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RESUMO 

A motivação e a metodologia de aprendizado são aspectos importantes para que um educador 
conduza suas aulas de forma eficiente.  Pesquisas são concebidas na área de informática na educação 
com o objetivo de viabilizar melhorias no processo de aprendizado através de diferentes abordagens. 
O pensamento computacional é uma destas abordagens e consiste na aprendizagem prática, que 
permite ao estudante praticar conceitos estudados em sala de aula através de experimentos. Esse 
conceito está sendo discutido em diversas frentes de pesquisa e busca proporcionar ao sujeito que o 
desenvolve, uma forma de utilizar a tecnologia como ferramenta catalisadora de soluções, 
aprimorando suas habilidades como indivíduo pertencente a uma sociedade. Tanto a aprendizagem 
prática quanto o pensamento computacional convergem para um ensino que prioriza a criatividade, 
inventividade e produtividade dos estudantes, que são protagonistas no processo de desenvolvimento 
do próprio conhecimento. Esse contexto direcionou esta pesquisa a identificar a existência de padrões 
nas ações de um grupo de estudantes do ensino médio, quando submetidos a tarefa de montagem de 
um brinquedo de programar. Para alcançar este objetivo foram especificadas as características de um 
brinquedo de programar por meio de uma revisão da literatura e um guia de montagem do brinquedo. 
Foram realizados experimentos com seis estudantes durante um período de cinco horas. Os 
procedimentos foram especificados através de um plano de avaliação, que tratou de explicitar as ações 
dos estudantes através da análise de filmagens e trechos de áudio registrados. Os dados coletados 
foram analisados e demonstraram que diferentes grupos de estudantes são capazes de utilizar distintas 
estratégias para alcançar um objetivo comum. A metodologia demonstrou-se eficiente para descrever 
as ações e comportamentos dos estudantes, mas não evidenciou nenhum padrão entre as ações dos 
grupos analisados.
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ABSTRACT 
  
 Motivation to learn and learning methodology are important aspects for an educator to conduct 
their classes efficiently. Studies are designed in computer science in education in order to facilitate 
improvements in the learning process, through different approaches. One of these approaches, 
computational thinking, consists of practical learning that allows students to conduct experience, to 
practice concepts learned in the classroom. This concept is being discussed on various research fronts, 
and seeks to provide the subject who engages in it with a way of using technology as a catalyst tool 
for finding solutions and improving his/her skills, as an individual belonging to a society. Practical 
learning and computational thinking converge, for a teaching that prioritizes creativity, inventiveness, 
and productivity in the students, who are the protagonists in the process of developing their own 
knowledge. This context led this research to identify the existence of patterns in the actions of a group 
of high school students, when set the task of setting up a programmable toy. To achieve this goal, the 
characteristics of a programmable toy were specified through a literature review and a guide to setting 
up the toy. Experiments were conducted with six students over a period of five hours. The procedures 
were specified through an evaluation plan, which attempted to explain the students’ actions, by 
analyzing footage and portions of recorded audio. The data collected were analyzed, showing that 
different groups of students are able to use different strategies to achieve a common goal. The 
methodology was efficient for describing the students’ actions and behaviors, but did not show any 
patterns between the actions of the groups analyzed.  
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1  INTRODUÇÃO   

O ser humano vivencia de forma progressiva uma série de desafios desde seu nascimento, 

geralmente formula estratégias com o intuito de alcançar objetivos e atender suas prioridades. Na 

educação infantil, quando criança, inicia um novo processo de socialização, em que fora do ambiente 

familiar se relaciona com outras crianças da mesma faixa etária e com seus educadores, 

desenvolvendo novas estratégias de construção do conhecimento. 

Na infância, ao brincar, as crianças manuseiam objetos e sem perceber desenvolvem diversas 

habilidades propiciadas nessa interação (DE QUEIROZ; MACIEL; BRANCO, 2006). Pesquisas 

encontradas na literatura, através de uma revisão sistemática, reforçaram a preocupação dos 

educadores e pesquisadores em compreender habilidades presentes em atividades de Engenharia e 

sua relação com as competências desenvolvidos no curso de Ciência da Computação. (LEVI; 

MIODUSER, 2008) (JANKA, 2008) (STOECKELMAYR; TESAR; HOFMANN, 2011) (HORN; 

CROUSER; BERS, 2012) (SULLIVAN; KAZAKOFF; BERS, 2013) (SULLIVAN; BERS, 2013) 

(KAZAKOFF; SULLIVAN; BERS, 2013) (BERS et al., 2014).  

O Grupo de Informática na Educação (GIE) da Universidade do Vale de Itajaí (UNIVALI) 

também vem investigando o uso de tecnologias como ferramenta de apoio pedagógico. Em uma de 

suas linhas de pesquisa tem por objetivo investigar o uso de brinquedos de programar como 

catalisadores do desenvolvimento cognitivo. Afluindo aos objetivos do grupo de pesquisa, os 

brinquedos de programar foram utilizados como artefatos de apoio nesta pesquisa, no qual foram 

observadas e investigadas as ações de estudantes do ensino médio durante o processo de montagem 

do mesmo.  

Brinquedos de programar consistem em brinquedos que desenvolvem conceitos de 

programação e algoritmos de forma divertida. Podem ser utilizados também como kits robóticos, que 

se diferenciam dos brinquedos ao permitir a sua construção e reconstrução.  

O termo Computational Thinking (CT) ou pensamento computacional é comumente referido 

como sendo um conjunto de habilidades e competências comuns à área de Ciência da Computação. 

Tais competências podem ser utilizadas para estimular a capacidade de resolver problemas em 

qualquer área do conhecimento e em qualquer fase da vida, explorando a criatividade e a construção 

do saber ao longo do tempo (WING, 2006).  
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Conforme Valente et al. (1993) as atividades com computador em uma escola podem assumir 

duas modalidades diferentes. A primeira modalidade é caracterizada por noções superficiais do 

funcionamento do computador e alguns detalhes técnicos, com o objetivo de ensinar conteúdos. A 

segunda modalidade, definição utilizada nesta dissertação, trata de oportunizar ao estudante que 

desenvolva suas habilidades de aprendizado com o uso de ferramentas tecnológicas, neste contexto, 

o principal objetivo consiste em facilitar seu dia-a-dia na escola ao permitir que desenvolva novas 

estratégias para assimilar os conteúdos e que assim consiga vencer os desafios propostos de forma 

mais fácil. 

A relação entre os conceitos apresentados por Wing (2006) e Valente et al. (1993), apesar da 

diferença temporal, convergem como fundamentação ao problema de pesquisa abordado nesta 

dissertação, que trata das dificuldades e aptidões dos estudantes durante o processo de assimilar 

conceitos teóricos e executar os procedimentos de resolução dos desafios. 

Segundo Stuart (2008), os estudantes do ensino médio demonstram carência sob aspectos 

procedimentais e necessitam de auxílio do professor para elaboração de hipóteses, análise de dados e 

entendimento de problemas práticos. Conforme Barberá e Valdés (1996), atividades experimentais 

relacionadas ao ensino de ciência devem ser objetivadas sob o aspecto de desenvolvimento cognitivo 

e de raciocínio lógico, não sendo restritas ao aprendizado de equipamentos técnicos ou treinamento 

de ferramentas específicas.  

Conforme apresentado por Blikstein (2008), existe interesse e motivação para que os 

estudantes brasileiros sejam capazes de completar tarefas de leitura, escrita e operações básicas da 

matemática. Ao tratar de habilidades necessárias para o ser humano exercer seu papel como cidadão, 

os conhecimentos necessários vão além do que se pode mensurar. As escolas não devem se propor a 

ensinar tecnologia somente com o intuito de replicar conhecimentos já existentes, devem 

proporcionar aos aprendizes a capacitação necessária para produzir novos conhecimentos. 

As deficiências apresentadas por Stuart e Marcondes (2011) e Barberá e Valdés (1996), que 

envolvem atividades práticas em laboratório, podem ser relacionadas com as ideias apresentadas por 

Blikstein (2008) quanto ao ensino brasileiro, em que a motivação ao aprendizado pode ser acometida 

pela aprendizagem prática. 
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O uso de tecnologias permite desenvolver o Pensamento Computacional, através de erros e 

acertos o estudante expande a capacidade de resolver problemas em diferentes níveis de 

complexidade (BERS et al., 2014). O envolvimento do educando como protagonista no processo de 

aprendizagem retoma o Construcionismo proposto por Papert (2002), que implica na construção do 

conhecimento com base na efetivação de uma ação concreta, que tem como resultado um produto 

palpável desenvolvido com uso de tecnologia e que precisa ser de interesse de quem o produz.  

Burd (1999) reforça o construcionismo como uma teoria que estuda o desenvolvimento do ser 

humano. Com o diferencial de amparar aspectos relacionados a cultura, tecnologia, gênero, 

personalidade e motivação. A teoria construcionista trata também de aspectos sociais e afetivos 

durante o processo de educação.  

A utilização do pensamento lógico durante a vida proporciona aos sujeitos envolvidos melhor 

aproveitamento no processo de construção do conhecimento, uma vez que partem das temáticas e 

desafios abordados durante a evolução do aprendizado e podem ser representadas através de 

raciocínio lógico e com o uso de conceitos básicos de programação (ROCHA et al., 2010). 

As habilidades de engenharia descritas ao longo desta introdução, no contexto de projetar, 

podem ser definidas segundo Budynas e Nisbett (2010) como a capacidade de formular um plano, 

que seja capaz de resolver um problema ou uma necessidade, em que se o produto para essa resolução 

for concreto deve ser funcional, seguro, confiável e próprio para ser usado. Os procedimentos 

envolvidos podem acontecer de forma cíclica e devem ser focados em tomadas de decisão, permitindo 

aos envolvidos criar e validar suas hipóteses. 

Os padrões investigados nesta pesquisa estão relacionados às metodologias de melhoria 

contínua da engenharia. Andrade (2003) trata o uso de diferentes metodologias como uma estratégia 

para alcançar alguma meta ou atender a algum objetivo específico. Padrões são condensados nesta 

dissertação como: planejar, executar e refazer (uma adaptação do PDCA – traduzidos do inglês como 

Planejar, Executar, Verificar e Agir).  

Esta pesquisa insere-se neste contexto com o objetivo de identificar a existência de padrões 

de aprendizagem, em estudantes do ensino médio, quando submetidos à tarefa de montagem de um 

brinquedo de programar. Os estudantes foram divididos em duplas e utilizaram como material de 
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apoio à montagem do brinquedo um dispositivo para leitura do manual interativo, uma caixa contendo 

as peças do brinquedo programável e instrumentos para fixação dos componentes.  

As atividades registradas nesta dissertação visam explorar a capacidade de discussão entre os 

pares, documentar os procedimentos desenvolvidos e relacionar os conceitos teóricos com as 

atividades práticas executadas. Também são investigadas as estratégias utilizadas por cada dupla de 

estudantes com o proposito de identificar diferentes perspectivas para se resolver um problema 

comum.  

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

O estimulo ao desenvolvimento do pensamento computacional propõe um melhor 

aproveitamento do processo de ensino e aprendizagem, em que, através de ferramentas que 

promovem a criatividade, tecnologia e inovação, os estudantes são capazes de desenvolver sua 

capacidade em produzir conhecimento. 

Projetar, construir e praticar os conhecimentos adquiridos durante o processo de aprendizado 

em sala de aula engajam os estudantes ao proporcionar um aprendizado menos linear e mais criativo 

(BRASIL, 2005). 

O pensamento computacional promove a aprendizagem criativa, o mediador e o estudante 

deixam de ter uma relação somente expositiva e passam a interagir na construção do conhecimento 

mutuo. O aprendiz passa a atuar como autor do próprio ambiente de aprendizagem, de forma 

descentralizada passa a produzir seu próprio material didático e ajuda os demais colegas na resolução 

dos problemas apresentados. (BLIKSTEIN; ZUFFO, 2003) 

O problema de pesquisa abordado neste documento pode ser definido como a ausência ou o 

pouco desenvolvimento dos estudantes quanto às habilidades presentes no Pensamento 

Computacional e na aprendizagem prática, o que faz com que os estudantes tenham dificuldades em 

relacionar os conceitos teóricos às atividades praticas do seu dia-a-dia.  
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Diante deste contexto, foi formulada a seguinte pergunta de pesquisa: 

• A metodologia e os procedimentos empregados nesta pesquisa permitem identificar 

padrões nas ações e comportamentos dos estudantes durante a tarefa de montagem 

de um brinquedo de programar? 

1.1.1  Solução Proposta 

Para responder ao questionamento de pesquisa deste trabalho foi utilizada parte dos 

procedimentos metodológicos apresentados por Worsley e Blikstein (2014), com o objetivo de 

codificar os estados e comportamentos dos estudantes ao longo das atividades de montagem do 

brinquedo e posteriormente analisar a trajetória de montagem. Deste modo, foram formuladas as 

seguintes hipóteses ao questionamento de pesquisa: 

• H0: A metodologia e os procedimentos identificados não oferecem subsídios para 

afirmar a presença de algum tipo de padrão nas ações e comportamentos analisados; 

• H1: A metodologia e os procedimentos identificados indicaram a presença de padrões 

nas ações e comportamentos dos estudantes. 

Para o desenvolvimento das atividades de montagem de um brinquedo de programar, foram 

levantadas através de uma revisão sistemática da literatura, quais as principais características de 

brinquedos de programar no escopo de crianças de três a seis anos de idade. Este público-alvo foi 

definido com base nas crenças e pesquisas desenvolvidas dentro do Grupo de Informática na 

Educação e devido a iniciativas locais para o desenvolvimento de brinquedos para rede pública como 

atividade de extensão da própria universidade. 

Uma vez definido o formato e as características necessárias do brinquedo, foram 

desenvolvidos recursos visuais compilados sob a forma de um manual digital, cujo objetivo principal 

consiste em apresentar conhecimentos teóricos necessários a montagem do brinquedo, guiando o 

estudante sem instruções diretas dos procedimentos sequências de montagem e funcionamento do 

brinquedo. 

As ações dos estudantes foram codificadas em grupos que retratem os procedimentos comuns 

ao projetista engenheiro, sendo caracterizadas de forma mais abstrata como: planejar, executar e 
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refazer. A convergência a ser verificada pelos experimentos desta pesquisam estão relacionadas a 

como os estudantes se comportam e o quanto este comportamento se assemelha entre os pares 

observados. 

 

1.1.2  Delimitação de Escopo 

Esta pesquisa se limitou a coletar informações de um grupo de seis estudantes. Os 

experimentos utilizaram recursos de captura de imagem e áudio individuais para cada uma das três 

duplas. 

Não foram incluídas neste projeto atividades diferentes da proposta pelo estudo de caso, sendo 

as características mensuradas correspondentes ao procedimento de montagem do brinquedo. Deste 

modo, os estudantes não codificaram ou construíram as peças. Também não foram instruídos com 

um roteiro “passo-a-passo” e não tiveram contato com o kit antes das atividades de montagem. 

O enfoque desta pesquisa é o da educacional empírica, restringindo-se à documentação dos 

procedimentos, dos artefatos desenvolvidos e dos resultados das atividades apresentadas. Não serão 

apresentadas métricas quanto a validações normativas do brinquedo, detalhes dos procedimentos 

algorítmicos utilizados ou descrições do software, firmware ou hardware presentes nas atividades. 

