
 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO - PPG 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DEDC I - CAMPUS I  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E 

CONTEMPORANEIDADE - PPGEDUC 

 

 

 

ANDREA FERREIRA LAGO 

 

 

SCRATCH EM CONTEXTO ESCOLAR: PROCESSO DE 

MULTILETRAMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE 

PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR - BA  

2022 



2 

ANDRÉA FERREIRA LAGO 

 

 

 

 

SCRATCH EM CONTEXTO ESCOLAR: PROCESSO DE 

MULTILETRAMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE 

PÚBLICA 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR - BA  

2022 

  

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação e 

Contemporaneidade, Departamento de 

Educação – Campus I, Universidade do 

Estado da Bahia, como requisito à 

obtenção do grau de Doutora em 

Educação e Contemporaneidade. 

Orientadora: 

 Profa. Dra. Tânia Maria Hetkowski 

Linha de Pesquisa 4: 

Educação, Currículo e Processos 
Tecnológicos 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

  



5 

AGRADECIMENTOS 

 

A minha orientadora Tania Hetk, por me acolher e me ensinar que 

“desorientar” é sobre o que realmente importa, é sobre a vida. Te admiro 

muito! 

A professora Suzeli, exemplo de seriedade e retidão, obrigada. 

A Fabiana, gratidão por todas as interações, você inspira.  

A professora Mary Valda, testemunha de uma vida, obrigada por fazer 

parte da minha história. 

A Meire, não consigo pensar em te agradecer sem dar um sorriso, obrigada 

por isso. 

A Obdália, quero sempre caminhar com você, gratidão por sua 

generosidade. 

A escola Antônio Euzébio, que me deu mais do que eu pedi. 

Agradeço ao corpo gestor e a coordenação: obrigada a Luciana e a Nohara 

pela coragem de fazer diferente. A dona Sonia, saudade dos diálogos e dos 

livros. A Joelma parceira nas concepções sobre educação e escola pública, 

exemplo de professora.  E aos alunos que estão e são porque acreditam na 

escola. Valeu! 

A UNEB e seus espaços que permitem esperança e realização. 

A Comunidade GEOTEC, serei sempre grata a este espaço de pesquisa e 

formação. A Chico, Gerusa, Kátia, Ináia, Nina, Alessandro, Iuri, Tarsis, 

André, Atta, Betonasi, Silvia e todos aqueles que estão ou que já fizeram 

parte do grupo e deixaram suas marcas e contribuições. 

Aos meus colegas, aos meus professores, todos eles mestres com os quais 

exercito o respeito, obrigada. 

A Lynn Alves, por ser brilhante e me impulsionar sempre. 

A minhas parceiras de vida: Lilian, Rose, Wan, Pat, Liliane, Alena, Giu e 

Nete obrigada por serem escuta e afeto, vamos juntas! 

A minha mãe por ter cedido muito do nosso tempo para que eu pudesse 

enfrentar esse desafio, as mães fazem o impossível! 

A FF, qualquer que seja o tempo, é um prazer conviver com vocês. 

A Ricardo Gabriel, por continuar realizando meus sonhos, obrigada.  



6 

  

Privilégio da sociedade humana, o conhecimento, 

não mera relação entre sujeito que conhece e um 

objeto que é conhecido, mas relacionamento de 

sujeitos num acoplamento estrutural de 

sociabilidade que os constitui como tais na ordem 
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RESUMO 

 

O movimento de introdução de linguagem de programação na formação de 

estudantes vem ganhando cada vez mais notoriedade, no cenário nacional e 

internacional, seja no campo da gestão de processos, na análise epistêmica 

deste conteúdo ou na implementação desta prática. O que mobiliza 

pesquisadores e instituições de educação no intuito de pesquisar e constituir um 

arcabouço sobre a contribuição desta proposta para a educação no ensino 

fundamental e médio. O estudo sobre Multiletramentos evidencia uma 

perspectiva de aprendizagem que contempla a diversidade cultural e as 

tecnologias digitais e, portanto, é entendido como um viés adequado a esta 

investigação. O aprendizado de linguagens de programação por estudantes 

torna-se cada vez mais potencial pela disposição de novos softwares que 

permitem sua implementação e difusão. Nesse sentido, a pesquisa tem como 

objetivo compreender o processo de Multiletramentos dos estudantes do 4º ano 

da educação básica da rede pública de ensino no município de Salvador/ BA: 

Escola municipal Antônio Euzébio que exploram a linguagem de programação 

Scratch. Os caminhos metodológicos estão apoiados na Pesquisa Participante 

e nas dinâmicas colaborativas que circundam a comunidade escolar e 

acadêmica. Compõe a pesquisa os encontros formativos realizados 

periodicamente na escola junto aos estudantes e professores, bem como a 

perspectiva de ampliação e qualificação do repertório dos participantes 

envolvidos nas possibilidades do uso da linguagem de programação Scratch 

como potencial ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes. A contribuição 

deste estudo sobre os processos de aprendizagem de crianças e jovens imersos 

em contextos tecnologicamente digitais pode elucidar novas práticas curriculares 

na Rede pública da Educação Básica.  

  

Palavras-chave: Linguagem de Programação – Multiletramento – Rede Pública.   
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ABSTRACT 

 

The movement of introducing programming language in the formation of students 

is gaining more and more notoriety, in the national and international background, 

either in the field of process management, in the epistemic analysis of this content 

or in the implementation of this practice. This mobilizes researchers and 

educational institutions to investigate, evaluate and constitute a reference on this 

proposal for education in elementary and high school. This exploratory research 

aims to contribute to this context. The study on Multiliteraries evidences a 

methodological theoretical perspective of learning that contemplates cultural 

diversity and the interference of digital technologies in the modes of access and 

production of knowledge, and, therefore, is understood as an appropriate 

tendency to this research. From this perspective, the research aims to understand 

the process of Multiliteracies students of the 4th year of basic education of the 

public school of Salvador / BA: Antônio Euzébio Municipal School that explored 

the Scratch programming language. The methodological paths are supported by 

the Participatory Research and the collaborative relationship that surround the 

school and academic community. The research consist of formation meetings 

held periodically at school with students and teachers. It is possible to recognize, 

in the context of Multiliteracies, evidence of the expansion and qualification of the 

participants repertoire involved in the use of Scratch programming language as 

a potential for students' cognitive development. The contribution of this study on 

the learning processes of children and young people immersed in technologically 

digital contexts can elucidate new curricular practices in the public basic 

education network. 

