977; MANTOAN, 1991), provocará alterações na estrutura mental 

do aluno.” (VALENTE, 1998, p. 41). 

Para explicar a “Depuração”, última etapa do ciclo idealizado por Valente 

(1998), é preciso retomar a etapa anterior: 

 

O processo de refletir sobre o resultado de um programa de computador pode 
acarretar uma das seguintes ações alternativas: ou o aluno não modifica o 
seu procedimento porque as suas ideias iniciais sobre a resolução daquele 
problema correspondem aos resultados apresentados pelo computador, e, 
então o problema está resolvido; ou depura o procedimento quando o 
resultado é diferente da sua intenção original. (VALENTE, 1998, p. 42). 

 

Essa depuração pode envolver o planejamento de novas estratégias para 

resolver o problema ou ainda algum conceito da linguagem de programação que está 

sendo utilizada para programar. 
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2.3 Jogos e tecnologia para o ensino da Lógica de Programação 

 

A importância do jogo para o desenvolvimento do indivíduo é considerado por 

vários autores, entre eles Piaget (1970; 1998). No caso da escola e do processo de 

ensino e aprendizagem, Macedo, Petty e Passos (2007) e Macedo (2009) destacam 

que o jogo é instigador e complexo, mas eficaz quando cria situações de aprendizagens 

significativas na perspectiva do aluno. Além disso, o jogo possibilita ao jogador pensar 

estratégias, realizar antecipações, refletir sobre o que é observável do seu ponto de 

vista e coordenar possibilidades mediante ações do outro jogador. 

Brenelli (1996, p. 36) destaca que “no processo de intervenção por meio de 

jogos, o sujeito tem oportunidade de constatar os erros ou lacunas, favorecendo a 

tomada de consciência que é necessária para a construção de novas estratégias”. 

Ramos (2013, p. 22) destaca a importância do jogo para o desenvolvimento 

humano, asseverando que: 

 

Os jogos cognitivos permitem a estimulação e a realização de exercícios que 
têm o potencial de modificar a organização estrutural e funcional do cérebro, 
o que resulta no melhor desempenho dos jogadores em algumas tarefas que 
exigem habilidades cognitivas, destacando nesse trabalho o processo de 
aprendizagem. 

 

Figueiredo, Carvalho e Milani (2017) salientam que é importante discutir sobre 

o uso de jogos integrados às tecnologias digitais nas metodologias de ensino-

aprendizagem. 

 

Os jogos digitais – como tema ou objeto de estudo – têm um papel importante 
na aprendizagem, pois a escola deve repensar quem são os seus alunos de 
hoje. Estes estão inseridos em um contexto tecnológico de rápidas mudanças 
nas formas de produção do conhecimento científico e de acesso a esse 
conhecimento, e isso se torna um desafio para a escola. (FIGUEIREDO; 
CARVALHO; MILANI, 2017, p. 247). 

 

Para Rosado (2006), o desenvolvimento tecnológico altera a rotina, assim como 

as ações e formas de pensamento do ser humano. Neste caso, os jogos eletrônicos 

integrados à educação auxiliam os alunos a adaptarem-se às mudanças tecnológicas, 

solicitando que tenham conhecimento para lidarem com o desenvolvimento de 

capacidades intelectuais relacionadas a criatividade, iniciativa, capacidades afetivas: 

autoconfiança, interesse, entre outros (ROSADO, 2006). 
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Mendes (2006, p. 12) ainda pondera sobre as tecnologias:  

 

Com a invenção de máquinas interativas como os computadores pessoais, 
uma grande variedade de games tomou força. Tais games são produzidos 
com base em novas tecnologias que os deixam com imagens gráficas muito 
bem detalhadas, personagens cada vez mais concretos e sons com 
qualidade invejável. Como é possível observar, todas as máquinas e todos 
os softwares com base em tecnologia de silício estão cada vez mais 
integrados ao mundo e a nós. 

 

A esse respeito, Cabral (2004) coloca os jogos eletrônicos como importantes 

em vários aspectos da aprendizagem e desenvolvimento humano, entre eles o 

exercício dos aspectos afetivos, possibilitando a expressão de impulsos muitas vezes 

agressivos e violentos. Ainda destaca que os jogos eletrônicos não são apenas 

passatempo, mas promovem a oportunidade de socialização levando o jogador para 

diversas experiências que, mesmo sendo virtuais, possibilitam uma vivência real. 

Ramos (2013, p. 20) reporta que “O trabalho pedagógico a partir dos jogos 

contribui para que o exercício e o desenvolvimento dos aspectos cognitivos se tornem 

mais lúdico e prazeroso”. 

Modesto e Rúbio (2014), por sua vez, ressaltam que: 

 

Alguns educadores têm dificuldade em perceber a importância da ludicidade 
no processo de ensino e aprendizagem. Porém profissionais da educação 
comprometidos com a qualidade de sua prática pedagógica, reconhecem a 
importância do lúdico como veículo para o desenvolvimento social, intelectual 
e emocional de seus alunos. Para entender o universo da ludicidade é 
necessário compreender que ele envolve os jogos, os brinquedos e as 
brincadeiras. 

 

Ramos e Anastácio (2018) ponderam que, em relação aos aspectos cognitivos, 

os jogos eletrônicos promovem o estímulo do pensamento flexível e alto nível de 

concentração. Kenski e Aguerre (2003) também destacam que muitos jogadores, 

durante um jogo digital, são levados a um estado de concentração denominado flow, 

e que pode ser comparado à experiência de alta performance dos esportistas e 

monges enquanto meditam. Nesta experiência, a noção de tempo e espaço quase 

desaparece. Isto explica o fato de muitos jogadores ficarem horas e até dias em jogos 

eletrônicos. 

Desse modo, compreende-se que as ferramentas lúdicas são de extrema 

importância em todas as áreas educacionais, e também se destacam no ensino da 
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Lógica de Programação, uma vez que possibilitam o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas de modo significativo. 

A próxima seção traz um estudo bibliométrico, com o propósito de identificar 

quais recursos digitais estão sendo utilizados para o ensino da Lógica de 

Programação. 
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3 LEVANTAMENTO DE PESQUISAS SOBRE O USO DE JOGOS DIGITAIS PARA 

O ENSINO DA LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

 

Para verificar os estudos sobre o ensino da Lógica de Programação, realizou-

se levantamento bibliométrico, no qual os registros de dados foram anotados em uma 

planilha do Excel, de acordo com as orientações de Hayashi e Hayashi (2011), sendo 

adaptada às necessidades de registro da pesquisa. Os bancos de dados de teses e 

dissertações da CAPES e da BDTD – desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) – foram utilizados com o intuito de 

investigar publicações de dissertações e teses sobre o ensino da Lógica de 

Programação, na Educação Básica e em cursos da área da Computação, seja de nível 

técnico seja superior. 

Nessa etapa, com o intuito de verificar o uso de recursos digitais, por meio de 

ferramentas lúdicas no ensino da Lógica de Programação, buscou-se trabalhos 

relacionados com os descritores: Lógica de Programação, Ensino, Jogos Digitais e 

Piaget (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Descritores utilizados na pesquisa realizada na Base de 
Dados da CAPES e BDTD 

 

Termos da busca 
Total de trabalhos 

encontrados 

“lógica de programação” 66 

“lógica de programação” AND ensino 51 

“lógica de programação” AND jogos 24 

“lógica de programação” AND Piaget 29 

“lógica de programação” AND ensino AND Piaget 22 

“lógica de programação” AND jogos AND Piaget 5 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Ao todo foram localizados 197 trabalhos, somando as duas bases de dados 

pesquisadas. Desse total, subdivide-se nas seguintes combinações de descritores: 

“lógica de programação”, a qual resultou em 66 trabalhos; “lógica de programação” 

AND ensino, que trouxe 51 trabalhos; “lógica de programação” AND jogos, resultou 

em 24 trabalhos; lógica de programação AND Piaget, trouxe como resultado 29 

trabalhos; lógica de programação AND ensino AND Piaget, resultou em 22 trabalhos 

e, por último, lógica de programação AND jogos AND Piaget, a qual trouxe como 

resultado 5 trabalhos. 
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3.1 Levantamento dos estudos que abordam o ensino da Lógica de 

Programação 

 

A pesquisa realizada trouxe informações importantes para esta pesquisa, tendo 

como resultado a escolha da ferramenta lúdica digital Scratch, a ser utilizada na 

aplicação deste projeto.  

O Quadro 2, a seguir, relaciona as 95 palavras-chave que aparecem nos 

trabalhos localizados na pesquisa realizada nas bases de dados da CAPES e BDTD. 

 

Quadro 2 - Palavras-chave presentes nos 37 trabalhos encontrados 
na pesquisa 

 

Palavras-chave Quantidade 

Algoritmos 6 

Ambientes Educacionais Informatizados 1 

App Inventor 1 

Aprendizagem 3 

Aprendizagem Baseada em Casos 1 

Aprendizagem Baseada em Jogos 1 

Aprendizagem de Programação 1 

Aprendizagem Significativa 1 

Autoavaliação 1 

Autorregulação da Aprendizagem 1 

Avaliação de Aprendizagem 1 

Avaliação Empírica 1 

Avaliação por Pares 1 

Blockly 1 

Ciência 1 

Ciência da Computação 1 

Computação 1 

Construção do Conhecimento 1 

Construcionismo 2 

Construtivismo 2 

Criatividade 1 

Cultura Digital 1 

Educação 1 

Educação Básica 1 

Ensino Auxiliado por Computador  1 

Ensino de Física 1 

Ensino de Linguagem de Programação 1 
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Ensino de Matemática 2 

Ensino de Programação 1 

Ensino de Programação de Computadores 2 

Ensino e Aprendizagem Lógica de Programação 1 

Ensino Fundamental 1 

Ensino-Aprendizagem 1 

Estudo e Ensino  1 

Etoys 2 

Ferramenta 1 

Filosofia LOGO 1 

Física 1 

Fluência Digital 1 

Framework 1 

FUNSoftWare RCX2 1 

Gamificação 1 

Hibridismo Tecnológico 1 

Informática na Educação 1 

Inovações Educacionais 1 

Inteligência Artificial 1 

Interdisciplinaridade 1 

Jogo Quarto 1 

Jogos 1 

Jogos Didáticos 1 

Jogos Digitais 1 

Jogos Educacionais 1 

Jogos Educativos 1 

Jogos Eletrônicos 1 

Jogos Sérios 1 

Laboratório Remoto de Robótica 1 

LEGO 1 

Linguagem de Programação  1 

Literacia Digital 1 

Lógica 1 

Lógica de Programação 9 

Lúdico 1 

Matemática 1 

Metacognição 1 

Metodologia em Educação 1 

Mineração de Dados Educacionais 1 

Modalidade 1:1 1 
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Motivação 1 

Pensamento Computacional 2 

Pragmatismo 1 

Prática de Ensino  1 

Prática Pedagógica 1 

Programação 1 

Programação em Grupo CSCL 1 

Programação Introdutória 1 

Projeto de Trabalho 1 

Raciocínio Baseado em Casos 1 

Raciocínio Lógico 1 

Realidade Virtual 1 

Resolução de Problemas 1 

Robótica 3 

Robótica Educacional 2 

Robótica Pedagógica 1 

Scratch 3 

Semiótica Organizacional 1 

Simulador 1 

Simulego 1 

Sistema Tutores Inteligentes 1 

Software Educativo 1 

Squeak 1 

Tecnologia educacional 2 

Tecnologias 1 

Tecnologias Digitais 1 

Tutores Inteligentes 1 

Videogames 1 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

As palavras-chave que definiram esses trabalhos podem ser divididas em três 

grupos: Ensino e Educação, Uso de Tecnologia na Educação e Ensino da Lógica de 

Programação. 

As palavras agrupadas em Ensino e Educação foram: Aprendizagem Baseada 

em Casos, Aprendizagem Significativa, Aprendizagem, Autoavaliação, 

Autorregulação da Aprendizagem, Avaliação por Pares, Ciência, Construção do 

Conhecimento, Construcionismo, Construtivismo, Educação Básica, Educação, 

Ensino, Ensino auxiliado por Computador, Ensino de Matemática, Ensino 

Fundamental, Ensino-Aprendizagem, Estudo e Ensino, Física, Inovações 
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Educacionais, Interdisciplinaridade, Jogos Didáticos, Lúdico, Matemática, 

Metacognição, Metodologia em Educação, Motivação, Prática de Ensino, Prática 

Pedagógica, Projeto de Trabalho, Raciocínio Baseado em Casos, Resolução de 

Problemas e Semiótica Organizacional. 

Neste item, pode-se perceber que as palavras relacionam-se 

fundamentalmente com a aprendizagem. Além disso, tais palavras inferem sobre 

alguns aspectos como motivação, conteúdos (física, matemática), metodologias de 

ensino e atividade lúdica. 

Outro agrupamento possível refere-se ao uso de Tecnologia na Educação: 

Ambientes Educacionais Informatizados, Cultura Digital, Ferramenta, Gamificação, 

Hibridismo Tecnológico, Informática na Educação, Inteligência Artificial, Jogos 

Digitais, Jogos Educacionais, Jogos Educativos, Jogos Eletrônicos, Jogos Sérios, 

Literacia Digital, Mineração de Dados Educacionais, Sistema Tutores Inteligentes, 

Squeak Etoys, Tecnologia Educacional, Tecnologias, Tecnologias Digitais, 

Videogames, Fluência Digital e FUNSoftWare RCX2. 

Por fim, as palavras-chave podem ser agrupadas em Ensino da Lógica de 

Programação: Algoritmos, Lógica de Programação, Ensino de Linguagem de 

Programação, Pensamento Computacional, Ciência da Computação, Framework, 

Filosofia LOGO, Scratch, App Inventor, Blockly, Laboratório Remoto de Robótica, 

LEGO, Robótica, Robótica Educacional, Robótica Pedagógica, Simulador e Simulego. 

 

3.1.1 Trabalhos encontrados 

 

A pesquisa teve um resultado inicial com os descritores citados, nas duas bases 

de dados (CAPES e BDTD), totalizando 197 trabalhos, como mostra o Quadro 3.  

 

Quadro 3 - Total de Trabalhos Encontrados 

Trabalhos Quantidade 

Total de trabalhos encontrados 197 

Trabalhos repetidos   97 

Trabalhos fora da área pesquisada   56 

Trabalhos indisponíveis para consulta pública     7 

Total de trabalhos para tabulação   37 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Como se pode verificar no Quadro 3, foram encontrados um total de 197 

trabalhos, reunindo os dados das duas bases de dados pesquisadas, sendo 97 desses 

repetidos e 56 fora da área de interesse dessa pesquisa, ou seja não tratavam-se de 

estudos sobre o ensino da Lógica de Programação, 7 dos trabalhos, por serem mais 

antigos não foram encontrados para consulta pública, por meio da internet, restando 

37 trabalhos para este estudo. 

 

3.1.2 Trabalhos relacionados com o ensino da Lógica de Programação, por meio de 

ferramentas digitais 

 

Para atender aos requisitos da pesquisa, foram encontrados 37 trabalhos 

relacionados ao ensino da Lógica de Programação, por meio de ferramentas digitais, 

apenas um desses trabalhos não utilizou recurso digital para a pesquisa. No Quadro 

4, abaixo, segue a divisão dos trabalhos por ano de publicação. 

 

Quadro 4 - Total de trabalhos encontrados, 
separados por ano de publicação 

 

Ano de Publicação Quantidade de Trabalhos 

1989 1 

1990 1 

1991 1 

1992 1 

1999 3 

2000 1 

2006 1 

2007 1 

2008 2 

2010 1 

2011 2 

2012 1 

2013 1 

2014 6 

2015 5 

2016 8 

2017 1 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Quanto ao nível da pesquisa, como expressa o Gráfico 1, foram localizadas  

4 teses e 33 dissertações, as quais tiveram a última década como o período com maior 

desenvolvimento de trabalhos relacionados ao tema, 25 dos trabalhos foram 

realizados de 2010 a 2017. 

 

 Gráfico 1 - Divisão dos trabalhos publicados por período 

 
 Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

A análise dos trabalhos encontrados trouxe um dado interessante: 22 

pesquisas fizeram uma intervenção com aplicação prática utilizando jogos ou 

ferramentas digitais para ensinar a Lógica de Programação. Entre essas 22 

intervenções, apenas uma não utilizou recurso digital. Percebe-se um grande 

interesse nas pesquisas em verificar a aplicabilidade de ferramentas digitais e a 

ludicidade na introdução da Lógica, tanto para alunos do Ensino Fundamental, como 

do Ensino Médio, Ensino Técnico ou Ensino Superior. 

 

3.1.3 Ferramentas digitais presentes nos trabalhos 

 

Na pesquisa realizada, verificou-se a existência de trabalhos envolvendo o 

desenvolvimento de Ambiente Gamificado, Framework, Jogo e Software. Assim como 

o uso de ferramentas digitais disponíveis no mercado: Alice, App Inventor, Blocky, 

Etoys, Lego, Linguagem Logo, Raptor, Scratch, Visual G, a Robótica e o website 

learn.code.org. 