1.1.3  Justificativa 

Com o intuito de promover o pensamento computacional de forma criativa (BLIKSTEIN, 

2003), o projeto proposto por esta pesquisa baseia-se no aprendizado prático, sob uma perspectiva 

construcionista (PAPERT, 2002), com raízes na cultura Maker (que oportuniza a cada individuo criar 

sua própria tecnologia e suprir suas necessidades). Busca-se garantir a construção do conhecimento 

através de novas experiências e do uso de tecnologia. (BLIKSTEIN e SIPITAKIAT, 2006) 

Várias iniciativas internacionais, como a Scratch Day, Microsoft e Google investigam o 

pensamento computacional como a possibilidade de oferecer às crianças e adolescentes uma forma 

mais fácil e atual de construir o conhecimento.  



 

 

20 

Futuros engenheiros, médicos ou profissionais das mais variadas áreas possuem maior 

dificuldade para desenvolver conhecimento original se baseados somente em leitura de textos ou 

artigos. A internet de forma isolada, não demonstra potencial suficiente para promover a descoberta 

de novos materiais, é necessário experimentar, gerar críticas e desta forma complementar o 

conhecimento obtido através de pesquisa teórica (BLIKSTEIN, 2003). 

O descobrir por tentativas esta associado à capacidade de construir o próprio conhecimento e 

em saber como repassá-lo adiante, fortalecendo os laços de aprendizado entre determinar o que será 

aprendido e as mais diversas combinações deste conhecimento, neste caso representado pelos kits 

robóticos programáveis (PAPERT, 2002). 

A Engenharia e a Ciência da Computação são áreas interligadas. O Pensamento 

Computacional pode ser tratado justamente como uma ponte entre as duas áreas, em que através das 

metodologias e sistematização da forma de pensar, as pessoas tendem a vencer desafios de forma 

mais fácil (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2010). 

O Grupo de Informática na Educação (GIE) e o Laboratório de Inovação Tecnológica na 

Educação (LITE) vem frequentemente investigando o uso de brinquedos de programar como 

ferramenta tecnológica capaz de auxiliar no desenvolvimento do Pensamento Computacional. Esta 

dissertação se propõe a auxiliar nas atividades do grupo de pesquisa e do laboratório com 

especificação de um brinquedo de programar e seu manual de montagem, além de tratar aspectos 

metodológicos que viabilizem a replicação destes experimentos em outras configurações.  

1.2 OBJETIVOS 

Frente às perguntas de pesquisa apresentadas e ao que se propõe como solução para as 

problemáticas identificadas, este trabalho foi norteado pelos objetivos apresentados a seguir. 

1.2.1  Objetivo Geral 

Identificar a existência de padrões nas ações dos estudantes quando submetidos à tarefa de 

montagem de um brinquedo de programar. 

1.2.2  Objetivos Específicos 
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1. Definir as características do brinquedo de programar; 

2. Conduzir uma atividade para verificação das hipóteses de pesquisa; 

3. Identificar uma forma de quantificar as ações dos estudantes quanto ao procedimento que 

foram submetidos; 

4. Codificar as ações dos estudantes com base nos procedimentos de projeto em engenharia; 

1.3 METODOLOGIA 

Nesta seção apresenta-se a metodologia utilizada nesta pesquisa bem como os procedimentos 

utilizados.  

1.3.1  Metodologia da Pesquisa 

Esta pesquisa buscou identificar a presença de padrões nos métodos de resolução dos 

estudantes, quando em pequenos grupos são submetidos a uma mesma atividade. Estes indícios são 

verificados por meio de hipóteses, classificando esta pesquisa como hipotético-dedutiva. 

As atividades propostas neste documento tratam da relação entre o conhecimento teórico e o 

prático, o estudante é conduzido por um manual digital de modo que tenha que interpretar conceitos 

de Física e Matemática, alcançando como resultado concreto de sua produção um brinquedo de 

programar funcional. Deste modo, esta pesquisa é de natureza aplicada, uma vez que são aplicados 

conceitos e tecnologias computacionais já́ existentes para verificar as hipóteses relacionadas à 

aprendizagem. 

A avaliação dos resultados descritos neste trabalho é abordada de forma mista quanto aos seus 

procedimentos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa ao avaliar o comportamento e a interação entre 

os estudantes durante a atividade e quantitativa ao descrever o comportamento dos estudantes através 

das frequências de cada ação realizada. 

1.3.2  Procedimentos Metodológicos 

A principal contribuição deste trabalho esta nos procedimentos metodológicos utilizados para 

quantificar os padrões de aprendizado durante a montagem de um brinquedo de programar e nos 
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registros qualitativos da interação dos estudantes. Para a aplicação destes procedimentos foram 

necessárias seis ações:  

1. Definir os sujeitos envolvidos nas atividades;  

2. Realizar uma revisão da literatura para construção do brinquedo programável; 

3. Criar um manual interativo, baseado nas práticas de engenharia e que corrobore com os 

fundamentos da aprendizagem prática;  

4. Definir uma série de palavras-chave que representem as ações dos estudantes quanto a 

atividade que serão submetidos (codificação);  

5. Definir procedimentos para captura das ações de modo que trate cada dupla de forma 

individual;  

6. Agrupar os dados coletadas gerando artefatos que permitam análise e síntese das informações 

produzidas. 

As atividades foram desenvolvidas com seis estudantes que cursam regularmente seus estudos 

no segundo ano do ensino médio em uma escola pública de Itajaí.  

O estudo de caso foi escolhido com o objetivo de verificar as ações de diferentes grupos de 

estudantes durante o processo de montagem de um brinquedo de programar. Nesta atividade, os 

professores/instrutores não podem auxiliar os estudantes.  

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos correlacionados. O Capítulo 1, Introdução, 

apresentou por meio de sua contextualização o tema proposto neste trabalho. Foram estabelecidos os 

resultados esperados por meio da definição de seus objetivos e apresentadas as limitações do trabalho, 

permitindo uma visão clara do escopo proposto. 

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, permitindo ao leitor compreender sobre as 

estratégias tratadas nesta pesquisa, tanto sob aspectos tecnológicos quanto sob aspectos voltados a 

área da Educação. Serão tratados conceitos acerca da aprendizagem prática, de habilidades de 

engenharia, Pensamento Computacional e um detalhamento sobre brinquedos de programar. 
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O Capítulo 3 apresenta as atividades desenvolvidas durante esta pesquisa, detalhando os 

sujeitos envolvidos na montagem de um brinquedo de programar, os artefatos produzidos e estratégias 

de mensuração e os resultados do experimento. Por fim, no Capítulo 4, são apresentadas as conclusões 

e contribuições deste trabalho. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esta dissertação trata de investigar a existência ou não de padrões de aprendizado em 

atividades de engenharia. Para compreender melhor a estratégias utilizadas durante esta pesquisa, 

foram investigados alguns conceitos na literatura. Estes conceitos serão apresentados neste Capítulo 

de Fundamentação Teórica, que está divido em quatro seções: Aprendizagem Prática, Fundamentos 

da Engenharia, Pensamento Computacional e Brinquedos de Programar. 

2.1 APRENDIZAGEM PRÁTICA 

A forma como os estudantes aprendem, assim como as estratégias utilizadas para proporcionar 

o aprendizado são discutidas desde muito tempo por filósofos e pesquisadores da área da educação. 

Dewey (1938), na versão traduzida, apresenta duas teorias de educação, a escola tradicional que 

possibilita ao estudante o aprendizado de conhecimentos atuais e o estudo do conhecimento já 

construído. E a escola progressista, que são construídas sobre a premissa de reconhecer a 

individualidade do ser humano, em que o aprendizado ocorre através da experiência. 

Blikstein (2013) retoma as ideias apresentadas por Dewey (1938), ao tratar o aprendizado 

como algo focado e centralizado no estudante, em que as atividades devem recorrer ao uso de 

experimentos e práticas relacionadas não só a teoria, mas também em ações vivenciadas pela prática 

do dia-a-dia fora da sala de aula. 

O ser humano possui diversas características particulares, o que o torna diferente de qualquer 

outro ser humano como indivíduo, essas características são capazes de influenciar no processo de 

aprendizado, uma vez que a cultura local e a vivência particular despertam interesses particulares em 

cada indivíduo (DANIELS, 2003). 

Ao aprender e resolver os problemas propostos em uma sala de aula, o aprendiz, deve ser 

conduzido pelo seu professor de forma criativa e prazerosa (PAPERT, 2002). Os erros podem ser 

tratados como um caminho para a compreensão de conceitos em uma prática qualquer, através da 

experiência e mesmo muitas vezes falhando, o estudante descobre se suas hipóteses são válidas ou 

não para vencer um desafio. 
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A aprendizagem prática, que trata o estudante como protagonista do processo de construção 

do seu conhecimento, a valorização da experiência, que permite ao estudante aprender com seus erros 

e acertos e a satisfação em aprender assuntos temas do seu próprio interesse são práticas que estão 

relacionadas ao que se chama de cultura maker. (BLIKSTEIN, 2013). 

Milne, Riecke e Antle (2014) enfatizam que a cultura maker esta relacionada com práticas 

presentes na ciência da computação. Os autores definem o “maker” como uma pessoa qualquer, que 

tenha interesse em combinar tecnologia, conhecimento e computação. As ações de um maker são 

guiadas pela própria motivação em concretizar projetos pessoais. 

Blikstein (2013) aponta a necessidade de ambientes específicos para o desenvolvimento de 

habilidades inventivas, os fab lab ou Laboratórios de Fabricação ou ambientes maker, tem por 

objetivo reunir um conjunto de tecnologias que permita a estudantes trabalharem em projetos 

pessoais, compartilhando suas descobertas e sugerindo melhorias ao projeto de outros makers. Um 

ambiente de criação segundo Milne, Riecke e Antle (2014) deve conter uma impressora 3D para 

prototipação dos inventos, um repositório para compartilhar ideias e um conjunto de controladores e 

periféricos para auxiliar no desenvolvimento dos projetos. 

Ao tratar o desenvolvimento de um estudante, a construção do seu conhecimento e a forma 

como este processo ocorre, é possível afirmar que existe uma relação entre as habilidades que 

frequentemente são exercitadas em cursos superiores de Computação e Engenharia com os conceitos 

abordados na aprendizagem prática discutidas até este momento.  

Identificar as habilidades exigidas na formação de um engenheiro esta indiretamente 

relacionado com os objetivos desta dissertação, deste modo, na próxima subseção serão apresentados 

alguns conceitos na literatura que buscam evidenciar como serão tratados os resultados desta 

pesquisa. 

2.1.1  Habilidades de engenharia 

 Segundo Litzinger (2011), durante a formação de um engenheiro, o educador deve lhe 

preparar para vencer desafios, através do desenvolvimento de habilidades adaptativas, deve permitir 

ao estudante utilizar seus conhecimentos como ferramentas para resolução de problemas, 

independente do nível de complexidade dos desafios.  
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 Moraes (1999) apresenta em suas pesquisas uma série de atributos necessários a um 

engenheiro para que este possa exercer suas funções. Os resultados de seu trabalho indicam que os 

atributos mais importantes são: (i) saber trabalhar em equipe; (ii) estar comprometido com a qualidade 

do que faz e (iii) saber conviver com mudanças. 

 Ferreira (1999) define que para o engenheiro exercer bem seu trabalho deve ter conhecimento 

dos conceitos de ciência básica e dominar novas tecnologias, sendo capaz de trabalhar em equipe e 

se manter constantemente atualizado. O autor também afirma que ser capaz de projetar e conduzir 

experimentos com visão cientifica é um atributo importante para quem deseja ter sucesso na profissão. 

 O profissional de engenharia deve estar preparado para na sociedade, este preparo esta 

associado a ter conhecimento cientifico e tecnológico para vencer desafios que exigem constante 

replanejamento. Informática e gerência de projeto são apontadas pelo autor como ferramentas de 

apoio a solução de problemas, sendo também necessário ao profissional, a capacidade de trabalhar 

em equipes multidisciplinares (SALUM, 1999). 

 A aprendizagem eficaz de um engenheiro pode ser caracterizada como o conjunto de 

experiências e habilidades desenvolvidas durante a formação e que sejam capazes de apoiar o 

engenheiro durante a resolução de um problema. Estas habilidades envolvem competências 

técnica/profissionais e estão diretamente relacionadas a vivência prática de um engenheiro 

(LITZINGER, 2011). 

 Johri e Olds (2011) afirmam que existe uma relação entre a abordagens de ensino de ciências 

e engenharias, mas que as práticas de ensino são conduzidas de forma diferente. O principal aspecto 

que diferencia o enfoque destas pesquisas esta no público alvo, em que de modo geral, mas não 

exclusivo, as pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de habilidades de um engenheiro são 

direcionadas a estudantes do ensino superior. O que os autores propõem é justamente a investigação 

de metodologias aplicadas a um público alvo mais novo. 

 Na próxima subseção serão apresentados os conceitos de projeto, o processo envolvido na 

resolução de problemas e como os conceitos apresentados até este momento se incorporam nas ações 

de um projetista.  
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2.1.2  Projeto de Engenharia 

De acordo com Slack, Chambers e Johnston (2009), não existe uma definição universal 

utilizada para projeto, entretanto, o autor define como um processo conceitual gerado através de 

exigências funcionais e que deve ser validado através do uso de um produto ou sistema. 

Casarotto Filho, Fávero e Castro (2006) tratam o projeto como uma série de passos ordenados 

e interligados para possibilitar equilíbrio ao longo de empreendimento. O projeto inicia com uma 

oportunidade detectada, seja ela de um produto totalmente novo ou de uma análise diferenciada de 

algo já existente. Após verificar-se a oportunidade, começam as atividades de planejamento, onde 

identificam-se benefícios, aceitabilidade, riscos envolvidos e etc. Finalmente, após planejado, o 

projeto deve então ser operacionalizado. 

O projeto de engenharia, envolve todas as disciplinas vivenciadas por um engenheiro ao longo 

de sua formação. Seja qual for a linha de especialização do engenheiro, são necessários 

conhecimentos específicos e tecnológicos para organizar a forma de solucionar um problema. 

Budynas e Nisbett (2010) definem apresentam uma visão de projeto dividido em seis fases, que estão 

relacionadas entre si, formando um ciclo par ao projeto.  

Conforme apresentado na Figura 1, o projeto inicia-se com a identificação de uma 

necessidade. Esta etapa envolve a caracterização desta necessidade como uma simples adaptação a 

algo já existente ou uma solução original. Nesta etapa, Budynas e Nisbett (2010) afirmam que a 

criatividade de um engenheiro deve ser valorizada, uma vez que a identificação desta necessidade 

pode ocorrer a partir de circunstâncias aleatórias. No ato de verificar falhas em um motor, por 

exemplo, a causa do problema pode ser identificada por análise de vibrações, diferença nos níveis de 

ruído, alterações no desempenho do veículo, entre outras possiblidades.   
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Figura 1. Etapas de um projeto 
Fonte: Budynas e Nisbett (2010) 

 Na etapa de definição do problema, deve ser realizada uma caracterização detalhada do objeto 

que será projetado, especificando entradas e saídas, características dimensionais, limitações, entre 

outros atributos. Uma estratégia é considerar o objeto projetado como uma solução encapsulada, que 

para funcionar de forma correta, faz-se necessário conhecer bem o ambiente externo ao objeto, 

especificando corretamente as formas de interação entre o objeto e a sua vizinhança. Caso seja 

identificada alguma inconsistência nesta etapa, é sugerido retomar a etapa anterior. 