Keywords: Programming Language – Multiliteracies – Public Education. 
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INTRODUÇÃO: DESEJO, DESAFIOS E EXPECTATIVAS 

 

Para iniciar este registro do caminhar, um trecho de Adriana Falcão: “Certeza é 

quando a ideia cansa de procurar... e pára” (2001, p. 8), de modo que temos a 

completa consciência de que a tese é um processo em movimento.  

Nesta escrita, apresento o meu desejo pelo tema, os trajetos pretendidos e os 

percursos para compreender, de forma mais próxima, os processos de 

aprendizagem de um grupo de crianças imersas em um cenário de tecnologias 

digitais e os resultados que foram possíveis aprender nesta caminhada. 

Por certo, começo dizendo de que lugar trago as minhas vontades e 

inquietações. Sou professora de Informática e de formação de professores, mãe 

de duas crianças e, em boa parte da minha vida profissional, estive, 

fortuitamente, próxima a computadores. Presenciava crianças e adolescentes 

em um alto grau de entusiasmo e intimidade, por meio de inúmeras experiências 

com os dispositivos móveis, os smartphones e os computadores, com notáveis 

habilidades para manuseá-las e destreza com os jogos e os programas, em 

especial, aqueles interativos. Via-me refletida nessas crianças, pois o melhor de 

todos os presentes na minha adolescência, foi um TK 90X1, que tinha o Pong2 

como único jogo e, a linguagem de programação Basic3 para ser explorada.  

Consciente cada dia mais de que esse presente foi uma grande oportunidade e 

que definiu meu caminho profissional e de pesquisadora. Sempre entendi que 

os computadores “mexiam” com as nossas cabeças e tinha a sensação de que 

nos tornavam mais inteligentes, como se expandissem nosso cérebro e a nossa 

capacidade criativa de percebermos seus potenciais na criação e realização de 

inúmeras coisas. Com a chegada da internet, tive esta certeza. Investi os estudos 

na intersecção destas áreas: Educação e Informática. Programei em Pascal, 

Clipper, Visual Basic e ensinei LOGO por muitos anos. Algumas mudanças como 

 
1 Um computador de 8 bits fabricado no Brasil que possuía um interpretador da linguagem de 
programação BASIC.  
2 Pong é um game de esporte desenvolvido e publicado pela Atari em 1972. Com uma proposta 
simples que lembra a dinâmica do pingue-pongue. 
3 Linguagem de programação Basic é uma linguagem de programação, criada com fins didáticos, 
pelos professores John George Kemeny, Thomas Eugene Kurtz e Mary Kenneth Keller em 1964 
no Dartmouth College. 
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o uso dos disquetes 5 ¼ para armazenamento, ensinando HTML4 nos primórdios 

das páginas WEBs5, passando pelos CDs6 educativos e os jogos on-line. E o 

que posso constatar hoje é o quanto esses recursos tecnológicos e essa imersão 

nos fazem testemunhas da mudança no tempo, sempre em movimento contínuo 

de descobertas e aprendizagens.  

Nesse meu percurso profissional e de estudante sempre estive conectada e 

curiosa sobre as temáticas que envolvem educação e tecnologias. Ainda me vejo 

contemplando a dimensão estratosférica do que a internet e sua conectividade 

podem potencializar, e por vezes, me assusto como a condição humana 

direciona os seus usos. Nesse caminho chego ao Grupo de Pesquisa 

Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade - o GEOTEC7, do Programa 

de pós-graduação da UNEB, coordenado pela professora Tânia Maria 

Hetkowski. E, na condição de pesquisadora, tive a oportunidade de conhecer a 

abordagem colaborativa com a qual o grupo trabalha junto à Rede da Educação 

Básica, onde há atuação dos integrantes, de forma contínua e mediada por uma 

ação coletiva, onde todos os pesquisadores participam das interações com o 

lócus de pesquisa. Fiz minhas primeiras incursões em 2015 nas escolas 

parceiras da UNEB, onde o GEOTEC promove reflexões acerca do lugar de 

pertencimento dos sujeitos escolares, a partir de suas dinâmicas socioespaciais 

por meio das potencialidades tecnológicas, da exploração do ensino científico, 

da história das escolas, dos jogos digitais e de ações que envolvem professores 

e gestão escolar. Junto ao grupo propus a discussão sobre Multiletramentos, um 

conceito que se desvelava para mim e instigava o aprofundamento. Uma 

perspectiva do processo de aprendizagem que contemplava características do 

cenário digital e convocava a escola a abordar a diversidade cultural em seus 

currículos.  

Na condição de professora de graduação de cursos de formação de professores 

e de crianças e jovens na Educação Básica, acredito que a curiosidade e o 

desejo por compreender os processos tornam o contexto de aprendizagem 

interessante, e que esses elementos são contagiantes na formação dos alunos. 

 
4 HTML é uma das linguagens que utilizamos para desenvolver websites. 
5WEB é um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na Internet. 
6 CD é um disco ótico digital de armazenamento de dados. 
7 http://www.geotec.uneb.br/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_%C3%B3tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Armazenamento_de_dados
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Com potencial de engajamento explícito por esses sujeitos para uso dos 

dispositivos móveis e computadores, eles dispensam muito do seu tempo para 

imersão na cultura digital. E refletindo sobre isso, defendemos que esse 

investimento possa ser expandido quando alternadas as suas posições: a busca 

de um exercício para que deixem apenas de consumir, executar ou explorar 

estes programas e dispositivos, e passem gradativamente a criar e desenvolver 

individual ou coletivamente seus processos, produtos e softwares.  

