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RESUMO 

 

A integração das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC´s) dentro de 

espaços escolares tem fomentado discussões sobre novas práticas e métodos no 

processo de ensino e aprendizagem. O Model Curriculum K-12 Computer Science 

2011 relata que a grande maioria das profissões do século 21 exige uma 

compreensão da Ciência da Computação. Com isso, além da integração dessas 

tecnologias, torna-se relevante para os alunos das séries iniciais o ensino de 

conceitos fundamentais da Ciência da Computação. Pois os mesmos propiciam 

criatividade, resolução de problemas e o desenvolvimento do raciocínio lógico e 

formal, como também habilidades que são exigidas no mundo atual. Diante dessa 

necessidade, o curso de Licenciatura em Computação tem como papel formar 

profissionais com a capacidade de ensinar computação, desenvolver softwares 

educativos, administrar ambientes em EAD entre outros, sendo o profissional 

ideal para suprir essa demanda. Mas ainda assim, o Licenciado em Computação 

não tem espaço para ensinar Computação, enquanto ciência, nas series iniciais 

do ensino fundamental. Mesmo apresentando total autonomia. Com isso o 

presente trabalho apresenta uma abordagem onde o Licenciado em Computação 

poderá ensinar Computação nas séries iniciais do ensino fundamental atrelado 

com as disciplinas que já compõem o currículo das escolas. 

Palavras-chave: Licenciatura em Computação, Ensino da Computação, 

Tecnologia da Informação. 
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ABSTRACT 

 

The integration of Information and Communication Technologies (ICTs) within 

educational spaces has fostered discussions about new practices and methods in 

the teaching and learning process. The Model Curriculum K-12 Computer Science 

in 2011 reported that the vast majority of jobs in the 21st century requires an 

understanding of Computer Science. With that, besides the integration of these 

technologies, it becomes important for students of the lower grades the teaching 

of fundamental concepts of computer science. Since they provide creativity, 

problem solving and the development of logical reasoning and formal, as well as 

skills that are required in today's world. Considering this necessity, the Degree in 

Computer paper is to prepare students with the ability to teach computing, 

developing educational software, manage environments in distance education 

among others, the ideal professional to meet this demand. But still, the Bachelor 

of Computing has no room to teach computing as a science in the early grades of 

elementary school. Even with full autonomy. With this, the present work presents 

an approach where the degree in Computing can teach Computing in the early 

grades of elementary school linked to the disciplines that already comprise the 

curriculum of schools. 

Keywords: Bachelor of Computing, School of Computing, Information 

Technology.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA  

A educação escolar, em todos os níveis, sempre esteve restringida a lugares e 

tempos determinados, tais como, salas de aula, calendário escolar, grade 

curricular e modelos pedagógicos centrados no professor. Esses fatores procuram 

ajudar o modo como cada indivíduo consegue avançar no processo de 

aprendizagem. No entanto, existem os limites do conteúdo programático, do 

tempo de aula, das normas legais, e, por conta disto, boa parte dos professores se 

torna previsível, não surpreende os alunos e repete fórmulas e sínteses (MORAN, 

2003). 

A integração das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC´s) 

dentro de espaços escolares tem fomentado discussões sobre novas práticas e 

métodos no processo de ensino e aprendizagem. O Model Curriculum K-12 

Computer Science 2011 destaca que a grande maioria das profissões do século 21 

exige uma compreensão da Ciência da Computação. Profissionais de arte e 

entretenimento, comunicação, saúde, entre outros, precisam ter conhecimentos 

de Computação, enquanto ciência, na busca por soluções de problemas de áreas 

diversas, bem como na construção dessas soluções (FRANÇA et al., 2012). 

Com isso, além da integração dessas tecnologias, torna-se relevante para 

os alunos o ensino de conceitos fundamentais da Ciência da Computação. Pois os 

mesmos propiciam criatividade, resolução de problemas e o desenvolvimento do 

raciocínio lógico e formal, como também habilidades que são exigidas no mundo 

atual.   

Segundo Prensky (2001, p.1), “hoje nossos estudantes são falantes nativos 

da linguagem digital dos computadores, videogames e internet. O termo nativos 

digitais é caracterizado como os jovens que já nasceram na era digital, convivendo 

continuamente com tecnologias que fazem parte das suas vidas, tais como, 

celulares, videogames, aparelhos de mp3, computadores, câmeras digitais, etc. 

Os que nasceram na era pré-digital são caracterizados como imigrantes digitais, 

que se adaptaram a convivência com essas inovações em diferentes níveis e 

apresentam uma forma peculiar de interação com as mesmas.” 
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 A finalidade do uso de tecnologia na educação é muito definida: 

proporcionar vivências intensas de colaboração. Essa dinâmica requer o 

rearranjo das formas de ação e interação facilitadas pelas tecnologias digitais e 

um entendimento que supere os limites de uma simples metodologia para 

fomentar novos perfis de professor e aluno. Na busca por formas de conceber o 

ensino e a aprendizagem em sintonia com as estruturas cognitivas mobilizadas 

em função do contexto cultural, político, social e econômico do século XXI 

(SHNERDEMAN, 2006).  

Conforme ressaltado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL 

1999), o mundo contemporâneo exige novas formas de se ensinar, aliadas à 

incorporação de recursos tecnológicos e computacionais. De acordo com Valente 

(1997), a atividade pedagógica com o uso do computador pode ser feita tanto a 

fim de continuar transmitindo a informação para o aluno, quanto para criar 

condições para que o aluno construa seus conhecimentos por meio da criação de 

ambientes de aprendizagem que incorporem o uso do computador. Para tanto, 

faz-se necessária à formação de professores especializados em computação, da 

mesma forma como é necessária à formação de professores de matemática, de 

língua portuguesa, de ciências etc. 

Diante dessa necessidade, o curso de Licenciatura em Computação tem 

como papel formar profissionais com a capacidade de ensinar computação, 

desenvolver softwares educativos, administrar ambientes em EAD (educação a 

distância). Segundo o Grupo de Trabalho da Diretoria de Educação da SBC (GT-

LC 2002), os egressos desse curso devem desenvolver competências e habilidades 

para: 

 A compreensão dos fundamentos da ciência da computação e das 

tecnologias básicas associadas, suas aplicações, seus impactos sociais e na 

preservação de identidades culturais, na melhoria da qualidade de vida e 

na cidadania; 

 O reconhecimento e identificação de problemas que possam ser tratados 

com o suporte computacional de maneira multi, inter e transdisciplinar; 

 A modelagem, especificação, desenvolvimento, implantação e 

manutenção de soluções computacionais para abordagem de problemas 

em contextos educacionais e de educação corporativa; 
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 Uso e seleção de softwares e hardwares adequados às demandas das 

escolas, instituições de ensino e organizações em geral. 