 Na etapa de síntese é elaborado inicialmente um projeto conceitual, em que de modo 

incremental são desenhadas, modeladas e analisadas soluções com o objetivo de validar o 

desempenho do sistema como um objeto capaz de resolver o problema. O engenheiro deve descartar 

as alternativas que não atinjam os requisitos mínimos e na etapa de análise deve otimizar as soluções 

que apresentam algum potencial de resposta ao problema. A etapa de síntese, tal como, as etapas de 

análise e otimização, estão intimamente interligadas. 

 O processo de projetar consiste em um conjunto de passos repetitivos, cujo a métrica de 

validação é legitimada na etapa de avaliação. Caso os resultados estejam de bom acordo com os 

parâmetros estabelecidos, o projeto deve ser apresentado. Ao contrário o ciclo deve ser retomado 

indicando possíveis correções ao problema. 
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 Nesta dissertação, as etapas do projeto foram categorizadas em três ações (ver Quadro 6) 

diferentes de um projetista:  planejar, executar e refazer. Estas ações resumem as etapas de projeto 

apresentas nesta seção de fundamentação teórica. Também foi acrescentada uma quarta codificação 

que descreve a ociosidade dos estudantes durante a execução das tarefas.  

 Os participantes devem agir identificando uma necessidade, propor soluções para vencer um 

problema, formular hipóteses, otimizar as hipóteses levantadas e validá-las. Por fim, deverão 

apresentar sua solução, que consiste em um brinquedo de programar que deve ser funcional1. O uso 

dos códigos permite tratar os estados e as transições entre cada ação de cada dupla de estudantes, 

relacionando por exemplo, quais ações em um projeto são frequentemente exploradas antes de 

alcançar um objetivo e qual a relação entre a permanência em um das etapas do projeto para 

solucionar o desafio proposto.  

2.2 PENSAMENTO COMPUTACIONAL 

O uso do termo Pensamento Computacional é abordado na literatura sem uma definição 

formal quanto seu conceito exato. No ano de 2010, em Washington (Estados Unidos), o comitê 

intitulado como National Research Council fez uma compilação de um conjunto abordagens e 

perspectivas acerca do termo Computational Thinking, essas definições serão apresentadas ao longo 

desta seção. 

Wing (2006) conceitua o pensamento computacional como: “uma maneira de resolver os 

problemas, a concepção de sistemas e compreensão do comportamento humano que se baseia em 

conceitos fundamentais da Ciência da Computação. 

Segundo David Moursund o Pensamento Computacional está estreitamente relacionado com 

as noções originais do pensamento processual desenvolvido por Seymour Papert em Mindstorms 

(NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2010). 

                                                
 
 
 
1 Entende-se por funcional um brinquedo que execute corretamente as ações de ir para frente, para trás, girar 90 graus e 
emitir os sons apropriados e especificados no manual. 
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Peter Lee em National Research Council (2010) define o Pensamento Computacional como 

algo que fundamentalmente trata da expansão da capacidade mental humana. Com o uso de 

ferramentas e tecnologia o ser humano torna-se capaz de automatizar tarefas do seu cotidiano e aplicar 

o pensamento algoritmo em atividades de outras áreas.  

Conforme a Computer Science Teachers Association (2011) pensamento computacional trata 

dos seguintes aspectos: (i) Formulação de problemas de forma que computadores e outras ferramentas 

possam ajudar a resolvê-los; (ii) Organização lógica e análise de dados; (iii) Representação de dados 

através de abstrações como modelos e simulações; (iv) Automatização de soluções através do 

pensamento algorítmico; (v) Identificação, análise e implementação de soluções visando a 

combinação mais eficiente e eficaz de etapas e recursos (vi) Generalização e transferência de soluções 

para uma ampla gama de problemas. 

Blikstein (2008) define Pensamento Computacional como um conjunto de habilidades 

necessárias a todo ser humano para exercer seu papel como cidadão, estas habilidades estão 

relacionadas ao uso da tecnologia como instrumento de aumento do poder cognitivo humano. O 

individuo que desenvolve o Pensamento Computacional utiliza a tecnologia para aumentar sua 

produtividade, inventividade e criatividade. 

 Outras definições acerca do Pensamento Computacional podem ser conferidas no Quadro 1, 

neste quadro são apresentadas definições de outros autores que também participaram do Workshop 

on The Scope and Nature of Computational Thinking, compilado e referenciado como National 

Research Council (2010). 

Autor Definição 
Bill Wulf Trata-se originalmente de um processo e dos fatores que permitem completar uma ação 

Peter Denning Trata do estudo de um processo da informação, que consiste em uma subárea da Computação 

Dor Abrahamson Trata-se do uso de símbolos ou codificações computacionais para representar um conhecimento 
Geral Sussman Refere-se a formular um método preciso para realizar tarefas 

Janett Wing e Geral 
Sussman 

Trata-se de uma ponte entre a ciência e a engenharia. Uma meta-ciência que estuda 
procedimentos e formas de pensar, que pode ser aplicado em diferentes áreas de conhecimento 

Brian Blake Consiste em formalizar representações, através do uso de modelos para definir um procedimento 
capaz de resolver um problema 

Janet Kolodner É uma forma de resolver problemas utilizando softwares como ferramentas de suporte 

Robert Constable Trata-se da automação do processo intelectual através de um conjunto de habilidades estimuladas 
pelo uso da tecnologia 

Uri Wilensky Refere-se a uma mudança na forma de organizar o conhecimento através de representações 
computacionais 

Quadro 1. Definições apresentadas pelo National Research Council (2010) 
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Ao analisar as definições apresentadas, é possível compreender que o pensamento 

computacional não pode ser definido como um conceito computacional ou uma técnica de 

aprendizado mensurável e com características específicas, que não existe uma carga horaria mínima 

para se aprender o pensamento computacional. Percebe-se, no entanto, que independente do segmento 

os autores identificam-no como o desenvolvimento de habilidades que favorecem a resolução de 

problemas, em que através da organização do modo de pensar, é possível expandir a capacidade 

mental, permitindo resolver os mais diversos níveis de desafio. 

2.3 BRINQUEDOS DE PROGRAMAR 

No escopo desta pesquisa, brinquedo de programar consiste em um conjunto de componentes, 

que quando organizados e conectados de forma correta são capazes de executar uma série de 

comandos e funções, entretanto, o uso de brinquedos de programar é caracterizado por um conjunto 

de especificações que carecem de mais detalhes.  

Com o objetivo de auxiliar as pesquisas desenvolvidas no Grupo de Informática na Educação 

e atender as demandas do Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação, também serão 

apresentados nesta seção: (i) exemplos de brinquedos de programar e (ii) os resultados de uma revisão 

sistemática, realizada sobre o uso de brinquedos de programar com crianças de 3 a 6 anos de idade. 

2.3.1  Definições Gerais 

Brinquedos de programar são brinquedos que permitem a execução de uma sequencias de 

instruções, de forma fácil e intuitiva por crianças. Geralmente estes brinquedos apresentam-se na 

forma de um veiculo, que pode assumir diversas aparências como carro, tanque, abelha, e outras 

figuras representativas do imaginário infantil. As instruções que estes brinquedos executam 

geralmente estão relacionadas a translação e rotação do veiculo, tais com andar para frente ou para 

trás com distâncias variáveis (exemplo, Pro Bot) ou fixas (exemplo, Bee Bot) e girar 90 graus para 

direita ou para esquerda (RAABE et al., 2015). Para Janka (2008) brinquedos de programar podem 

ser tratados como qualquer dispositivo que permite interatividade, resposta ou comunicação. 

Conforme Kishimoto (2009) o brinquedo é representado como um objeto suporte da 

brincadeira. Por esta definição percebe-se que um brinquedo sempre pressupõe ou possibilita a 

realização de atividades lúdicas que denominamos de brincadeiras. 
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As principais influencias destas formas de brinquedos podem ser associadas as pesquisas 

apresentadas por Papert (2002), que propôs a criação da linguagem de programação Logo com o 

intuito de possibilitar movimentos a figura de uma tartaruga. Estas atividades permitem que crianças 

ingressem na matemática, utilizando artefatos tecnológicos como proposta mediadora amparada pela 

diversão de uma brincadeira.  

O potencial dos brinquedos consiste na possibilidade de estimular crianças em atividades de 

resolução de problema, que geralmente envolvem conceitos matemáticos e lógicos.  Segundo Mega 

(2001) conceitos como: observação e lateralidade são explorados durante estas atividades, permitindo 

que a criança possa descrever posições utilizando gestos e palavras comuns, além de reconhecer 

conceitos como por exemplo, ângulos retos. 

Na subseção seguinte serão apresentados um conjunto de brinquedos de programar 

pesquisados na literatura. 

2.3.2  Exemplos 

Nesta subseção estão compilados no Quadro 2 os principais brinquedos programáveis 

encontrados durante esta pesquisa. 

Brinquedos Descrição Faixa Etária 
Logo Turtle 

 

Foi criado em 1970 e é considerado o percursor dos 
brinquedos programáveis, foi criado por Seymour 
Papert e junto com o brinquedo foi especificada a 
linguagem de programação Logo. 

   4 anos de idade ou 
superior 

Big Trak 

 

Um dos primeiros brinquedos programáveis a ser 
comercializado. Foi produzido na década de 1970. 
Consegue executar até 16 instruções. 

8 anos de idade ou 
superior 

 
 
 
 
 
 
 

Pixie 

 

É um pequeno robô dotado de rodas que possui 
botões em sua face que possibilitam dar instruções de 
movimentação para frente ou para trás, girar 90 graus 
para direita ou esquerda. É o primeiro dentre os 
brinquedos programáveis que pôde ser usado por 
crianças que ainda não dominam os números 

5 a 8 anos idade 
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Lego Mindstorms Next 

 

Lego Mindstorm, é o kit de robótica 
comercializado pela Lego. Possui muitas variações 
sendo o Next o mais avançado. Possibilita a criação de 
robôs complexos em múltiplos formatos e com sensores 
e atuadores para realizarem diversas atividades. A 
programação dos robôs ocorre em um software 
distribuído em conjunto com o kit.  

 
 

  10 a 18 anos de 
idade 

Bee Bot 
 

 

Criado por volta de 2005, é o mais mencionado 
entre os brinquedos programáveis que efetivamente já 
foram experimentados em atividades de Educação 
Infantil. Utiliza a mesma interface de navegação do 
brinquedo Pixie, mas investiu em um design mais 
atrativo para as crianças. Memoriza até 40 comandos, 
mas não possui suporte para repetição.  

 

3 anos de idade ou 
superior 

Owi Binary Player 

 

É um robô onde a trajetória é programável, porém 
fornece uma forma diferente de programação por meio 
de um disco de cartolina onde conforme o cartão é 
preenchido representa um movimento diferente. 

10 a 15 anos de idade 

Pro Bot 

 

É versão avançada do brinquedo programável Bee 
Bot, possui um visor que permite a escrita de um 
programa utilizando logo. Permite acompanhar a 
execução do programa salientando a linha do código que 
o robô está executando. Também possui local para 
inserir um lápis ou giz de cera e com isso deixar o rastro 
de sua trajetória no papel. 

6 anos de idade ou 
superior 

Romo 

 

É um brinquedo que pode ensinar qualquer um a 
programar brincando. Funciona a partir de uma base 
móvel, onde é acoplado um iPhone ou iPod touch 
compatível.  

5 anos de idade ou 
superior 

 
 
 
 
 
 

Kibo 

 

A partir deste kit, a criança pode tornar as suas 
ideias tangíveis, e faz isso sem a necessidade de uma tela 
de computador, tablet ou smartphone. Kibo recebe seu 
código através de blocos de madeira com instruções que 
são lidas pelo sensor na frente do brinquedo.  

4 a 7 anos de idade 
 
 
 
 
 
 

Cubetto 

 
 

Cubetto é um robô inteligente de madeira feito 
para ser programado por crianças. Esta programação é 
feita por meio de um quadro de madeira. Neste quadro 
há espaços para se encaixar blocos coloridos. Cada 
bloco representa uma instrução a ser executada pelo 
robô.  

4 a 7 anos de idade 

Quadro 2. Principais brinquedos de programar 
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O Quadro 2 apresenta vários brinquedos programáveis desenvolvidos desde 1970, estes 

brinquedos possuem funcionalidades semelhantes ao Logo Turtle. Mesmo os brinquedos mais 

recentes, como o Cubetto, têm suas funcionalidades inspiradas nas ações originais do Logo, estas 

ações permitem que o brinquedo seja programado para se mover para frente, para trás e girar 90 graus 

ao redor do seu centro.  

As atividades que utilizam brinquedos de programar tratam de investigar se existem melhorias 

no desenvolvimento de habilidades de sequenciamento, sistematização do pensamento, interação 

social e comportamento criativo. Para compreender melhor como estas atividades são conduzidas, 

serão apresentados os principais resultados de uma revisão sistemática. Esta revisão teve por objetivo 

investigar que atividades são realizadas com o uso de brinquedos de programar e como estas 

atividades são aplicadas com crianças de três a seis anos de idade.  

Com a revisão foi possível esclarecer aspectos relacionados a forma do brinquedo, 

características mínimas necessárias e funcionalidades básicas de funcionamento. As propriedades 

identificadas por esta revisão, permitiram a construção de um brinquedo capaz de atender as 

necessidades desta dissertação e ao mesmo tempo auxiliar em atividades futuras no Grupo de 

Informática na Educação. 

2.3.3  Revisão Sistemática da Literatura 

Segundo Silva (2008), as crianças começam a desenvolver habilidades cognitivas, sociais, 

morais, comportamentais e emocionais desde o início de suas vidas e o ambiente educacional é um 

dos espaços que os expõem a novos desafios e problemáticas 

A construção do conhecimento e a habilidade em resolver problemas estão relacionadas ao 

domínio de conceitos básicos da matemática e da percepção lógica, sendo assim a inserção do CT ao 

ciclo de aprendizado em fases iniciais possibilita ao aprendiz interagir com estratégias que estimulam 

o desenvolvimento cognitivo e social desde sua formação inicial (BARCELOS e SILVEIRA, 2012). 

Os pesquisadores italianos Caci, Chiazzese e D’Amico (2012) utilizam kits robóticos para 

estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas, atenção seletiva e foco em resolver 

problemas. Os resultados da pesquisa realizada por estes autores indicaram que o uso de robôs 
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programáveis e montáveis também torna possível aprimorar: o raciocínio lógico, a memória visual-

espacial e a compreensão de ambientes tridimensionais. 