Com o aumento considerável de acesso à internet e aos dispositivos móveis, a 

possibilidade de construção, de autoria e difusão, torna-se possível na 

coletividade, o planejamento e a expansão dos usos que podem ser realizados 

com esses recursos é uma oportunidade de tornar esses sujeitos autores dos 

processos tecnológicos e de exploração de novas linguagens, a exemplo da 

linguagem de programação de computadores como princípio criativo do saber-

fazer acerca do funcionamento das tecnologias digitais.  

É nesse panorama que propusemos a investigação sobre o processo de 

alfabetização ou, a partir desse momento, de Multiletramentos, de crianças que 

interagem com recursos tecnológicos digitais, em especial, com linguagem de 

programação de computador. E a linguagem selecionada para este estudo foi o 

Scratch8, considerando a seguinte questão de pesquisa: Como o ambiente 

interativo da linguagem de programação Scratch poderá potencializar as práticas 

de Multiletramento dos estudantes do Ensino Fundamental I?  

O objetivo foi compreender como a dinâmica de interação com o Scratch 

na escola contribui para o processo de Multiletramentos de estudantes, na faixa 

etária de 9 a 11 anos, da Rede Pública de Ensino. Para tanto foi necessário 

contextualizar o processo de Multiletramentos de crianças na escola em cenário 

de tecnologias digitais, pesquisar o software de programação Scratch e suas 

metodologias de adoção para escola, aprofundar os pressupostos teórico-

metodológicos do Multiletramento e conduzir uma proposta de Multiletramentos 

com a inclusão do Scratch na escola. Foram realizados o acompanhamento e 

uma avaliação do caminhar dos estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental I 

 
8 É uma linguagem de programação visual gratuita que permite criação de animações, narrativas 
e jogos. Foi a linguagem escolhida para compor esta pesquisa.  
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de uma escola da rede pública municipal de Salvador, com acesso sistemático 

a computadores, a uma série de atividades que constituíram o ambiente para a 

imersão na linguagem de programação e novos olhares para o processo de ler 

e produzir textos.  

Amparados por uma metodologia participante que permite o engajamento e a 

colaboração entre os pesquisadores e os estudantes delineamos a pesquisa, 

tendo como proposta da tese a afirmação de que o uso de uma linguagem de 

programação, no contexto do processo de Multiletramentos, desencadeia e 

estimula habilidades leitoras e de compreensão textual, exercita o raciocínio 

lógico, e em última instância, expande e qualifica o processo de aprendizagem 

de estudantes da educação básica.  

Os capítulos que se seguem apresentam as reflexões e os percursos desta 

pesquisa, permeados pelos pensamentos de que o uso de recursos tecnológicos 

digitais e o aprendizado de uma linguagem de programação podem significar 

uma aproximação com o conjunto teórico dos Multiletramentos, e de como a 

formulação e implementação de material autoral pode trazer benefícios para o 

processo de aprendizagem das crianças.  

Na introdução, apresentamos uma breve trajetória da pesquisadora, os objetivos 

e os cenários onde estão situados os sujeitos da pesquisa. Foram anunciados 

os pressupostos da tese e do trabalho que fora desenvolvido nos espaços da 

escola da Rede Pública, com investimento na pesquisa participante como 

abordagem para entrelaçar a teoria e a prática, a universidade e a escola e a 

pesquisadora e a realidade dos alunos-sujeitos escolares. 

No Capítulo 1, discorremos sobre conceitos e pressupostos sobre tecnologia, 

bem como concepções de aprendizagem e diálogos sobre as possibilidades 

tecnológicas e digitais, enfatizando o aprendizado da linguagem de programação 

na escola como potencializador de práticas autorais entre professores e alunos. 

O Capítulo 2 traz uma discussão sobre conceitos e significados de 

Multiletramentos, bem como pondera sobre alfabetização, letramentos 

vernáculos e letramentos digitais como redes complexas de práticas sociais, as 

quais constituem redes e são potencializadas pelas Tecnologias da Informação 

e Comunicação. De modo que demonstra que o Multiletramento é entendido 
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como a representação da comunicação entre crianças e jovens, neste cenário 

contemporâneo. 

 

A Linguagem de Programação será discutida no Capítulo 3, o qual vai rememorar 

o exórdio da Linguagem de Programação para crianças e jovens, denominada 

por Papert (1967) como LOGO e baseada na filosofia construtivista de Jean 

Piaget, desenvolvida no Massachusetts Institute of Tecnology (MIT). Após 40 

anos, em 2007, novamente o MIT, através do Centro de Pesquisa Lifelong 

Kindergarten no Media Lab, Mitchel Resnick desenvolve a Linguagem Scratch, 

com visual leve, de acesso gratuito, que permite o desenvolvimento de 

animações, criação de jogos digitais, histórias interativas e programação de 

robôs, baseada no conceito de drag-and-drop. Neste capítulo também serão 

descritas as potencialidades da Linguagem Scratch junto aos alunos e jovens e 

as possibilidades no desenvolvimento de raciocínio lógico, resolução de 

problemas, autoria, criação entre outras habilidades para o processo ensino e 

aprendizagem nos espaços escolares. 

O percurso Metodológico e as trajetórias de pesquisa serão delineados no 

Capítulo 4. A abordagem da Pesquisa Participante e Colaborativa foi uma 

escolha formativa para a pesquisadora, para o Grupo GEOTEC e para os alunos 

e professores das Escolas da Rede Pública, parceiras deste estudo. Para tanto, 

foram explorados os seguintes instrumentos: Observação Participante, 

Entrevista semiestruturada e Diário de Bordo para registrar os Encontros 

Formativos com os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I da Escola 

Municipal Álvaro da Franca Rocha (2015-2016) e da Escola Municipal Antônio 

Euzébio (2017-2018), ambas localizadas no entorno da UNEB, Bairro Cabula, 

município Salvador/Ba. Os Encontros Formativos tinham a duração média de 1 

(uma) hora e meia com o grupo de 18 crianças ou, sessões com cinquenta 

minutos com cada grupo de 9 ou 10 crianças, as quais exploravam a Linguagem 

Scratch e demonstraram, para este estudo, protótipos didáticos de 

Multiletramentos. Concluímos neste capítulo que a Linguagem Scratch 

potencializa o Multiletramento e se faz um processo coerente com os anseios e 

perspectivas de uma Educação contemporânea, bem como conduz os sujeitos 
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ao protagonismo, criação, autoria e fluência tecnológica, superando o mito do 

‘aluno’ consumidor de tecnologias. 