Tendo em vista que o Licenciado em Computação abarca em sua formação 

tanto o desenvolvimento e a aplicação de tecnologia como o ensino da ciência da 

computação, o mesmo tem total autonomia em atuar de forma efetiva em escolas 

de ensino básico, médio e técnico, como também em empresas, etc. No entanto, 

não existe um espaço para esses profissionais atuarem nas escolas, pois as 

mesmas ainda não oferecem um currículo onde o mesmo possa atuar ensinando 

a Ciência da Computação como uma disciplina.  

De acordo com FRANÇA et al., (2013), o debate no Brasil sobre a 

implantação de um currículo de Computação na educação básica ainda é 

incipiente. Em Roraima, um projeto de lei criado em 2011 viabiliza a implantação 

da disciplina de Computação no ensino fundamental do 6º ao 9º ano e em todos 

os anos do ensino médio nas escolas da rede pública do Sistema Estadual de 

Educação. Considerando a importância do tema, outros Estados têm promovido 

ações, de forma experimental, voltadas ao ensino de Computação com estudantes 

do ensino fundamental e médio. No entanto, não se observa a publicação de 

nenhum panorama sobre o assunto nos veículos científicos nacionais em que 

Educação e Computação são tratadas conjuntamente.  

Nesse contexto, esta pesquisa pretende investigar o seguinte problema de 

pesquisa: Como incluir o Licenciado em Computação no ensino fundamental 

sabendo-se que não existe um currículo específico no Brasil?  

1.2. OBJETIVOS E METAS  

Desenvolver e aplicar uma abordagem para incluir os Licenciados em 

Computação nas séries iniciais do ensino fundamental através do estímulo do 

Pensamento Computacional.  

1.2.2 ESPECÍFICOS 

 Elaborar uma proposta que aborde conceitos fundamentais da ciência da 

computação; 

 Selecionar plataformas de desenvolvimento de jogos para iniciantes; 

 Investigar possibilidades de atuação de um licenciado em computação; 
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 Avaliar a abordagem proposta com alunos de séries iniciais do ensino 

fundamental; 

1.3. JUSTIFICATIVA 

Atualmente, o Licenciado em Computação não tem espaço para ensinar 

Computação, enquanto ciência, nas series iniciais do ensino fundamental. Mesmo 

apresentando total autonomia, como já foi citado na seção 1.1, é possível perceber 

na literatura a ausência de um currículo ou uma abordagem de ensino para 

integrar esse profissional nas escolas brasileiras. 

Tendo em vista a relevância do que foi exposto pela Sociedade Brasileira 

de Computação (SBC), a qual defende que o ensino de Computação se inicie desde 

o ensino fundamental, a exemplo de outras ciências como, por exemplo, Física, 

Matemática, Química, Biologia. É primordial a introdução de conceitos de 

Ciência da Computação na Educação Básica como forma de aprimorar o 

raciocínio computacional das crianças, pelo seu caráter transversal a todas as 

ciências (NUNES, 2011). Mas ainda assim o ensino de computação é restringido 

a apenas ambientes de graduação e pós-graduação (FRANÇA et al, 2013), 

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver e 

aplicar uma abordagem para incluir os Licenciados em Computação nas séries 

iniciais do ensino fundamental através do estímulo do Pensamento 

Computacional. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Na revisão da literatura, visando aprofundar o conhecimento sobre este assunto, 

serão abordadas questões como Pensamento Computacional, Jogos Educacionais 

e Objeto de Aprendizagem. 

2.1 PENSAMENTO COMPUTACIONAL 

O Pensamento Computacional baseia-se em fundamentos da Computação, 

envolvendo a resolução de problemas, a capacidade de projetar sistemas e a 

compreensão do comportamento humano (WING, 2006). É um pensamento 

analítico e compartilha com a Matemática a resolução de problemas, com a 

Engenharia a concepção e avaliação de um sistema grande e complexo que opera 

dentro dos limites do mundo real e com a Ciência a compreensão sobre 

computabilidade, inteligência, a mente e o comportamento humano (WING, 

2008).  

 O pensamento computacional constitui uma habilidade fundamental para 

todos e não apenas para os cientistas da computação, influenciando a pesquisa 

em várias áreas do conhecimento (BUNDY, 2007). A introdução do pensamento 

computacional na educação básica provê os recursos cognitivos necessários à 

resolução de problemas, transversal a todas as áreas do conhecimento (NUNES, 

2011).   

 Nesse sentido, como afirma Nunes (2011), os cursos de Licenciatura em 

Computação têm a imensa responsabilidade de formar professores para 

introduzir conceitos de Ciência da Computação, disseminando assim o chamado 

“pensamento computacional”. Eles preparam professores para formar cidadãos 

com competências e habilidades necessárias para conviver e prosperar em um 

mundo cada vez mais tecnológico e global, contribuindo, assim, com o 

desenvolvimento social e econômico do nosso País. 

 Dessa maneira, pode-se definir como pensamento computacional “saber 

usar o computador como um instrumento de aumento do poder cognitivo e 

operacional humano” (BLIKSTEIN, 2008). É possível afirmar que se pode 

desenvolver a habilidade do pensamento computacional, sem necessariamente o 
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uso de computadores (computação desplugada)1, mas sim o desenvolvimento de 

habilidades que tornem o aluno capaz de “pensar computacionalmente”, 

identificando as tarefas cognitivas que podem ser realizadas de forma mais rápida 

e eficiente por um computador (BLIKSTEIN, 2008). Decorrente dessa habilidade 

desenvolvida, o aluno também será capaz de programar o computador para 

realizar tarefas, ou seja, transferir para a máquina aquilo que não é 

essencialmente humano. 

O ensino da computação relaciona-se com o pensamento computacional. 

Segundo (DALTRO, 2011), o pensamento computacional é o processo cognitivo 

utilizado pelos seres humanos para encontrar algoritmos para resolver 

problemas. É uma forma de instigar à “capacidade de dedução e de resolução de 

problemas, exige a utilização do raciocínio lógico e matemático, durante a 

formação básica dos estudantes” defende (ALENCAR, 2012). Considera-se 

importante ressaltar que o currículo das escolas brasileiras não contempla a 

ciência da computação como componente fixo. Na prática, projetos e trabalhos 

extracurriculares são executados para favorecerem o ensino de computação. 