 

de 1989 a 1989
3%

de 1990 a 
1999
16%

de 2000 a 2009
13%de 2010 a 2017

68%

de 1989 a 1989

de 1990 a 1999

de 2000 a 2009

de 2010 a 2017
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Quadro 5 - Total de trabalhos encontrados, separados por recurso 
digital utilizado 

 

Recurso digital 
Quantidade de 

Trabalhos 

Blocky e App Inventor 1 

Desenvolvimento de Ambiente Gamificado 1 

Desenvolvimento de Framework 1 

Desenvolvimento de Jogo 2 

Desenvolvimento de Software 13 

Etoys 1 

Linguagem Logo 4 

Linguagem Scratch 4 

Linguagem Scratch e Alice 1 

Linguagem Scratch, Visual G e Lego 1 

Linguagem Scratch e Raptor 1 

Robótica 5 

Website learn.code.org 1 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Ao analisar o material de pesquisa identificou-se, conforme o Quadro 5, o uso 

de 10 diferentes ferramentas digitais nos 37 trabalhos, distribuídas em jogos, 

linguagens de programação e website, destinados ao ensino da Lógica de 

Programação. Alguns trabalhos relatam o uso de mais de uma ferramenta.  

Também encontrou-se trabalhos que relatam o desenvolvimento de softwares 

específicos para a aplicação daquela pesquisa, num total de 18 nessa situação. 

Observou-se que, entre os recursos digitais, destacou-se a linguagem Scratch, 

a qual apareceu em 7 dos 18 trabalhos que utilizaram em suas pesquisas ferramentas 

digitais disponíveis no mercado. 

 
Quadro 6 - Linguagens, Softwares e Websites disponíveis no 

mercado, que foram utilizados nos trabalhos 
encontrados 

 

Linguagens, Softwares e Websites Quantidade 

Alice 1 

App Inventor 1 

Blocky 1 

Etoys 1 

Linguagem Logo 4 

Linguagem Scratch 7 
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Raptor 1 

Robótica 5 

Visual G 1 

Website learn.code.org 1 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Pode-se observar (Quadro 6), que entre os 18 trabalhos que utilizaram 

linguagens, softwares e websites disponíveis no mercado e de fácil acesso por meio 

da internet, 7 deles utilizaram como recurso digital para o ensino da Lógica de 

Programação a linguagem Scratch. 

 

3.1.4 Divisão dos trabalhos por área de estudo e região do país 

 

 Os trabalhos que atenderam aos requisitos desta pesquisa podem ser 

agrupados em seis áreas de estudo: Design, Educação e Ensino, Engenharia, 

Informática e Computação, Informática na Educação e Psicologia (Gráfico 2). 

 

 Gráfico 2 - Trabalhos agrupados por área de estudo 

 
 Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Essas áreas de estudo fazem parte dos Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu de instituições do país que se apresentam divididos em quatro dependências 

administrativas (Quadro 7), sendo 1 Comunitária, 3 Estaduais, 19 Federais, 13 

Privadas e 1 Programa é Internacional, da Universidade de Coimbra. 
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Quadro 7 - Instituições pesquisadoras divididas em 
dependências administrativas 

 

Instituições Pesquisadoras Quantidade 

Comunitária 1 

Estadual 3 

Federal 19 

Privada 13 

Internacional 1 

Total 37 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

A pesquisa também apontou que a região do país (Gráfico 3) onde está sendo 

realizada a maior parte dos estudos sobre Lógica de Programação, utilizando recursos 

digitais, é a região Sul, com 17 trabalhos; em seguida está a região Sudeste, com 11 

trabalhos; a região Nordeste produziu 7 trabalhos; e na região Norte, apenas 1 

trabalho sobre o tema; e 1 trabalho Internacional. 

 

 Gráfico 3 - Divisão dos trabalhos por regiões do Brasil 

 
 Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

O Gráfico 3, acima, mostra a concentração dos trabalhos localizados nas 

regiões Sul e Sudeste do país, as quais somam um total de 80% dos estudos. 

Com base nos estudos encontrados identificou-se o jogo/ferramenta lúdica 

Scratch – objeto de estudo da presente pesquisa – o qual será apresentado a seguir. 
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3.1.5 Resultados do levantamento de pesquisas 

 

 A pesquisa realizada teve como objetivo verificar quais os recursos digitais que 

estão sendo utilizados para o ensino da Lógica de Programação, por meio de 

ferramentas lúdicas. Os resultados foram importantes para o desenvolvimento deste 

trabalho, pois permitiram relacionar os autores/pesquisadores que compuseram o 

embasamento teórico para as discussões aqui presentes e também possibilitaram a 

escolha da ferramenta lúdica digital que foi utilizada na intervenção proposta nesta 

pesquisa, ou seja, a linguagem Scratch, ferramenta que mais apareceu nos trabalhos 

encontrados. 

Dos 7 trabalhos encontrados que utilizaram a linguagem Scratch, 5 vieram das 

combinações de descritores “lógica de programação” e 2 vieram da combinação 

“lógica de programação AND Piaget”, todos os trabalhos foram encontrados na base 

de dados da Capes. O Quadro 8, a seguir, traz uma síntese dos dados dessas 7 

pesquisas. 

 

Quadro 8 - Relação dos trabalhos encontrados que utilizaram a linguagem Scratch 

Título do Trabalho Autor/ 

Pesquisador 

Cidade de 
realização da 

pesquisa 

Área de 
Conhecimento 

Ferramenta 
utilizada 

Uma investigação do 
uso da ferramenta 
Scratch para o ensino 
de Lógica de 
Programação no Ensino 
Médio 

Renanh 
Gonçalves de 
Araújo 

Fortaleza-CE Informática Scratch 

 

Ensino de Algoritmo e 
Lógica de Programação: 
Modelo Construtivista 
auxiliado pelo Scratch 

Flamarion Assis 
Jeronimo Inácio 

Uberaba-MG Educação Scratch 

O uso da Lógica de 
Programação para a 
Educação Matemática 
no Ensino Médio: 
experiências com o 
Scratch 

Samantha Pinto 
da Silva 

Pelotas-RS Ensino Scratch 

A construção do 
conhecimento de 
Algoritmos no contexto 
do Hibridismo 
Tecnológico: Análise da 
prática pedagógica 
aplicada no IFRS 

Fabricia Py 
Tortelli Noronha 

Canoas-RS Educação Lego, 
Scratch e 
VisualG.  
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As potencialidades do 
uso do software Scratch 
para a construção da 
literacia digital 

Ramon dos 
Santos 
Lummertz 

Canoas-RS Ensino Scratch 

Usando o Scratch para 
potencializar o 
pensamento criativo em 
crianças do ensino 
fundamental 

Amilton Rodrigo 
de Quadros 
Martins 

Passo Fundo-
RS 

Educação Scratch 

Sistematização da 
aprendizagem de 
programação em grupo 

Thaís Helena 
Chaves de 
Castro 

Rio de 
Janeiro-RJ 

Informática Raptor e 
Scratch  

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Vale destacar que, dos trabalhos indicados no Quadro 8, 4 vieram da região 

Sul do Brasil. As 7 pesquisas indicadas correspondem ao período de 2011 a 2016, e 

5 delas foram realizadas no ano de 2016. A maior parte das pesquisas foram 

realizadas em projetos desenvolvidos em instituições privadas do país, num total de 5 

dos 7 trabalhos descritos.  

O resultado da busca na qual a ferramenta Scratch aparece em 7 trabalhos, em 

todos eles foram realizadas aplicações práticas com alunos do Ensino Fundamental, 

Ensino Médio, Ensino Técnico Integrado ao Médio e no Ensino Superior, conforme 

mostra o Quadro 9, a seguir. 

 
Quadro 9 - Aplicação dos trabalhos por segmentos do ensino 

Segmentos do Ensino Quantidade 

Ensino Fundamental 2 

Ensino Médio 1 

Ensino Médio Integrado ao Técnico 1 

Ensino Superior 3 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
 

Na sequência, elaborou-se um breve resumo de cada um dos 7 trabalhos, a fim 

de demonstrar como utilizaram a linguagem Scratch, como ferramenta de apoio ao 

ensino. 

O trabalho intitulado Uma Investigação do Uso da Ferramenta SCRATCH para 

o Ensino de Lógica de Programação no Ensino Médio, de Araújo (2016), traz uma 

experiência realizada no ensino da Lógica de Programação, em um curso de Ensino 

Médio Integrado ao Técnico em Informática – mesmo segmento de ensino investigado 
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na presente pesquisa –, com o principal objetivo de investigar o impacto do uso da 

ferramenta Scracht na aprendizagem da disciplina de Lógica de Programação. 

A pesquisa intitulada Ensino de algoritmo e lógica de programação: modelo 

construtivista auxiliado pelo ‘scratch’, realizada por Inácio (2016), descreve um estudo 

em uma instituição de Ensino Superior, no curso de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, na disciplina Algoritmo e Lógica de Programação (ALP), cujo principal 

objetivo foi: 

 

[...] realizar um estudo dos aspectos positivos e negativos das principais 
metodologias utilizadas no ensino de ALP, fazendo um comparativo com as 
metodologias de ensino utilizadas por uma instituição de ensino superior e 
pública, durante a realização da disciplina de ALP das turmas de Análise de 
Desenvolvimento de Sistemas de 2010 até 2014. Após a análise, aplicar e 
coletar os resultados da utilização de uma ferramenta computacional [...] o 
Scratch, na disciplina de ALP, da instituição, visando melhorar o aprendizado 
na disciplina. (INÁCIO, 2016, p. 18). 

 

Silva (2016) pesquisou O Uso da Lógica de Programação para a Educação 

Matemática no Ensino Médio: experiências com o SCRATCH. O trabalho foi realizado 

com uma turma da 3ª série do Ensino Médio de uma escola pública, com o intuito de 

investigar como o ensino da Lógica de Programação, por meio da linguagem Scratch, 

pode potencializar o ensino da Matemática para à resolução de problemas. O estudo 

foi alicerçado em uma perspectiva socioconstrutivista, para propiciar a mediação e 

colaboração, tendo em vista que o estudante da atualidade é um nativo digital. 

Noronha (2016) identificou como desafio a promoção de novas práticas 

pedagógicas para diminuir a evasão de alunos, assim como a reprovação na disciplina 

de Lógica de Programação. Com o estudo intitulado A construção do conhecimento de 

algoritmos no contexto do hibridismo tecnológico: análise da prática pedagógica 

aplicada no IFRS, objetivou verificar “as potencialidades e os limites da utilização das 

tecnologias analógicas (caneta e papel) e digitais (VisuAlg, Scratch e kit Lego) para a 

construção do conhecimento de algoritmos” (NORONHA, 2016, p. 13). 

Lummertz (2016), em sua pesquisa As potencialidades do uso do software 

Scratch para a construção da literacia digital, promoveu a aplicação do Scratch com 

alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, com o objetivo de “investigar as 

potencialidades do uso do software de programação Scratch na constituição de 

aspectos relacionados à Literacia Digital e ao pensamento computacional por meio da 

construção de jogos eletrônicos” (LUMMERTZ, 2016, p. 18). Os resultados indicaram 
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três pontos importantes: possibilidades quanto à Literacia Digital, potencialidades sobre 

a elaboração do Pensamento Computacional e capacidade de associar conteúdos da 

Matemática indicados nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

Martins (2012) também pesquisou o Scratch no trabalho que denominou 

Usando o ‘Scratch’ para potencializar o pensamento criativo em crianças do ensino 

fundamental. A pesquisa envolveu seis estudantes, divididos em três duplas, alunos 

do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal, utilizando a ferramenta 

Scratch com o objetivo de “investigar como se dá o comportamento de jovens 

estudantes diante do uso do computador e ambientes de programação, observando o 

despertar da criatividade a sua potencialidade” (MARTINS, 2012, p. 7).  

Com o intuito de auxiliar o processo de aprendizagem da programação em grupo, 

Castro (2011) realizou um estudo de caso em uma Universidade Federal denominado 

Sistematização da Aprendizagem de Programação em Grupo. Neste estudo, investigou 

plataformas de aprendizagem (moodle) utilizadas pelos alunos em períodos anteriores à 

pesquisa com o objetivo de analisar as interações entre os grupos on-line criados por 

diferentes turmas. Entre as ferramentas utilizadas pelos alunos, o autor identificou o 

Scratch como uma das ferramentas que possibilitou o estudo introdutório da Lógica de 

Programação, por meio de uma linguagem estruturada.  

Como foi possível notar, os estudos destacados acima mostram diferentes 

pesquisas sobre o ensino da Lógica de Programação, os quais utilizaram o Scratch 

como ferramenta de aprendizagem diferenciada, buscando novas formas de ensino 

da Lógica. 

De modo geral, os estudos de Lummertz (2016) e Silva (2016) destacaram que 

o Scratch pode ser uma ferramenta útil para o ensino da matemática, assim como da 

Lógica de Programação. A linguagem Scratch foi enfatizada nos estudos de Araújo 

(2016) e Inácio (2016), em seus aspectos afetivos motivacionais, isto porque essa 

ferramenta desperta o interesse do aluno convocando a ações ativas e interativas 

durante o ensino da Lógica de Programação. Em relação aos aspectos cognitivos, 

Martins (2012), concluiu que o uso do Scratch possibilita o estímulo do pensamento 

criativo. 

Noronha (2016) concluiu que a ferramenta Scratch, por suas possibilidades 

variadas de aplicação ao aluno, pode enriquecer a prática do professor em seus 

aspectos pedagógicos para o ensino da Lógica de Programação. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para responder aos objetivos propostos, realizou-se uma pesquisa quanti-

qualitativa e um estudo descritivo exploratório aplicado.  

Para Gil (2008), as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. 

Minayo e Minayo-Gómez (2003, p. 119) explicam que: 

 

Na medida do possível, é muito bom e importante realizar investigações cujos 
desenhos possam contemplar tanto indagações que exigem explicações 
mais amplas, que dêem conta da amplitude dos problemas, mas que também 
os possam aprofundar, sobretudo sob o ponto de vista das pessoas neles 
envolvidas. 

 

O método quantitativo foi utilizado para analisar os relatos e os resultados das 

Avaliações Diagnósticas Iniciais e Finais, que foram aplicadas para verificar o nível de 

conhecimento dos alunos, também foi realizada uma análise qualitativa por meio de 

um questionário aplicado aos estudantes participantes da pesquisa, a fim de verificar 

as suas percepções sobre o uso da ferramenta Scratch na aprendizagem da Lógica 

de Programação. 

 

4.2 Locus da pesquisa 

 

A pesquisa realizada ocorreu na Etec Prof. Mário Antônio Verza, uma Escola 

Técnica Estadual da cidade de Palmital-SP, local de trabalho da pesquisadora, que 

ministra aulas no curso Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática para 

Internet, na disciplina de Lógica de Programação.  

 

4.3 Participantes 

 

Os participantes da pesquisa são alunos da 1ª série do Ensino Técnico 

Integrado ao Médio em Informática para Internet/2017, que apresentaram dificuldades 

de aprendizagem no componente “Lógica de Programação”. 
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Para escolha dos alunos com dificuldades, observaram-se as atas de Conselho 

de Classe do 1º e 2º Semestre/2017, e também foi realizada uma avaliação 

diagnóstica, antes da intervenção, a fim de confirmar as dificuldades desses 

participantes. 

Todos os procedimentos éticos foram seguidos, entre eles passar pela 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, que gerou o CAAE 

nº 83729618.7.0000.0108. 

Após aprovação e logo no primeiro contato com os alunos, eles foram 

informados, bem como seus responsáveis, sobre o objetivo da proposta. Participaram 

da pesquisa somente os alunos que assinaram o TALE (Termo de Assentimento Livre 

e Esclarecido) e o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), assinados 

por seus responsáveis. 

 

4.4 Etapas da coleta de dados 

 

Para coletar os dados correspondentes aos objetivos da pesquisa foram 

estabelecidas quatro etapas: 

 

• Etapa 1 - Levantamento de estudos científicos, nas bases de dados CAPES 

e BDTD, com o intuito de verificar as ferramentas digitais mais utilizadas para 

o ensino da Lógica de Programação, a qual apresentou como resultado a 

ferramenta Scratch. Os resultados da pesquisa permitiram identificar, entre 

as ferramentas utilizadas no ensino da Lógica de Programação como uma 

proposta lúdica, a linguagem Scratch. Desenvolveu-se, com base nesse 

resultado, um projeto denominado “Lógica de Programação com Scratch”, o 

qual foi aplicado com alunos do Ensino Técnico Integrado ao Médio em 

Informática para Internet, de acordo com as etapas a seguir. 

• Etapa 2: Avaliação dos alunos para identificação daqueles que 

apresentavam dificuldades no conteúdo em questão. 

• Etapa 3: Aplicação da proposta de intervenção com a ferramenta Scratch 

a) Primeiro Encontro: Apresentando o Scratch 

b) Segundo Encontro: Explorando a ferramenta Scratch 

c) Terceiro Encontro: Estruturas Básicas 
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d) Quarto Encontro: Estruturas de Decisão 

e) Quinto Encontro: Estruturas de Repetição 

f) Sexto Encontro: Desenvolvimento de um jogo 

g) Sétimo Encontro: Desenvolvimento de um jogo 

h) Oitavo Encontro: Conclusão do desenvolvimento do jogo 
 

• Etapa 4: Aplicação de avaliação da aprendizagem dos alunos após a 

intervenção e do questionário para verificação de suas percepções em 

relação à experiência com a ferramenta Scratch. 