Nesse contexto, buscou-se investigar as possibilidades de exploração do CT com crianças da 

faixa etária de três a seis anos de idade, uma vez nesta faixa etária as crianças iniciam suas descobertas 

foram do ambiente familiar e são caracterizadas quanto aos aspectos pedagógicos por estarem no 

período de pré-alfabetização. A principal motivação baseou-se em como encontrar formas de 

combinar o processo criativo e o desenvolvimento da resolução de problemas com enfoque no 

Pensamento Computacional, tendo como objetivo geral: identificar que características estão presentes 

em brinquedos programáveis educacionais e como são conduzidas as atividades que utilizam os 

brinquedos. 

2.3.3.1 Definições da Revisão 

De modo geral, os trabalhos desenvolvidos na área da informática na educação são baseados 

em teorias como a Construcionista, proposta por Papert (1994). Estas pesquisas buscam identificar 

formas de promover o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades nos estudantes através do uso 

de tecnologia.  

Diante deste contexto, foram definidas as seguintes pergunta de revisão: 

• Quais habilidades são comumente observadas em pesquisas com brinquedos 

programáveis? 

• Quais os procedimentos de pesquisa são geralmente utilizados neste tipo de 

atividade? 

• Que brinquedos são geralmente utilizados em atividades com crianças de três a seis 

anos de idade? 

• Qual a duração destas atividades? 

Para responder a estas perguntas de foi gerada uma string de busca, que pode ser visualizada 

na Figura 2. A construção dos termos utilizados foi gerada a partir de uma pesquisa exploratória e 

estão separadas em três níveis diferentes, um em cada uma das três linhas. 



 

 

36 

 

Figura 2. String de busca da revisão 

Na primeira linha da String são utilizados termos que tratam de brinquedos de programar de 

forma genérico ou termos específicos que definem brinquedos listados por trabalhos encontrados na 

literatura. A segunda linha apresenta termos que corresponde a programação tangível2 ou pensamento 

computacional. A terceira linha refere-se ao público alvo desejado. 

2.3.3.2 Metodologia de Busca 

Antes de executar a string de busca foi definido como regra inicial que os trabalhos 

identificados devessem tratar de pelo menos um destes temas: pensamento computacional; resolução 

problemas com computação; uso robótica na educação; atividades computacionais em séries iniciais 

e uso de brinquedos ou jogos para melhorar o desempenho de estudo. Como critérios de exclusão 

foram adotados trabalhos que não estivessem escritos em português, inglês ou espanhol e publicados 

antes de 2004 ou após 2014. 

Ao executar a string foram retornados os trabalhos quantificados no Quadro 3 – Resultado 1. 

Após aplicar os critérios no parágrafo anterior, foram registradas as quantidades representadas no no 

Quadro 3 – Resultado 2. 

Base de Dados Resultado 1 Resultado 2  Resultado Final 

Science Direct 40 26 1 
IEEE Xplore Digital Library 2 2 0 
ERIC 8 6 3 
Google Scholar3 100 19 4 

Total de trabalhos analisados 150 60 8 

Quadro 3. Quantidade de trabalhos encontrados em cada uma das etapas de pesquisa 

                                                
 
 
 
2 Refere-se ao uso de materiais e métodos que permitam tornar a compreensão de conceitos de programação de forma 
menos abstrata, ou seja, mais tangível. 
3 Na base de dados do Google Scholar foram verificados somente os 100 primeiros trabalhos com maior indicação de 
impacto. Para as demais bases todos os trabalhos com acesso aos resumos foram analisados. 
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Na terceira etapa de filtragem foram incluídos como critérios de exclusão: resumos 

expandidos; atividades aplicadas com crianças fora do intervalo de três (3) a seis (6) anos de idade; 

trabalhos sem resultados ou que não apresentaram a metodologia de forma clara. Os resultados desta 

etapa estão identificados no Quadro 3 - Resultado Final, todos os trabalhos identificados nesta etapa 

foram analisados com o intuito de responder aos questionamentos da revisão. 

2.3.3.3 Resultados 

Uma versão detalhada do processo inicial de busca, contendo título do trabalho, ano de 

publicação, público alvo, faixa etária e ISSN do total de artigos está disponível em: goo.gl/zdaZ1M 

(na aba Trabalhos - Busca 1). No mesmo link, na aba Artigos Revisão Sistemática estão disponíveis 

informações sobre os oito (8) trabalhos analisados na revisão. 

De modo geral, as pesquisas indicam que trabalhos relacionados ao uso de robótica com 

crianças de três a seis anos de idade utilizam uma carga horária máxima de 20 horas, as pesquisas 

tendem a avaliar os resultados por observações e podem ser tanto do tipo quantitativa, qualitativa ou 

mista. Os resultados detalhados podem ser verificados na Tabela 1. 

Tabela 1. Principais resultados da revisão 

Artigos Duração das 
Atividades Ambiente Tipo de 

Pesquisa 
Instrumentos 
de avaliação 

Brinquedo 
Utilizado 

Habilidades 
Avaliadas 

The Wheels on the Bot Go 
Round and Round: 
Robotics Curriculum in 
Pre-Kindergarten 

Atividades durante 
5 dias, com 2 horas 

de atividade por 
dia 

Sala de 
Aula 

Quantitativa 

Entrevistas e 
observações 

Lego 

Interação 
Social, 

letramento e 
engenharia 

Gender Differences in 
Kindergarteners' Robotics 
and Programming 
Achievement 

Atividades 
divididas em 6 

lições com carga 
horária mínima de 

20 horas 

Quantitativa Lego 

Lógica, 
engenharia e 
programação 

Does It "Want" or "Was It 
Programmed to..."? 
Kindergarten Children's 
Explanations of an 
Autonomous Robot's 
Adaptive Functioning 

Atividades de 30 a 
45 minutos, uma 
vez por semana e 
durante 5 semanas 

Mista Lego 

Engenharia e 
psicológica 

Tangible interaction and 
learning: the case for a 
hybrid approach 

Atividades 
divididas em dois 

turnos com um 
total de 8 horas 

Sala de 
Ciências Qualitativa Observações Lego 

Matemática, 
criatividade e 

interação 
social 

Kindergarten Children 
Programming Robots: A 
First Attempt 

Atividades 
divididas em 10 
unidades de 50 
minutos cada Sala de 

aula 

Qualitativa Entrevistas Bee Bot 

Interação 
social, 

Engenharia, 
lógica e 

matemática. 
The Effect of a 
Classroom-Based 
Intensive Robotics and 
Programming Workshop 

1 semana de 
atividades Mista Pré e Pós teste Lego 

Ordenação,  
matemática e  

letramento 
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on Sequencing Ability in 
Early Childhood 
Using a Programmable 
Toy at Preschool Age: 
Why and How? 

Atividades 
divididas em 4 

sessões de 30 a 60 
minutos cada 

Qualitativa Lista de 
Checagem Bee Bot 

Lógica e 
Matemática 

Computational thinking 
and tinkering: 
Exploration of an early 
childhood robotics 
curriculum 

Atividades 
realizadas em 20 
horas dividas em 
orientações e 6 

lições de 60 a 90 
minutos 

Quantitativa Observações Lego 

Motoras, 
matemática, 
letramento 

Além dos brinquedos apontados na Tabela 1, algumas pesquisas utilizaram componentes 

mecânicos, sensores e atuadores para a construção dos robôs, sendo que em uma das pesquisas foi 

utilizada uma câmera digital para filmagem e gravação das experiências desenvolvidas. Os resultados 

de cada um dos artigos tratados nesta revisão podem ser verificados no Quadro 4. 

Título de Artigo Resultados 

The Wheels on the Bot Go Round and 
Round: Robotics Curriculum in Pre-

Kindergarten 

• As crianças da pré-escola conseguem projetar, construir e programar 
um robô; 

• Os professores são capazes de integrar as atividades com kits robóticos 
dentro da sala de aula, incluindo conceitos da matemática, letramento 
e engajam crianças em atividades de artes; 

Gender Differences in Kindergarteners' 
Robotics and Programming Achievement 

• Os meninos apresentam melhor resultados na robótica e programação, 
entretanto, ambos os gêneros são capazes de realizar as atividades; 

Does It "Want" or "Was It Programmed 
to..."? Kindergarten Children's Explanations 

of an Autonomous Robot's Adaptive 
Functioning 

• Os autores apresentam dois tipos de perspectivas para alcançar os 
objetivos nas atividades: a tecnológica, dominante nas atividades mais 
fáceis e a psicológica, mais frequente nas atividades com maior 
complexidade; 

Tangible interaction and learning: the case 
for a hybrid approach 

• Os autores identificaram que ao final do projeto as crianças são capazes 
de identificar que: robôs são máquinas; robôs não pensam por eles 
mesmos; robôs obedecem às ações através da execução de uma lista de 
comandos chamada programa; robôs podem usar sensores para pegar 
informações de seu ambiente; robôs não são seres vivos; 

• Algumas crianças executaram somente um tipo de comando nas 
atividades; 

Kindergarten Children Programming 
Robots: A First Attempt 

• Os procedimentos devem ser realizados com um número maior que 9 
crianças; 

• Existem várias limitações dos conceitos educacionais construtivistas 
no jardim de infância; 

The Effect of a Classroom-Based Intensive 
Robotics and Programming Workshop on 

Sequencing Ability in Early Childhood 

• Durante as atividades de sequencialidade evidenciou-se uma melhoria 
nas decisões do grupo de estudantes que participou das atividades de 
robótica; 

Using a Programmable Toy at Preschool 
Age: Why and How? 

• Sessões de robóticas podem auxiliar na leitura; 
• Todas as crianças demonstraram entusiasmo nas atividades, porém 

nem todas compreenderam com a mesma facilidade; 
 

Computational thinking and tinkering: 
Exploration of an early childhood robotics 

curriculum 

• A sala de aula é um lugar comum para encontrar resultados 
relacionados a robótica; 

• As atividades que utilizam interface tangível são apropriadas para esta 
faixa etária; 

• Estudantes são engajados no ato de construir brinquedos; 
• Professores são aptos a auxiliar nas atividades; 

Quadro 4. Resultados dos trabalhos analisados na revisão sistemática 
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 Na subseção seguinte serão apresentadas as conclusões acerca dos resultados encontrados na 

revisão sistemática da literatura, identificando as características que contribuíram para os 

experimentos propostos nesta dissertação. 

2.3.3.4 Considerações da Revisão Sistemática 

A revisão sistemática permitiu identificar respostas para todas as questões de pesquisa 

propostas no inicio desta seção. Após a leitura dos resultados é possível identificar que as principais 

habilidades investigadas em pesquisas, que utilizam brinquedos programáveis, com crianças de três 

a seis anos de idade, são em ordem de maior frequência: habilidades de engenharia e matemática; 

interação social, letramento e lógica; programação, ordenação e psicológicas. 

 Por tratar de pesquisas realizadas com crianças ainda não alfabetizadas, os resultados não 

evidenciaram o uso de ferramentas que exijam muita interação com os sujeitos envolvidos, deste 

modo, as principais estratégias encontradas na literatura comprovam que entrevistas e observação das 

crianças durante as atividades, consiste em uma boa estratégia para coleta de informações. 

 Com exceção de duas pesquisas que utilizaram a Bee Bot, todos os outros pesquisadores 

utilizaram alguma variação da lego para montar o brinquedo. O uso de peças encaixáveis permite que 

as crianças sejam criativas durante o processo de montagem de seu brinquedo, faz com que interajam 

e ao mesmo tempo compartilhem conhecimento. 

 A duração das atividades tratadas nas pesquisadas analisadas por esta revisão, não 

ultrapassaram quatro horas diárias, o que pode estar relacionado a idade do publico alvo, uma vez 

que os autores preferiram trabalhar com atividades curtas, mas com vários encontros. 

Mesmo tratando-se de uma faixa etária diferente da dos sujeitos envolvidos nos experimentos 

desta dissertação, a revisão permitiu identificar alguns aspectos quanto a complexidade da montagem 

dos brinquedos e que tipo de tarefa pode ser utilizado para evidenciar a evolução em habilidades de 

engenharia.  

As funcionalidades mínimas necessárias para este brinquedo também foram inspiradas nas 

pesquisas selecionadas por esta revisão, pois todos os trabalhos analisados tratam o brinquedo como 

um artefato capaz de ser programado por uma criança, e este artefato de ser capaz de se movimentar 

em um plano bidimensional.  
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Outro parâmetro que pôde ser especificado após a leitura dos trabalhos relacionados é a 

autonomia da bateria do brinquedo de programar. Os experimentos utilizaram brinquedos em um 

tempo máximo de duas horas de atividades, deste modo, a bateria do RoPE foi selecionada para 

garantir um tempo de duração capaz de atender pelo menos duas vezes mais tempo encontrado na 

literatura, permitindo atividades com até quatro horas de duração.  
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3  METODOLOGIA 

Conforme apresentado na introdução, o experimento realizado nesta dissertação teve por 

objetivo verificar as ações de estudantes do ensino médio, quando submetidos a uma tarefa de 

engenharia. No contexto desta pesquisa, a tarefa proposta consiste no processo de montagem de um 

brinquedo de programar. Para possibilitar aos estudantes o cumprimento desta tarefa, foram criados 

dois artefatos diferentes: (i) um kit de montagem de um brinquedo de programar; e (ii) um manual 

digital que detalhasse o processo de montagem do brinquedo. 

Na subseção seguinte serão apresentados: (i) plano de avaliação; (ii) as especificações dos 

artefatos produzidos; (iii) uma descrição dos sujeitos envolvidos no experimento; (iv) o planejamento 

das atividades; (v) relato da execução do experimento e (vi) os principais resultados.  

3.1 PLANO DE AVALIAÇÃO 

As pesquisas evoluem na área de Informática na Educação através de diversos segmentos (ver 

PAPERT, 1994; VALENTE, 1993; BURD, 1999; RESNICK, 2002; WING, 2006; BLIKSTEIN, 

2010; BEERS, 2014). Algumas tratam do impacto e a influência da tecnologia, outras da transição 

do modelo de ensino e algumas abordam procedimentos e metodologias de aprendizado. 

O plano de avaliação utilizado neste trabalho foi inspirado no trabalho de Worsley e Blikstein 

(2014) e trata da implementação de um método capaz de avaliar o comportamento de aprendizado de 

estudantes quanto submetidos a algum procedimento de aprendizagem. 

Os estudantes que participaram destes experimentos também foram submetidos a um 

programa de extensão intitulado “Introdução à programação, robótica e implementação de 

processadores: atraindo talentos para as áreas de Engenharia e Computação”. No projeto de 

extensão os estudantes participaram de uma série de atividades que envolveram um estudo de 

linguagens de programação, conceitos de Física, Matemática, desenvolvimento de pequenos 

aplicativos, uso de microcontroladores, documentação de projetos de eletrônica, soldagem e outros 

conceitos comuns as áreas de engenharia e computação. 

Para quantificar as ações dos estudantes durante o processo de montagem do brinquedo e 

agrupá-las de forma que se possa identificar possíveis padrões em suas ações, foi definida uma série 
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de termos chave, que serão tratados dentro desta dissertação como códigos. Os códigos expressam as 

ações dos estudantes no momento em que são observados, sendo considerada a troca de um código 

para o outro sempre que possível, desde que haja uma transição válida. Os códigos e sua representação 

descritiva podem ser visualizados no Quadro 5. 