Em países como Estados Unidos, o modelo Model Curriculum for K–12 

Computer Science (CSTA K-12) é adotado para o ensino de computação. Acredita-

se que este currículo pode servir de referência e embasamento para o ensino da 

ciência da computação na educação básica no Brasil. O K-12 tem como objetivo 

preparar os alunos para compreender a natureza da ciência da computação e seu 

lugar no mundo moderno.  

O K–12 apresenta uma influência importante no ensino desta ciência nas 

escolas como defende (FRANÇA et.al 2012)  

O Computer Science Standards (CSTA, 2011) ressalta a 

necessidade de desenvolvimento de habilidades computacionais 

na Educação Básica, auxiliando no desenvolvimento de 

capacidades de resolução de problemas, dando suporte e se 

                                                 
1 Computação Desplugada ou Computer Science Unplugged metodologia de ensino que 
possibilita o desenvolvimento de atividades de ensino de Computação sem o uso do computador 
(BELL et al. 1995) 
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relacionando com outras ciências, além de atuar como um 

elemento motivador para os estudantes. 

Acredita-se que possuir referências como o currículo K–12 auxilia ao 

processo de ensino da computação estimulando à disseminação desta ideia. A 

computação enquanto ciência que estimula a lógica e a matemática deve possuir 

seu espaço na educação básica como disciplina, já que ainda não existe no Brasil 

um currículo para o ensino desta ciência. 

2.2 JOGOS ELETRÔNICOS EDUCATIVOS 

De acordo com Sá, Teixeira e Fernandes (2007), a utilização de jogos nas 

atividades de ensino possibilita oferecer ao aprendiz momentos lúdicos e 

interativos como etapas do processo de aprendizagem. Os jogos têm a capacidade 

de auxiliar o professor, desde que os mesmos sejam desenvolvidos e trabalhados 

de forma crítica, possibilitando a aprendizagem significativa do aluno (GROS, 

2003).  

 Para que os jogos possam ser caracterizados como educacionais, eles 

“devem possuir objetivos pedagógicos e sua utilização deve estar inserida em um 

contexto e em uma situação de ensino baseados em uma metodologia que oriente 

o processo, através da interação, da motivação e da descoberta, facilitando a 

aprendizagem de um conteúdo” (Prieto et al., 2005, p. 10). 

 O jogo digital é uma das formas através das quais a tecnologia tem chegado 

à sala de aula. Diferentemente de muitas outras formas, o jogo digital é, por si só, 

motivador (Munguba et. al., 2003). “Os jogos digitais podem ser definidos como 

ambientes atraentes e interativos que capturam a atenção do jogador ao oferecer 

desafios que exigem níveis crescentes de destreza e habilidades” 

(BALASUBRAMANIAN E WILSON, 2006). 

De acordo com Savi e Ubricht (2008), a utilização desses jogos traz consigo 

diversos benefícios ao processo de ensino aprendizagem, dentre eles:   

 Efeito motivador, os jogos educacionais demonstram ter alta 

capacidade para divertir e entreter as pessoas ao mesmo tempo em que 

incentivam o aprendizado;  
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 Facilitador do aprendizado, os jogos têm a capacidade de facilitar o 

aprendizado em vários campos de conhecimento;  

 Desenvolvimento de habilidades cognitivas, os jogos promovem o 

desenvolvimento intelectual, uma vez que para vencer os desafios o 

jogador precisa elaborar estratégias e entender como os diferentes 

elementos do jogo se relacionam.  

 Aprendizado por descoberta, os jogos desenvolvem a capacidade de 

explorar, experimentar e colaborar.  

 Experiência de novas identidades, os jogos oferecem aos estudantes 

oportunidades de novas experiências de imersão em outros mundos e a 

vivenciar diferentes identidades;  

 Socialização, os jogos podem servir como agentes de socialização à 

medida que aproximam os alunos jogadores, competitivamente ou 

cooperativamente;  

 Coordenação motora, diversos tipos de jogos digitais promovem o 

desenvolvimento da coordenação motora e de habilidades espaciais;  

 Comportamento expert, jovens que jogam vídeo games se tornam 

experts no que o jogo propõe. Isso indica que jogos com desafios 

educacionais podem ter o potencial de tornar seus jogadores experts nos 

temas abordados. 

2.3 OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

Conforme o Comitê de Padronização das Tecnologias de Aprendizagem (LTSC) 

um Objeto de Aprendizagem é definido como “qualquer entidade digital ou não 

digital que pode ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado 

apoiado pela tecnologia. ” (IEEE, 2002).  

 Segundo Singh citado por Bettio e Martins (2001), um objeto de 

aprendizagem para ser bem estruturado é dividido em três partes bem 

definidas:  

 1) Objetivos: Esta parte do objeto tem como intenção demonstrar ao 

aprendiz o que ele poderá aprender a partir do estudo desse objeto, também 

poderá conter uma lista dos conhecimentos prévios necessários para um bom 

aproveitamento de todo o conteúdo disponível.  
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 2) Conteúdo instrucional: nesse local deverá ser apresentado todo o 

material didático necessário para que no término o aluno possa atingir os 

objetivos citados no item anterior.  

 3) Prática e FeedBack: Uma das características importantes dos objetos 

de aprendizagem é que a cada final de utilização julga-se necessário que o 

aprendiz verifique se o seu desempenho atingiu as expectativas, caso não, o 

aprendiz deve ter a liberdade para voltar a utilizar-se do objeto quantas vezes 

julgar necessário.  

Para serem inseridos em um ambiente de aprendizagem é importante que 

os objetos de aprendizagem apresentem as seguintes características:  

 Reusabilidade: reutilizável diversas vezes em diversos ambientes de 

aprendizagem;  

 Adaptabilidade: adaptável a qualquer ambiente de ensino; 

 Granularidade: conteúdo em pedaços, para facilitar sua reusabilidade;  

 Acessibilidade: acessível facilmente via Internet para ser usado em 

diversos locais;  

 Durabilidade: possibilidade de continuar a ser usado, independente da 

mudança de tecnologia;  

 Interoperabilidade: habilidade de operar através de uma variedade de 

hardware, sistemas operacionais e browsers, intercâmbio efetivo entre os 

sistemas.  