 

4.4.1 Materiais utilizados na Coleta de Dados e na Intervenção 

 

Para registro dos dados a serem analisados na presente pesquisa, utilizou-se 

os seguintes materiais: 

 

1) Avaliação da aprendizagem: Para avaliação da aprendizagem aplicou-se três 

exercícios, sendo o primeiro envolvendo os conteúdos de Tipo de Dados (Inteiro, Real, 

Texto e Lógica), o segundo sobre Operadores (Aritméticos, Relacionais e Lógicos) e 

o terceiro envolvendo algoritmos (Estrutura Básica, Estrutura de Decisão e Estrutura 

de Repetição). 

 

2) Questionário: Após a intervenção aplicou-se um questionário estruturado com 25 

questões abertas e fechadas aos alunos. O objetivo foi verificar se o aluno se lembrava 

dos conteúdos e ferramentas utilizados na aula de Lógica de Programação, e como 

foi a experiência do participante com essa disciplina. Dessa forma, pode-se observar 

as percepções dos alunos com relação às aulas de Lógica de Programação. 

Outro tópico abordado foi sobre o uso de jogos digitais. Neste tópico perguntou-

se sobre o hábito de jogar, frequência e quais tecnologias utiliza para jogar, e também 

se os participantes consideram o jogo digital relevante para a aprendizagem. As 

respostas desse grupo permitem traçar um perfil dos participantes com relação ao uso 

dos jogos digitais, o qual também é utilizado nessa pesquisa. 

E o último tópico abordou questões para verificar as percepções dos alunos 

sobre o uso da ferramenta Scratch na aprendizagem da Lógica de Programação, 

incluindo questões como: conhecia o Scratch; gostou da ferramenta; o Scratch 

contribuiu para aprendizagem da Lógica. Perguntou-se, também, se a ferramenta 
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despertou o interesse pela Lógica de Programação, assim como os pontos positivos 

e negativos do uso do Scratch e, por último, solicitou-se ao participante que 

descrevesse sua experiência com o Scratch. As questões desse grupo permitem 

avaliar a potencialidade do uso do Scratch na aprendizagem da Lógica de 

Programação, para alunos que possuem dificuldades na disciplina.  

 

3) Scratch: A linguagem Scratch foi desenvolvida em 2007, no Media Lab do MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), em um projeto coordenado por Mitchel 

Resnick, inspirado na linguagem Logo (PAPERT, 1985). 

 

O Scratch é um programa de computador no qual é possível escrever uma 
série de instruções que dirá ao computador o que deve ser feito. Com ele 
podemos criar nossas próprias histórias, jogos ou animações, e tudo isso é 
feito através de uma linguagem de programação. (VARELA, 2017, p. 7). 

 

No ensino introdutório da Lógica de Programação, a linguagem Scratch 

destaca-se como uma atividade lúdica promotora da aprendizagem. Segundo Oliveira 

et al. (2014, p. 1528), é   

 

[...] perceptível o potencial lúdico da ferramenta, pois toda a lógica e estrutura 
envolvida no Scratch assemelha-se com as linguagens de programação que 
exigem alto índice de abstração. De tal maneira que há estudos que apoiam 
seu uso em disciplinas de cursos superiores, como Algoritmos e Lógica de 
Programação. 

 

A Lógica de Programação, ensinada inicialmente por meio de uma atividade 

lúdica, como é o ambiente de desenvolvimento do Scratch, pode facilitar o 

aprendizado de iniciantes em Programação a compreenderem e interessar-se pelo 

assunto. 

Utilizar uma linguagem de programação como o Scratch proporciona ao aluno 

desfrutar do computador como uma ferramenta, tornando-o um programador que 

“ensina” o computador a resolver uma situação problema. Essa atividade proporciona 

ao aluno o desenvolvimento de diversas habilidades, as quais podem ser explicadas 

por meio das etapas do ciclo reflexivo, citado por Valente (1998) de acordo com as 

ideias de Piaget (1977), o qual envolve os processos de descrição, execução, reflexão 

e depuração. Pode-se dizer que, ao programar, o aluno faz a descrição da resolução 

de um problema passo-a-passo, dando as instruções para o computador, o qual irá 
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executar os passos programados pelo aluno no ambiente de desenvolvimento do 

Scratch. O resultado dessa execução exigirá uma reflexão do aluno, por exemplo, se 

a situação problema fosse desenhar um quadrado na tela do computador, e a forma 

geométrica não sair conforme esperado, exigirá do aluno um replanejamento, uma 

depuração de suas estratégias, para tentar resolver o problema de outra forma. 

A programação no Scratch é realizada de forma lúdica, por meio de uma 

interface gráfica, na qual se encontram os blocos de códigos coloridos de acordo com 

a sua finalidade, prontos para serem montados como em um quebra-cabeça, diferente 

das linguagens de programação como Java, linguagem C, que possuem suas 

estruturas montadas por meio de textos, o que as tornam complexa para os iniciantes 

nos estudos da Lógica de Programação. O Scratch é simples, intuitivo e divertido, e 

consegue trazer resultados satisfatórios na resolução de algoritmos, ou até mesmos 

no desenvolvimento de jogos, por meio da programação em blocos, que, segundo 

Ambrósio e Costa (2010), utiliza o paradigma da programação procedural2, assim 

como na linguagem C.  

Araújo (2016, p. 77) explica que a programação no “[...] Scratch utiliza 

programação baseada em montagem de blocos, como um quebra-cabeça que 

desenvolve tanto a parte criativa quanto a parte lógica do aluno, é educativo e não 

exige conhecimento prévio de outras linguagens de programação”. 

Valente (2016, p. 874) também discorre sobre as facilidades proporcionadas 

pelo Scratch para estudantes que estão iniciando o processo de aprendizagem da 

programação, mencionando que: 

 

[...] a programação é baseada em uma linguagem de blocos visuais, 
projetados para facilitar a manipulação da mídia por programadores novatos. 
O Scratch substitui a digitação do código por blocos, sendo que cada um 
corresponde a uma ação específica que o computador realiza. O bloco pode 
ser escolhido, arrastado e encaixado em outros blocos para a formação de 
instruções para o computador. Esses blocos facilitam o processo de 
descrição das instruções para a máquina uma vez que a sintaxe das 
instruções é definida pelo encaixe dos blocos, contribuindo para minimizar 
esse tipo de erro, que é muito comum em linguagem de programação 
baseada na codificação de comandos. 

Segundo Figueiredo, Carvalho e Milani (2017, p. 246), “Um dos diferenciais do 

Scratch em relação a outros softwares utilizados para fins educativos é que este 

                                            
2  Paradigma Procedural ou Programação Estruturada é quando a programação é realizada, por meio 

da construção de uma sequência de comandos a serem executados. 
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possibilita ao aluno criar seus próprios games, tornando-o autor em vez de apenas 

consumidor de tecnologias digitais”. 

Resnick (2012) comenta sobre a importância de incentivar a programação. Por 

ser uma ferramenta lúdica, o Scratch é indicado para a faixa etária dos 8 aos 16 anos, 

mas pode ser utilizada e trazer benefícios no ensino introdutório da Lógica de 

Programação para qualquer idade. 

Esses estudos indicam que o Scratch é uma ferramenta que permite trabalhar 

com o ensino introdutório da Lógica de Programação, por isso também sua 

importância para trabalhar com os participantes desta pesquisa, que se encontram 

nessa fase da aprendizagem. 

Rios e Cury (2016) fazem uma síntese das competências importantes para o 

século XXI, as quais podem ser desenvolvidas por meio do ensino da programação, 

utilizando a linguagem Scratch: Competências no gerenciamento de informações em 

diversas mídias; Competências de comunicação; Raciocínio crítico e pensamento 

sistemático; Identificação, formulação e resolução de problemas; Criatividade e 

curiosidade intelectual; Competências interpessoais e de colaboração; Autonomia; 

Responsabilidade e Adaptabilidade e Responsabilidade Social. 

Aprender a programar promove no aluno o desenvolvimento de habilidades de 

abstração, reflexão, planejamento, as quais irão lhe permitir ser criador de suas 

próprias ideias, esse poder de criar pode desenvolver no aluno a criatividade e o 

raciocínio lógico. Esses conhecimentos construídos por meio da programação 

poderão também ser aplicados na matemática, buscando um entendimento desse 

conteúdo, deixando de aprendê-lo de forma mecânica, apenas com repetições.  

Prado e Costa (2016) ressaltam que o Scratch é uma linguagem que pode ser 

utilizada mesmo por quem não possui nenhum conhecimento prévio. 

 

O Scratch é uma linguagem de programação, descendente da linguagem 
Logo, que também foi desenvolvida no Massachusetts Institute of Technology 
– MIT Media Lab com o objetivo de envolver as pessoas, independente da 
idade e de ter ou não conhecimento prévio de programação, a criarem suas 
histórias interativas, softwares, jogos e animação. (PRADO; COSTA, 2016, p. 
911). 
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A pesquisa realizada esteve mediada pelas tecnologias digitais, utilizando a 

ferramenta Scratch, que também foi adotado nos estudos de Prado e Costa (2016) e 

de Valente (2016). 

 

4.5 Tratamento dos dados 

 

Os dados coletados na pesquisa foram analisados de duas formas:  

a) Qualitativamente – com base nas perguntas e das respostas dos alunos no 

questionário semiestruturado, que teve como objetivo verificar as percepções dos 

alunos sobre o uso do Scratch na aprendizagem da Lógica de Programação; e  

b) Quantitativamente – baseado nas Avaliações Diagnósticas Inicial e Final, as quais 

foram utilizadas para verificar a aprendizagem dos participantes, com relação aos 

conteúdos abordados no projeto “Lógica de Programação com Scratch”. 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Neste momento do trabalho, promove-se a descrição de todo o processo de 

intervenção e resultados encontrados. 

Tomando-se por base a ideia de que a linguagem Scratch poderia auxiliar na 

construção do conhecimento dos alunos, parte-se, então, para a realização da 

proposta de intervenção. 

 

5.1 A proposta de intervenção utilizando a linguagem Scratch 

 

Iniciou-se a proposta de pesquisa com os alunos participantes, solicitando 

autorização deles e dos responsáveis. Após o aceite, definiu-se o cronograma para o 

desenvolvimento do Projeto “Lógica de Programação com Scratch”, o qual contou com 

oito encontros presenciais. 

Os participantes selecionados compreendem alunos da 1ª série do Ensino 

Técnico Integrado ao Médio em Informática para Internet/2017, de uma Escola 

Técnica Estadual da cidade de Palmital-SP, que apresentaram dificuldades de 

aprendizagem no componente “Lógica de Programação”. A turma era formada por 38 

alunos, sendo 28 do sexo masculino e 10 do sexo feminino. Para escolha dos alunos 

com dificuldades, observaram-se as atas de Conselho de Classe do 1º e 2º 

Semestre/2017 e também foi aplicada uma Avaliação Diagnóstica. Os participantes 

foram 12 alunos do curso, sendo 3 matriculados atualmente na 1ª série e 9 na  

2ª série do Ensino Técnico Integrado ao Médio em Informática para Internet no ano 

letivo de 2018, no grupo, 11 eram do sexo masculino e 1 do sexo feminino. Quanto à 

faixa etária, encontravam-se entre 15 e 17 anos, como melhor representa o Gráfico 4. 
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 Gráfico 4 - Idade dos participantes da pesquisa 

 
 Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

A proposta realizada com os alunos foi dividida em quatro etapas, descritas em 

seus resultados a seguir. 

 

5.1.1 Etapa 1 - Levantamento de estudos científicos 

 

Realizou-se uma pesquisa nas bases de dados da CAPES e BDTD com o 

intuito de verificar as ferramentas digitais mais utilizadas para o ensino da Lógica de 

Programação, a qual apresentou como resultado a ferramenta Scratch.  

 

5.1.2 Etapa 2 - Avaliação Diagnóstica Inicial 

 

Antes do início do projeto “Lógica de Programação com Scratch”, realizou-se 

uma Avaliação Diagnóstica para identificação daqueles que apresentavam 

dificuldades no conteúdo em questão, bem como verificar os conhecimentos prévios 

dos participantes, em especial sobre assuntos estudados no componente curricular 

Lógica de Programação, durante a 1ª série do Ensino Técnico Integrado ao Médio em 

Informática para Internet. 

Nessa avaliação foram contemplados os seguintes os conteúdos: Tipos de 

Dados para Variáveis e Constantes, Operadores e Algoritmos envolvendo Estruturas 

Básicas, Estruturas de Decisão e Estruturas de Repetição. Nesse contexto, os itens a 

seguir foram assim interpretados: 
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• Variáveis: espaço reservado na memória do computador para armazenar 

uma informação, que pode ser alterada de acordo com a execução do 

programa.  

• Constantes: espaço reservado na memória do computador que não se altera 

durante a execução do programa. 

• Tipos de Dados: valores que serão informados e guardados nas variáveis e 

constantes, os quais podem ser classificados em números, que se dividem 

em Tipos Inteiros e Reais; os caracteres de texto identificados como Tipos 

Literais e Tipos Lógicos guardam os valores verdadeiro e falso.  

• Operadores: dividem-se em três grupos: os Operadores Aritméticos, 

Relacionais e Lógicos. 

• Algoritmo: sequência finita de instruções utilizadas para resolver uma 

situação-problema. Neste tópico trabalhou-se com as Estruturas Básicas, 

utilizando o comando “Leia”, que irá mostrar uma mensagem na tela para o 

usuário, e o comando “Escreva”, para receber o valor informado pelo 

usuário, que será armazenado nas variáveis. 

• Estruturas de Decisão: nas quais a execução de uma ação depende do 

resultado de uma operação, como, por exemplo, um programa que processa 

a média de um aluno e, com base no resultado, mostra a situação do aluno 

– aprovado ou reprovado –, dependendo da média e do critério de 

aprovação. 

• Estruturas de Repetição: em determinadas situações é preciso realizar a 

repetição de um trecho do programa, para facilitar esse processo e diminuir 

o número de linhas. 
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 Figura 2 - Resumo dos conteúdos de Lógica de Programação, 
aplicados nessa pesquisa 

 

 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Para analisar os conhecimentos dos participantes, criou-se uma escala para 

quantificar os resultados em cada um dos conteúdos abordados na Avaliação 

Diagnóstica, conforme pode ser visto no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Escala de avaliação elaborada e utilizada para classificar o 
desempenho dos participantes na avaliação diagnóstica 

 

Escala Descrição 

Muito Bom Apresenta as competências e habilidades necessárias para resolver a 
situação-problema. 

Bom Apresenta noções claras das competências e habilidades para resolver a 
situação-problema, mas ainda deixa de realizar alguma etapa durante o 
processo de resolução da referida situação. 

Regular Não apresenta todas as competências e habilidades para resolver a 
situação-problema, mas já consegue desenvolver parte do processo. 

Insuficiente Não apresenta nenhuma competência e habilidade para resolver a 
situação-problema. 

Fonte: Adaptado do Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet 
Integrado ao Ensino Médio do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. 

 

Dos 12 participantes do projeto, 9 estiveram presentes na data da aplicação da 

Avaliação Diagnóstica.  

Os resultados mostraram o conhecimento prévio dos participantes, antes do 

início do projeto “Lógico de Programação com o Scratch”. Essa avaliação possibilitou 

perceber que os alunos possuem um bom nível de conhecimento em Tipos de Dados 



55 

e Operadores, dois dos conteúdos propostos que fazem parte da introdução à Lógica 

de Programação. 

Em Tipos de Dados, 78% dos participantes que realizaram a avaliação 

obtiveram um aproveitamento Muito Bom e 22% demonstraram um Bom 

conhecimento. 

No conteúdo Operadores, 89% dos participantes obtiveram um Bom 

conhecimento e 11% tiveram um aproveitamento Regular.   

Quanto ao conteúdo Algoritmos, dividimos a avaliação em três tópicos: 

Estrutura Básica, Estrutura de Decisão e Estrutura de Repetição, nesses tópicos os 

alunos não apresentaram um bom aproveitamento, como pode ser visualizado no 

Gráfico 5. 

 

 Gráfico 5 - Aproveitamento dos alunos no conteúdo de algoritmos, na 
avaliação diagnóstica realizada antes do projeto “Lógica de 
Programação com Scratch” 

 

 
 Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

 No conteúdo de Estrutura Básica, que trata da Introdução a Algoritmos, 11% 

dos participantes tiveram um aproveitamento Muito Bom, 67% tiveram um Bom 

aproveitamento, 11% foram Regular e 11% obtiveram um aproveitamento 

Insatisfatório. 

 Em Estrutura de Decisão, segundo conteúdo do tópico de Algoritmos, 11% dos 

participantes obtiveram um Bom aproveitamento, 11% dos participantes classificaram-

se como Regular e 67% obtiveram um aproveitamento Insuficiente. 
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 O conteúdo Estrutura de Repetição é o tópico em que os participantes 

obtiveram menor aproveitamento, 89% encontraram-se na categoria Insuficiente e 

11%, na categoria Regular. 