Códigos Representação durante o processo de montagem 
Ajustando Quando obtém alguma conclusão e a partir dela realiza uma ação corretiva 

Construindo Quando esta montando as partes do brinquedo 
Examinando o ambiente Quando, por algum motivo, examina o ambiente externo 
Examinando o objeto de 

estudo 
Quando observa a estrutura construída e/ou explora suas funcionalidades 

Modelando Quando planeja quais procedimentos executará através de desenhos ou escrita 
Organizando Quando antes de terminar ou iniciar algum procedimento, organiza seu ambiente de 

trabalho 
Pensando com o objeto 

de estudo na mão 
Quando pensa em qual ação realizar, segurando algum componente ou o brinquedo que 

está sendo montado 
Pensando sem o objeto de 

estudo na mão 
Quando pensa em qual ação realizar sem segurar algum componente ou o brinquedo que 

está sendo montando 
Prototipando Quando verifica se os componentes tem o comportamento esperado de funcionamento 
Refazendo Quando um componente ou mais são reposicionados e/ou remontados 

Quadro 5. Quadro de códigos utilizados 

 A etapa seguinte consiste em catalogar e agrupar pequenos trechos de códigos, que são 

agrupados sob forma de ações mais abstratas (ver Quadro 6). Estes códigos, quando já documentados 

de forma sequencial, são tratados como pequenos trechos de algoritmo e representam o 

comportamento de cada dupla de estudantes.  

Ação Códigos pertencentes ao grupo 

Planejar Examinando, Pensando e Organizando 
Executar Construindo, Modelando e Prototipando 
Refazer Ajustando e Refazendo 

Repousar Quando não realizam nenhuma tarefa (ocioso) ou tratam de assuntos 
que divergem da atividade praticada (sem atenção) 

Quadro 6. Conjunto de códigos para cada ação 
 Estes algoritmos são empregados para compreender que estratégias são utilizadas pelos 

estudantes quando submetidos a uma tarefa prática. Como citado anteriormente, os estudantes não 

podem fazer perguntas aos professores/instrutores, o que faz com que trabalhem mais em equipe e 

busquem suas próprias hipóteses e suposições para resolver o problema. Um exemplo desta 

codificação pode ser observado na Figura 3, onde podem ser observadas as ações dos estudantes e a 

duração deste ato.  
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Figura 3. Exemplo de um trecho de algoritmo 

 O trecho de código exemplificado na Figura 3, resume uma série de ações realizadas por um 

período de 33 minutos. Nos primeiros 10 minutos, os envolvidos estão planejando suas ações. Em 

seguida, durante 8 minutos, colocam em prática o projeto realizado. Em sequência avaliam seus feitos 

gerando um novo planejamento (durante 5 minutos) e decidem por refazer as implementações inicias 

(durante 4 minutos). Por fim, avaliam os resultados obtidos (1 minuto) e decidem por executar 

novamente seu projeto (duração de 5 minutos).  

Na última etapa de mensuração, os códigos são analisados e comparados, confrontando as 

informações obtidas por cada equipe. Cada conjunto de códigos será segmentado com base em um 

critério de tempo. 

3.2 ARTEFATOS PRODUZIDOS 

A primeira etapa desta pesquisa tratou de investigar que características um brinquedo de 

programar deve conter para que possam ser conduzidos experimentos com crianças não alfabetizadas. 

A revisão sistemática da literatura (ver Subseção 2.3.3.3) apresentou características importantes para 

a produção de um brinquedo de programar, estas características podem ser verificadas na Subseção 

3.2.1  

Também foi desenvolvido um manual de apoio para montagem do RoPE (Robô Programável 

Educacional). Para produção deste manual, foram levadas em consideração características que 

permitissem aos estudantes levantar hipóteses e validá-las ao longo do processo de montagem. Deste 

modo, o manual não apresenta uma sequência de passos com instruções diretas, e sim, contextualiza 

o funcionamento dos componentes, permitindo que os estudantes conversem entre suas duplas para 

chegar a possíveis soluções ao problema. O detalhamento do manual pode ser acompanhado na 

subseção 3.2.2  

 

Planejar	(10) Executar	(8) Planejar	(5) Refazer	(4) Planejar	(1) Executar	(5)
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3.2.1  O RoPE 

O RoPE, brinquedo desenvolvido nesta dissertação, foi projetado para ser utilizado em 

atividades com crianças de três a seis anos de idade. Até a validação dos resultados desta pesquisa, 

não foram corroboradas as características de forma, usabilidade, segurança e interativa do brinquedo.  

As premissas inicias de projeto priorizavam um brinquedo que pudesse ser construído com 

componentes baratos e que pudessem ser fabricados em um fab lab4. A estrutura responsável por 

suportar todas as peças do brinquedo, definida por chassi, foi modelada utilizando um software de 

desenho tridimensional, sendo impressa com o auxilio de uma Impressora 3D (ver Figura 4). Este 

modelo foi criado com o intuito de facilitar o encaixe de todos os componentes em uma única 

estrutura. 

 

Figura 4. Representação tridimensional e representação física do chassi do RoPE 

 O kit fornecido aos estudantes durante a etapa de montagem do brinquedo continha todos os 

componentes listados no Quadro 7. Os componentes foram comprados em sites nacionais e lojas 

locais, os que não estão com custo listado foram produzidos no próprio laboratório (LITE). Os 

componentes que foram produzidos no laboratório não tiveram seu custo mensurado, entretanto, vale 

ressaltar que é possível imprimir todos os componentes com 1 kg de material de impressão, com custo 

aproximado de R$350,00 para três brinquedos. 

 

 

                                                
 
 
 
4 Consiste em um laboratório de fabricação digital, geralmente equipado de ferramentas eletrônicas e com o propósito de inovar.  
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Características Componentes Quantidade Custo unitário Custo Total 

Autonomia Bateria de celular de 4,35 V e 
3100 mA 1 R$35,00 R$35,00 

Movimentação 

Anéis de borracha para proteção 
da roda 2 R$8,00 R$16,00 

Motor de passo 28byj-48 + 
Drive 2 R$25,00 R$50,00 

Áudio Buzzer - modelo CEM-1205C 1 R$2,50 R$2,50 
Capacitor de 470 uF 1 R$ 5,00 R$5,00 

Conexões Jumpers do tipo Macho/Macho 30 R$ 0,37 R$11,10 
Jumpers do tipo Macho/Fêmea 20 R$ 0,37 R$7,40 

Fixadores 

Parafusos com 10 mm de 
diâmetro 15 R$ 0,30 R$4,50 

Fita adesiva 1 R$3,50 R$3,50 
Esfera metálica 1 R$2,00 R$2,00 

Controlador Arduino UNO com firmware 1 R$100,00 R$100,00 
     Total: R$587,00 

Quadro 7. Características e custo dos componentes do RoPE 
 Uma versão tridimensional do brinquedo pode ser verificada na Figura 5. Esta é a mesma 

versão disponível no manual fornecido aos estudantes. A principal diferença consiste na possibilidade 

de interagir com os sólidos, girando-os de forma que permitam uma melhor visualização do 

posicionamento dos componentes. No fim do processo de montagem o brinquedo deve assumir uma 

forma próxima da representada na Figura 5. 

 
 

Figura 5. Representação tridimensional do RoPE montado 
  O RoPE foi projetado para operar sob a máquina de estados representada na Figura 6. O 

firmware do brinquedo foi criado prevendo três comportamentos diferentes: (i) ligado – que trata do 

brinquedo ligado e sem receber nenhum outro estímulo; (ii) programando – onde permanece enquanto 

receber instruções para movimentação do brinquedo; e (iii) executando – quando consome todas as 

instruções de movimentação ou quando o usuário aperta o botão central do brinquedo durante o estado 

de programando.  
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Figura 6. Estados de funcionamento do RoPE 

Os botões b1, b2, b3 e b4 correspondem a ações lidas como instruções de movimentação do 

brinquedo. O botão b5 corresponde a instrução de execução do algoritmo programado e é sugerido 

que seja mapeado como o botão central na placa de botões. O brinquedo permite a execução de até 

32 instruções diferentes, emitindo sons diferentes como para sinalizar comportamentos falhos ou 

notificar ao usuário que alguma instrução foi executada com sucesso. 

3.2.2  Manual de Montagem do RoPE 

O manual do RoPE (ver Apêndice A), disponível em http://goo.gl/QO7jnW, foi criado para 

permitir que qualquer pessoa possa construir seu brinquedo de programar. Vale ressaltar que, assim 

como apresentado na fundamentação teórica desta dissertação, o manual deve permitir o aprendizado 

pela experiência. O estudante é conduzido a praticar e experimentar. São admitidos erros e acertos ao 

longo do processo. 

Ao construir o manual, foram utilizados recursos de interatividade, com o objetivo de motivar 

os estudantes a completarem o desafio de construir um brinquedo programável. Frequentemente os 

estudantes se deparam com um personagem chamado Lite (mascote do Laboratório de Inovação 

Tecnológica na Educação), que os acompanha em diversos desafios ao longo da construção do 

brinquedo. 

Não são apresentadas instruções de encaixe ou vídeos demonstrando como proceder caso algo 

não funcione, mas são abordados conceitos e definições de cada um dos componentes utilizados. Esta 
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forma de documentação sugere que os estudantes investiguem, formulem hipóteses e as coloquem 

em prática. 

O primeiro capítulo do manual aborda definições sobre: brinquedos de programar, o que se 

espera de um maker; dificuldades para projetar e como utilizar a tecnologia para aumentar a 

produtividade. Na primeira seção do Capítulo 1 deste manual, são abordados os seguintes conceitos: 

introdução ao uso de brinquedos programáveis; Definição de um maker e seu ambiente de trabalho; 

ferramentas que podem ser utilizadas em um ambiente criativo; e atividades para auxiliar na fixação 

destes conceitos. 

 A segunda seção do Capítulo 1 trata da compreensão do ato de projetar. Neste contexto, os 

estudantes jogam um jogo de fuga de um labirinto dentro do próprio manual. Os estudantes são 

convidados a conduzir o Lite por um labirinto para que ele possa recuperar o óleo para suas 

engrenagens. Esta atividade tem por objetivo auxiliar os estudantes na compreensão dos 

procedimentos e atitude de um engenheiro em busca da solução para um desafio. No final desta seção, 

os estudantes são motivados a refletirem sobre seu papel em uma equipe de projeto. 

O Capítulo 2 do manual trata do brinquedo. São indicados os repositórios de acesso ao 

conteúdo criado no laboratório e apresentados todos os componentes do brinquedo. Todos os artefatos 

que acompanham a legenda “Interativa” permitem5 algum tipo de interação, seja direcionando o 

estudante para um jogo (ver  Figura 7) ou permitindo aos estudantes que rotacionem os componentes 

utilizados durante o processo de montagem do RoPE. 

 

Figura 7. Jogo do labirinto 

                                                
 
 
 
5 Demonstração do uso do manual em: https://youtu.be/x_c91iusXPw 
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No final do Capítulo 2 do manual, são apresentadas as conexões necessárias entre o 

controlador do brinquedo e os demais componentes. Caso o estudante não consiga executar a tarefa 

de montagem, são indicados links de pesquisa para auxiliá-los. 

3.3 PARTICIPANTES 

Os resultados alcançados por esta pesquisa retratam a prática da montagem do brinquedo por 

um total de seis participantes. Os participantes envolvidos cursam regularmente o segundo ano do 

ensino médio em uma escola pública de Itajaí. Possuem de 15 a 16 anos de idade e nem todos estudam 

na mesma turma. A formação dos grupos de estudante ocorreu por afinidade entre os próprios 

participantes envolvidos, sendo a composição de um garoto e uma garota por equipe uma decisão dos 

próprios pares. O perfil dos envolvidos pode ser observado no Quadro 8. 

Equipe Estudante Características 

Equipe Azul 
Menino Criativo e inteligente. É bastante questionador e não se contenta com qualquer 

tipo de resposta 

Menina Criativa e estudiosa. Adora decoração e aprendeu a lidar melhor com desafios 
durante o projeto  

Equipe Vermelha 
Menino Comunicativo e engraçado. Faz ótimas perguntas e costuma ser bastante criativo. 
Menina Trabalha bem em equipe. Gosta de animais, música e leitura. 

Equipe Amarela 
Menino Envergonhado e estudioso. Adora tocar violão e demonstra muito interesse em 

atividades de programação 

Menina Possui personalidade forte. Adora música e tem muito interesse nas atividades que 
envolvem solda.  

Quadro 8. Perfil dos estudantes participantes 

 Todos os envolvidos participaram de um projeto de extensão no LITE, onde aprenderam 

conceitos relacionados a programação, soldagem, robótica e modelagem tridimensional. O curso de 

extensão teve cerca 156 horas divididas em 39 dias com quatro horas diárias de atividades. Os 

estudantes demonstraram suas individualidades permitindo os registrados apresentados no Quadro 8. 

3.4 DEFINIÇÕES DO EXPERIMENTO 

Para execução deste experimento, foram estabelecidas as seguintes definições: 

1. Aplicar um teste piloto para validação do ambiente, materiais e métodos utilizados; 

2. Os estudantes devem trabalhar em duplas, uma vez que a discussão e o trabalho em equipe 

foram evidenciados como uma das habilidades necessárias à formação de um engenheiro; 
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3. Os estudantes não podem receber ajuda dos instrutores ou interagirem com outras equipes, 

pois este tipo de ação inviabiliza a validação das hipóteses de cada equipe; 

4. Cada equipe deve ter seu próprio kit de montagem e seu próprio manual, o que possibilita 

que as definições 1 e 2 sejam atendidas; 

5. As atividades devem acontecer em um período máximo de três horas diárias, com intervalo 

de descanso de pelo menos 15 minutos; 

6. É necessário que cada equipe seja observada de forma individual, pois desta forma as suas 

particularidades podem ser mensuradas; 

Frente a estas definições o experimento foi executado e os detalhes desta execução estão 

descritos na subseção seguinte. 

3.5 EXECUÇÃO 

Os estudantes foram encaminhados a uma sala de aula diferente da que estavam acostumados 

a realizar suas atividades. Em duplas posicionaram-se em diferentes extremidades do ambiente e 

aguardaram as instruções de execução da tarefa. As duplas foram categorizadas pelas cores dos seus 

brinquedos: azul, amarela e vermelha. Antes de iniciarem os experimentos todos os estudantes 

assinaram um termo concordando com as atividades.   

Cada dupla recebeu um kit contendo todos componentes necessários para montagem do 

brinquedo (ver Subseção 3.1.1) e um dispositivo para leitura do manual (ver Subseção 3.1.2). Os 

estudantes foram orientados a não interagirem com outras duplas durante as atividades e a não 

realizarem perguntas aos seus instrutores. 

As atividades foram conduzidas em dois dias diferentes. No primeiro dia, os estudantes 

trabalharam com a montagem do brinquedo durante uma hora e quarenta minutos, fizeram uma pausa 

de 20 minutos e então retomaram a montagem do brinquedo por mais 15 minutos.  