2.4 TRABALHOS RELACIONADOS 

Na literatura, podem ser encontrados alguns trabalhos relacionados a esta 

monografia. No trabalho de FRANÇA et al., (2013), é apresentado o Computino, 

um jogo educativo desenvolvido para auxiliar o aprendizado de Números 

Binários para estudantes da educação básica. Inspirado no popular jogo Angry 

Birds, o Computino constitui em um instrumento favorecedor do processo de 

aprendizagem, por ser formado de desafios que estabelecem uma tensão 

emocional nos jogadores ao mesmo tempo em que consolidam a aprendizagem 

de conceitos fundamentais da Computação. 
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 O trabalho de PEREIRA et al., (2012) apresenta uma proposta de 

abordagem onde os aprendizes podem se engajar em um projeto real, 

colaborando em e entre grupos para a criação de objetos de aprendizagem que 

poderão ser utilizados posteriormente por outros estudantes da escola. 

 O trabalho de FRANÇA et al., (2013) apresenta o design e avaliação de uma 

oficina de Scratch realizada com estudantes de uma escola pública no Estado de 

Pernambuco. Apesar do tamanho da amostra não ser estatisticamente 

significativo, os resultados apontam a eficácia da oficina em  relação  à  

aprendizagem  de  conteúdos  de  Computação.  O método descrito poderá ser 

replicado a outros contextos em que o Scratch for utilizado. 

 No trabalho de FERNANDES (2002), é apresentado uma proposta 

metodológica para o ensino de Ciência da Computação para Crianças, elaborada, 

a partir de pesquisas e estudos, tendo, como objetivo, a aplicação dessa 

metodologia para correção e testes. 

 Noutro trabalho de FRANÇA et al., (2012) é apresentado contribuições 

acerca do ensino de Computação na educação básica no Brasil. Apresenta-se uma 

experiência de ensino de Computação numa escola da rede pública do Estado de 

Pernambuco com o emprego da Computação Unplugged e de uma linguagem de 

programação com abordagem lúdica. 

Os trabalhos relacionados acima apresentam iniciativas sobre jogos e 

desenvolvimento de softwares com crianças. No entanto, não foi encontrado uma 

forma de incluir o licenciado em computação no ensino fundamental de maneira 

satisfatória. Dessa forma, com a intenção de preencher esta lacuna, o presente 

trabalho apresenta a abordagem para a inclusão desse profissional nas series 

inicias do ensino fundamental. 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA  

Esta seção destina-se à elaboração de um resumo sobre a abordagem, propósitos 

e procedimentos que serão utilizados na pesquisa e as razões para a escolha de 

cada um deles, levando em consideração as vantagens e limitações envolvidas. 

Assim, tendo em vista o problema desta pesquisa e os objetivos a serem 

alcançados, optou-se pelas seguintes estratégias, descritas a seguir: 
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3.1. QUANTO À ABORDAGEM E NATUREZA DA PESQUISA: 

Este projeto se configura como uma pesquisa empírica de natureza qualitativa e 

quantitativa (quali-quanti) e o método de abordagem adotado foi o indutivo.  

Segundo Bhattacharya (2008), uma pesquisa empírica tem como objetivo 

principal observar um fenômeno no mundo social, e então gerar conhecimento 

sobre este fenômeno. Pesquisa empírica é baseada em ideais de credibilidade, 

confiabilidade, e outros princípios de rigor fundamentais, todos os quais devem 

estar interligados e envolvidos com os objetivos e o problema da pesquisa 

(BHATTACHARYA, 2008). Na pesquisa qualitativa, as noções tradicionais de 

objetividade, confiabilidade, generalidade e a validade (aspectos de rigor em 

trabalhos quantitativos) foram contestadas e redefinidas.  

 Diante disso, muitos pesquisadores qualitativos têm proposto diversas 

abordagens que oferecem meios alternativos para alcançar a validade. 

Triangulação é mais comumente usado na coleta de dados e técnicas de análise, 

mas também se aplica às fontes de dados. Além disso, pode haver investigadores 

múltiplos numa equipe de pesquisa. Segundo Rothbauer (2008), existem 

basicamente quatro tipos de triangulação: triangulação de métodos, triangulação 

de pesquisador, triangulação de teoria e triangulação de fonte de dados. A 

abordagem de triangulação de métodos será a adotada nesta pesquisa com a 

intenção de limitar os efeitos de interpretação de uma única fonte, além de 

aumentar a qualidade da pesquisa e reduzir as ameaças a sua validade.  

Segundo Marshall (1996), a natureza da pesquisa deve ser classificada de 

acordo com o tipo do problema que o estudo visa responder. Assim, a abordagem 

qualitativa é a que melhor se enquadra referente ao problema desta pesquisa, 

contido na Introdução. A pesquisa qualitativa tem como objetivo investigar o que 

as pessoas fazem, sabem, pensam, e sentem através de observação, entrevistas, e 

análise de documentos (PATTON, 2002). A abordagem quantitativa será 

utilizada após a abordagem qualitativa de modo a servir como mais uma 

evidência para verificar a aderência da abordagem de estímulo formulada. 

O método indutivo, segundo Marconi e Lakatos (2010), é um processo que 

a partir de dados específicos, suficientemente constatados, infere-se uma verdade 

geral, não contida nos dados investigados. A fim de cumprir essas etapas, a 
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pesquisa utilizará três métodos de coleta de dados que serão detalhados mais 

adiante. A utilização das abordagens quali-quanti, do método indutivo e da 

triangulação é justificada porque pretende-se investigar, a partir de uma pesquisa 

bibliográfica, metodologias, abordagens e processos na literatura como 

referencial teórico para desenvolvimento da abordagem. Como resultado desta 

pesquisa, espera-se desenvolver e aplicar uma abordagem para estímulo do 

Pensamento Computacional com Licenciados em Computação nas séries iniciais 

do ensino fundamental em uma escola da rede pública do estado de Pernambuco. 

3.2. QUANTO AO PROPÓSITO: 

 Diferentes métodos de pesquisa servem para diferentes propósitos. Um 

tipo de método pode não atender a todos os propósitos. Assim, Runeson e Host 

(2008) destacam quatro tipos de propósitos de uma pesquisa:  

 Exploratório: descobrir o que está acontecendo, buscar novos 

conhecimentos e gerar ideias e hipóteses para novas pesquisas; 

 Descritivo: retratar uma situação ou fenômeno; 

 Explicativo: buscar uma explicação de uma situação ou um problema, 

principalmente, mas não necessariamente sob a forma de uma relação 

causal; 

 Pesquisa de melhoria: tentar melhorar um determinado aspecto do 

fenômeno estudado.  