Finalizando a escrita desta tese, apresentamos as conclusões da pesquisa e 

apontamos possibilidades de novos estudos e aprofundamento deste tema.   
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1. TECNOLOGIA E CENÁRIOS DE APRENDIZAGEM  

 

1.1 Cenários 
 

Neste cenário de mundialização se testemunham mudanças que acontecem em 

um ritmo acelerado, e as tecnologias de informação e comunicação (TIC) são 

reconhecidas cada vez mais como artefatos sociais que contribuem, 

significativamente, para grandes transformações em múltiplos campos da vida 

das sociedades (BURKE; ORNSTEIN, 1998; CASTELLS, 1999).  Tais 

transformações são vivenciadas, intensamente, em áreas como a Educação, 

cujo insumo é a informação que circula e influencia diretamente a prática 

educacional e, demanda reflexões e práticas inovadoras sobre os processos de 

aprendizagem na escola.  

Contemporaneamente estamos imersos em um mundo onde as TIC influenciam 

diretamente o dia a dia das pessoas em nível global. Tapscott (1990) afirma, há 

quase três décadas, que, 

A Internet está começando a afetar todos nós – o modo como criamos 
riquezas, o empreendimento, a natureza do comércio e do marketing, 
o sistema de distribuição do entretenimento, o papel e a dinâmica do 
aprendizado, a economia, a natureza, e os métodos do governo, nossa 
cultura e, discutivelmente o papel da nação-estado no órgão político. 
Não deveríamos nos surpreender que a geração que primeiro crescer 
com esse novo meio poderá ser definida pela sua relação com ele. (p. 
12).   

Atualmente testemunhamos essas mudanças propagando-se em nosso 

cotidiano e para pontuar a persistência e continuidade desse movimento 

dinâmico, desde o forjar da tecnologia com suas apreensões, adaptações e 

transgressões, destacamos o caráter da não-neutralidade delas na vida de 

crianças, jovens e adultos nessa contemporaneidade. 

A presença da tecnologia na realidade humana pode ser exemplificada no 

decorrer das pequenas e grandes transformações, como o advento da energia 

elétrica de forma comercial e da invenção da lâmpada no século XIX. 

Atualmente, as preocupações se concentram em considerar que a presença dos 

robôs pode gerar desempregos e, portanto, devem ser tributáveis, visando 
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compensar o sistema de previdência social, uma vez que trabalhadores 

humanos estão sendo substituídos por robôs9. 

Todas estas modificações continuam perpassando pelos modos de produção, 

de consumo, de transporte e de comunicação. De acordo com os níveis de 

desenvolvimento das sociedades podemos ver a intensidade destes movimentos 

que modificam a forma de ir e vir, condensando o tempo de viagem e alterando, 

definitivamente, a maneira como interagimos entre nós humanos. 

Vejamos dois fatos, em tempos históricos diferentes, os quais nos conduzem 

pensar sobre as tecnologias e suas acepções: 

A humanidade mal deu conta de quando surgiu discretamente o 
conceito de organização maciça da informação, para se transformar 
em ferramenta de controle social, em arma de guerra e em manual de 
orientação para a destruição em massa [...] a cruzada de Hitler foi 
vigorosamente ampliada e energizada pela engenhosidade e ambição 
pelo lucro de uma única empresa americana e de seu lendário e 
autocrático chairman. A empresa foi a International Business Machines 
– IBM, e o chairman, Thomas J. Watson. (BLACK, 2001, p. 01). 
 

As tecnologias materializadas em seus produtos sempre foram aliadas aos 

desejos e condições humanas, e, portanto, a máquina construída inicialmente 

para recenseamento passou a catalogar e identificar judeus. 

Big Data não é teoria ou futurologia. Geramos um imenso volume de 
dados a cada dia e análises de padrões e correlações nesta massa de 
dados pode produzir informações valiosíssimas em todos os setores 
da sociedade humana, desde governos buscando entender demandas 
da população até empresas buscando se posicionar mais 
competitivamente no mercado. Com a revolução digital estamos diante 
da possibilidade de analisar um volume inédito de dados digitais, o 
fenômeno chamado Big Data. (TAURION, 2013, p. 17). 

 

A informação sempre gerou poder, a forma como temos ou concebemos acesso, 

difundimos, manipulamos, vendemos ou compramos permite-nos definir o 

caráter e o alcance de determinada informação. Muitas tecnologias são 

construídas para tratar do volume imenso de informação que a partir do 

movimento digital se expandiu em velocidade e quantidade.  

Em todas as épocas os artefatos construídos foram utilizados na humanidade 

com um propósito, mesmo que originalmente não tenham sido pensados para 

 
9 Para mais: http://www.theverge.com/platform/amp/2016/6/22/11999458/eu-proposal-robots-
electronic-persons-liability. Acesso em: 22 jun. 2019. 
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aquele produto. E, portanto, o uso que fazemos dos mesmos os definem. 

Nenhuma tecnologia está isenta de intencionalidades.  

A apropriação da tecnologia é definida por seu caráter político, econômico, ético 

e social. E essa ação, que é humana, define o seu uso, determina por exemplo 

se o raio laser auxilia na cura de doenças ou potencializa os recursos bélicos. 

Um fato explicitado por Orozco (2002, p. 63) pode exemplificar o uso condicional 

da tecnologia: 

O primeiro exemplo é o da nova tecnologia de então, a dos sensores 
eletrônicos, isso que vemos agora nos elevadores, ou nas portas das 
lojas e hotéis. Na Alemanha, o primeiro uso que deram a esta 
tecnologia foi nos banheiros, para regular a saída da água, enquanto, 
nos Estados Unidos, o uso foi nas portas dos shoppings centers. A 
diferença é enorme. Na Alemanha, esta tecnologia foi adotada com a 
finalidade de poupar água, enquanto nos Estados Unidos se aplicou 
para facilitar e estimular o consumo, ao permitir que as pessoas que 
entravam para comprar, pudessem sair do shopping center sem serem 
incomodadas com as portas, pois estavam carregadas com sua 
mercadoria.  