No segundo dia, as atividades foram conduzidas por um período de uma hora e meia, com 

uma pausa de 15 minutos. O experimento foi retomando permitindo aos participantes que 

executassem suas tarefas em um período máximo de 90 minutos. As equipes terminaram o 

experimento em tempos diferentes  
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Em diversos momentos, os estudantes desfocaram do processo de montagem, muitas vezes na 

tentativa de observar o que outras equipes estavam fazendo. Em alguns momentos do experimento, 

os estudantes conversaram sobre assuntos que não faziam parte do escopo da atividade. 

De modo geral, todas as equipes demoraram um pouco para compreender quais procedimentos 

deveriam realizar, pois mesmo nas atividades de extensão estavam acostumadas a receber instruções 

para resolver seus problemas. Nesta atividade, houve a necessidade de compreender um conceito e 

estabelecer as próprias instruções para solucionar um desafio. 

Observou-se, também, que o fato das três equipes estarem montando o brinquedo no mesmo 

ambiente gera competitividade e muitas vezes desmotivação, pois ao perceber que outra equipe 

conseguiu avançar mais durante a execução das atividades os estudantes ficaram mais ociosos durante 

as atividades. 

A conclusão da etapa de montagem pode ser registrada com êxito após a etapa de testes das 

funcionalidades do brinquedo. Os estudantes executaram todas as funções de movimento e validaram 

os sinais sonoros para comprovar que todos os componentes estavam adequados para uso. 

3.6 MENSURAÇÃO 

Os resultados desta pesquisa foram obtidos através de uma análise detalhada das filmagens e 

registros de cada uma das equipes. Inicialmente foram anotados todos os códigos em uma planilha, 

catalogando-os como ações (ver Apêndice B). Todas as filmagens foram avaliadas quadro a quadro, 

sendo brevemente interrompidas em cada anotação.  

O comportamento dos estudantes pode ser comparado a uma máquina de estados, em que os 

estados são as ações continuamente executadas pelos estudantes e os códigos podem ser tratados 

como estímulos de transição. A máquina de estados representada na Figura 8, consiste em uma 

representação das ações apresentadas no Apêndice B. Para a equipe azul, as transições mais 

frequentes ocorreram entre as ações de Planejar e Executar, seguida das transições entre as ações de 

Planejar e Refazer. Todas as transições foram contabilizadas toda vez que foi observado algum dos 

eventos mapeados conforme o Quadro 6.  
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Figura 8. Transições entre as ações da equipe azul (escala em ordem decrescente de frequência) 
 Os códigos foram mapeados e segmentados com base no tempo de atividade de cada grupo. 

O critério de segmentação escolhido foi o tempo. O Segmento 1 conteve todas ações que ocorreram 

entre zero e 25 minutos. O Segmento 2 agrupou todas as ações que ocorreram em um tempo maior 

que o tempo máximo apresentado no Segmento 1 (S1H) e menor ou igual a 50 minutos. As demais 

regras baseiam-se na mesma linha de raciocínio, mas tratam de um intervalo de tempo de 50 minutos. 

 Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4 Segmento 5 Segmento 6 

Regra 0 ≤ 𝑇 ≤ 25 𝑆1( < 𝑇 ≤ 50 𝑆2( < 𝑇 ≤ 100 𝑆3( < 𝑇 ≤ 150 𝑆4( < 𝑇 ≤ 200 𝑆5( < 𝑇 ≤ 250 

Quadro 9. Regras de aderência de uma ação em um segmento 

 Os critérios de segmentação foram construídos com objetivo de minimizar o tempo de 

adaptação dos estudantes. Nos primeiros instantes do experimento foram considerados intervalos de 

25 minutos por considerar as adaptações dos estudantes. Como após o terceiro segmento, já se 

demonstraram familiarizados com a abordagem do manual, foram considerados trechos maiores de 

tempo (intervalos de 50 minutos por segmento). 

 Com base nestes critérios foram definidos seis segmentos diferentes para cada equipe, estes 

segmentos sinalizam a quantidade de ações que ocorreram para cada equipe em diferentes trechos de 

tempo. A coluna “seg” representa o segmento tratado, a coluna “qtd” representa a quantidade de 

ações em determinado segmento, as colunas “An” representam cada uma das ações. Ver Quadro 9. 
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 seg. qtd. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 
Equipe 
Azul 

S1 4 P P E P            
S2 10 E P E P E P P E P E      
S3 7 P E P E P E P         
S4 12 E P R P R E E R RE E P E    
S5 11 P RE R P R P E P R P E     
S6 4 P E P E            

Equipe  
Amarela 

S1 8 P P E P P E P E        
S2 6 P R P E R E          
S3 4 R E R E            
S4 9 RE E E P E RE E P R       
S5 14 E RE P R P E R P E P R E R P 
S6 3 E E E             

Equipe 
Vermelha 

S1 10 P E E E E R E R E R      
S2 6 E E P E E P          
S3 7 E P E P E P R         
S4 5 P E P R P           
S5 7 E R P RE P RE P         
S6 7 R P R P R P R         

Quadro 10. Quadro de ações por segmento – Planejar, Executar, Refazer e REpousar 
 As informações apresentadas no Quadro 10 podem ser utilizadas para comparar as abordagens 

realizadas pelos estudantes no cumprimento dos seus propósitos. É possível verificar, por exemplo, 

que os estudantes da equipe vermelha realizaram mais ações diferentes durante os 25 minutos, 

minutos iniciais (Segmento 1). Também é possível verificar a frequência de ocorrências de cada uma 

das ações efetuadas. 

Cada segmento foi analisado com base nas seguintes métricas: (i) tempo de ações por 

segmento; (ii) tempo de ações em função do tempo total de atividades; (iii) correlação das ações em 

cada segmento; (iv) correlação entre as matrizes gerais de segmentos de cada equipe; e (v) tempo de 

ação por equipe. 

O tempo de ações por segmento permite verificar quais foram os esforços e motivações dos 

estudantes, que abordagens utilizadas para vencer o problema em diferentes tempos do experimento. 

O tempo de ações em função do tempo total de atividades permite a leitura de todas as ações realizadas 

pelos estudantes, esta métrica possibilita determinar qual a ação mais recorrente durante o 

experimento e em qual segmento esta ação ocorreu. 

A correlação foi determinada pelo método de Pearson. Quando os valores de correlação 

tendem a zero, o indicador pode ser traduzido como a ausência ou quase ausência de correlação. 

Quando o indicador tende a 1, representa que pode existir correlação total/parcial e esta correlação é 

diretamente proporcional entre os pares comparados. Quando o indicador gerado tende a -1, define-
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se que existe uma correlação total/parcial, mas que é inversamente proporcional entre os pares 

comparados. Esta métrica foi utilizada com o objetivo de verificar algum grau de similaridade entre 

as informações geradas. 

O tempo de ação por equipe permite visualizar o comportamento dos estudantes ao longo dos 

segmentos mensurados. Esta métrica possibilita uma visão do experimento com maior profundidade, 

uma vez que é possível acompanhar todas as etapas de cada dupla nos mesmos intervalos de tempo. 

Para auxiliar no processo de análise, também foi registrada a duração destas ações, conforme 

representado no Quadro 11.  

  Planejar Executar Refazer Repousar 

Equipe Azul 

S1 23 2 0 0 

S2 12 9 0 0 

S3 17 3 0 0 

S4 4 67 8 3 

S5 15 14 20 3 

S6 4 8 0 0 

Equipe Amarela 

S1 9 16 0 0 

S2 3 15 2 0 

S3 0 21 15 0 

S4 5 28 1 26 

S5 12 19 12 2 

S6 0 28 0 0 

Equipe Vermelha 

S1 9 24 3 0 
S2 3 8 0 0 
S3 6 45 1 0 
S4 9 23 1 0 
S5 23 20 1 17 
S6 26 0 25 0 

Quadro 11. Duração aproximada de cada ação (em minutos) 

Estas informações representam o tempo que cada equipe gastou em cada uma das ações 

permissíveis. No Segmento 1, por exemplo, a equipe azul ficou planejando suas ações durante 23 

minutos, seja por meio de leitura do manual ou discussão dos procedimentos, de forma diferente, a 

equipe amarela planejou suas ações por aproximadamente 9 minutos no mesmo Segmento de tempo. 

Ao comparar os dados de cada equipe, observa-se que o comportamento e as estratégias escolhidas 

reforçam a individualidade de cada grupo.  

Estas informações representam que na mesma faixa de observação, os estudantes da equipe 

azul ocuparam cerca de 2,5 vezes mais o seu tempo com planejamento que a equipe amarela. Os 
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resultados e as impressões obtidas após a execução dos experimentos serão apresentados na próxima 

seção. 
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4  RESULTADOS 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos após o tratamento e análise de dados. 

As três equipes de estudantes utilizaram abordagens diferentes para alcançar o objetivo deste 

experimento. A equipe azul e a equipe amarela concluíram a montagem do brinquedo. Já a equipe 

vermelha não teve êxito na tarefa. Supõe-se que a ausência de um dos estudantes seja principal motivo 

para que equipe não tenha concluído a atividade. 

Para facilitar a compreensão dos resultados, as falas de cada estudante serão indicadas pela 

cor da equipe e pelo gênero do estudante (exemplo Azul-Menino), serão organizadas em fonte menor, 

com recuo maior a esquerda da página. As falas serão transcritas como foram registradas durante a 

análise das imagens. 

Nos primeiros 25 minutos do experimento (Segmento 1), a equipe azul dedicou seu tempo 

para leitura do manual. Os componentes foram verificados à medida que eram reconhecidos por suas 

representações. Mesmo o texto inicial tratando das etapas do projeto, os estudantes permaneceram, 

prestativos na leitura. Por se tratar de um preparo para montagem o brinquedo, esta ação foi 

caracterizada como planejando. Vale ressaltar que, logo no início, um dos estudantes fez o seguinte 

apontamento:  

 Azul-Menino: “A bateria vai encaixada aqui” 

O manual não possuía nenhuma indicação para o estudante visualizar o local da bateria no 

componente real, entretanto, esta relação aconteceu de forma natural pela equipe. 

A equipe vermelha utilizou uma abordagem diferente, logo no inicio da montagem foram 

divididos os papeis de cada estudante, o menino ficou com as peças e a menina tratou de realizar a 

leitura do manual. Enquanto a menina fazia comentários sobre o que estava escrito no documento, o 

garoto já tentava encaixar as primeiras peças. Por não haverem indicações descritas de forma explícita 

no documento, foi possível perceber uma certa insatisfação dos estudantes quanto ao recurso de apoio 

utilizado, esta insatisfação ficou evidente na seguinte fala: 

 Vermelho-Menino: “Será que isso aqui vai ajudar mesmo a gente?” 
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Neste momento, os instrutores foram solicitados pelos estudantes para uma intervenção, mas 

conforme acordado antes dos experimentos, qualquer auxílio que influenciasse a montagem não era 

permitido. A fala do estudante revela o que de certo modo ocorre em grande parte das atividades 

vivenciadas pelos estudantes brasileiros, a falta de prática no ato da descoberta. O ato de fazer por si 

mesmo é valorizado como uma ação positiva no contexto da aprendizagem prática, entretanto, esperar 

por instruções demonstra a fragilidade dos estudantes em formular hipóteses. 

A equipe amarela também utilizou uma abordagem diferente dos demais. Nos minutos 

iniciais, ignoraram o manual e trataram de iniciar o reconhecimento das peças e como poderiam ser 

encaixadas da forma mais rápida possível. Um pensamento presente na equipe amarela e também 

compartilhado pela equipe vermelha pode ser registrado com a seguinte fale: 

Vermelho-Menino: “Nós temos que ganhar, vamos montar o brinquedo mais rápido” 

Tanto a equipe amarela quanto a vermelha demonstraram motivação pela competitividade da 

atividade. As atividades práticas permitem ao estudante enxergar o produto concretizado de seu 

esforço, o que torna o objetivo menos abstrato se comparado com atividades teóricas. Uma das 

primeiras falas registradas pelas ações dos estudantes da equipe amarela retratou a insegurança de 

alguns estudantes, quando expostos a atividades que não possuem vivência: 

Amarelo-Menina: “É muito difícil? “ 

O questionamento foi feito a um dos instrutores, que prontamente respondeu a estudante que 

ela descobriria em alguns momentos. O estudante deve aprender quais são seus limites, mas ao mesmo 

tempo deve estar disposto a encarar novos desafios.  

A ausência de leitura no manual, por parte dos estudantes da equipe amarela, fez com que, 

logo no inicio do Segmento 2, já fosse necessária alguma ação de retrabalho. A falta de planejamento 

é frequentemente apresentada na engenharia, como um custo desnecessário para o retrabalho. No 

contexto desta atividade, não existem perdas em valor econômico. Entretanto, os estudantes tendem 

a se sentirem desmotivados quando passam por repetitivos processos de refatoração. 

As medições e os contextos apresentados até este momento foram registrados sob forma de 

um gráfico. Conforme representado na Figura 9, as informações dizem respeito ao tempo total que 

cada equipe permaneceu em cada uma das ações permissíveis neste experimento. 
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Figura 9. Tempo total dedicado de cada equipe para cada uma das ações permissíveis 

Neste gráfico, é possível perceber que o tempo dedicado ao planejamento das tarefas na equipe 

azul e vermelha é superior ao tempo de dedicação da equipe amarela à mesma ação. A abordagem da 

equipe amarela não pode ser tratada como um demérito, uma vez que utilizaram de estratégias mais 

práticas e mesmo com um tempo menor de planejamento também conseguiram concluir a montagem 

do brinquedo.  

A equipe amarela passou a maior parte do tempo realizando ações de execução, isto é, 

encaixando peças, reposicionando-as ou simplesmente estabelecendo conexões entre os 

componentes. Vale ressaltar que foram tratadas como ações de refazer somente quando os estudantes 

identificavam ou manifestavam de alguma forma a crítica ao erro que haviam cometido. 

O terceiro parâmetro que pode ser observado na Figura 9 indica as ações de refatoração. Esta 

ação é bastante importante na engenharia e trata de reconhecer as falhas nos procedimentos adotados. 

A literatura e a experiência na área da Computação também tratam a refatoração como uma 

manifestação positiva, uma vez que os processo de depuração de códigos valorizam a identificação 

das falhas para propor novas soluções.  

Planejar Executar Refazer Repousar

Equipe	Azul 74,43 102,91 27,95 6,10

Equipe	Amarela 28,86 126,73 29,83 28,78

Equipe	Vermelha 75,74 119,27 30,58 17,42
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Quanto às ações de refazer, ainda é possível verificar que os três grupos tratam a abordagem 

de forma bastante próxima quanto à permanência nesta ação. Mas se tratarmos os Segmentos de forma 

individual é possível perceber, através de uma estratificação do Quadro 11, que os momentos de 

refatoração aconteceram em situações diferentes para cada uma das equipes. Os códigos segmentados 

permitem uma melhor visualização temporal das ações dos estudantes. 