 

5.1.3 Etapa 3 - Aplicação da proposta de intervenção com a ferramenta Scratch 

 

 O projeto foi desenvolvido por um período de dois meses, divididos em oito 

encontros presenciais, sendo uma aula por semana. Os encontros foram realizados 

em um laboratório de informática da própria escola, onde estudam os  

12 participantes do projeto, no contraturno das aulas regulares. 

Durante os encontros, os participantes puderam desenvolver seus projetos 

individualmente, ficando um aluno por computador. O laboratório também conta com 

um Data Show, que a pesquisadora pôde utilizar para apresentar suas explanações, 

no desenvolvimento do projeto “Lógica de Programação com Scratch”. 

O ambiente utilizado para o desenvolvimento do projeto oferecia uma ótima 

estrutura tecnológica, sendo um laboratório climatizado que possui 23 computadores 

atuais, com acesso à internet e equipamento para projeção em tela. 

Em razão da boa qualidade dos recursos tecnológicos disponibilizados, foi 

possível apresentar aos alunos o ambiente de desenvolvimento do Scratch off-line e 

também on-line. No site oficial do Scratch, os alunos aprenderam a criar contas, que 

permitiam acessar o ambiente de desenvolvimento, assim como compartilhar seus 

projetos na comunidade virtual do Scratch, e ainda conhecer os projetos já 

desenvolvidos por outros estudantes. 

 

Primeiro Encontro: Apresentando o Scratch 

 

Objetivo da Sessão: apresentar jogos e algoritmos desenvolvidos no Scratch e 

comparar com o Portugol (ferramenta já utilizada com os alunos antes do projeto atual, 

para trabalhar com o conteúdo em questão).  

 

Descrição da Sessão: no primeiro encontro, foi realizada a apresentação do projeto, 

ressaltando-se a importância da Lógica de Programação, demonstrando exemplos de 

algoritmos, jogos e músicas desenvolvidos com o Scratch, os quais chamaram a 

atenção dos alunos, que logo no primeiro encontro disseram ter compreendido um 
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dos conteúdos ensinados no componente curricular Lógica de Programação, o 

incremento das Variáveis, por meio da pontuação visível no jogo apresentado (Figura 

3) que aumentava conforme o usuário ganhava os pontos e o tempo destinado à fase 

do jogo diminuía. 

 

Figura 3 - Imagem do jogo “Dinossauro”, desenvolvido pela autora, utilizando o 
Scratch 

 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, utilizando a ferramenta Scratch. 

 

Segundo Encontro: Explorando a ferramenta Scratch 

 

Objetivo da Sessão: apresentação do Ambiente de Desenvolvimento do Scratch 

 

Descrição da Sessão: o segundo encontro foi destinado à apresentação da 

linguagem Scratch e ao cadastro dos participantes no site oficial do 

www.scratch.mit.edu (Figura 4), para que pudessem utilizar o ambiente de 

desenvolvimento da linguagem Scratch. No site oficial, os usuários, após efetuarem o 

cadastro e fazerem o login, além de conhecer exemplos de projetos desenvolvidos 

com o Scratch, também puderam salvar suas criações em suas áreas restritas. Ainda 

aprenderam como compartilhar seus projetos para que outros usuários possam 

visualizar. 

 



58 

Figura 4 - Tela inicial do site oficial do Scratch 

 
Fonte: MIT.EDU (2017). 

 

Neste encontro, também foi apresentado o ambiente de desenvolvimento, o 

qual pode ser acessado pelo menu “Criar” no site oficial do Scratch, ou por meio do 

Editor off-line, que pode ser baixado no mesmo site. 

 

Figura 5 - Visão geral do editor on-line disponível no site oficial do Scratch 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, utilizando a página inicial do editor on-line do Scratch. 

 

Foi apresentada, aos participantes a barra de menus, na qual podemos 

encontrar as opções para alterar o idioma, criar um novo projeto, salvar e abrir um 

projeto existente, e o item dicas que possui tutoriais passo a passo. 

Para melhor entendimento do ambiente de desenvolvimento, foi apresentada a 

imagem expressa na Figura 5, a qual destaca: 
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A - Palco: área que permite visualizar e testar os projetos desenvolvidos, tais 

como: jogos, músicas, histórias, entre outros. 

B - Lista de Atores: nessa área, é possível visualizar os atores utilizados no 

projeto. 

C - Abas: esse item é dividido em três partes: Scripts (que está em destaque 

na imagem da Figura 5), Fantasias e Sons. O item Script possui a paleta 

de blocos que se apresenta dividida em 10 categorias de cores variadas, 

cada uma com funções bem definidas, para serem utilizadas na 

programação, são elas: Movimento, Aparência, Sons, Caneta, Variáveis, 

Eventos, Controle, Sensores, Operadores e Mais Bloco. 

D - Área de Scripts: esse é o espaço que permite realizar a programação, por 

meio dos blocos que podem ser arrastados e montados como em um 

quebra-cabeça, para dar movimento aos atores, colocar som, ou alterar um 

cenário. 

 

Ainda no segundo encontro, foram apresentadas as diferenças entre o Scratch 

e o Portugol3, ferramenta utilizada pelos alunos nas aulas do componente curricular 

de Lógica de Programação.  

Percebeu-se o interesse dos participantes em trabalhar com o Scratch. Durante 

este encontro, os participantes puderam inserir atores, programar movimentos, trocar 

cenários e inserir som. Esses recursos, disponíveis no ambiente de desenvolvimento 

do Scratch de forma bem simples, é o que torna a linguagem atrativa. 

 

Terceiro Encontro: Estruturas Básicas 

 

Objetivo da Sessão: apresentar aos alunos as estruturas básicas de um algoritmo 

(Figura 6).  

 

Descrição da Sessão: o terceiro encontro iniciou-se com a apresentação dos 

seguintes comandos: Escreva e Leia, Variáveis, Operadores Lógicos, Relacionais e 

Aritméticos. Os participantes puderam rever esses conceitos, já estudados nas aulas 

de Lógica de Programação e praticar utilizando o Scratch que, por ser uma ferramenta 

lúdica, torna a aula divertida. 

                                            
3 Pseudo-linguagem que possibilita o desenvolvimento de algoritmos estruturados em português. 
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Figura 6 - Exemplo de algoritmo desenvolvido no editor off-line: cálculo da média entre 
duas notas 

 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, utilizando o editor off-line do Scratch. 

 

Nesse exercício, os participantes conheceram os itens Eventos, Sensores, 

Variáveis e Aparência da paleta de blocos, disponíveis no ambiente de 

desenvolvimento do Scratch. Os participantes destacaram, durante o encontro, que o 

fato de os comandos estarem prontos em bloco, apenas para serem arrastados para 

a área de Script, como um quebra-cabeça, facilita a aprendizagem. 

 

Quarto Encontro: Estruturas de Decisão 

 

Objetivo da Sessão: desenvolvimento de Algoritmos, utilizando as Estruturas de 

Decisão.  

 

Descrição da Sessão: o quarto encontro iniciou-se com uma revisão de algoritmos, 

utilizando estruturas básicas, vistas no encontro anterior e procedeu-se, então, às 

explicações sobre as estruturas de decisão, as quais são utilizadas para que o 

programa tome decisões durante a execução dos comandos, de acordo com o 

resultado das regras definidas em uma expressão lógica (Figura 7). No Scratch, para 

trabalhar com as estruturas de decisão, é preciso utilizar o item: Controle da paleta de 

blocos. 



61 

 Figura 7 - Exemplo de algoritmo desenvolvido para calcular a média entre duas notas 
e verificar a situação do aluno 

 

 
 Fonte: Elaborado pela Autora, utilizando o editor off-line do Scratch. 

 

De acordo com Varela (2017, p. 7): 

 

Como o Scratch utiliza uma interface gráfica e blocos que são montados 
como Lego, é muito mais fácil aprender programação através dele. Muitas 
escolas em países desenvolvidos já utilizam o Scratch como parte da grade 
de ensino, mostrando para crianças a ciência da computação logo cedo.  

 

Os participantes do projeto também demonstraram que aprender Lógica de 

Programação, utilizando o Scratch, é mais fácil. As estruturas de controle constituem 

um conteúdo que geralmente os estudantes possuem dificuldades em entender, mas 

foi possível perceber que foi melhor entendido pelos participantes nesse ambiente de 

desenvolvimento. 

 

Quinto Encontro: Estruturas de Repetição 

 

Objetivo da Sessão: desenvolvimento de Algoritmos utilizando as Estruturas de 

Repetição. 

 

Descrição da Sessão: no quinto encontro, os participantes estudaram sobre as 

Estruturas de Repetição, as quais são utilizadas para indicar o número de vezes que 
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uma sequência de comandos será repetida. Dessa forma, em muitas situações, é 

possível diminuir significativamente as linhas de código de um programa. 

 

Figura 8 - Exemplo de algoritmo desenvolvido, utilizando a estrutura de repetição para 
calcular a média entre duas notas e verificar a situação do aluno 

 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, utilizando o editor off-line do Scratch. 

 

 Neste encontro, os participantes puderam aprender sobre as Estruturas de 

Controle de Repetição, de uma forma clara, como demonstrado na Figura 8, que 

exemplifica esse conteúdo, organizado por meio dos Comandos da paleta de blocos. 

Pode-se dizer que essa atividade potencializa o desenvolvimento do raciocínio lógico 

e possibilita aprender mais sobre o assunto, observando e praticando por meio dos 

exercícios com as Estruturas de Repetição. 

 

Sexto Encontro: Desenvolvimento de um jogo 

 

Objetivo da Sessão: desenvolver um jogo, utilizando a linguagem Scratch para 

elaborar o cenário e os personagens. 

 

Descrição da Sessão: após os alunos terem passado pelos principais tópicos de 

estudos da Lógica de Programação em um Curso Técnico, os três últimos encontros 

foram destinados a proporcionar aos participantes um momento para desenvolver um 

jogo, no qual puderam colocar em prática todos os conteúdos estudados.  
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A maior parte dos adolescentes da faixa etária dos participantes do projeto gosta muito 

de jogar, o que não é diferente nesse grupo de 12 alunos, por isso o fato de 

desenvolver um jogo, por mais simples que seja, em virtude do pouco tempo 

disponível, pode ajudar a despertar nesses adolescentes o interesse pela 

Programação. O sexto encontro destinou-se, então, ao planejamento do jogo, à 

elaboração do cenário e à inserção de objetos e personagens. Nessa aula, os 

participantes puderam aprimorar os conhecimentos construídos durante a execução 

do projeto, utilizando os recursos do ambiente do Scratch. 

 

Sétimo Encontro: Desenvolvimento de um jogo 

 

Objetivo da Sessão: desenvolver um jogo, utilizando a linguagem Scratch para 

programar os objetos e os personagens criados. 

 

Descrição da Sessão: dando continuidade ao desenvolvimento do jogo iniciado no 

encontro anterior, foi explicado aos participantes que esse encontro era destinado à 

programação dos objetos e personagens inseridos no cenário no encontro anterior, 

apresentando os exemplos para que eles pudessem dar continuidade em seus 

projetos. 

 

Oitavo Encontro: Conclusão do desenvolvimento do jogo 

 

Objetivo da Sessão: concluir o desenvolvimento do jogo, utilizando a linguagem 

Scratch. 

 

Descrição da Sessão: o oitavo encontro destinou-se à conclusão do jogo 

desenvolvido pelos participantes, o qual foi baseado em um modelo apresentado pela 

pesquisadora. 

 Os participantes demonstraram satisfação ao concluir a tarefa e perceber que 

conseguiram utilizar, no desenvolvimento do jogo, todos os conteúdos ensinados. 

Puderam, assim, visualizar na prática a aplicação dos conhecimentos ensinados em 

Lógica de Programação. 
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5.1.4 Etapa 4 - Avaliação Diagnóstica Final 

 

Dos 12 participantes do projeto, 10 estiveram presentes no encontro destinado 

à Avaliação Diagnóstica Final, realizada após o desenvolvimento do projeto “Lógica 

de Programação com Scratch”. 

A avaliação abrange os mesmos conteúdos da Avaliação Inicial, a saber: Tipos 

de Dados, Operadores e Desenvolvimento de algoritmos. O Quadro 11, na sequência, 

demonstra o aproveitamento dos participantes em cada um dos tópicos abordados na 

Avaliação Final. 

Nos dois conteúdos iniciais – Tipos de Dados e Operadores –, os participantes 

obtiveram um ótimo aproveitamento, demonstrando assim avanços nos 

conhecimentos prévios. Os resultados foram: 100% de aproveitamento dos alunos 

Muito Bom em Tipos de Dados. Os participantes obtiveram 20% Muito Bom, 70% Bom 

e 10% Regular em Operadores. 

 No tópico de Algoritmos, conforme o grau de dificuldade foi aumentando em 

Estruturas Básicas, Estruturas de Decisão e Estruturas de Repetição, percebeu-se 

aproveitamento um pouco menor dos participantes, mas, mesmo assim, esse tópico 

concentrou a maior porcentagem da evolução dos alunos. 

 No Algoritmo envolvendo apenas as Estruturas Básicas, houve aproveitamento 

de 80% entre Muito Bom, Bom e Regular, e 20% Insuficiente. Ao passo que, no 

Algoritmo envolvendo Estruturas de Decisão, verificou-se aproveitamento de 50% 

entre Muito Bom, Bom e Regular, e 50% Insuficiente. E, por último, as Estruturas de 

Repetição que é o tópico ainda de maior dificuldade dos participantes, registrou-se 

40% de aproveitamento entre Muito Bom, Bom e Regular, e 60% Insuficiente. 

 

Quadro 11 - Aproveitamento dos participantes por conteúdo presente na avaliação 
final, aplicada após o projeto “Lógica de Programação com Scratch” 

 

Conteúdos Muito Bom Bom Regular Insuficiente 

Tipos de Dados 100% 0% 0% 0% 

Operadores 20% 70% 10% 0% 

Estrutura Básica 30% 20% 30% 20% 

Estrutura de Decisão 20% 20% 10% 50% 

Estrutura de Repetição 10% 20% 10% 60% 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Observou-se que os participantes apresentaram melhoria nos conhecimentos, 

após o desenvolvimento do projeto “Lógica de Programação com Scratch”.  

Entre os participantes, 8 realizaram as Avaliações Diagnósticas inicial e final, 

os demais faltaram no dia da aplicação de uma das avaliações, impossibilitando a 

comparação entre as mesmas.  

Nos participantes que realizaram ambas as Avaliações Diagnósticas (Gráfico 6), 

verificou-se uma evolução na aprendizagem de quatro participantes (50%), percebida 

por meio dos acertos apresentados na Avaliação Diagnóstica Final em comparação 

com a Inicial. Mantiveram-se iguais os índices de outros quatro participantes (50%) e 

nenhum deles regrediu, englobando nesse aspecto uma visão geral de todos os cinco 

tópicos avaliados: Tipos de Dados, Operadores, Estruturas Básicas, Estruturas de 

Decisão e Estrutura de Repetição. 

 

 Gráfico 6 - Comparação do resultado da Avaliação Diagnóstica 

 
 Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Adiante, elaborou-se uma análise individual de cada um dos tópicos que 

fizeram parte da aplicação desta pesquisa. Para melhor entendimento na 

apresentação dos dados, assim como manter sigilo, identificamos os participantes da 

pesquisa pela letra “A”, acompanhada de números sequenciais de 1 a 12. 

 

Tipos de Dados: observou-se 100% de aproveitamento dos participantes neste 

conteúdo, como mostra o Quadro 12. 

4 4

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Evoluiu Manteve Regrediu

Evoluiu

Manteve

Regrediu



66 

Quadro 12 - Comparação do aproveitamento dos participantes 
no conteúdo Tipos de Dados 

 

Participante Avaliação Inicial Avaliação Final 

A1 Muito Bom Muito Bom 

A2 Muito Bom Muito Bom 

A4 Bom Muito Bom 

A5 Bom Muito Bom 

A6 Muito Bom Muito Bom 

A7 Muito Bom Muito Bom 

A9 Muito Bom Muito Bom 

A10 Muito Bom Muito Bom 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Operadores: Neste tópico, verificou-se melhora em um dos participantes (13%), mas 

também houve um que acabou regredindo (13%), com relação à Avaliação 

Diagnóstica Inicial, como expressa o Quadro 13. 

 

Quadro 13 - Comparação do aproveitamento dos participantes 
no conteúdo Operadores 

 

Participante Avaliação Inicial Avaliação Final 

A1 Bom Bom 

A2 Bom Muito Bom 

A4 Bom Bom 

A5 Bom Regular 

A6 Bom Bom 

A7 Bom Bom 

A9 Bom Bom 

A10 Bom Bom 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Estrutura Básica: Os participantes apresentaram melhoria significativa nesse item, 

três deles evoluíram no tópico de Introdução aos Algoritmos utilizando as Estruturas 

Básicas (38%), os demais se mantiveram em suas categorias anteriores. 
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Quadro 14 - Comparação do aproveitamento dos participantes 
no conteúdo Estruturas Básicas 

 

Participante Avaliação Inicial Avaliação Final 

A1 Regular Bom 

A2 Muito Bom Muito Bom 

A4 Regular Regular 

A5 Regular Bom 

A6 Regular Regular 

A7 Regular Muito Bom 

A9 Regular Regular 

A10 Insuficiente Insuficiente 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Estruturas de Decisão: Nesse tópico registrou-se 38% de melhoria dos alunos, três 

participantes melhoraram seus conhecimentos. 