De acordo com esses propósitos, esta pesquisa pode ser classificada como 

exploratória, pois tem como característica principal descobrir como incluir o 

Licenciado em Computação no ensino fundamental com a abordagem 

desenvolvida e relatar a experiência vivenciada, como também gerar insumos 

para pesquisas futuras. 
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4. ABORDAGEM PARA ESTÍMULO DO PENSAMENTO 

COMPUTACIONAL 

Com a intenção de incluir o licenciado em computação no ensino fundamental, 

esta pesquisa propõe uma abordagem que demonstra etapas baseadas no método 

interativo de gestão PDCA (Plan – Do – Check – ACT). O mesmo é dividido em 

quatro fases: PLANEJAR, EXECUTAR, VERIFICAR e AGIR. Ele é utilizado como 

uma ferramenta de controle de processos, na Figura 1 pode ser visualizado um 

exemplo do método. 

Segundo LIMA (2006), o Ciclo PDCA é uma ferramenta utilizada para a 

aplicação das ações de controle dos processos, tal como estabelecimento da 

“diretriz de controle”, planejamento da qualidade, manutenção de padrões e 

alteração da diretriz de controle, ou seja, realizar melhorias. 

 

Figura 1. Ciclo PDCA 

 Com inspiração nesse método, foi definida a abordagem de inclusão do 

Licenciado em Computação nas series iniciais do ensino fundamental. A Figura 

2 apresenta uma adequação do ciclo PDCA de acordo com a abordagem 

desenvolvida nesta pesquisa. Diante disso, as fases Planejar, Executar, Verificar 

e Agir foram categorizadas da seguinte forma: 

 PLANEJAR: Definição do Ambiente, Planejamento da Disciplina e 

Seleção de OA´s Eletrônicos;  
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 EXECUTAR: Aplicação com Mediação e Desenvolvimento de Software 

Educativo; 

 VERIFICAR: Avaliação da Aprendizagem; 

 AGIR: Refinamento. 

 

Figura 2. Abordagem 

A seguir, as etapas definidas na abordagem são descritas de acordo com 

sua importância e as atividades que o Licenciado em Computação deve 

desempenhar. 

4.1 DEFINIÇÃO DO AMBIENTE 

A etapa de definição do ambiente permite ao Licenciado em Computação uma 

visão ampla do ambiente em que será aplicada a abordagem. Nessa etapa, o 

Licenciado em Computação verificará os recursos tecnológicos (Computadores, 

Internet) disponíveis na escola, como também apresentará a abordagem ao corpo 

docente e a gestão da escola. 

 Abaixo é apresentado uma sequência de atividades em que o Licenciado 

em Computação, deve fazer para realizar esta fase com êxito: 

 1ª Atividade entregar uma carta de apresentação a Escola; 

 2ª atividade verificar disponibilidade e eficiência dos laboratórios; 

o Computadores; 

Definição do 
Ambiente

Planejamento da 
Disciplina

Seleção de OA's 
Eletrônicos

Aplicação com 
Mediação

•Avaliação da Aprendizagem

Desenvolvimento do 
Objeto de 

Aprendizagem

Refinamento
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o Internet; 

o Instalação de softwares; 

 3ª Atividade apresentar a abordagem para o corpo docente; 

 4ª Atividade escolher a disciplina e a série/ano em que será aplicado a 

abordagem; 

 

4.2 PLANEJAMENTO DA DISCIPLINA 

Nessa etapa, o professor da disciplina selecionada juntamente com o Licenciado 

em Computação devem se reunir, para determinar os assuntos que serão 

trabalhados por ambos.  Com isso, será posto em pauta não só seu grau de 

conhecimento como também sua experiência prévia e a dificuldade dos alunos na 

disciplina em questão.  

 Abaixo é apresentado uma sequência de atividades que o Licenciado em 

Computação, deve fazer para a fase de planejamento: 

 1ª Atividade reunião com o professor da disciplina selecionada; 

 2ª Atividade selecionar os assuntos específicos que serão trabalhados; 

 3ª Atividade analisar os assuntos específicos selecionados; 

 4ª Atividade preparar os materiais para a execução; 

 5ª Atividade apresentar formalmente a abordagem aos alunos 

selecionados; 

 

4.3 SELEÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM ELETRÔNICOS 

De acordo com Nunes (2004) "Os objetos de aprendizagem quando bem 

escolhidos ajudam o aluno em várias etapas do processo de aprendizagem como 

a relacionar novos conhecimentos com os que já sabiam fazer e testar hipóteses, 

pensar onde aplicar o que estão aprendendo, expressar-se por meio de várias 

linguagens, aprender novos métodos, novos conceitos, e a ser crítico. Além de que 

motivam e contextualizam um novo conteúdo curricular a ser tratado". 

 Abaixo é apresentada uma sequência de atividades que o Licenciado em 

Computação, deve fazer para a fase de seleção dos OA´s: 



 

26 

 

 1ª Atividade pesquisar na web objetos de aprendizagem que obedeçam as 

características citadas acima; 

 2ª Atividade analisar o objeto de aprendizagem relacionando-o ao assunto 

selecionado na fase de planejamento; 

 3ª Atividade testar os objetos de aprendizagem com antecedência e 

instalar nas máquinas da escola; 

 4ª Atividade apresentar e discutir com o professor da disciplina a respeito 

do objeto de aprendizagem escolhido; 

Sugestões de repositórios de objetos de aprendizagem: Banco Internacional de 

Objetos de Educacionais2, Portal do Professor3 e Proativa4. 

4.4 APLICAÇÃO COM MEDIAÇÃO 

Nessa etapa, o licenciado em computação conduzirá os alunos ao laboratório de 

informática para aplicar os objetos de aprendizagem selecionados juntamente 

com o professor da disciplina. 

 A partir da seleção dos objetos, o licenciado junto com o professor terá que 

desenvolver atividades que possam utilizar esses artefatos com os alunos no 

laboratório. 

 Abaixo é apresentado uma sequência de atividades que o Licenciado em 

Computação, deve fazer para a fase de aplicação com mediação: 

 1ª Atividade reparação do laboratório (instalação dos objetos 

selecionados); 

 2ª Atividade apresentação dos objetos aos alunos no laboratório; 

 3ª Atividade divisão da turma em pequenos grupos; 

 4ª Atividade aplicação dos objetos entre 30 à 45min; 

 5ª Atividade fomentar a discussão sobre os objetos utilizados; 

 Com a conclusão das atividades sugeridas acima, o licenciado terá que 

avaliar a fase, através do modelo de Kirkpatrick (1994), que será apresentado 

logo abaixo. 