Ao tratar a ação de refazer, é importante registrar que tanto a equipe amarela quanto a equipe 

vermelha cometeram a mesma falha dentro do processo, pois fixaram o ponto de apoio do brinquedo 

no lado errado para onde foi projetado, fazendo com que a base do RoPE não tivesse sustentação. A 

ausência da leitura do manual ou até mesmo a falta de experiência com componentes, fizeram com 

que um dos estudantes fizesse a seguinte afirmação: 

Vermelho-Menino: “Essa bolinha só pode ser aqui, ela se encaixa perfeitamente aqui “ 

Nesta ocasião, a equipe estava questionando onde deveria alocar a esfera de apoio do 

brinquedo, sugerindo que o espaço que foi dedicado para o buzzer, componente utilizado para o 

brinquedo emitir sons, era o local ideal para fixação da esfera, pois possuíam forma similar quanto as 

tolerâncias de encaixe da peça. 

Ainda com relação à Figura 9, é possível verificar que os estudantes da equipe azul 

acometeram poucas vezes a ação de repousar. Esta ação ocorreu quando os estudantes decidiam parar 

de executar as tarefas de montagem do brinquedo ou quando tratavam de um assunto que divergisse 

da atividade de montagem do brinquedo. A permanência nesta ação não deve ser apontada como uma 

característica completamente negativa, uma vez que os fundamentos teóricos utilizados nesta 

pesquisa, descrevem que durante a execução de atividades práticas, os estudantes devem abordar 

temáticas do seu interesse e às vezes, a alteração de foco pode auxiliar no processo criativo.   

Próximo ao Segmento 3, a equipe azul conseguiu ligar corretamente os componentes de 

energia e áudio no brinquedo. Esta ação reforça uma característica importante que deve ser evitada 

neste tipo de pesquisa: a contaminação gerada sobre a motivação das demais equipes. Nesta ocasião, 

os estudantes da equipe e vermelha e amarela, ficaram claramente desmotivados por não 

apresentarem avanços com os sons do brinquedo até aquele momento. Uma das falas registradas pelos 

estudantes foi a seguinte: 

Amarelo-Menina: “Como será que eles conseguiram? A gente não vai ganhar mais“ 
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Muitas vezes a motivação pela competição pode ser algo positivo. Mas quando a principal 

métrica a ser observada não é o tempo para conclusão das atividades e sim como os estudantes 

constroem soluções para vencer seus problemas, este tipo de influência faz com que o ritmo das 

atividades mude e que mais falhas aconteçam para tentar alcançar a outra equipe. Uma fala parecida 

também foi registrada em outra equipe para o mesmo motivo: 

Vermelho-Menino: “Agora a gente não tem mais chance“ 

Conforme dito no início desta etapa de resultados, a equipe vermelha não concluiu a tarefa, e 

nesta ocasião, o menino da equipe vermelha não compareceu no segundo dia de atividades. Por se 

tratar de uma abordagem diferente, os estudantes sentiram dificuldades no começo das atividades. 

Eles fizeram inúmeras descobertas ao longo da atividade e no final do primeiro dia, demonstram 

maior engajamento. Entretanto, supõe-se que a falta de perspectiva em terminar o brinquedo antes 

das outras equipes tenha afetado a motivação do participante que se ausentou. 

4.1 SEGMENTOS DA EQUIPE AZUL 

A estratégia utilizada nesta pesquisa permitiu uma análise detalhada do perfil de cada uma das 

equipes ao longo dos segmentos gerados. Conforme representado na Figura 10, cada um dos 

segmentos foi abordado de forma separada, indicando graficamente a maior quantidade de ações por 

trecho de tempo.  

 

Figura 10. Perfil de ações da equipe azul para cada um dos segmentos 
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Na Figura 10m é possível perceber que no inicio das atividades a equipe azul demonstrou 

bastante de dedicação em planejar, está ação foi conduzida de forma mais recorrente até o Segmento 

4 dos códigos analisados, onde foi possível verificar que a equipe planejou pouco, mas realizou ações 

de execução com maior intensidade. No Segmento 5, já próximo do final da atividade, a ação com 

maior frequência de ocorrência foi a de refazer, neste momento os estudantes tiveram um problema 

que precisou de intervenção dos instrutores, e que foi registrado pelos participantes da seguinte forma: 

Azul-Menino: “Nós já tentamos tudo, mas agora o fio está ficando quente demais, será que ligamos em uma 

carga muito alta? “ 

Neste momento, um dos instrutores verificou as ligações no brinquedo, para segurança dos 

estudantes foi sugerida a troca por outro fio de ligação. Vale ressaltar que não foi uma explanação 

sem propósitos, mas sim, carregada com uma hipótese que esperava do instrutor, uma validação para 

aceitação ou rejeição. Os estudantes estavam sendo questionadores por em situações passadas, terem 

efetivamente aprendido o conceito. 

Para concluir o processo de montagem do brinquedo, os estudantes da equipe azul trataram 

sua última tarefa, demonstrado capacidade de formular hipóteses e encontrar alternativas para sua 

validação. A última tarefa a ser atingida consistia em tratar as conexões entre a placa de botões e o 

micro controlador utilizado, nesta etapa, os estudantes da equipe azul haviam invertidos os fios e 

chegaram as seguintes conclusões:  

Azul-Menina: “Nós sabemos como queremos que os botões funcionem, vamos olhar atrás da placa e acompanhar 

os caminhos até o botão que queremos“ 

Os caminhos citados pela estudante tratavam-se dos trilhos de conexão da placa e que de fato 

fizeram com que a equipe azul fosse a primeira a completar a atividade de montagem do brinquedo. 

Este tipo de comportamento evidenciou a capacidade destes estudantes em encontrar uma alternativa 

para resolver um problema e que não necessariamente estivesse descrita no manual. 
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4.2 SEGMENTOS DA EQUIPE AMARELA 

A equipe amarela foi a segunda a concluir a montagem do brinquedo e assim como a estudante 

da equipe vermelha, demonstraram desmotivação quando a equipe azul concluiu a atividade, isto 

reforça mais uma vez que para este tipo de experimento existe a possibilidade de ocorrer 

contaminação entre os sujeitos envolvidos. 

O perfil da equipe amarela pode ser verificado na Figura 11, que diferente do perfil da equipe 

azul (ver Figura 10), realizou um número maior de ações diferentes, mas que de certa forma 

convergiam para ações de execução. 

 

Figura 11. Perfil de ações da equipe amarela para cada um dos segmentos 

No primeiro segmento, a equipe executou bem mais do que planejou, isso fez com que logo 

no Segmento 2 já fossem necessários pequenos processos de refatoração. A inexistência de um 

planejamento sólido fez com que os estudantes tivessem dificuldade para resolver os problemas com 

o áudio do brinquedo. Nesta etapa, o manual foi questionado várias vezes pelos estudantes, com a 

seguinte afirmação: 

Amarelo-Menina: “É impossível, não tem como montar o brinquedo aqui“ 

De fato, não existiam instruções especificas ou passo-a-passo para montagem do brinquedo, 

pois este não era o objetivo do recurso disponibilizado, o recurso foi construído para guiar os 
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estudantes a formularem suas próprias hipóteses. No Segmento 3, ainda por conta da inexistência de 

um bom planejamento, os estudantes passaram grande parte refazendo os procedimentos realizados, 

a mensuração desta ação ocorreu sempre que por alguma discussão ou gesticulação demonstravam 

compreensão dos motivos que os levaram ao erro. O critério para mensurar a ações de refazer retoma 

aos conceitos de depuração citados anteriormente. 

No Segmento 4, os estudantes demonstraram bastante desmotivação ao perceber que a equipe 

azul estava bem avançada na conclusão do projeto, o que fez com que ficassem ociosos na maior 

parte do tempo, discutindo sobre assuntos que não colaboraram para o avanço do projeto. No 

Segmento 5, avançaram com os recursos de áudio do brinquedo, um dos últimos registros tratados 

nesta etapa, foi quando a estudante disse: 

  Amarelo-Menina: “Já liguei várias vezes, mas o barulho sempre sai dessa forma, será que não queimei o 

buzzer?“ 

Nesta fala é possível verificar que a estudante identificou um problema, mas não formulou 

corretamente sua hipótese, apenas prolongou uma possível causa para o erro. As considerações feitas 

pela estudante ao longo do processo demonstraram pouca prática em levantar alternativas como 

solução de um problema, este indício pode estar relacionado a falta de interesse em planejar e buscar 

validações por tentativas diretas de execução. 

No Segmento 5, após uma série de tentativas, a equipe consegui concluir a montagem e 

validação do brinquedo, o que fez com que manifestassem bastante satisfação com o êxito e 

comemorassem com os colegas que já haviam acabado suas tarefas. Este tipo de ação gerou um 

impacto negativo na equipe vermelha. 

4.3 SEGMENTOS DA EQUIPE VERMELHA 

Vermelho-Menina: “Todos já terminaram, vou tentar por mais alguns minutos só. Depois pode me dar a resposta? 

Preciso saber como se monta “ 

Conforme citado na subseção anterior, ao término das atividades da equipe amarela, a 

estudante da equipe vermelha se sentiu desmotivada, aplicando um limite pessoal para encerrar as 

tentativas em montar o brinquedo. Entretanto, mesmo não conseguindo concluir a montagem do 

brinquedo, a estudante que trabalhou sozinha na segunda etapa, demonstrou interesse em aprender 

como corrigir as falhas cometidas. 
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O perfil da equipe vermelha pode ser verificado na Figura 12, entretanto, existem 

características qualitativas que não podem ser expressar pelo artefato produzido. Logo no inicio do 

experimento, esta equipe demonstrou capacidade de definir bem os papéis de cada um dos estudantes. 

O garoto ficou responsável por colocar em prática as instruções geradas pela garota durante o 

processo de montagem do brinquedo.  

A ausência do garoto no segundo dia inviabilizou o procedimento de trabalho. Deste modo, é 

importante que para atividades deste tipo, exista a possibilidade de trabalhar em equipe, pois além de 

permitir discussão para elencar um número maior de hipóteses, os estudantes exercitam as habilidades 

de trabalho que foram frequentemente citadas no referencial teórica.   

 

Figura 12. Perfil de ações da equipe vermelha para cada um dos segmentos 

O perfil de ações da equipe vermelha, representado na Figura 12, reflete uma mudança 

significativa na estratégia da equipe após o segundo dia. No primeiro dia os estudantes trabalharam 

juntos para garantir contato direto com a montagem do tempo em quase toda parte do tempo, no 

segundo dia a ausência de um membro fez com que os Segmentos finais apresentassem maior 

concentração em Planejamento e Ociosidade. O planejamento com o objetivo de tentar encontrar 

alternativas para vencer o desafio e o segundo pela frequente desmotivação demonstrada ao longo da 

segunda etapa.  
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4.4 CORRELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES 

Neste experimento também foram verificadas possíveis correlações entre as ações dos pares 

com relação as outras duplas. Os resultados destas correlações pode ser verificado no Quadro 12. 

Estas informações buscam quantificar o grau de relação entre as variáveis analisadas, neste contexto, 

se as ações, dentro de um conjunto de segmentos expressam alguma relação entre si. 

 Azul/Amarelo	 Azul/Vermelho	 Amarelo/Vermelho	
Planejar	 0,450987524	 -0,383382154	 0,183775544	
Executar	 0,619021238	 -0,006000916	 -0,166266016	
Refazer	 0,399274519	 -0,282104048	 -0,378409198	
Repousar	 0,696648073	 0,637574596	 -0,108521729	
Geral	 0,462740272	 0,19692849	 0,274463903	

Quadro 12. Correlação entre as equipes – Correlação de Pearson 

 É possível verificar que as ações geradas pela equipe vermelha se distanciam em relação as 

variáveis das equipes azuis e amarelas, demonstrando uma correlação baixa com as outras equipes. 

As ações que apresentaram maior correlação são as ações de executar e repousar, entre as equipes 

azul e amarela. De modo geral, a maior correlação ocorreu entre a equipe azul e amarela, e refletem 

uma correlação parcial diretamente proporcional. Estas informações podem ser melhor observadas 

na Figura 13. 

 

 

Figura 13. Correlação entre as equipes 
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No gráfico da Figura 13 é possível verificar que de modo geral as medidas apresentam baixa 

relação entre si e as maiores correlações ocorreram na ação de repousar. Os estudantes utilizaram 

abordagens bastante diferentes, mas todas elas atenderam bem as expectativas do experimento. A 

equipe vermelha não concluiu o experimento, entretanto, com os resultados obtidos não é possível 

determinar quantitativamente se alcançariam o resultado final, mas baseado no acompanhamento dos 

estudantes e com base no que foi observado durante o experimento, estima-se que com a participação 

do garoto no segundo dia, também conseguiriam completar o exercício. 

A fala final de um dos estudantes evidenciou o potencial da forma de escrita utilizada na 

concepção do manual: 

Azul-Menina: “No começo sentimos dificuldade. Após a leitura percebemos que o que precisávamos estava no 

manual. Dessa forma aprendemos de verdade, pois sabemos cada coisa que fizemos, “ 

4.5 TRABALHO SIMILAR 

Os resultados obtidos por este experimento evidenciam que uma metodologia de observação 

detalhada possibilita extrair características significativas do desempenho dos estudantes. Os 

procedimentos utilizados nesta dissertação, apesar de inspirados, divergem do acompanhamento 

proposto por Worsley e Blikstein (2014).  

Na pesquisa de Worlsey e Blikstein (2014) o estudo de caso escolhido abordava a montagem 

de uma estrutura utilizando canudos, massinha e outros elementos de apoio. O experimento conduzido 

nesta dissertação trata de habilidades e aptidões que exigem maior concentração dos estudantes, o 

que faz com que tenham que explorar hipóteses mais complexas para encontrar a solução de um 

problema. O fato de utilizarem um manual pouco instrutivo, faz com que sejam mais críticos e 

expressem comportamentos que exijam maior atenção durante a etapa de mensuração, pois de modo 

geral, as ações dos estudantes acabam sendo mais passíveis de múltiplas interpretações. 

O trabalho similar utilizou clusters por k-means para investigar as ações geradas pelos 

estudantes em seu estudo de caso. Os autores quantificaram as ações dos estudantes gerando pequenos 

clusters para representação dos padrões mensurados. Estes procedimentos foram possíveis de serem 

aplicados devido ao volume de informações coletadas, o que difere-se do experimento desta 

dissertação, pelos aspectos de tamanho de amostragem e complexidade da atividade efetuada pelos 

estudantes. 



 

 

66 

Neste trabalho, as ações de cada estudante foram separadas por uma linha de observação 

bastante tênue, uma vez que as interpretações de ações como planejar, por exemplo, foram realizadas 

com base em diálogos ou gesticulações. Estima-se que a principal contribuição deste projeto de 

dissertação seja na metodologia utilizada e nos relatos de experiências abordados ao longo da 

discussão dos resultados.  

4.6 DISCUSSÕES GERAIS 

Os resultados apresentados nesta dissertação evidenciam que é possível obter dados 

detalhados a partir de um método de observação por codificação. 