As inovações tecnológicas provocam e promovem mudanças. Nesta 

constatação reside a discussão acerca da tecnologia ser condicionante e não 

determinante, ou seja, a compreensão de que a tecnologia permite, fornece 

condições, mas não determina o seu uso. Sinalizando que a inovação 

tecnológica não basta, não é suficiente, e não possui apenas um modo de 

apropriação. Sempre existirá um modo transgressor para o uso das tecnologias 

e as novas formas de apreensão e disseminação do conhecimento, disposto por 

novas formas de comunicar e produzir, possibilitam modificações profundas em 

diversas instâncias da sociedade. 

Os suportes digitais moldam nossa forma de lidar com a informação. Para Lèvy 

(2001) as redes de computadores agregam tecnologias intelectuais que 

ampliam, exteriorizam e modificam as nossas funções cognitivas, a exemplo da 

memória que é estendida para os grandes bancos de dados e hiperdocumentos 

que armazenam informações e que podem ser acessadas a qualquer hora em 

distintos pontos do mundo; o raciocínio mediado por estes elementos 

tecnológicos possibilitam a criação de modelos digitais inteligentes, a 

representação mental pode simular fenômenos complexos de forma gráfica e 
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interativa e, a percepção pode ser ampliada através de sínteses de imagens 

geradas a partir de dados digitais. Desta forma, 

o domínio dessas tecnologias intelectuais dá vantagem considerável 
aos grupos e ambientes humanos que fazem um uso adequado delas. 
Favorece ainda o desenvolvimento e a manutenção de processos de 
inteligência coletiva, pois, exteriorizando uma parte de nossas 
operações coletivas, as tecnologias intelectuais de suporte digital as 
tornam, em grande medida, públicas e partilháveis. (LÈVY, 2001, p. 
29). 

 

Para o autor, inteligência coletiva é “distribuída por toda parte, incessantemente 

valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva 

das competências”. (LÈVI, 2003, p.28).  

Na Educação, as ações caracterizadas pelo professor ou pelo estudante estão 

em contínua reformulação, pois se encontram imersos em um mundo cada vez 

mais comunicacional, onde as informações estão difundidas em letreiros 

eletrônicos, TVs a cabo, sites atualizados e na tela dos smartphones. Esses 

suportes são incorporados para aprimorar as habilidades de compreensão e 

produção dos sujeitos – que para além de filtrar informações que invadem os 

espaços escolares – antes apenas como consumidores, hoje são convidados, 

convocados e oportunizados a criar e co-criar.  

Dizer que a técnica condiciona significa dizer que abre algumas 
possibilidades, que algumas opções culturais ou sociais não poderiam 
ser pensadas a sério sem sua presença. Uma técnica não é boa, nem 
má (isto depende dos contextos, dos usos e dos pontos de vista), 
tampouco neutra (já que é condicionante ou restritiva, já que de um 
lado abre e de outro fecha o espectro de possibilidades). (LÈVY, 1999, 
p. 25). 

 

São nestas “brechas” e oportunidades abertas que devemos pleitear o nosso 

protagonismo e a escola, como espaço institucionalizado do saber, é o lugar que 

elegemos para a aprendizagem formal e contínua dos saberes essenciais do 

sistema educacional, cuja dinâmica complexa possibilita inúmeras situações de 

aprendizagens que não são escolhidas ou planejadas, mas surgem do 

movimento das crianças e jovens que desembocam na sala de aula, a partir das 

tensões provenientes do mundo externo.  

A luta de classes, direitos de gênero, democracia e ditadura, campo, cidade, 

sexualidade, moral e ética são tópicos do cotidiano da escola, não discutidos e 
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explorados como currículo, mas vividos pelos seus participantes. Portanto, 

acreditamos que é nesta ebulição “curricular” da escola que se faz emergentes 

as tecnologias que estão disponíveis e que podem criar possibilidades autorais, 

a partir das fagulhas possíveis de acesso. Inicialmente, é acreditar e demonstrar 

ser possível, através da mediação dos professores, sujeitos mais experientes 

(aqui estão incluídas as crianças), o uso dessas tecnologias e seus artefatos no 

processo escolar.  

 
O primeiro passo é perceber que podemos usar a nossa tecnologia da 
mesma forma como ela foi usada outras vezes na história. Podemos 
usá-la para mudar mentes, mas desta vez, por nossas próprias razões, 
nos nossos próprios termos e no nosso próprio ritmo; usar as 
tecnologias futuras para o que elas devam servir – ser instrumentos de 
liberdade. (BURKE, 1998, p. 315). 
 
 

Essa “liberdade” proferida pelo autor pode ser compreendida quando há acesso 

de todo processo na construção de uma tecnologia, quando detemos a 

informação sobre ela e podemos usufrui-la. Alguma materialização dessa 

expressão de liberdade envolve as tecnologias em nosso tempo, as quais podem 

ser expressas através de softwares de código aberto10. 

Na instância das crianças e jovens, muitos recursos tecnológicos de hardware e 

software foram implementados e, que suscitam reflexões para sua exploração 

na escola.  

 

1.2 Aprendizagem Mediada por Processos Tecnológicos 

 

As possibilidades de construção do conhecimento a partir de intercâmbios de 

informações entre os sujeitos, mediados por tecnologias digitais, fazem parte da 

cultura e do cotidiano de quem possui acesso aos instrumentos tecnológicos. 

Em consonância com o cenário de mapas dinâmicos que se reconstroem a cada 

nova articulação ou ruptura das concepções do conhecimento, as diversas 

instâncias da sociedade demandam, cada vez mais, novas habilidades e 

conhecimentos. Para Pozo (2002, p23).  