 

Quadro 15 - Comparação do aproveitamento dos participantes 
no conteúdo Estruturas de Decisão 

 

Participante Avaliação Inicial Avaliação Final 

A1 Regular Bom 

A2 Bom Muito Bom 

A4 Insuficiente Insuficiente 

A5 Insuficiente Bom 

A6 Insuficiente Insuficiente 

A7 Regular Regular 

A9 Insuficiente Insuficiente 

A10 Insuficiente Insuficiente 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Estruturas de Repetição: embora esse tópico demonstre maior dificuldade para os 

participantes, também foi o que revelou maior evolução, pois 50% dos participantes 

apresentaram evolução nesse conteúdo, como comprova o Quadro 16. 
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Quadro 16 - Comparação do aproveitamento dos participantes 
no conteúdo Estruturas de Repetição 

 

Participante Avaliação Inicial Avaliação Final 

A1 Insuficiente Insuficiente 

A2 Insuficiente Bom 

A4 Insuficiente Regular 

A5 Insuficiente Bom 

A6 Insuficiente Insuficiente 

A7 Regular Muito Bom 

A9 Insuficiente Insuficiente 

A10 Insuficiente Insuficiente 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Foi possível constatar que o uso da linguagem Scratch possibilita uma 

aprendizagem de forma lúdica, tornando o aprendizado mais simples e divertido, por 

meio dos blocos, com os quais a programação é realizada como em um jogo de Lego, 

no qual o usuário vai montando seu código. 
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6 SENTIDOS CONSTRUÍDOS PELOS ALUNOS EM RELAÇÃO À EXPERIÊNCIA 

COM O SCRATCH PARA APRENDER A LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

 

 Após o desenvolvimento da proposta com a ferramenta Scratch, foi aplicado 

um questionário junto aos alunos a fim de conhecer suas percepções sobre o ensino 

da Lógica de Programação mediado pela ferramenta Scratch. 

O questionário foi composto de 25 questões, subdivididas em eixos temáticos. 

Assim, para melhor organização da apresentação dos dados coletados a serem 

analisados, apresentam-se as respostas de acordo com os seguintes tópicos:  

a) conteúdos da Lógica de Programação; b) os jogos digitais; c) uso da ferramenta 

Scratch na Lógica da Programação. 

 

a) Conteúdos da Lógica de Programação 

 

Estudar Lógica de Programação desde a educação básica torna-se uma 

necessidade, a fim de garantir sujeitos preparados para programar sistemas e 

tecnologias utilizadas no cotidiano atual da população. 

Tal demanda se justifica, pois um retorno à história permite constatar que a 

Revolução Tecnológica trouxe mudanças em todos os setores mundialmente e, para 

atender aos novos hábitos de vida e de consumo, novas invenções tecnológicas 

surgiram. Com isso, os cidadãos precisam estar preparados tanto para utilizar essas 

tecnologias da vida moderna, como para serem geradores de conhecimento dessa 

tecnologia. Dito de outro modo, para que haja profissionais capacitados para 

desenvolver as tecnologias, faz-se necessário um incentivo ao ensino da 

programação. 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2017) também consideram que a revolução 

tecnológica, que ficou conhecida como a terceira revolução industrial, trouxe 

mudanças significativas na vida do ser humano. Os autores consideram que esta 

revolução teve como alicerce a robótica, a informática e a revolução informacional, 

entre outros destaques, mas sua estrela principal foi o computador, pois o potencial 

de sua utilização parece não ter limites.  

Entre os recursos tecnológicos que possibilitam o ensino da Lógica de 

Programação, Moran, Masetto e Behrens (2013) destacam que os jogos digitais 

podem ser atrativos, uma vez que estão sendo crescentemente utilizados pela 

geração atual e, por isso, tornaram-se ferramentas de aprendizagem. 
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O jogo, quando utilizado em uma proposta pedagógica, pode ser uma 

ferramenta colaboradora para despertar o interesse do aluno pelo assunto trabalhado. 

Neste estudo, utiliza-se uma ferramenta lúdica denominada Scratch para o ensino 

introdutório da Lógica de Programação.  

A linguagem Scratch, é uma ferramenta de aprendizagem desenvolvida pelo 

MIT (Massachusetts Institute of Technology), em um projeto coordenado por Mitchel 

Resnick, o qual teve seu início baseado na linguagem LOGO, desenvolvida por Papert 

(1985) 

 Estudos da década de 1980 já mostravam a importância de ensinar a Lógica 

de Programação de maneira mais atrativa para iniciantes. A linguagem LOGO 

(PAPERT, 1985) já trazia esse apelo dos ambientes programáveis de forma lúdica 

para ensinar programação. Atualmente existem diversos exemplos de ambientes 

gamificados disponíveis no mercado para o ensino da programação. Na pesquisa 

realizada para este trabalho, entre os 37 trabalhos encontrados, foi possível identificar 

8 ambientes: Alice, App Inventor, Blocky, Etoys, Logo, Raptor, Scratch e o website 

learn.code.org. Além do uso dos ambientes supracitados, também encontra-se o uso 

da Robótica no ensino lúdico da programação, por meio do Lego Mindstorm. 

Vahldick et al. (2009) esclarecem que a robótica educativa é uma atividade que 

abrange hardware e software, e a lógica está envolvida tanto na montagem, como na 

programação dos robôs. A robótica educativa também se destaca como um diferencial 

nas salas de aula para o ensino da Lógica de Programação. A robótica exige que o 

estudante planeje, descreva os procedimentos, preveja ações, conheça o objeto que 

está desenvolvendo, como, por exemplo, para programar um carrinho de brinquedo 

para executar determinada tarefa, é necessário pensar em conceitos que vão além da 

programação, tais como a velocidade da rotação do motor, ou seja, a robótica trabalha 

diversas habilidades. 

Após o desenvolvimento do projeto “Lógica de Programação com Scratch”, 

aplicou-se um questionário para saber um pouco mais sobre o perfil dos participantes 

e as suas opiniões sobre a ferramenta utilizada. Assim, perguntou-se aos participantes 

qual a disciplina de que mais gostavam e por quê, como mostra as respostas 

expressas no Quadro 17. 
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Quadro 17 - Disciplinas de que os participantes da pesquisa mais gostam 

Aluno Disciplina Resposta 

A1 História Estuda a trajetória do ser humano. 

A2 
Biologia, Química e 
Matemática 

Porque são as que mais me dou bem. 

A3 Português e Filosofia Essas duas me fazem ter uma imaginação boa. 

A4 Português É a mais importante, pois usamos no dia a dia. 

A5 
Português, Química, 
Biologia, História 

Gosto do assunto tratado. 

A6 Educação Física Pois têm atividades interativas. 

A7 Educação Física Porque gosto de atividade física. 

A8 História, IMC 
Gosto das mitologias e algumas religiões, e 
também da parte física dos computadores. 

A9 Português Pois eu gosto de ler. 

A10 Educação Física, Biologia 
Porque gosto de fazer atividades físicas e uma 
alimentação boa, e também saber das doenças e 
das causas delas. 

A11 Português e História Ambas são de humanas. 

A12 Língua Portuguesa 
Apesar de não entender muito, eu gosto de 
estudar sobre. 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Pode-se observar que apenas um participante indicou a disciplina de 

matemática, justificando que “são as que mais me dou bem”. 

Outra pergunta feita aos participantes foi qual a ferramenta digital utilizada para 

as aulas de Lógica de Programação. Todos responderam que a ferramenta utilizada 

foi o Portugol. 

Questionou-se, então, sobre modo como as aulas foram ministradas, se 

despertou o interesse dos participantes. Também foi solicitada uma justificativa, 

obtendo-se as seguintes respostas: 

 

A1 – Não. 
A2 - Não, porque eu não conseguia entender. 
A3 - O Portugol é muito complicado. 
A4 - Não muito, pois é uma matéria um pouco complexa. 
A5 - Não, pois é um componente entediante. 
A6 - Não, pois não havia uma explicação lógica. 
A7 - Não muito, pois me interesso mais por componentes com atividade física. 
A8 - Não muito, sou péssimo com números. 
A9 - Sim, pois eu tive mais conhecimento. 
A10 - Não muito, pois são confusas e também não leva interesse, pois sou uma pessoa 
que gosta de praticar bastante exercícios e várias atividades físicas. No computador 
única coisa que faço é jogar. 
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A11 - Não, poderia ter começado com alguma ferramenta no computador. 
A12 - Sim, eu até tentava entender porque achava interessante, mas não rolou. 

 

Verificou-se que 10 participantes consideraram que não foi interessante o modo 

como a disciplina foi apresentada. Os participantes A3 e A4 alegaram que a disciplina 

apresenta-se de modo complexo, complicado. O participante A2 diz não conseguir 

entender. A6 e A10 responderam “pois não havia uma explicação lógica” e “são 

confusas”, respectivamente. 

É interessante destacar, na fala dos participantes A7 e A10, que o interessante 

do conhecimento para eles relaciona-se à atividade física. Ou seja, prevalece o mito 

entre os alunos de que as ações motoras são mais interessantes do que aquelas que 

demandam mais dos aspectos cognitivos. 

O participante A5 apontou um aspecto afetivo nessas atividades, considerando-

as entediantes.  

Outros dois participantes responderam que as aulas de Lógica de Programação 

despertaram interesse, apesar de A12 dizer “Sim, eu até tentava entender porque 

achava interessante, mas não rolou.”. 

A seguir, perguntou-se aos participantes como descreviam sua experiência 

com a Programação no primeiro ano do Curso. Os participantes responderam: 

 

A1 - Foi legal e não foi, é meio difícil de raciocinar. 
A2 - Eu entendi sobre a programação, mas não me chama a atenção. 
A3 - Horrível, eu fui muito mal nas práticas. 
A4 - Regular, podia ter sido melhor. 
A5 - Horrível, não entrava na minha cabeça. 
A6 - Foi bem difícil por eu não gostar muito de informática, mas foi legal. 
A7 - Um pouco difícil de se entender, mas no final eu entendi que tenho que utilizar 
minha lógica. 
A8 - Não muito boa, com algumas dificuldades. 
A9 - Foi muito boa. 
A10 - Péssima, mais não por conta do professor, pois são ótimos, mas sim falta de 
interesse por aprender e a falta de dedicação. 
A11 - Foi boa, apesar que tive muita dificuldade. 
A12 - Muito ruim. 

 

 De modo geral, foi possível observar que os participantes estavam um pouco 

confusos para responder a essa questão, com destaque para as falas de A1, A2, A6, 

A7, A8, A10, A11. Os alunos A3, A4, A5, A9, A12, por sua vez, conseguiram responder 

de modo objetivo, em sua maioria definiram a experiência como negativa. Apenas A9 

disse que foi uma boa experiência. 
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b) Os jogos digitais 

 

“Nativos digitais” é a expressão criada por Marc Prensky (2001) para definir as 

crianças e adolescentes de hoje, ou seja, os nascidos a partir de 1980. 

Os que fazem parte desse grupo nasceram e cresceram utilizando as 

tecnologias digitais diariamente. Os estudantes participantes da pesquisa fazem parte 

dessa geração “multitarefas” (PASSARELI; JUNQUEIRA; ANGELUCI, 2014), que 

consegue fazer diversas atividades ao mesmo tempo, como usar o smartphone, ver 

televisão e até mesmo fazer suas tarefas escolares. 

Os jogos digitais fazem parte da vida dos nativos digitais, da geração 

multitarefas, e os participantes dessa pesquisa são dessa mesma era digital, por isso 

este estudo resolveu também traçar um perfil dos hábitos de seus participantes com 

relação ao uso de jogos digitais no cotidiano deles. 

Nos questionamentos realizados aos participantes, observou-se que 11 dos 12 

participantes possuem o hábito de jogar frequentemente algum tipo de jogo digital 

(Gráfico 7). Percebeu-se que eles utilizam o celular e o computador como principais 

ferramentas para jogar, pois 5 participantes responderam que usam o celular e o 

computador, 6 responderam que usam somente o computador e 1 respondeu que usa 

apenas o celular. Pode-se notar que o computador é o meio tecnológico mais utilizado 

pelos participantes para jogar. 

 

 Gráfico 7 - Ferramenta tecnológica que os participantes costumam 
utilizar para jogar 

 

 
Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Os participantes também foram questionados sobre o tempo semanal que 

destinam ao uso de jogos digitais. Constatou-se que 8 dos 12 participantes jogam 

diariamente, 3 deles apenas nos finais de semana e 1 participante não possui o hábito 

de jogar. 

Os jogos utilizados pelos participantes enquadram-se nas seguintes categorias: 

Jogos de desafios, Jogos competitivos e Jogos de estratégia. Nenhum participante 

respondeu que gosta de jogos fáceis (Gráfico 8). 

 

 Gráfico 8 - Categorias dos jogos utilizados pelos participantes 

 
 Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Destacam-se, entre as categorias, os jogos competitivos, padrão indicado por 

9 participantes. Os jogos de estratégia fazem parte da preferência de 8 participantes, 

seguidos por 5 que disseram gostar dos jogos de desafios. 

Ao serem questionados sobre quais jogos costumam utilizar, os participaram 

indicaram os jogos expressos no Quadro 18. 

 

Quadro 18 - Jogos mais utilizados pelos participantes 

Jogos utilizados Quantidade de alunos 

Counter-Strike 3 

League of Legends 3 

Clash Royale, Fortnite, Five 
Nights at Freddy’s 

2 

FIFA 2 

Free Fire 1 

0
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8

9

Jogos fáceis

Jogos de desafios

Jogos de estratégia

Jogos competitivos
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God of War 1 

Rust 1 

Subway Surfers 1 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Estão entre os jogos preferidos dos participantes o CS (Counter-Strike) e o LoL 

(League of Legends). O LoL faz parte do que se pode chamar de eSports, definido por 

Caetano (2016) como, “uma nova modalidade de ‘esporte’ que consiste em 

competições de videogame, e o número de campeonatos não para de se multiplicar”, 

com competições organizadas mundialmente, que contam com a participação de 

jogadores profissionais do mundo todo, os quais viram notícia não só nas mídias 

eletrônicas, como também vêm se tornando comum manchetes nos tradicionais 

telejornais da TV. 

Continuando no tópico sobre jogos digitais, perguntou-se aos participantes se 

consideram que o jogo digital pode contribuir para a sua aprendizagem escolar. 

Obteve-se como resposta dos 12 participantes, 9 respostas sim e 3 não. Portanto, 

75% dos participantes considera que o jogo pode trazer contribuições para a 

aprendizagem escolar.  

Também foi questionado o porquê de suas respostas e os participantes assim 

se manifestaram:  

 

A1 - Não. 
A2 - Sim. Porque alguns falam sobre algumas matérias. 
A3 - Sim. LOL (League of Legends) pode ajudar de forma que esteja no game, como 
fazer programação nele. 
A4 - Sim. Melhorar a concentração. 
A5 - Sim. Porque desenvolve raciocínio, e o deixa mais rápido. 
A6 - Sim. Porque daí você interage mais com a matéria e distrai um pouco. 
A7 - Sim. Pois como o Anamins Creul você aprende alguns fatos históricos que 
aconteceram. 
A8 - Sim. Aprendizagem na questão de raciocínio e velocidade. 
A9 - Tendo mais habilidade em seu conhecimento. 
A10 - Não. Porque eu costumo jogar mais jogos de tiro, pois são legais. 
A11 - Não. Apesar que existem jogos educativos, mais no caso não jogo. 
A12 - Sim. Por conta de alguns jogos serem educativos como os que contêm contas, 
por exemplo. 

 

Foi possível perceber, nas respostas dos participantes A2, A6, A7 e A12, que 

os jogos educativos são importantes no aprendizado, como destaca A6: “Porque daí 
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você interage mais com a matéria e distrai um pouco”. A3 diz que percebe a 

programação existente no jogo LoL, essa observação é de extrema importância para 

os estudantes de Lógica de Programação, a percepção no jogo dos passos 

aprendidos na programação é uma boa associação e mostra a assimilação do 

conteúdo aprendido. 

Uma melhora na concentração e na habilidade do conhecimento foi percebida 

por A4 e A9. Ao passo que A5 e A8 destacaram o desenvolvimento do raciocínio 

lógico, habilidade de extrema importância para os estudantes da Lógica de 

Programação. 

Entre os 3 alunos que responderam que não consideram que o jogo digital pode 

contribuir para a aprendizagem escolar, destaca-se a fala de A11 – “Apesar que 

existem jogos educativos, mais no caso não jogo” –, reconhecendo também que 

existem jogos que podem ser utilizados na aprendizagem, mas que ele não faz uso 

dessa categoria. 