                                                 
2 Banco Internacional de Objetos Educacionais: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br 
3 Portal do Professor: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/recursos.html 
4 Proativa: http://www.proativa.vdl.ufc.br 
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4.5 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM – MODELO KIRKPATRICK 

O modelo de avaliação é baseado no modelo de avaliação de treinamentos de 

Kirkpatrick (1994) que é dividido em quatro níveis. Cada nível tem sua 

importância e, conforme se passa de um nível para outro seguinte, o processo se 

torna mais complexo e demorado, porém fornece resultados mais valiosos. Os 

níveis são:  

 (1) Reação: onde se mede a satisfação e valor percebido do treinamento 

pelos participantes.  

 (2) Aprendizagem: levanta o quanto os participantes podem mudar de 

atitude, ampliar seus conhecimentos e/ou habilidades;  

 (3) Comportamento: identifica o quanto os participantes mudaram seu 

comportamento em decorrência do que foi aprendido; 

 (4) Resultados: identifica os ganhos obtidos no treinamento. 

  

 O presente modelo será utilizado a fim de levantar os dados referentes a 

efetividade da abordagem, na fase: Aplicação com Mediação. 

4.6 DESENVOLVIMENTO DO OBJETO DE APRENDIZAGEM 

A fim de qualificar o Objeto de Aprendizagem (OA) propõe-se a adaptação do 

modelo de processo de construção utilizado pelo RIVED, de forma a caracterizar 

a participação dos alunos e professores e não dos especialistas.  

 Esta adaptação contempla a participação de alunos em todas as etapas do 

processo de desenvolvimento e é flexível, pois permite ao aluno voltar a etapas 

anteriores para atualizar e refazer o processo de construção do OA.  

 Conforme pode ser observado na Figura 3, o modelo é composto pelas 

seguintes etapas: (1) Definição do Tema; (2) Design Instrucional; (3) Script e 

Storyboard; (4) Produção dos OA. 
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Figura 3. Modelo para Elaboração de OA 

 Definição do Tema 

 Na Fase de definição de tema, as equipes de alunos se reúnem para definir 

o assunto no qual elas se sentem mais confiantes para propor um OA, colocando 

em pauta não só seu grau de conhecimento como também sua experiência prévia 

e a dificuldade de outros alunos no assunto em questão.  

 É aconselhável que seja escolhido um tema cujo conhecimento já esteja 

consolidado, pois dominar o assunto permite que os alunos se concentrem no 

aprendizado da programação, que é dessa etapa. É esperado que, ao ter a 

liberdade de escolher o tema com o qual irá trabalhar, o aluno aumente sua 

confiança, uma vez que terá a comodidade de trabalhar com um tema que domina 

e pelo qual tem interesse, consequentemente, se sentirá mais motivado.  

 Além disso, já nesse momento a autonomia dos estudantes é estimulada, 

uma vez que eles devem fazer escolhas e tomar decisões sobre o que e como vão 

desenvolver o OA, o que já caracteriza protagonizar seu processo de 

aprendizagem. 

 Design Instrucional 

 Uma vez definido o tema e o assunto do OA, na fase de Design Instrucional 

as equipes devem levantar os conteúdos que serão desenvolvidos para abordar o 
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tema e definir as atividades de aprendizagem a cerca do tema que precisam ser 

tratadas, definindo assim as funcionalidades do OA.  

 Nesta fase deve haver interação com o professor da disciplina para que ele 

acompanhe o conteúdo levantado pelos alunos, a fim de checar se os conceitos 

estão sendo abordados corretamente e se o conhecimento está sendo trabalhado 

da forma adequada ao que a instituição de ensino utiliza em seu programa. 

Quando o professor da disciplina discorda do conteúdo levantado pelos alunos, 

as equipes devem realizar as alterações identificadas e apresentá-las novamente 

ao respectivo professor para a sua avaliação. Este processo deve ser repetido até 

que o conteúdo do OA esteja totalmente definido. 

 Script/Storyboard 

 Com a definição do assunto que será tratado o OA, os alunos iniciam a 

etapa de identificação dos cenários contextualizando os conhecimentos para a 

realização da atividade, os cenários são representações realistas com a finalidade 

de prover a experimentação e exploração de fenômenos (Pereira, L. F. D., et al, 

2009) 

 Esta definição de cenário é caracterizada pela descrição textual, gerando 

um script, ou gráfica, gerando um storyboard, que os alunos fazem para planejar 

como será o OA que irão construir. As equipes devem escolher o cenário mais 

adequado para apresentar o conteúdo programático estabelecido para o OA a ser 

desenvolvido. A escolha do cenário deve ser feita através de discussões entre os 

membros da equipe e/ou entrevista com outros alunos. (Pereira, L. F. D., et al, 

2010) 

 Produção  

 Definida a documentação, por meio de um script ou de um storyboard, as 

equipes utilizam-no como guia para desenvolver o OA. As equipes dividem entre 

si as tarefas que devem ser executadas para desenvolver o OA e escrevem este 

código com o auxílio do licenciado em computação. A equipe deve gerar o OA tal 

qual definido na documentação, porém, caso necessário, é possível voltar à fase 

anterior para que adequações sejam feitas no script ou no storyboard.  
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 Quanto mais precisas forem as informações coletadas sobre o 

funcionamento do OA e o comportamento esperado para os alunos que nele 

atuam, maiores são as possibilidades de desenvolver um OA fiel ao conteúdo que 

deseja transmitir, para facilitar a aprendizagem. 

4.7 REFINAMENTO 

Nesta etapa, o licenciado em Computação analisará de forma crítica todas as suas 

atividades de acordo com a eficiência e a eficácia da abordagem. Nessa análise, 

será levado em consideração os pontos positivos, negativos e lições aprendidas 

com a intenção de melhorar continuamente a abordagem. 

 Essa análise também será realizada também em conjunto com o professor 

da disciplina selecionada. É preciso verificar se a abordagem obteve êxito em 

todas as etapas, ele deve então buscar novos OA´s junto ao professor da disciplina 

supracitada, buscando manter a mesma metodologia utilizada anteriormente, 

bem como aplicar essa mesma abordagem com a adição destes novos objetos em 

diferentes turmas.  