Como discussões gerais acerca dos experimentos sugere-se que: 

• O tamanho de amostragem utilizado pode ser considerado insuficiente no aspecto 

estatístico, mas seis estudantes permitem uma análise mais detalhada de suas ações; 

• O tempo para execução das atividades foi suficiente, pois os estudantes que 

trabalharam até o final conseguiram montar o brinquedo dentro do tempo esperado; 

• Em atividades de maior complexidade sugere-se que as equipes não compartilhem o 

mesmo ambiente; 

• O método de gravação poderia ter apresentado um melhor detalhamento das ações dos 

estudantes se fosse realizado por vista superior. O método utilizado neste trabalho 

exigiu uma leitura repetida das gravações; 

• O plano de avaliação deve sofrer adaptações significativas para se adequar ao escopo 

desejado, assim como deve respeitar os sujeitos envolvidos no processo quanto suas 

individualidades; 

• O uso de um material de apoio pouco instrucionista demonstrou ser eficiente, tanto 

para auxiliar no cumprimento dos objetivos quanto para evidenciar estratégias 

diferentes e pessoais para cada grupo de participantes; 

• Realizar um teste piloto foi essencial, pois validar a infraestrutura de captura de 

captura de dados permitiu maximizar a leitura de resultados;  
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• Um mesmo grupo de estudantes, submetidos a uma mesma metodologia de ensino 

possuem diferenças culturais que influenciam na capacidade de decisão, ou seja, 

traçam estratégias diferentes para alcançar um mesmo objetivo para uma mesma 

tarefa; 
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5  CONCLUSÕES 

Esta pesquisa teve como objetivo principal identificar a existência de padrões nas ações dos 

estudantes quando submetidos à tarefa de montagem de um brinquedo de programar. 

Para alcançar este objetivo, foram realizados estudos teóricos acerca de temas que 

contribuíssem para formulação da pesquisa. Foram abordados conceitos de aprendizagem, 

habilidades presentes na engenharia e estratégias que relacionassem o uso de Pensamento 

Computacional dentro do escopo de resolução de problemas. Em sequência, foi conduzido um 

experimento para mensurar as ações dos estudantes. 

Este trabalho foi guiado com base nas seguintes hipóteses: 

• H0: A metodologia e os procedimentos identificados não oferecem subsídios para 

afirmar a presença de algum tipo de padrão nas ações e comportamentos analisados; 

A metodologia utilizada demonstrou-se insuficiente para identificar algum tipo de padrão 

baseado somente em métricas quantitativas, entretanto, evidenciou-se que os comportamentos 

diferentes de cada um dos estudantes, podem ser mapeados e este mapeamento indica que existem 

inúmeras formas de se alcançar um objetivo, tratado dentro do escopo de engenharia, em um intervalo 

de tempo específico. Estima-se também que a identificação destes padrões possa ocorrer quando 

analisado um grupo maior de estudantes, uma vez que foram analisados somente seis estudantes nesta 

pesquisa. 

• H1: A metodologia e os procedimentos identificados indicaram a presença de padrões 

nas ações e comportamentos dos estudantes; 

A similaridade entre as ações dos estudantes foi baixa, rejeitando esta hipótese alternativa. 

Ainda assim, os resultados podem ser considerados satisfatórios, pois diante dos conceitos abordados 

na literatura, que tratam da educação progressista, construcionismo de Papert e Pensamento 

Computacional, a caracterização de cada indivíduo foi evidenciada e pôde-se observar que esta 

individualidade permite chegar a um mesmo resultado positivo, embora sejam utilizadas estratégias 

diferentes. O planejamento e foco (oposto de ociosidade) demonstraram-se ações importantes para 

que os estudantes concluíssem a montagem do brinquedo. Também foi aplicada a correlação de 
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Pearson, foi possível verificar que as maiores correlações ocorreram nas ações de execução e repouso, 

representando uma correlação parcial 0,62 para as ações de execução e 0,69 para as ações de repouso 

(as equipes correlacionadas foram a azul e a amarela). 

Cada equipe apresentou uma estratégia diferente para resolver o problema proposto. A Equipe 

Azul, por exemplo, utilizou uma abordagem mais próxima da explorada em cursos tradicionais de 

engenharia. Os estudantes planejaram suas ações e após uma análise de recursos traçaram uma 

estratégia de montagem do brinquedo. 

Já a Equipe Amarela, utilizou uma abordagem mais prática. Os participantes desta equipe 

fizeram pouca leitura do manual e investigaram o funcionamento do brinquedo através de tentativas, 

erros e acertos. Utilizaram o feedback visual e sonoro dos componentes para guiar suas decisões. 

Recorreram pouco a teoria apresentada no documento de apoio.  

A Equipe Vermelha, utilizou uma estratégia focada em papeis. Cada estudante assumiu uma 

função diferente durante o processo de montagem do brinquedo. A garota cuidou da leitura do manual 

e do repasse de instruções para o garoto. Os aspectos práticos de montagem foram realizados quase 

que em 100% do tempo pelo garoto. 

Foram encontradas evidencias de que a motivação dos participantes influencia na qualidade 

de suas soluções. Sugere-se que qualquer tipo de contaminação entre os participantes seja evitado, 

tratando possíveis riscos por influência das ações e conquistas dos outros participantes. 

Vale ressaltar que a principal contribuição desta dissertação está no método utilizado para 

mensurar o comportamento dos estudantes. Também foram produzidos artefatos que contribuirão 

para que outros pesquisadores possam replicar o experimento realizado neste trabalho, mas com 

outros enfoques e em outros estudos de caso.  

O uso do manual interativo permitiu identificar que os estudantes apresentam fragilidades para 

formulação de hipóteses, uma vez que recorreram de forma exaustiva aos seus instrutores no início 

das atividades. Ao decorrer do experimento, ficou evidente que as principais críticas apontadas no 

inicio das atividades se dava pela falta de vivência com este tipo de aprendizado. O manual buscou 

explorar aspectos do aprendizado prático, abordando conteúdos e sugerindo relações com as ações 

práticas necessárias para se obter êxito na tarefa de montagem do brinquedo. 
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O brinquedo de programar utilizado neste estudo de caso foi construído para ser montando 

por estudantes do ensino médio, mas preservando as características necessárias para uso pedagógico. 

Esta dissertação colaborou em outras linhas de pesquisa, entregando como produto para outros 

estudantes e pesquisadores, um brinquedo funcional e capaz de atender as demandas de pesquisa 

existentes no Grupo de Informática na Educação. Durante o processo de elaboração deste documento, 

dois trabalhos de conclusão de curso já utilizaram a versão do RoPE produzida para esta pesquisa. 

Com os resultados mencionados, pôde-se responder a questão de pesquisa inicialmente 

levantada:  A metodologia e os procedimentos empregados nesta pesquisa, permitem identificar 

padrões nas ações e comportamentos dos estudantes durante a tarefa de montagem de um brinquedo 

de programar? Evidências deste trabalho demonstram que: 

• Os procedimentos comprovaram a relação entre as estratégias utilizadas por cada 

grupo de estudantes e o conjunto de ações mensurados pelo método experimental; 

• Existem diversas abordagens para se resolver um problema, não sendo o formalismo 

a única solução positiva para um problema. O ato de projetar pode ser considerado 

como a base da engenharia, entretanto, a estratégia da equipe amarela ao investir em 

ações de execução, demonstram que a abordagem prática pode apresentar bons 

resultados; 

• Quanto mais complexa for a tarefa mensurada mais detalhes são necessários para 

compreensão do comportamento dos estudantes; 

Os resultados obtidos nesta pesquisa não são incontestáveis. Várias ameaças foram 

identificadas ao longo do experimento e foram listadas na subseção 4.6. Sugere-se que para pesquisas 

futuras estas ameaças sejam tratadas. 

Com relação aos objetivos específicos para esta pesquisa, entende-se que todos foram 

alcançados. Sendo discutido seu cumprimento a seguir: 

1. Definir as características do brinquedo de programar: este objetivo foi atendido de três 

formas diferentes: (i) tratando da descrição dos componentes necessários para sua 

fabricação; (ii) apresentando seu detalhamento de montagem através de um manual 
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interativo e (iii) prototipando e validando suas funcionalidades a partir do experimento 

aqui apresentado; 

2. Conduzir uma atividade para verificação das hipóteses de pesquisa: este objetivo foi 

alcançado com base na definição do plano de avaliação definido na introdução desta 

pesquisa e a partir dos resultados apresentados do experimento em questão; 

3. Identificar uma forma de quantificar as ações dos estudantes quanto ao procedimento que 

foram submetidos: A metodologia identificada foi a discutida na subseção 4.5Os 

procedimentos foram estudados e adaptados com o objetivo de atender ao escopo deste 

trabalho. Os resultados evidenciam que este método é capaz de quantificar as ações dos 

estudantes. 

4. Codificar as ações dos estudantes com base nos procedimentos de projeto em engenharia: 

as ações dos estudantes foram codificadas, respeitando os aspectos procedimentais da 

engenharia. 

Este trabalho também permitiu demonstrar que as abordagens presentes no Pensamento 

Computacional estão intimamente relacionadas com as habilidades desenvolvidas nas atitudes de um 

engenheiro, uma vez que o uso de tecnologias e a organização do modo de pensar, pode ser 

considerada como uma ponte capaz de interligar as percepções cientificas aos métodos tradicionais 

de engenharia. Esta afirmação fica clara quando os estudantes utilizaram o material de apoio para 

discutir hipóteses para uma solução, sem ao menos ter passado por este tipo de problema 

anteriormente.  

Para trabalhos futuros sugere-se: 

• Utilização de métodos automatizados para compilação das informações. Com o uso de 

técnicas de visão computacional é possível de automatizar o processo de obtenção das 

características de cada grupo observado; 

• Desenvolver atividades que explorem o uso do brinquedo programável com um 

público alvo diferente, como por exemplo, professores e instrutores da rede pública de 

ensino;  
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• Utilização de outras fontes de informação que sejam diferentes de gravações de áudio 

e imagens, identificando, por exemplo, o estado emocional do participante através de 

sensores; 

• Aplicação deste método em outros estudos de caso, que abordem conceitos 

multidisciplinares ou que estejam relacionados com outras áreas do conhecimento; 

• Replicação do experimento considerando a individualização do ambiente, para 

verificar o real impacto da competitividade nos resultados; 

• Construção de um sistema de sugestões para geração de códigos baseado em 

características de entrada do experimento e dos participantes envolvidos; 

• Uso de técnicas de Inteligência Artificial para classificar as ações geradas pelos 

estudantes, baseado em sistemas que aprendem por características; 

• Uma revisão da literatura para mapear trabalhos que relacionem Engenharia e 

computação, com objetivo de identificar métricas para uso em replicações deste 

experimento.  

5.1 CONTRIBUIÇÕES 

5.1.1  Publicações em Eventos 

• WIE 2015 - Brinquedos de Programar na Educação Infantil: Um estudo de Caso;  

• CSBC 2015 - Recomendações para o Pensamento Computacional na Educação Básica; 

5.1.2  Projetos de Extensão 

• Projeto de Introdução a Programação, Robótica e Implementação de Processadores: 

atraindo talentos para as áreas de Engenharia e Computação; 

• Participação do Programa Ê (Makers Educa) com financiamento e apoio para o projeto 

Lite Maker; 
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• Participação do Lemann Creative Learning Institute no Massachusetts Institute of 

Technology (MIT); 

• Finalista do Sinapse da Inovação 2015 com o projeto de Brinquedos de Programar: A 

computação para jovens e crianças; 

• Incentivo da Prefeitura de Balneário Camboriú (Santa Catarina) para produção de 30 

brinquedos; 

Outras divulgações em Mídias Locais: Jornal da Cidade, Olhares Universitários e Secretária 

de Educação de Itajaí; 
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APÊNDICE A   – Manual de Montagem do RoPE 
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APÊNDICE B   – Resultados de cada equipe de estudantes 

Equipe	Azul	
Código	 Peso	 Código	 Peso	

P	 1,28	 RE	 3,07	
P	 19,38	 R	 3,08	
E	 2,08	 P	 1	
P	 2,25	 R	 15,72	
E	 1,05	 P	 5,18	
P	 4	 E	 11,77	
E	 1	 P	 0,72	
P	 2	 R	 1,07	
E	 1	 P	 1,88	
P	 1	 E	 2,5	
P	 4,2	 P	 2,45	
E	 0,5	 E	 7,63	
P	 1,07	 P	 1,06	
E	 3,22	 E	 0,5	
P	 6,5	 	 	
E	 1,16	 	 P	=	Planejar	
P	 3,83	 	 E	=	Executar	
E	 1,13	 	 R	=	Refazer	
P	 1,04	 	 RE	=	Repousar	
E	 0,25	 	 	
P	 5,4	 Tempo	Total	 209	minutos	30	segundos		
E	 43,47	 	 	
P	 2,38	 	 	
R	 4,02	 	 	
P	 1,156	 	 	
R	 2,57	 	 	
E	 17,32	 	 	
E	 1,95	 	 	
R	 1,5	 	 	
RE	 3,03	 	 	
E	 3,63	 	 	
P	 0,92	 	 	
E	 0,72	 	 	
P	 5,72	 	 	
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Equipe	Amarela	
Código	 Peso	 Código	 Peso	

P	 0,72	 R	 2,22	
P	 3,5	 P	 4,28	
E	 8,5	 E	 2,23	
P	 3,15	 P	 1,1	
E	 0,37	 R	 6,23	
P	 1	 E	 3,33	
E	 6,03	 R	 1,168	
P	 0,45	 P	 1,05	
E	 1,12	 E	 14,65	
P	 1,102	 E	 12,63	
R	 0,72	 E	 0,5	
P	 2,2	 	 	
E	 10,13	 	 P	=	Planejar	
R	 1,18	 	 E	=	Executar	
E	 5	 	 R	=	Refazer	
R	 10,45	 	 RE	=	Repousar	
E	 2,28	 	 	
R	 4,32	 Tempo	Total	 228	minutos	12	segundos		
E	 18,38	 	 	
RE	 20,3	 	 	
E	 3,37	 	 	
E	 3,57	 	 	
P	 3,4	 	 	
E	 19,3	 	 	
RE	 6,03	 	 	
E	 2,1	 	 	
P	 1,102	 	 	
R	 1,43	 	 	
E	 12,1	 	 	
RE	 2,45	 	 	
P	 4,63	 	 	
R	 2,13	 	 	
P	 1,20	 	 	
E	 1,13	 	 	
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Equipe	Vermelha	
Código	 Peso	 Código	 Peso	

P	 8,61	 P	 3,22	
E	 2,65	 R	 2,02	
E	 8,4	 P	 6,27	
E	 0,38	 R	 3,42	
E	 0,97	 P	 3,62	
R	 0,6	 R	 18,02	
E	 0,13	 P	 16,02	
R	 0,93	 R	 1,06	
E	 0,7	 	 	
R	 1,006	 	 P	=	Planejar	
E	 10,6	 	 E	=	Executar	
E	 1,72	 	 R	=	Refazer	
P	 0,13	 	 RE	=	Repousar	
E	 2,88	 	 	
E	 3,15	 Tempo	Total	 248	minutos	54	segundos		
P	 3,17	 	 	
E	 18,28	 	 	
P	 2	 	 	
E	 11,25	 	 	
P	 2,28	 	 	
E	 15,35	 	 	
P	 2,03	 	 	
R	 1,23	 	 	
P	 1,4	 	 	
E	 22,55	 	 	
P	 2,13	 	 	
R	 1,08	 	 	
P	 5,17	 	 	
E	 20,03	 	 	
R	 1,23	 	 	
P	 3,45	 	 	
RE	 10	 	 	
P	 16,25	 	 	
RE	 7,42	 	 	

 