A próxima questão apresentada aos participantes foi se eles percebem que o 

jogo digital proporciona uma melhora no seu raciocínio lógico. A maioria dos 

participantes respondeu que o jogo digital pode melhorar o raciocínio lógico, houve 10 

respostas afirmativas e apenas 2 respostas negativas, como mostra o Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 - Percepção dos participantes sobre a melhora do 
raciocínio lógico proporcionada pelos jogos digitais 

 

 
Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Ainda no tocante à questão de que o jogo digital ajuda no desenvolvimento do 

raciocínio lógico, foi solicitado que os participantes justificassem suas respostas: 

 

A1 - Sim. 
A2 - Sim. Porque faz você pensar com mais rapidez. 
A3 - Sim. Eu não tinha reflexo e nem sabia escrever inglês e agora sei. 
A4 - Não. 
A5 - Sim. Porque penso mais rápido em uma resposta ou ideia. 
A6 - Sim. Porque ele muda suas estatísticas sempre para melhor. 
A7 - Sim. Porque você pensa como vai agir para ter um melhor desempenho. 
A8 - Sim. Levemente posso afirmar. 
A9 - Sim. Pois ele vai dando mais conhecimento em seu raciocínio. 
A10 - Sim. Pois tem vários reflexos, tempo para fazer algo, pensar para fazer, agir, e 
aí realizar o plano.  
A11 - Sim. Porque eles possam utilizar algumas das ferramentas que eu já conheci 
(estratégias). 
A12 - Não. Alguns são muito difíceis. 

 

As falas dos participantes A2 e A5 reforçam que os jogos tornam o raciocínio 

mais rápido. Nessa perspectiva, A3, A7 e A10, também manifestaram ter percebido 

uma melhora no desempenho, assim como no planejamento de suas ações. 

 

c) Uso da ferramenta Scratch na Lógica da Programação 

 

Os participantes da pesquisa foram questionados se já conheciam a ferramenta 

Scratch, antes do projeto “Lógica de Programação com Scratch” ser desenvolvido. 

Apenas um dos 12 alunos participantes respondeu que conheceu a ferramenta 

Scratch no Ensino Fundamental, os demais a desconheciam. 

Ao serem questionados se haviam gostado de utilizar o Scratch, as respostas 

foram positivas, 11 participantes responderam que gostaram e somente um disse que 

“mais ou menos”, nenhum deles respondeu não ter gostado. 
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Gráfico 10 - Participantes da pesquisa que gostaram de utilizar o 
Scratch 

 

 
 Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Ainda na mesma questão foi solicitado aos participantes que explicassem suas 

respostas: 

 

A1 - Porque envolve jogo. 
A2 - Me ajudou a entender um pouco mais a lógica. 
A3 - Ele é fácil e da para brincar nele. 
A4 - É bem divertido. 
A5 - Além de aprender lógica, era também divertido utilizar a ferramenta. 
A6 - Pois é um jogo muito legal que trabalha com lógica de programação. 
A7 - Porque compreendi melhor a lógica. 
A8 - É interessante e dá para criar alguns jogos. 
A9 - Ele dá muito mais raciocínio em você. 
A10 - Pois me ajudou um pouco, mais não o suficiente e também pouco confuso às 
vezes. 
A11 - Gostei do estilo do programa. 
A12 - Ficou mais fácil de entender. 

 

Entre as respostas, notou-se um grupo que enfatizou o lado lúdico da 

ferramenta, A1, A8 e A9 revelaram ter gostado do Scratch “Porque envolve jogo”, A3 

menciona que “Ele é fácil e dá para brincar nele”, ou seja, o aluno percebeu que no 

Scratch pode-se aprender a programar, construindo jogos, o que para ele é como se 

estivesse brincando. 

Destacam-se, respectivamente, as falas de A4, A5 e A6, que citam que o 

Scratch “É bem divertido”, “Além de aprender lógica, era também divertido utilizar a 

ferramenta” e “Pois é um jogo muito legal que trabalha com lógica de programação”, 
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é possível perceber o entusiasmo desses participantes que se referem ao aprendizado 

de Lógica de Programação de forma divertida. 

Vale mencionar, ainda, um grupo que demonstrou ter encontrado facilidade na 

aprendizagem por meio da ferramenta Scratch. A2, A7 e A12 disseram que o Scratch 

ajudou no entendimento da lógica, facilitando, assim, a compreensão do conteúdo da 

Lógica de Programação. 

O participante A9 destacou o desenvolvimento do raciocínio, e A10 demonstrou 

falta de clareza em seu posicionamento a esse respeito: “Pois me ajudou um pouco, 

mais [sic] não o suficiente e também pouco confuso às vezes.” 

Os estudantes também foram questionados sobre a contribuição que o uso do 

Scratch trouxe para a aprendizagem da Lógica de Programação, 11 dos participantes 

responderam positivamente e um deles respondeu apenas que “O programa é bem 

versátil” (A4), ou seja, todos os participantes consideram que o Scratch contribui com 

a aprendizagem da Lógica de Programação, como se pode notar em suas 

explicações: 

 

A1 - Porque desenvolve o raciocínio. 
A2 - Porque me ajudou a entender um pouco mais a lógica. 
A3 - Agora consigo fazer os algoritmos. 
A4 - O programa é bem versátil. 
A5 - Pois recuperei o que havia perdido no Portugol. 
A6 - Pois muda seu raciocínio para compreender mais a matéria. 
A7 - Pois ele nos mostra de uma maneira interativa a lógica. 
A8 - Sim, na lógica de construção dos algoritmos. 
A9 - Pois eu tive mais raciocínio. 
A10 - Sim. 
A11 - Os comandos do Scratch facilitaram a aprendizagem. 
A12 - Ficou mais fácil de entender. 

 

Pode-se observar, nas falas de A1, A6 e A9, que eles perceberam uma melhora 

no raciocínio, que é uma habilidade muito importante no aprendizado da Lógica de 

Programação. 

Observou-se que A2 e A5 falaram sobre o entendimento que passaram a ter 

da lógica, A2 explica ter conseguido entender um pouco mais sobre lógica. A5, por 

sua vez, menciona ter recuperado o Portugol que é a ferramenta que os participantes 

utilizaram durante as aulas de Lógica de Programação. 

Os participantes A3 e A8 lembram que melhoraram seus conhecimentos sobre 

a construção de algoritmos: “Agora consigo fazer os algoritmos” e “Sim na lógica de 
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construção dos algoritmos”. Algoritmos são os passos da programação, as instruções 

que são criadas para se resolver uma situação problema. 

A7 destaca em sua fala a interatividade oferecida pela ferramenta Scratch, 

justificando sua resposta: “Pois ele nos mostra de uma maneira interativa e lógica”. 

Finalizando a questão sobre a contribuição do Scratch com a aprendizagem da 

Lógica de Programação, tem-se as falas de A11 e A12, dizendo que “Os comandos 

do Scratch facilitaram a aprendizagem” e “Ficou mais fácil de entender”. 

Os relatos dos participantes da pesquisa reiteram os diversos benefícios que o 

Scratch trouxe para a aprendizagem da Lógica de Programação, tais como a melhora 

no raciocínio, melhor entendimento da lógica e da criação de algoritmos. 

Entre os questionamentos realizados, também foi solicitado que os 

participantes classificassem, na sua percepção, o uso da ferramenta Scratch para a 

aprendizagem da Lógica de Programação, em: Ótimo, Bom, Regular e Ruim. 

 

Gráfico 11 - Classificação dada pelos participantes da pesquisa 
sobre o uso da ferramenta Scratch para a 
aprendizagem da Lógica 

 

 
 Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Os resultados da questão demonstraram, como mostra o Gráfico 11, que 

nenhum dos participantes classificou o uso da ferramenta Scratch como Ruim.  

A maior parte dos participantes, totalizando 8 alunos, indicou como Bom; outros 2 

responderam Ótimo; e 2 consideraram Regular. 
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Além de avaliar a ferramenta Scratch entre as alternativas Ótimo, Bom, Regular 

e Ruim, os participantes foram orientados a justificar a opção indicada, conforme 

transcrito, a seguir: 

 

A1 - Porque você usa operadores lógicos. 
A2 - Porque falta algumas coisas. 
A3 - Ele é bom, porém limitado. 
A4 - Regular. 
A5 - Pois é muito bem explicado. 
A6 - Pois interage mais com a matéria. 
A7 - Bom, pois é uma maneira mais divertida de aprender. 
A8 - Ele contribuiu para a aprendizagem dos algoritmos. 
A9 - Pois eu tive muito mais habilidade em lógica. 
A10 - Pois ele é uma forma quase de brincadeira, você realiza um programa lógico 
quase nem sem perceber e também é fácil e rápido de aprender. 
A11 - As ferramentas do Scratch são fáceis de entender então facilita o aprendizado. 
A12 - Para mim foi mais fácil. 

 

Ao explicarem o motivo da classificação dada ao uso da ferramenta Scratch 

para a aprendizagem da Lógica de Programação, os participantes A1, A2, A3, A7, A8, 

A9, A10 e A12 classificaram como Bom o uso da ferramenta porque ela permite a 

utilização de operadores lógicos, de algoritmos, facilita a aprendizagem que ocorre 

modo divertido e lúdico. 

Os participantes que classificaram como Ótimo (A5 e A6), a aprendizagem com 

o Scratch, percebe-se em suas falas que a ferramenta auxilia no aprendizado, e que 

os comandos da programação em bloco auxiliam e deixam mais claro o conhecimento 

construído. 

Os participantes A4 e A11 classificaram como Regular o uso da ferramenta 

Scratch na aprendizagem e, mesmo assim, em suas falas pode-se identificar que A11 

demonstrou que houve aprendizagem “As ferramentas do Scratch são fáceis de 

entender então facilita o aprendizado”.  

Os participantes também foram questionados sobre o interesse pela Lógica de 

Programação ter sido despertado após a participação no projeto “Lógica de 

Programação com Scratch”. 
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Quadro 19 - Classificação dos participantes quanto à 
ferramenta Scratch despertar o interesse pela 
Lógica de Programação 

 

Resposta Quantidade de alunos 

Sim 3 

Mais ou Menos 1 

Não 7 

Sim e Não 1 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Como justificativa para a questão sobre o interesse pela Lógica de 

Programação ter sido despertado após a participação no projeto “Lógica de 

Programação com Scratch”, os participantes responderam: 

 

A1 - Mais ou menos. 
A2 - Porque eu continuei não gostando de lógica. 
A3 - Não, mas agora faço com mais facilidade. 
A4 - Sim pois o programa é bem divertido. 
A5 - Não. 
A6 - Pois não gosto de lógica. 
A7 - Pois não tenho interesse mesmo nessa área. 
A8 - Posso dizer que por parte sim e não. 
A9 - O Scratch depertou em mim o modo de entender a lógica. 
A10 - Pois não curto muito essa área. 
A11 - Não, porque não tenho interesse em seguir essa carreira 
A12 - Porque ficou mais fácil de entender. 

 

Com base nas respostas acima, pode-se perceber que os participantes A4, A9 

e A12 disseram que a ferramenta Scratch despertou o interesse pela Lógica de 

Programação e justificaram sua resposta ressaltando que o Scratch tornou o 

aprendizado mais divertido e mais fácil de entender. 

Verificou, também, que 7 participantes disseram não ter interesse na área de 

Programação e que o Scratch não despertou o interesse pela Lógica de Programação. 

Destacam-se, nesse sentido, as falas de A2, A3, A7, A10 e A11 nas quais alguns 

frisaram que o uso da ferramenta Scratch não mudou o sentimento de não gostar da 

área de Programação. 

Dois dos participantes mostraram-se indecisos, A1 respondeu apenas “Mais ou 

menos” e A8 “Posso dizer que por parte sim e não”. 

Entre as perguntas realizadas aos participantes da pesquisa, obteve-se 100% 

de respostas positivas, sobre se há pontos positivos no uso do Scratch para a 
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aprendizagem da Lógica, ou seja, todos os participantes perceberam as contribuições 

do Scratch na aprendizagem da Lógica de Programação, o que se pode comprovar, a 

seguir, pelas falas dos participantes, referentes aos pontos positivos que eles 

perceberam na utilização do Scratch. 

 

A1 - Raciocínio Lógico. 
A2 - Sim. 
A3 - Ele é fácil e bem criativo. 
A4 - Torna mais fácil entender o conteúdo.  
A5 - Diversão e ferramentas fáceis de utilizar.    
A6 - Compreensão melhor pela matéria dada.    
A7 - Intenção, meios diferentes de aprender e criar. 
A8 - Criação de algoritmos e conteúdos. 
A9 - Você pode ter muito mais conhecimento e raciocínio em lógica. 
A10 - Pois é uma ferramenta fácil de ser utilizada e rápido para aprender. 
A11 - Seu estilo e suas ferramentas são fácil de entender mesmo tendo dificuldades. 
A12 - É uma ferramenta mais fácil de aprender e de usar. 

 

Entre as respostas, percebe-se, nas falas dos participantes A3, A4, A5, A10, 

A11 e A12, que os pontos positivos encontrados no Scratch estão relacionados à 

facilidade que encontraram em utilizar a ferramenta. Nas falas de A1 e A9, nota-se 

que eles citam como pontos positivos o desenvolvimento do raciocínio lógico e A7, 

por sua vez, destaca se tratar de um recurso diferente para se “aprender e criar”. 

Também foi perguntado aos estudantes se há pontos negativos no uso do 

Scratch para a aprendizagem da Lógica de Programação. Apenas um participante 

disse que o Scratch é limitado e 11 responderam que não havia pontos negativos. 

Para finalizar o questionário, perguntou-se aos participantes o que eles 

acharam da experiência de aprendizagem com o Scratch, abaixo encontram-se suas 

respostas: 

 

A1 - Achei muito legal de juntar a lógica de programação com o jogo que desperta 
mais o interesse. 
A2 - Achei que foi bom, pois entendi melhor a lógica de programação. 
A3 - Bom, realmente é legal, mas caso você já saiba bastante, ele é quase inútil pois 
é limitado. 
A4 - Sensacional, o jogo é bem intuitivo, divertido, versátil, animado, colorido e tema 
mais fácil de entender a matéria. 
A5 - Foi muito bom, pois aprendi a matéria perdida em Lógica de Programação. 
A6 - Foi uma atividade muito legal e diferente pois é um jogo que você se diverte 
brincando com a matéria e assim fica mais fácil de compreender a matéria de lógica 
de programação. 
A7 - Muito boa, me ajudou a compreender a lógica melhor e a gostar mais também. 
A8 - Interessante e trouxe certa nostalgia! 
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A9 - Foi uma aprendizagem muito boa, pois com ele eu tive muito mais raciocínio em 
lógica. 
A10 - O Scratch me ajudou a conhecer o básico da lógica, é uma ferramenta de bom 
uso, fácil de aprender, fácil de realizar os programas, fácil de ensinar entre outros 
requisitos, e ajuda bastante em forma de brincadeiras quase, então o programa sim é 
bom. 
A11 - Foi legal em ver suas ferramentas mesmo tendo algumas dificuldades elas 
facilitam a entender a ferramenta. 
A12 - Achei muito boa, porque com o Scratch ficou mais fácil de entender a lógica de 
programação, e acabou despertando um pouco mais o interesse por lógica. 

 

Os participantes A1, A4, A6 e A10 destacaram, em suas falas, a parte lúdica 

que a ferramenta Scratch proporciona, tornando mais fácil a compreensão do 

conteúdo da Lógica de Programação. 

Os participantes A2, A5, A7, A9, A11 e A12 destacaram, em suas falas que o 

Scratch além de facilitar a aprendizagem de Lógica de Programação, possibilitou que 

os alunos retomassem o contato com a matéria e melhorassem seu desempenho.  

O único participante que tivera contato com o Scratch no Ensino Fundamental 

foi A8, por isso ele destacou que a utilização do Scratch para ensinar Lógica de 

Programação é “Interessante e trouxe certa nostalgia!”. O participante A3, apesar de 

ter considerado o Scratch uma boa ferramenta, alertou para o fato de “caso você já 

saiba bastante, ele é quase inútil pois é limitado”. Vale lembrar que, para participar 

desta pesquisa, foram selecionados alunos que apresentavam dificuldades em Lógica 

de Programação, identificadas mediante Avaliação Diagnóstica, excluindo-se, 

portanto, alunos que dominavam o conteúdo. 
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7 ALGUMAS DISCUSSÕES 

 

No decorrer desta pesquisa buscou-se promover várias indagações em relação 

às propostas de ensino e ao conteúdo da Lógica de Programação. Entre esses 

questionamentos destaca-se: Como os professores podem atualizar suas propostas de 

ensino diante de alunos que hoje são considerados como nativos digitais? 

 

7.1 Aplicabilidade do Scratch no ensino da Lógica de Programação 

 

O mais importante é a ferramenta ou o uso da ferramenta em si? O Scratch 

possibilitou esta experiência e trouxe resultados importantes na aprendizagem dos 

participantes do projeto “Lógica de Programação com Scratch”. 

O primeiro objetivo específico dessa pesquisa concentrou-se em verificar a 

aplicabilidade do Scratch, como ferramenta lúdica digital para promoção do 

aprendizado da Lógica de Programação, com alunos de cursos técnicos da área da 

Computação.  

Foi possível perceber, com base nos resultados da pesquisa, uma evolução em 

50% dos alunos, que estiveram presentes em mais de 75% dos encontros realizados 

e participaram das Avaliações Diagnósticas Inicial e Final. 