 Com a análise devidamente realizada, deve-se gerar um relatório com 

todas as modificações e melhorias a serem realizadas. Para que na próxima 

aplicação da abordagem esses pontos negativos sejam aperfeiçoados. 

5. APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM  

Com a intenção de verificar a aderência da abordagem no ambiente prático, foi 

realizado um estudo empírico na Escola de Referência em Ensino Médio Augusta 

Cordeiro de Melo na turma do 8º Ano 7ª série. Esta escola localiza-se na cidade 

de Calçado – PE o período de realização deste estudo foi no período da tarde, 

contando com a participação de 20 alunos. A aplicação da abordagem aconteceu 

no laboratório de informática e na sala de aula com a utilização de data show e 

apresentação de slide para explanação do conteúdo teórico. O laboratório de 

informática continha 20 computadores com sistema Linux Educacional 4.0. A 

seguir, as etapas definidas na seção anterior são relatadas de acordo com a 

aplicação da abordagem no estudo empírico. 
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5.1 DEFINIÇÃO DO AMBIENTE 

Nesta etapa, foi desenvolvida uma carta de apresentação e pedido de permissão 

para a Diretora da Escola de Referência em Ensino Médio Augusta Cordeiro de 

Melo. Após a permissão da aplicação do projeto, foram verificados os recursos 

tecnológicos da escola, dentre eles, computadores, conexão de internet e 

softwares instalados nas máquinas. Verificou-se que os recursos tecnológicos 

estavam em bom estado de conservação e apropriados para a realização do estudo 

empírico. 

 Com a entrega da carta e verificação dos recursos, foi então apresentada a 

abordagem ao corpo docente da escola. Após a apresentação, foi discutido com os 

professores quem se disponibilizaria a integrar a abordagem a sua aula. O 

professor da disciplina de matemática apresentou disponibilidade e deu-se início 

a etapa de planejamento da disciplina. 

5.2 PLANEJAMENTO DA DISCIPLINA  

Na etapa de planejamento da disciplina, o autor desta pesquisa se reuniu com o 

professor de matemática com intuito de detalhar a abordagem apresentada na 

seção anterior. Além disso, foi solicitado ao professor de matemática que 

disponibilizasse os assuntos que estão sendo trabalhados em sala de aula. 

 Em seguida, foram selecionados os descritores em específico para 

trabalhar a Matemática junto com a Computação. Diante do que foi apresentado 

pelo professor, os alunos demonstravam dificuldade nas operações básicas da 

matemática (adição, subtração, multiplicação e divisão), como também divisões 

por frações. 

 A seguir, foram preparados os materiais para execução das aulas (slides), 

como também uma apresentação formal da abordagem aos alunos integrantes da 

pesquisa. 

5.3 SELEÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM ELETRÔNICOS 

Na fase de seleção de OA´s o licenciado em computação tem em mãos os assuntos 

que estão sendo trabalhados pelo professor da disciplina, sendo assim o mesmo 

irá pesquisar na web, softwares, jogos, ambientes que possam apresentar de 

forma lúdica esses assuntos. 
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 Com a pesquisa citada acima para a validação dessa abordagem foram 

selecionados alguns objetos de aprendizagem: Mundo de Euclides, Feche a Caixa, 

Enigma das Frações, Mangahigh e Ludo Educativo. 

 Mundo de Euclides – Este software é um jogo 2D para o ensino 

fundamental II com o intuito de trabalhar com apresentação e análise de 

conceitos iniciais da geometria espacial (Pontos, Retas, Segmentos e 

Planos).  

 

Figura 4. Mundo de Euclides 

 

 Feche a Caixa – Este software é jogo secular, que tem por objetivo fechar 

o maior número de caixas, perdendo o mínimo de pontos. É uma excelente 

atividade para estimular o cálculo mental. 

 

 

Figura 5. Feche a Caixa 

 Enigma das Frações – Este software é jogo 2D que tem por objetivo 

apresentar diferentes conceitos de fração. É uma excelente atividade para 

reforçar o assunto de divisões por frações de forma lúdica. 
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Figura 6. Enigma das Frações 

 

 Mangahigh – É um recurso matemático adaptativo em games concebido 

para o ensino híbrido.  

o Conteúdo matemático baseado em games original, incluindo 18 

games e 60.000 questões matemáticas. 

o Competição e medalhas - Rankings e desafios contra outras escolas 

que empolgarão os seus alunos. 

o Relatórios intuitivos - Análise diagnóstica que lhe ajudará a avaliar 

o progresso de alunos individualmente e da turma. 

o Computadores, tablets e celulares - Você não precisa se preocupar 

com downloads, a Mangahigh funciona nos seus aparelhos. 

 

 

Figura 7. Mangahigh 

 Ludo Educativo – Este software é um jogo 2D no estilo tabuleiro, porém 

com fins educativos. Nele, você deve responder as perguntas de forma 

correta para vencer. Como o objetivo principal dos desenvolvedores é 

estimular os estudantes, as perguntas são pertinentes ao tema e faixa 

escolar selecionada, além de haver premiação para os melhores jogadores. 
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Figura 8. Ludo Educativo 

5.4 APLICAÇÃO COM MEDIAÇÃO 

Na etapa de aplicação com mediação, o pesquisador junto com o professor da 

disciplina selecionada, reuniram a sala do 8º ano (7ª série) contendo 20 alunos 

no laboratório de informática. 

 Com os alunos reunidos no laboratório, o professor de matemática 

apresentou formalmente o pesquisador. Em seguida, os objetivos da abordagem 

foram apresentados aos alunos, que foram a quantidade de aulas que seriam 

ministradas, os assuntos relacionados a computação que seriam trabalhados. 

 Após as apresentações, o pesquisador apresentou aos alunos os objetos de 

aprendizagem que foram selecionados na etapa anterior e permitiu aos alunos a 

utilização de qualquer um dos objetos no período de tempo de 30 à 45min. Abaixo 

na Figura 9, pode ser visualizado os alunos utilizando os OA´s. 

 

 

 

 

 

 

 Observou-se na aplicação dos objetos que os alunos ficaram bastante 

inquietos, ansiosos para testarem os ambientes e jogos selecionados, grande 

maioria não conhecia jogos educativos, isso causou curiosidade nos mesmos em 

relação a utilização dos jogos. Abaixo é apresentado a Figura 10, com a tela 

inicial do jogo Feche a Caixa.  