É preciso novas aprendizagens, uma vez que estamos numa: [...] 
sociedade com ritmos de mudança muito acelerados, que exige 

 
10 Software de código aberto ou open source são distribuídos de forma gratuita e com acesso ao 
código fonte (escrita original e completa do software).  https://opensource.org/docs/definition.php 



24 

continuamente novas aprendizagens e que, ao dispor de múltiplos 
saberes alternativos em qualquer domínio requer dos alunos e dos 
professores, uma integração e relativização de conhecimentos que vai 
além da mais simples e tradicional reprodução dos mesmos.  
 

As mudanças e adaptações que compõem o cenário atual da sociedade estão 

baseadas na emergência das tecnologias digitais que interferem, de modo 

especial, nas relações sociais, nos meios de comunicação e transportes, como 

declara Castells (1999, p. 22): “As redes interativas de computadores estão 

crescendo exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação, 

moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela”.  

Neste sentido, a tecnologia da informação tem um papel tão significativo quanto 

o motor a vapor e a eletricidade tiveram à época das Revoluções Industriais. As 

alterações sociais contemporâneas enfatizam o papel da informação como maior 

insumo da sociedade. O uso da informação impulsiona e caracteriza a 

sociedade, seus avanços e retrocessos e, consequentemente, condiciona o 

poder e o acesso à informação. “Enquanto o indivíduo desloca-se através do 

tempo e do espaço e vivencia suas próprias experiências, é a informação o 

elemento que lhe permite conhecer a realidade”. (TARGINO, 2000, p. 47).  

Portanto, o advento das tecnologias digitais aumentou, exponencialmente, a 

velocidade e a quantidade de informação em circulação no mundo. E por 

consequência, novos modos de acesso e apreensão destas informações são 

possíveis. Porém, seriam apenas dígitos a flautear nas redes, caso nós, sujeitos 

de aprendizagem, não imprimíssemos sentidos a eles (muitos permanecem 

nesse estado), os quais serão ressignificados pelos sujeitos em um processo de 

internalização que, na perspectiva de Vygotsky (1998), ocorre primeiramente no 

nível interpsíquico e depois no nível intrapsíquico. Assim, a informação que foi 

socializada pelo coletivo é reelaborada pelo indivíduo, que, a partir de suas 

experiências, estabelece relações, concebe significado, constrói um novo 

sentido e um ressurgimento ao conhecimento.   

Desta forma, estabelecendo interlocução com Ausubel (1980), estaríamos 

promovendo uma aprendizagem significativa, na medida em que o sujeito 

relaciona as novas informações com os conceitos que já estão consolidados na 

estrutura do conhecimento do indivíduo.   
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Em consonância com estas ideias, Brookes (apud ARAÚJO, 2001, p. 2) afirma: 

A informação é um elemento que provoca transformações nas 
estruturas. Assim, quando se envia uma mensagem (conjunto de 
informações) a um ser consciente, baseada num código conhecido, 
tanto pelo sujeito-emissor, como pelo sujeito-receptor, esta mensagem 
pode ser interpretada e, a partir daí adquirir sentido. Ao utilizar esta 
informação, com sentido, para resolver determinado problema ou se 
informar sobre qualquer situação, o sujeito social produz 
conhecimento. Tal conhecimento pode ser a simples identificação de 
determinado objeto ou a compreensão exata e complexa deste mesmo 
objeto.  

  
A aprendizagem ocorre no tempo-espaço, onde as informações passam a ter 

sentido e, permite o diálogo com o outro. A aprendizagem é o processo de se 

apropriar das coisas do mundo e das relações entre elas e, a possibilidade dos 

sujeitos expressarem sua compreensão. E este processo pode ser mediado por 

artefatos tecnológicos humanos, como a linguagem, a escrita e outras formas de 

comunicação.  

A informação é uma condição e não uma determinação direta para a construção 

do conhecimento, uma vez que,  

A informação é capaz de produzir conhecimento ou não da mesma 
forma que o dado pode produzir informação ou não. A informação pode 
atuar como formadora de estoque ou como agente modificador capaz 
de produzir conhecimento. (TARGINO, 2000, p. 52). 
 

Quando a informação não é lastro para a produção de um conhecimento a 

aprendizagem do sujeito caracteriza-se como mecânica, já que não houve 

interação entre a nova informação e o conhecimento armazenado. (MOREIRA, 

2001). A aprendizagem mecânica, segundo Ausubel (1980), significa ausência 

de associações entre as novas informações e os conceitos relevantes e 

existentes na estrutura cognitiva do indivíduo.  

Em contraste com este conceito, o autor apresenta um outro: aprendizagem 

significativa, segundo a qual o material a ser aprendido precisa fazer sentido 

para o sujeito, “ancorando-se” em conceitos relevantes já existentes na sua 

estrutura cognitiva. Esses conceitos relevantes - ideias anteriores à nova 

informação – são também definidos pelo autor como “subsunçores” ou ideias-

âncora, conceituações mais amplas que funcionam como subordinadores de 
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outros [novos] conceitos e que fazem parte da estrutura cognitiva de quem 

aprende; ancoradouro no processo de assimilação.   

Como resultado dessa interação (ancoragem), o próprio conceito anterior 

(subsunçor) que serve de ligação para a nova informação é modificado e 

diferenciado, pois “À medida que a aprendizagem começa a ser significativa, 

esses subsunçores vão ficando cada vez mais elaborados e mais capazes de 

ancorar novas informações”, (MOREIRA, 2001, p. 10). Numa breve análise da 

teoria da aprendizagem significativa, é possível compreender que o 

conhecimento novo é potencialmente construído a partir de ligações desses 

elementos novos com elementos internos (ideias-âncora) que já constituem a 

estrutura cognitiva e, que, correspondem aos conhecimentos prévios.   