O Quadro 20, a seguir, traz um resumo da quantidade de alunos que possuíam 

conhecimento Insuficiente nos conteúdos de Estruturas Básicas, Estruturas de 

Decisão e Estruturas de Repetição, de acordo com as Avaliações Diagnósticas Inicial 

e Final. Destaca-se, também, no referido quadro, o número de alunos que evoluíram 

em cada um dos conteúdos. 

 

Quadro 20 - Comparativo da evolução dos alunos, com aproveitamento Insuficiente 
nas Avaliações Diagnósticas Inicial e Final (após intervenção com 
Scratch) 

 

Conteúdo Avaliação Inicial Avaliação Final Evolução 

Tipos de Dados nenhum aluno nenhum aluno 0 

Operadores nenhum aluno nenhum aluno 0 

Estruturas Básicas 1 aluno 1 aluno 0 

Estruturas de Decisão 5 alunos 4 alunos 1 

Estruturas de Repetição 7 alunos 4 alunos 3 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Os dados apresentados no Quadro 20 permitiram identificar que os 

participantes já possuíam um bom conhecimento nos conteúdos de Tipos de Dados e 

Operadores, no conteúdo de Estruturas Básicas verificou-se um aluno com 

conhecimento e Insuficiente, o qual também não apresentou evolução. Em Estruturas 

de Decisão, na Avaliação Diagnóstica Inicial havia 5 alunos com conhecimento 

Insuficiente e na Avaliação final havia 4 alunos, ou seja um aluno evoluiu nesse 

conteúdo. O último tópico – Estrutura de Repetição – que é também o que os alunos 

mais apresentaram dificuldades na Avaliação Diagnóstica Inicial, é o tópico em que 

mais os participantes apresentaram evolução, inicialmente eram 7 alunos com 

dificuldades e na Avaliação Diagnóstica Final 4 alunos permaneceram com 

dificuldades, porém 3 alunos tiveram evolução no conteúdo. 

Os quadros a seguir apresentam os resultados das Avaliações Diagnósticas 

Inicial e Final de cada um dos quatro participantes que evoluíram na maior parte dos 

conteúdos estudados no projeto “Lógica de Programação com Scratch”. 

 

Quadro 21 - Evolução do aluno A2 nos conteúdos de Lógica de Programação 

Conteúdos da Lógica de Programação Avaliação Inicial Avaliação Final 

Tipos de Dados Muito Bom Muito Bom 

Operadores Bom Muito Bom 

Estrutura Básica Muito Bom Muito Bom 

Estrutura de Decisão Bom Muito Bom 

Estrutura de Repetição Insuficiente Bom 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

O participante A2 teve uma evolução muito boa nos conhecimentos da Lógica de 

Programação estudados durante os oito encontros do projeto “Lógica de Programação 

com Scratch”. Pode-se observar que o aluno teve um aproveitamento “Muito Bom” em 

quatro dos cinco conteúdos, e “Bom” aproveitamento em Estruturas de Repetição. 

 

Quadro 22 - Evolução do aluno A4 nos conteúdos de Lógica de Programação 

Conteúdos da Lógica de Programação Avaliação Inicial Avaliação Final 

Tipos de Dados Bom Muito Bom 

Operadores Bom Bom 

Estrutura Básica Regular Regular 

Estrutura de Decisão Insuficiente Insuficiente 

Estrutura de Repetição Insuficiente Regular 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Nos conhecimentos da Lógica de Programação o participante A4 teve uma boa 

evolução, apresentando melhora nos conhecimentos de Tipos de Dados e Estrutura 

de Repetição, e manteve-se com os mesmos conhecimentos em Operadores, 

conteúdo que já possuía um “Bom” conhecimento e “Regular” em Estruturas Básicas. 

No conteúdo de Estrutura de Decisão, o aluno permaneceu com conhecimento 

“Insuficiente”. 

 

Quadro 23 - Evolução do aluno A5 nos conteúdos de Lógica de Programação 

Conteúdos da Lógica de Programação Avaliação Inicial Avaliação Final 

Tipos de Dados Bom Muito Bom 

Operadores Bom Regular 

Estrutura Básica Regular Bom 

Estrutura de Decisão Insuficiente Bom 

Estrutura de Repetição Insuficiente Bom 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

O participante A5 demonstrou evolução na maior parte dos conhecimentos 

estudados. Percebe-se, pelos resultados das avaliações, que o aluno conseguiu 

atingir os conhecimentos necessários em todos os conteúdos da Lógica de 

Programação, com exceção dos operadores que, na Avaliação Diagnóstica Final, 

apresentou conceito Regular. 

 

Quadro 24 - Evolução do aluno A7 nos conteúdos de Lógica de Programação 

Conteúdos da Lógica de Programação Avaliação Inicial Avaliação Final 

Tipos de Dados Muito Bom Muito Bom 

Operadores Bom Bom 

Estrutura Básica Regular Muito Bom 

Estrutura de Decisão Regular Regular 

Estrutura de Repetição Regular Muito Bom 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Percebe-se que o participante A7 não demonstrou conhecimento “Insuficiente” 

em nenhum dos conteúdos, logo na primeira avaliação, mas obteve conhecimento 

“Regular” em três dos conteúdos, dos quais conseguiu evoluir em dois deles para 

“Muito Bom”. 
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7.2 Percepções dos alunos sobre a aprendizagem da Lógica de Programação, 

utilizando o Scratch 

 

Outro momento importante do trabalho refere-se à escuta dos alunos por meio 

do questionário aplicado.  

Durante o período de intervenção, foi possível perceber aspectos afetivos 

positivos dos alunos com relação ao uso do Scratch, os quais puderam ser 

confirmados por meio da aplicação do questionário, buscando atender ao segundo 

objetivo específico referente a conhecer, após aplicação do Scratch, as percepções 

dos alunos sobre a aprendizagem da Lógica de Programação, por meio do uso desta 

ferramenta. 

O questionário foi dividido em três eixos, para melhor divisão dos assuntos 

abordados. O primeiro eixo tratou das percepções dos alunos quanto aos conteúdos 

da Lógica de Programação, como a Lógica está totalmente relacionada com 

Raciocínio Lógico, uma observação importante com relação à questão que perguntava 

sobre qual(ais) a(s) disciplina(s) de que os alunos não gostavam. Foi possível 

perceber que, de forma geral, a maior parte dos alunos participantes da pesquisa disse 

não gostar de matemática, o que não ocorreu de forma diferente no grupo dos quatro 

alunos que apresentaram evolução após a realização da intervenção, conforme 

mostra o Quadro 25.  

 

Quadro 25 - Disciplinas de que os alunos não gostam 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Observa-se, que apenas A2 não relatou problemas com a disciplina de 

matemática, uma possibilidade seria que as dificuldades que eles possuem em 

Lógica, sejam decorrentes dessa resistência ou dificuldade que demonstram em 

relação à matemática. Os participantes A4 e A7 mencionaram, respectivamente, 

Aluno Disciplinas Resposta 

A2 Português, Inglês e Sistemas 
Operacionais 

Porque não entendo direito 

A4 Matemática Estressante 

A5 Matemática, Física, Lógica e PHP Porque envolve exatas 

A7 Física, Química, PHP, Matemática Pois são normalmente matérias envolvendo 
contas e não me dou muito bem 
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palavras que mostram uma questão afetiva negativa em relação à matemática; e A5 

disse apenas que não gosta “Porque envolve exatas”. 

Quanto à experiência desses quatro alunos no primeiro ano com Lógica de 

Programação, com base em suas falas – A2 “Eu entendi sobre a programação, mas 

não me chama a atenção”, A4 “Regular, podia ter sido melhor”, A5 “Horrível, não entrava 

na minha cabeça” e A7 “Um pouco difícil de se entender, mas no final eu entendi que 

tenho que utilizar minha lógica” –, infere-se que, sobretudo para A5, não foi uma boa 

experiência, sendo esse o aluno que destacou não gostar da área de Exatas e, 

consequentemente, revela não gostar das disciplinas de Matemática, Física, Lógica e 

PHP, os demais participantes demonstraram que tiveram dificuldades. 

O segundo eixo do questionário tratou das percepções dos alunos diante do 

uso de jogos digitais. Nessa questão foi possível perceber, nas respostas dos alunos, 

que todos os quatro participantes que tiveram uma evolução nos conteúdos da Lógica 

de Programação possuíam o hábito de jogar, assim como todos consideraram que o 

jogo é importante no desenvolvimento do raciocínio lógico.  

O participante A4 comenta que o jogo “Melhora a concentração” e A5 diz que o jogo 

é importante “Porque desenvolve raciocínio, e o deixa mais rápido”. 

No terceiro eixo do questionário foram abordadas das percepções dos alunos 

sobre o uso da ferramenta Scratch na Lógica da Programação. Nesse eixo, notou-se 

que os quatro alunos gostaram de utilizar o Scratch, conforme demonstram em suas 

falas: 

 

A2 - Me ajudou a entender um pouco mais a lógica. 
A4 - É bem divertido. 
A5 - Além de aprender lógica, era também divertido utilizar a ferramenta. 
A7 - Porque compreendi melhor a lógica. 

 

Os participantes A2 e A3 destacaram o lado lúdico da ferramenta Scratch, mas 

quando questionados se o Scratch despertou o interesse pela Lógica de 

Programação, dos quatro participantes que apresentaram evolução na aprendizagem 

da Lógica, apenas A4 respondeu afirmativamente dizendo que o Scratch mudou sua 

perspectiva sobre a Lógica de Programação. Os demais participantes gostaram de 

utilizar o Scratch, assim como entendem que a ferramenta auxiliou na aprendizagem, 

mas isso não mudou o interesse deles pela disciplina de Lógica de Programação. 
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Verificou-se que, na perspectiva dos alunos, o Scratch é uma ferramenta que 

pode contribuir para o ensino da Lógica de Programação. O participante A4 classificou 

o Scratch como “Regular”, A2 e A7 indicaram como “Bom” e A5 considerou o Scratch 

“Ótimo”.  

Por último, os alunos foram questionados sobre o que acharam da experiência 

de aprendizagem com o Scratch. Nesse momento, foi possível perceber, pelos 

comentários dos alunos, que ao contrário das respostas obtidas quando foram 

questionados sobre a experiência com a disciplina Lógica de Programação, muitos 

responderam que foi uma boa experiência, como se pode confirmar em as suas falas: 

 

A2 - Achei que foi bom, pois entendi melhor a lógica de programação. 
A4 - Sensacional, o jogo é bem intuitivo, divertido, versátil, animado, colorido e tema 
mais fácil de entender a matéria. 
A5 - Foi muito bom, pois aprendi a matéria perdida em Lógica de Programação. 
A6 - Muito boa, me ajudou a compreender a lógica melhor e a gostar mais também. 
 

O uso dos recursos do Scratch, para o ensino da Lógica de Programação de 

forma lúdica mostrou-se uma forma de potencializar a aprendizagem dos participantes, 

como foi possível observar na fala de A6, que destaca que a ferramenta “[...] ajudou a 

compreender a lógica melhor e a gostar mais também”. Observou-se, também, que os 

participantes demonstraram-se motivados e interessados, tecendo vários adjetivos (A4) 

e elogiando a facilidade em aprender o conteúdo. 

As percepções dos alunos destacadas acima nas falas dos participantes que 

evoluíram na aprendizagem da Lógica de Programação demonstram que o Scratch é 

uma ferramenta que pode potencializar a aprendizagem dos alunos, trazendo uma 

forma mais atrativa de ensinar. 

O grupo de participantes dessa pesquisa foi escolhido para buscar uma nova 

estratégia de ensino-aprendizagem, por tratar-se de alunos com dificuldades de 

aprendizagem, por isso vale destacar que se considera um resultado relevante, uma 

vez que entre os oito estudantes cujos resultados foram comparados mediante as 

Avaliações Diagnósticas Inicial e Final, verificou-se um percentual de 50% de evolução 

dos alunos. 

A ampliação do tempo destinado ao desenvolvimento do projeto também pode 

trazer melhores resultados, sobretudo em relação aos tópicos relacionados às 

maiores dificuldades dos alunos, que são as Estruturas de Decisão e Repetição. 
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Vale destacar, também, que a finalização do projeto com o desenvolvimento de 

um jogo foi um ponto muito importante, pois além de despertar o interesse do aluno, 

ele também pôde verificar, na prática, em quais situações podem ser utilizados os 

conteúdos da Lógica de Programação. 
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8 CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi verificar a aplicabilidade da ferramenta Scratch 

para a aprendizagem da Lógica de Programação, para alunos de cursos técnicos da 

área da Computação. Para isso, realizou-se uma intervenção de oito sessões com 12 

alunos, os quais apresentavam dificuldades de aprendizagem no componente Lógica 

de Programação. 

Para verificar a aplicabilidade do Scratch como ferramenta lúdica digital para 

promoção do aprendizado da Lógica de Programação, realizou-se uma avaliação 

diagnóstica inicial e outra após a intervenção. Na comparação entre oito alunos que 

participaram das duas avaliações, percebeu-se melhora no conhecimento de quatro 

destes em todos os tópicos de estudo da Lógica que fizeram parte do projeto. Os 

conteúdos Tipos de Dados e Operadores eram os que os participantes já possuíam 

um bom conhecimento. No tópico de Introdução a Algoritmos, que foi dividido em três 

etapas – Estruturas Básicas, Estruturas de Decisão e Estruturas de Repetição –, 

notou-se uma evolução significativa dos participantes. Destaca-se o tópico Estruturas 

de Repetição, no qual os participantes mais evoluíram no comparativo entre a 

Avaliação Diagnóstica Inicial e a Final. 

Com relação aos alunos que não avançaram significativamente na 

aprendizagem de programação algumas reflexões permitiram indagar: Poderia o 

tempo destinado à intervenção ter sido pouco para os alunos construírem tal 

conhecimento? E ainda mais: Seria esse tempo também insuficiente para eles 

ressignificarem o sentido de aprender matemática e programação? Talvez, com mais 

tempo, eles pudessem desconstruir o sentimento de bloqueio, que muitas vezes o 

aluno tem para se abrir para um novo momento de aprendizagem? 

Nesse sentido, a presente pesquisa promove reflexões sobre outras 

possibilidades de interferências, como as que se relacionam ao campo da afetividade. 

O uso do Scratch, para ensinar a Lógica de Programação, traz, por um lado, a 

questão da ludicidade e do prazer, afinal para aprender não é necessário situações 

difíceis e que trazem sofrimento ao aluno. Errar, por exemplo, no processo de 

aprendizagem por meio do Scratch pode ser considerado como diversão, pois o aluno 

pode refazer suas ações continuamente à medida que programa uma ação. Ou seja, 

o Scratch possibilita construir e reconstruir ações a todo momento e isso coloca em 

atividade o processo que implica o aprender. 
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Outro aspecto a considerar sobre o dinamismo da linguagem Scratch, que 

possibilita construir e reconstruir ações à medida que o participante as cria, é que não 

necessariamente o aluno precisa fazer a antecipação da ação que irá realizar. 

Justamente por ainda não terem desenvolvido o pensamento para programar, muitos 

alunos apresentavam dificuldade neste planejamento a priori. Mas, pela contínua 

interatividade com o Scratch, o aluno pode vir a atingir níveis mais complexos de 

pensamento e, portanto, aprender a programar. 

Concluiu-se, até aqui, que a programação realizada por meio da linguagem 

Scratch promove no aluno um posicionamento ativo, pois quando é convocado a criar 

um jogo, ele passa de uma posição muitas vezes passiva para a de autoria. 

O posicionamento ativo ou de autoria na construção de um conhecimento 

(quando cria um jogo), possibilita ao aluno um sentimento de empoderamento.  

O jogo construído por meio do Scratch é sua criação, e lhe possibilita uma sensação 

de controle sobre suas ações, decorrendo em compreensão sobre todo o processo 

vivenciado na experiência com o jogo de modo ativo. 

A questão do empoderamento precisa ser resgatada nos alunos e a Lógica, 

não somente a programação, mas essa oportunidade de criação que está ligada à 

ludicidade, ao prazer. Isso leva a pensar em metodologias e estruturas curriculares 

dos cursos. Sabe-se que é difícil mudar a estrutura de um curso, mas uma hipótese 

seria começar a trabalhar com programação por meio do Scratch desde os anos 

iniciais. 

Outra reflexão sobre a aprendizagem e o ensino da programação é a seguinte: 

Será que o aluno tem que aprender inicialmente sobre lógica para depois programar? 

No Scratch, a programação torna-se simples, pois é diferente dos outros códigos, que 

demandam um planejamento do aluno anterior à ação de programação. Sendo assim, 

será que desde o início de sua aprendizagem sobre programação o aluno não pode 

articular a lógica com a programação, num movimento contínuo à medida que 

desenvolve um jogo? 

O presente estudo também traz reflexões sobre a educação e o ensino de modo 

geral: primeiro, concluiu-se que o ensino da programação deve iniciar-se desde cedo 

na escola. Mas o professor tem formação para isto? É preciso preparar o professor 

para usar a linguagem de programação, dentro de uma visão de construção de 

conhecimento e isto implica uma mudança de postura e sentido sobre o que é ensinar 

e aprender. 
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Nesta pesquisa, os alunos apresentaram os sentidos atribuídos após a 

intervenção com o Scratch e a maioria indicou ter tido uma experiência muito boa, 

apenas um aluno disse que a ferramenta ajudou um pouco, mas não o suficiente. 