Figura 9. Alunos utilizando os OA´s 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 Na figura 11, é apresentado o laboratório de informática onde foi 

realizado o trabalho, o mesmo continha 20 computadores, sendo que apenas 18 

funcionavam perfeitamente, no ambiente havia conexão com internet de baixa 

qualidade, o sistema operacional das máquinas era o Linux Educacional 4.0 que 

dificultou um pouco a instalação de alguns jogos. 

 

 

 

 

 

 

Ao término da aplicação foi entregue aos alunos um questionário contendo 8 

questões relacionadas aos objetos de aprendizagem utilizados, esse questionário 

levantou alguns aspectos relevantes referentes aos objetos que serão 

apresentados na próxima seção. 

5.5 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação apresentada nesta seção, segui o modelo de Kirkpatrick (1994), sendo 

levantando os seguintes aspectos: Atenção, Relevância, Confiança, Satisfação, 

Desafio, Habilidade, Divertimento e Conhecimento. 

 

Figura 10. Jogo Feche a Caixa no 
laboratório de informática 

Figura 11. Laboratório de Informática 
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CF C I D DF 

Atenção 30% 50% 15% 5% 0% 

Relevância 50% 40% 10% 0% 0% 

Confiança 40% 10% 10% 40% 0% 

Satisfação 40% 60% 0% 0% 0% 

Desafio 20% 50% 30% 0% 0% 

Habilidade 0% 80% 0% 10% 10% 

Divertimento 40% 20% 40% 0% 0% 

Conhecimento 20% 40% 10% 20% 10% 

Tabela 1. Resultados questionário Kirkpatrick 

Os resultados obtidos nesta etapa da avaliação oportunizaram perceber 

que os objetos de aprendizagem selecionados apresentam seus conteúdos de 

maneira lúdica, tornando agradável o ato de jogar e, por conseguinte 

corroborando para que o mesmo possa permanecer por mais tempo no jogo. 

5.6 DESENVOLVIMENTO DO OBJETO DE APRENDIZAGEM 

Na presente etapa os alunos foram divididos em 3 grandes grupos, após isso o 

licenciado em computação apresentou em forma de slides conceitos de 

computação (algoritmo, programa, variável, condicionais). Abaixo pode ser 

visualizado na figura 12, a aula teórica sobre os conceitos de computação. 

 

 

  

 

  

 

Figura 12. Aula teórico/prática 
conceitos de computação 
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 A divisão dos alunos em grupos aconteceu devido o sistema operacional do 

laboratório, que não permitia a instalação do ambiente GameMaker 8.0. Com isso 

o pesquisador ofereceu três notebooks para sanar esse problema acima citado. 

 Para praticar os conceitos apresentados, os alunos foram apresentados ao 

GameMaker 8.0, ferramenta de desenvolvimento de jogos 2D, além disso, 

também conheceram a GML - Linguagem de Script do GameMaker. 

 Com isso os alunos foram convidados a desenvolver um jogo colocando em 

prática todos os conceitos apresentados anteriormente, os alunos não 

apresentaram dificuldade no desenvolvimento, em cada grupo havia um monitor 

onde os alunos poderiam tirar alguma dúvida caso fosse necessário. 

 

 

 

 

 

  

 O jogo desenvolvido pelas três equipes foi o tutorial oferecido pelo próprio 

ambiente GameMaker, denominado first game, é um jogo onde os alunos 

colocaram em prática os conceitos de computação e implicitamente também 

reforçaram conceitos de matemática e lógica. Abaixo pode ser visualizado na 

figura 14, o jogo desenvolvido. 

Figura 13. Monitoramento do 
desenvolvimento do jogo 
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Figura 14. Jogo desenvolvido pelas equipes 

 A dinâmica dessa etapa aconteceu no período de duas horas, sendo 

apresentados os conceitos de computação acima citados e sendo desenvolvidos 

os jogos pelas três equipes, sob a supervisão dos três monitores. 

5.7 REFINAMENTO 

Nesta etapa, o pesquisador analisou de forma crítica todas as suas atividades de 

acordo com a eficiência e a eficácia da abordagem. Nessa análise, foi levado em 

consideração os pontos positivos, negativos e lições aprendidas. 

 A análise também foi realizada em conjunto com o professor da disciplina 

de matemática. Observou-se que a abordagem obteve êxito em todas as etapas, 

mesmo na etapa de desenvolvimento, que apresentou alguns entraves devido ao 

sistema operacional do laboratório. 

 Com a análise devidamente realizada, foi gerado um relatório com todas 

as modificações e melhorias a serem realizadas. Sendo assim, foi identificado que 

na fase de definição do ambiente, deve-se levar em consideração o sistema 

operacional e a conexão de internet de maneira mais rigorosa, evitando um futuro 

problema nas próximas etapas a serem aplicadas. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve por objetivo desenvolver e aplicar uma abordagem 

para incluir os Licenciados em Computação nas séries iniciais do ensino 

fundamental através do estímulo do Pensamento Computacional. Essa 
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abordagem foi desenvolvida baseada no Ciclo de gestão de processos PDCA, no 

qual, foi adaptado para elaboração das etapas da presente abordagem. 

O trabalho foi iniciado através de uma pesquisa bibliográfica, resultando em 

um conjunto de conceitos de computação, ambientes de desenvolvimento e 

objetos de aprendizagem, que foram utilizados no desenvolvimento e aplicação 

da abordagem. 

Durante o desenvolvimento e aplicação da abordagem, observou-se que que 

a escola reconhece a importância do ensino da computação nas series iniciais do 

ensino fundamental, como também, os professores das demais disciplinas 

apresentaram interesse e apoiaram a inclusão do licenciado em computação no 

ambiente escolar. 

Observou-se que os alunos participantes do trabalho, apresentaram 

interesse em todas as aulas, além disso, o professor da disciplina selecionada 

relatou melhoria na absorção dos assuntos apresentados em sala, após a aplicação 

da abordagem. 

Este trabalho apresentou como dificuldades, o tempo hábil para a entrega 

da monografia, a seleção dos conteúdos de computação e as limitações de 

estrutura do laboratório da escola. No entanto, essas dificuldades não 

influenciaram nos resultados do trabalho.  

Como trabalhos futuros, pretende-se aplicar novamente a abordagem em 

mais de uma escola, como também, em diferentes disciplinas, assim como, 

levantar mais objetos de aprendizagem para a etapa de aplicação e pesquisar 

novos ambientes de desenvolvimento para a fase de desenvolvimento do objeto 

de aprendizagem. 
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