Para que ocorram essas trocas e haja a transformação da informação em 

conhecimento (ou dos conhecimentos prévios em novos conhecimentos), é 

necessário um “contexto” que possibilite esse processo.  Assim, o contexto é 

construído a partir das relações que são estabelecidas no coletivo e relacionadas 

às questões internas do indivíduo. Na perspectiva sociointeracionista de 

Vygotsky (1994), a aprendizagem é fundamentalmente uma experiência social, 

de interação pela linguagem e pela ação; todo o processo de aprendizagem está 

diretamente relacionado à interação do indivíduo com o meio externo, meio este 

que considera não apenas os instrumentos e signos, mas os demais sujeitos 

partícipes da dinâmica criativa e transformadora. 

Nessa perspectiva, é possível refletir que uma rede de pessoas, em um estado 

constante de trocas de informação, caracteriza um constante fluxo de 

informações, no qual cada pessoa pode corresponder a um conhecimento prévio 

(a uma ideia-âncora) em relação a um conhecimento novo para a rede, ou seja, 

para a ressignificação do conhecimento coletivo. Nesse sentido e, 

principalmente, com a inserção das tecnologias digitais que potencializam os 

conceitos de rede, espaço, tempo e velocidade, o conhecimento é formado a 

partir das ligações entre esses pontos e pessoas (conhecimentos individuais e 

dinâmicos) tornam-se enormemente ampliados.  
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O mapa dessa rede se altera, se reconfigura, se amplia e modifica os nós a cada 

nova entrada de um signo, de um instrumento e de um novo ser. Esse processo 

contínuo de reconfiguração intervém na Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP) dos sujeitos, que constroem cotidianamente essa rede de relações.  A 

ZDP corresponde a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de 

desenvolvimento potencial, [...] e é composta pelas funções que ainda não 

amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 

amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. 

(VYGOTSKY, 1994, p. 113).  

 As aprendizagens construídas e consolidadas pelos indivíduos e pelos grupos 

que interagem cotidianamente, caracterizam o que Vygotsky (1994) denomina 

de Nível de Desenvolvimento Real, no qual é possível atuar de forma mais 

independente e autônoma. Contudo, esta abordagem vai além de uma visão 

retrospectiva, exigindo constantemente a intervenção do outro, dos instrumentos 

e signos na ZDP, dos sujeitos que interagem e habitam os diferentes espaços 

de aprendizagem. A família, a escola e as redes sociais online ou off-line, das 

quais o sujeito participa, correspondem a estes ambientes férteis para a 

construção de conhecimentos e para a consolidação da ZDP real.    

Assim, tomando como referência as contribuições de Vygotsky (1994) e Ausubel 

(1980), pode-se compreender que um território propício para a construção do 

conhecimento e para a efetiva aprendizagem significativa, as quais possibilitam 

várias interações, potencializam a construção do conhecimento na interação 

com o outro (ser e natureza); através dos canais de comunicações abertos que 

propiciam o fluxo intenso de informações e sua consequente produção de redes 

de significados; mediados por uma dinâmica e uma mobilidade promovida pelo 

respeito às intervenções do outro. É importante lembrar que os fatores sociais e 

culturais estão presentes no movimento de composição desse território. Como 

assegura Marques (1999, p. 23): 

Privilégio da sociedade humana, o conhecimento, não mera relação 
entre sujeito que conhece e um objeto que é conhecido, mas 
relacionamento de sujeitos num acoplamento estrutural de 
sociabilidade que os constitui como tais na ordem simbólica e os opõe 
e distingue de um mundo objetivado. 
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Por meio da aprendizagem também incorporamos cultura que traz em seu bojo 

diferentes formas de aprendizagem, pois cada sociedade e cada cultura gera 

suas próprias formas de aprendizagem à sua “cultura da aprendizagem”. 

As atividades de aprendizagem devem ser entendidas no contexto das 

demandas sociais que são geradas. Além de, em distintas culturas se 

aprenderem coisas diferentes, uma vez que as formas ou processos de 

aprendizagem, culturalmente, relevantes também variam. (POZO, 2002, p. 25).  

Nas suas obras, o estudioso e criador do LOGO, Seymour Papert (1985, p. 11) 

relata que na sua infância passava bons momentos manipulando e testando 

efeitos ocasionados pelo engate de diferentes engrenagens. Segundo o autor, 

sua curiosidade e a decorrente atividade com as engrenagens propiciaram-lhe a 

construção de um modelo mental que lhe permitiu compreender muitas ideias, 

principalmente os algoritmos matemáticos que, de outra forma, lhe teriam sido 

abstratos. Esse pensar a partir de objetos ou artefatos permite a criação de 

modelos mentais que nos ajudam a assimilar a informação.  

Para atender as necessidades ou propostas de desenvolvimento de formas 

variadas de aprendizagem foram criados softwares e metodologias que 

permitem a compreensão e aplicação do pensamento humano. Algumas 

linguagens de programação como o LOGO e o SCRATCH nasceram com essa 

perspectiva. E estão fertilmente contempladas em um ambiente de 

aprendizagem que podemos denominar de Multiletramentos. 
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2 MULTILETRAMENTOS 

Numa cultura da de caçadores, as crianças brincam com arco e flecha. 
Na sociedade da informação, elas brincam com informação. 
(JENKINS, 2009, p. 185). 

 

2.1 Conceitos e contextos  

Esse tempo em que as tecnologias convencionais e as digitais estão 

convergindo, acreditamos ser apropriado o conceito de Multiletramentos para 

compreender como as crianças “letradas” nesta cultura da convergência 

tecnológica atual e da diversidade, se comunicam e concebem novas formas de 

criar e ser autorais.  

O termo Multiliteracies surge quando um grupo de professores, especialistas e 

amigos, denominado de THE NEW LONDON GROUP - NLG ou Grupo de Nova 

Londres - GNL, se encontrou para refletir sobre a “Pedagogia da alfabetização, 

que significa tradicionalmente ensinar e aprender, a ler e escrever, em 

formulários padronizados, oficiais e da língua nacional” (GNL, 1996). Este grupo 

composto por dez pesquisadores11 reuniu-se em setembro de 1994, na cidade 

de Nova Londres (origem do nome do grupo), em New Hampshire, nos Estados 

Unidos, para discutir sobre a temática da Alfabetização. Uma percepção que os 

autores tinham sobre o processo de ensino e aprendizagem era que: 

A pedagogia da alfabetização, em outras palavras, tem sido um projeto 
cuidadosamente restrito - restrito a formas de linguagem formalizadas, 
monolíngües, monoculturais e regidas por regras. (GNL, 1996, p. 61). 