Com base nas respostas dos participantes e em face de todos os dados 

analisados na intervenção, foi possível perceber que o Scratch é uma ferramenta que 

pode potencializar a aprendizagem, sobretudo se comparada a metodologias 

tradicionais, utilizadas nas aulas dos cursos técnicos da área de Computação na 

disciplina de Lógica de Programação, na qual utiliza-se o caderno e a ferramenta 

Portugol para escrever os algoritmos. 

Os estudantes apreciaram o lado lúdico oferecido pelo Scratch, o qual permitiu 

uma aprendizagem divertida. O aspecto afetivo integrado às atividades da Lógica de 

Programação possibilitaram novos olhares dos alunos sobre este conteúdo. 

Este estudo não se encerra por aqui, podendo destacar que, com a experiência 

da intervenção, percebeu-se que a ferramenta pode também ser utilizada nas aulas 

do componente curricular Lógica de Programação, para introduzir o ensino de 

Algoritmos, e não apenas para alunos com dificuldades na aprendizagem. Também 

possibilitou mostrar a importância do jogo digital, assim como refletir sobre a forma de 

ensinar a Lógica de Programação. 

Em uma perspectiva futura, abre-se também um questionamento que o trabalho 

lança: Será que a programação chegando às escolas nos anos iniciais, como já 

acontece em países como Reino Unido e Austrália, pode também ajudar a superar as 

dificuldades da disciplina de Matemática, tendo em vista que a programação pode ser 

outra maneira de aprender matemática, diferente da aula tradicional, algo mais criativo 

que pode tornar o aluno mais ativo nesse processo de aprendizagem? 

Espera-se, com este trabalho, criar novas possibilidades para o ensino e 

aprendizagem da Lógica de Programação, a fim de que os alunos possam conviver 

com este conteúdo percebendo sua aplicabilidade no dia a dia. Aprender a programar 

é, antes de tudo, aprender a pensar de modo crítico, reflexivo e autônomo. 
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APÊNDICE A - PLANILHA ADAPTADA DO MODELO DE CRISTINA HAYASHI 

 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, adaptada de Hayashi e Hayashi (2011). 
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APÊNDICE B - AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA APLICADA AOS PARTICIPANTES 

DA PESQUISA 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
 
  

                             

_____________________________________________________________________________ 
Etec Prof. Mário Antônio Verza 

 
 

Avaliação Diagnóstica 
Projeto: Lógica de Programação com Scratch 

 
1) Tipos de Dados: relacione os tipos de variáveis com a sua descrição 
 

a) Inteiro 
 

b) Real 
 

c) Texto 
 

d) Lógica 

(  ) são valores que representam respostas para expressões lógicas e são 
compostas somente pelos valores verdadeiro e falso. 

(  ) são números positivos, negativos e fracionários. Exemplo: 34.123 

(  ) são números inteiros, positivos ou negativos. Exemplo: 389 

(  ) também é conhecida como alfanumérica - são conjuntos de caracteres 
(letras, dígitos ou símbolos especiais: -, %, $, etc.). Esses conjuntos devem 
ser colocados entre aspas para não serem confundidos com outros 
dados. Exemplos: ‘TUDO”  “JOÃO” “22/11/1997” “X25Y67”. 

 

2) Utilizando os Operadores: Aritméticos, Relacionais e Lógicos, resolva a questão abaixo. 

 Sabendo que A=5, B=4 e C=3 e D=6, informe se as expressões abaixo são verdadeiras ou falsas. 

a) (A > C) AND (C <= D)     (   ) 

b) (A+B) > 10 OR (A+B) = (C+D)   (   ) 

c) (A>=C) AND (D >= C)    (   ) 

 

3) Algoritmos: Escreva um algoritmo para cada uma das situações abaixo: 

a) Crie um algoritmo para calcular a área de um quadrado. 

b) Crie um algoritmo que receba 2 notas e o nome do aluno. Calcule a média do aluno e exiba o nome, a média 
e uma mensagem informando se o aluno está aprovado ou reprovado. A média para aprovação é 6. 

c) Faça um algoritmo para ler base e altura de 25 triângulos e imprimir a sua área. 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PARTICIPANTES DA 

PESQUISA APÓS A REALIZAÇÃO DO PROJETO “LÓGICA DE 

PROGRAMAÇÃO COM SCRATCH” 

 

A) Perfil Escolar do Aluno 
 
Identificação:   
___________________________________________________________________ 
 
1. Série que está cursando do Ensino Médio:  
___________________________________________________________________ 
 
2. Sexo:   
(   ) Masculino       (   ) Feminino  
 
3. Idade: ________________ 
 
4. Você já ficou retido em algum(a) ano/série?  
(   ) Sim     (   ) Não 
 
Se ficou retido, em qual ano/série e disciplina? 
___________________________________________ 
 
5. De qual disciplina você mais gosta? 
_________________________________________________ 
 
Por quê? 
___________________________________________________________________ 
 
6. Tem alguma disciplina de que você não gosta? Qual? 
___________________________________ 
 
Por quê? 
___________________________________________________________________ 
 
 
B) Conteúdos sobre Lógica de Programação 
 
7. Quais os conteúdos estudados no componente curricular de Lógica de 
Programação?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
8. Nas aulas práticas de Lógica de Programação, para construção de algoritmos foi 
utilizado alguma ferramenta digital? Qual?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
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9. A forma como as aulas do componente curricular Lógica de Programação foram 
ministradas despertou seu interesse?   Explique. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
10. Como você descreve sua experiência com programação no primeiro ano? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
 
C) Jogos Digitais 
 
11. Você tem o hábito de jogar, algum jogo digital?   
(  ) Sim               (   ) Não     
 
12. Qual ferramenta você costuma utilizar para jogar? 
(  ) Celular    (   ) Tablet      (   ) Computador 
  
13. Quantos dias você costuma jogar por semana? 
(  ) diariamente  (  ) nos finais de semana  (   ) esporadicamente  (  ) Não jogo   
(  ) outro __________________ 
 
14. Quais jogos digitais você costuma utilizar? Tem algum preferido? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
15. Em quais categorias enquadram-se os jogos de que você gosta? 
(  ) jogos de desafios      (   ) jogos fáceis   (   ) jogos competitivos    
(  ) jogos de estratégia    (   ) Outro _________________ 
 
16. Você considera que o jogo digital pode contribuir para a sua aprendizagem 
escolar? 
(   ) Sim    (   ) Não 
 
Por quê? 
___________________________________________________________________ 
 
17. Você percebe que o jogo digital proporciona uma melhora no seu raciocínio lógico? 
(   ) Sim    (   ) Não 
 
Por quê? 
___________________________________________________________________ 
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D) Uso da ferramenta Scratch na aprendizagem da Lógica de Programação 
 
18. Já conhecia a ferramenta Scratch, antes do projeto ser desenvolvido?   
(   ) Sim               (   ) Não     
Se já conhecia, onde e como utilizou a ferramenta Scratch?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
19. Você gostou do Scratch?  
(   ) Sim    (   ) Não       
Explique a sua resposta 
___________________________________________________________________ 
     
20. Você considera que o uso do Scratch contribuiu para a aprendizagem da Lógica 
de programação?   
(   ) Sim       (   ) Não        (  ) Outro 
Explique a sua resposta 
___________________________________________________________________ 
 
21. Como você percebe/classifica o uso da ferramenta Scratch para a aprendizagem 
da Lógica de Programação? 
(  ) Ótimo     (  ) Bom   (   ) Regular   (   ) Ruim 
Explique a sua resposta 
___________________________________________________________________ 
  
22. A ferramenta Scratch despertou seu interesse pela Lógica de Programação?  
(  ) Sim     (   ) Não   (   ) Outro 
Explique a sua resposta 
___________________________________________________________________ 
 
23. Você considera que há pontos positivos no uso do Scratch para a aprendizagem 
da Lógica de Programação. 
(  ) Sim     (   ) Não 
Quais ______________________________________________________________ 
 
24. Você considera que há pontos negativos no uso do Scratch para a aprendizagem 
da Lógica de Programação. 
(  ) Sim     (   ) Não 
Quais  ______________________________________________________________ 
 
25.  O que você achou da experiência de aprendizagem com o Scratch?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
 
  

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE 

Título da pesquisa: “A LÓGICA DA PROGRAMAÇÃO E OS JOGOS DIGITAIS: UMA EXPERIÊNCIA 
COM A FERRAMENTA SCRATCH” 

Prezado(a) Participante:  
 

Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “A LÓGICA DA PROGRAMAÇÃO E OS JOGOS 
DIGITAIS: UMA EXPERIÊNCIA COM A FERRAMENTA SCRATCH”, da aluna pesquisadora Luciana Michele Ventura, 
sob a orientação da professora Drª. Luciane Guimarães Batistella Bianchini, pesquisadora responsável. Informamos 
que este estudo destina-se a produção de uma Dissertação de Mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação 
Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias, da Universidade Norte do Paraná.  

O objetivo da pesquisa é analisar o uso da ferramenta lúdica digital Scratch para a aprendizagem da Lógica de 
Programação em alunos de cursos técnicos da área da computação. O Scratch é um software que possibilita o 
desenvolvimento do raciocínio lógico e a aprendizagem de programação, com ele o estudante pode criar jogos, músicas 
e animações, por meio das linhas de códigos disponíveis no software.  

A sua participação é muito importante e ela se dará da seguinte forma: (a) concordância com o termo de 
consentimento livre e esclarecido (pelo pai ou responsável por você) e com o termo assentimento (por você); (b) 
realização de avaliação diagnóstica teórica com questões dissertativas, antes da intervenção; (c) participação nas aulas 
do projeto “A LÓGICA DA PROGRAMAÇÃO E OS JOGOS DIGITAIS: UMA EXPERIÊNCIA COM A FERRAMENTA 
SCRATCH”; (d) realização de avaliação teórica com questões dissertativas após intervenção; (f) responder a um 
questionário semiestruturado, contendo perguntas que servirão para coletar a opinião do (a) aluno (a), sobre o uso da 
ferramenta Scratch no aprendizado da Lógica de Programação.  

Sua participação é totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer 
tempo, sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. 

Esta pesquisa apresenta como risco o incômodo do participante ao responder alguma questão do questionário 
ou quando estiver realizando as atividades de intervenção com o scratch. No caso do questionário poderá não 
responder, não iniciando-o, ou deixar de responder mesmo tendo começado. O participante também pode solicitar 
esclarecimento ao pesquisador, quando for o caso. Com relação a intervenção, também poderá não realizar as 
atividades, se assim o desejar.  

Esclarecemos ainda, que as informações serão utilizadas somente para os fins de pesquisa e serão tratadas 
com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. Informamos que você não pagará 
nem será remunerado por sua participação.  

O benefício esperado é a partir dos resultados gerar reflexões para melhoria das propostas de intervenções 
que integrem tecnologia ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos em Lógica de Programação. 

Critério de inclusão: alunos do 1º Ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática para Internet, 
de uma Escola Técnica Estadual da cidade de Palmital-SP, que apresentaram dificuldades de aprendizagem, no 
componente “Lógica de Programação”, a partir de observação das atas de Conselho de Classe do 1º e 2º 
Semestre/2017. 

Critério de exclusão: alunos que não pertençam a turma do 1º Ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico em 
Informática para Internet, do ano de 2017. 

Caso você ainda tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos pode nos contatar:  
Orientadora e pesquisadora responsável pelo projeto: Luciane Guimarães Batistella Bianchini - (043) 3323-

8235 - e-mail: luannbi@hotmail.com. 
Aluna pesquisadora: Luciana Michele Ventura, (18) 99719-8928, – e-mail: luciana.ventura@etec.sp.gov.br;  ou 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Pitágoras Unopar, rua Marselha, 591 – 
Londrina, P.R., CEP: 86041-140, Jardim Piza, telefone (43) 3371-9849  ou e-mail cep@unopar.br. 

Este termo será elaborado em duas vias de igual teor, sendo que você receberá uma via devidamente assinada 
pela pesquisadora responsável. 

_______________________________________ 
Profª Dra. Luciane Guimarães Batistella Bianchini 

Orientadora e Pesquisadora Responsável  
RG: 3.325.272-2  

________________________ 
Luciana Michele Ventura 

Aluna Pesquisadora 
RG: 32.141.057-9 

 
 

Eu, ___________________________________________, tendo sido devidamente esclarecido sobre os 
procedimentos da pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa descrita acima. Assinatura do 
participante: ____________________________________ RG do participante _____________________. 
 

Palmital, ___ de ________de 2018.  
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

Título da pesquisa: “A LÓGICA DA PROGRAMAÇÃO E OS JOGOS DIGITAIS: UMA EXPERIÊNCIA 
COM A FERRAMENTA SCRATCH” 

Prezado(a) Senhor(a):  
 

Gostaríamos de convidar seu filho(a) a participar da pesquisa “A LÓGICA DA PROGRAMAÇÃO E OS JOGOS 
DIGITAIS: UMA EXPERIÊNCIA COM A FERRAMENTA SCRATCH”, da aluna pesquisadora Luciana Michele Ventura, 
sob a orientação da professora Drª. Luciane Guimarães Batistella Bianchini, pesquisadora responsável. Informamos 
que este estudo destina-se a produção de uma Dissertação de Mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação 
Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias, da Universidade Norte do Paraná.  

O objetivo da pesquisa é analisar o uso da ferramenta lúdica digital Scratch para a aprendizagem da Lógica de 
Programação em alunos de cursos técnicos da área da computação. O Scratch é um software que possibilita o 
desenvolvimento do raciocínio lógico e a aprendizagem de programação, com ele o estudante pode criar jogos, músicas 
e animações, por meio das linhas de códigos disponíveis no software.  

A participação de seu filho(a) é muito importante e se dará da seguinte forma: (a) concordância com o termo 
de consentimento livre e esclarecido e com o termo assentimento; (b) realização de avaliação diagnóstica teórica com 
questões dissertativas, antes da intervenção; (c) participação nas aulas do projeto “A LÓGICA DA PROGRAMAÇÃO E 
OS JOGOS DIGITAIS: UMA EXPERIÊNCIA COM A FERRAMENTA SCRATCH”; (d) realização de avaliação teórica 
com questões dissertativas após intervenção; (f) responder a um questionário semiestruturado, contendo perguntas 
que servirão para coletar a opinião do (a) aluno (a), sobre o uso da ferramenta Scratch no aprendizado da Lógica de 
Programação.  

A participação de seu filho(a) é totalmente voluntária, podendo recusar a participação, ou mesmo desistir a 
qualquer tempo da pesquisa, sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo a ele(a). 

Esta pesquisa apresenta como risco o incômodo do participante ao responder alguma questão do questionário 
ou quando estiver realizando as atividades de intervenção com o scratch. No caso do questionário poderá não 
responder, não iniciando-o, ou deixar de responder mesmo tendo começado. O participante também pode solicitar 
esclarecimento ao pesquisador, quando for o caso. Com relação a intervenção, também poderá não realizar as 
atividades, se assim o desejar.  

Esclarecemos ainda, que as informações serão utilizadas somente para os fins de pesquisa e serão tratadas 
com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a identidade do(a) seu filho(a). Informamos que 
seu(sua) filho(a) não pagará nem será remunerado por sua participação. 

O benefício esperado é a partir dos resultados gerar reflexões para melhoria das propostas de intervenções 
que integrem tecnologia ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos em Lógica de Programação. 

Critério de inclusão: alunos do 1º Ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática para Internet, 
de uma Escola Técnica Estadual da cidade de Palmital-SP, que apresentaram dificuldades de aprendizagem, no 
componente “Lógica de Programação”, a partir de observação das atas de Conselho de Classe do 1º e 2º 
Semestre/2017. 

Critério de exclusão: alunos que não pertençam a turma do 1º Ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico em 
Informática para Internet, do ano de 2017. 

Caso você ainda tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos pode nos contatar:  
Orientadora e pesquisadora responsável pelo projeto: Luciane Guimarães Batistella Bianchini - (043) 3323-

8235 - e-mail: luannbi@hotmail.com. 
Aluna pesquisadora: Luciana Michele Ventura, (18) 99719-8928, – e-mail: luciana.ventura@etec.sp.gov.br;  ou 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Pitágoras Unopar, rua Marselha, 591 – 
Londrina, P.R., CEP: 86041-140, Jardim Piza, telefone (43) 3371-9849  ou e-mail cep@unopar.br. 

Este termo será elaborado em duas vias de igual teor, sendo que você receberá uma via devidamente assinada 
pela pesquisadora responsável. 

 
_______________________________________ 
Profª Dra. Luciane Guimarães Batistella Bianchini 

Orientadora e Pesquisadora Responsável  
RG: 3.325.272-2  

 

________________________ 
Luciana Michele Ventura 

Aluna Pesquisadora 
RG: 32.141.057-9 

 

 

Eu, ___________________________________________, responsável pelo menor 
_____________________________________________________, tendo sido devidamente esclarecido sobre os 
procedimentos da pesquisa, concordo com a participação de meu filho voluntariamente na pesquisa descrita acima. 
Assinatura do responsável: ______________________________ RG do responsável: _______________________. 
 

Palmital, ___ de ________de 2018.  

  

  