 

Tal entendimento, restringia no modo tradicional as possibilidades de ler, 

escrever e criar. Por isso, os autores argumentam que a multiplicidade de canais 

de comunicação e o aumento da diversidade cultural e linguística no mundo 

clamam por uma visão muito mais ampla da alfabetização do que a retratada na 

época. E, portanto, organizaram uma agenda de encontros para discutir, refletir 

e propor, o que ocorreu durante o período de um ano e resultou na produção do 

 
11 Os membros do NLG ou Grupo de Nova Londres foram: Martin Nakata, Jim Gee, Mary 
Kalantzis, Norman Fairclough, Sarah Michaels, Carmen Luke, Courtney Cazden, Gunther Kress, 
Allan Luke, Bill Cope. Disponível em:  http://newlearningonline.com/multiliteracies/. Acesso em: 
20 mar. 2019.    
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manifesto: “A Pedagogy of Multiliteracies: designing social futures”, publicado em 

1996.  

Decidiram que os resultados das discussões seriam compilados no conceito de 

Multiliteracies, que adotamos em língua portuguesa como Multiletramentos, para 

descrever dois importantes argumentos que poderiam ter com as emergentes 

ordens cultural, institucional e global: a crescente saliência da diversidade 

cultural e linguística, e a multiplicidade de canais de comunicação.  

No entendimento de Rojo (2012, p. 13) “Para abranger esses dois “multi” – a 

multiculturalidade, característica das sociedades globalizadas e a 

multimodalidade dos textos, por meio dos quais a multiculturalidade se comunica 

e informa, o grupo cunhou um termo ou conceito novo: Multiletramentos”.  

O GNL enfatizou, portanto, dois aspectos do uso da linguagem. O primeiro é a 

variabilidade de criação de significado em diferentes contextos culturais, sociais 

ou de domínio específico. Essas diferenças estão se tornando gradualmente 

mais significativas para o nosso ambiente comunicacional. Isso significa que não 

é mais suficiente que o ensino da alfabetização se concentre apenas nas regras 

das formas padronizadas da língua nacional. Em vez disso, a dinâmica da 

comunicação e representação de significado hoje, exige que os alunos sejam 

capazes de descobrir diferenças nos padrões de significado de um contexto para 

outro. Essas diferenças são consequências de fatores, como cultura, gênero, 

experiência de vida, assunto, domínio social ou de tema. Toda troca de 

significado é transcultural até certo ponto, considerando assim a 

Multiculturalidade como preponderante no que tange a alfabetização. 

O segundo aspecto do uso da linguagem atualmente surge em parte das 

características das “novas” mídias de informação e comunicação. O significado 

torna-se cada vez mais multimodal - nos quais os modos de significado 

linguístico-escritos interagem com padrões de significado orais, visuais, 

auditivos, gestuais, táteis e espaciais e nesse aspecto a multimodalidade 

interfere, influencia, contribui com o processo de alfabetizar. 

Ao longo da história, diferentes definições fizeram parte e foram atualizadas para 

referir-se ao método, dimensão, intencionalidade e processos de aprendizagens 
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de crianças, jovens e adultos, principalmente no que concebemos como 

alfabetização em sentido estrito.  

Esse esquema conceitual e metodológico que possui aspectos econômicos, 

sociais e políticos em sua constituição torna-se a referência para ações de 

instrução de uma sociedade.  Vejamos alguns destes conceitos:  

A alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto 

aprendizagem de habilidades para leitura, escrita e as chamadas 

práticas de linguagem. (TFONI, 2010, p. 11) 

O letramento, por sua vez, focaliza os aspectos sócio-históricos da 

aquisição da escrita. Entre outros casos, procura estudar e descrever 

o que ocorre nas sociedades quando adota um sistema de escritura de 

maneira restrita ou generalizada; procura ainda saber quais práticas 

psicossociais substituem as práticas ́ letradas´ em sociedades ágrafas. 

(TFONI, 2010, p. 12) 

As práticas vernáculas de letramento estão enraizadas nas 

experiências cotidianas e servem de propósitos cotidianos. [...]. Os 

letramentos vernáculos vão desde a manutenção de registros e 

anotações até a escrita extensa de diários, trabalhos ficcionais, 

histórias de vida e história locais. (BARTON; LEE, 2015, p. 184). 

Evento de letramento: qualquer ocasião em que um fragmento de 

escrita integra a natureza das interações dos participantes e seus 

processos interpretativos. (HEATH apud STREET, 2014, p. 173). 

A diferença fundamental, [...] está no grau de ênfase posta nas 

relações entre as práticas sociais de leitura e de escrita, e a 

aprendizagem do sistema de escrita, ou seja, entre o conceito de 

letramento (illettrisme, literacy) e o conceito de alfabetização 

(alphabétisation, reading instruction, beginning literacy). (SOARES, 

2003, p. 6). 

Letramentos digitais como redes complexas de letramentos (práticas 

sociais) que se apoiam, se entrelaçam, se contestam e se modificam 

mútua e continuamente por meio, em virtude e/ou por influência das 

TIC. (BUZATO, 2007, p. 168) 

Todas essas acepções, em algum momento, serviram ou servem para refletir e 

interpretar como a sociedade molda e é forjada pelos procedimentos definidos 

para “letrar” seus cidadãos. Os conceitos foram ampliados ou modificados para 

além da aquisição de um código ou mesmo de uma compreensão acerca da 

representação dos fonemas e grafemas, demonstrando as possibilidades de o 

indivíduo exercer sua cidadania por meio da linguagem. 

Cope e Kalantzis (2009, p. 10), fazem uma diferenciação e análise sobre os 
modos de letramento,  
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Na alfabetização antiga, os alunos eram receptores passivos ou, na 
melhor das hipóteses, agentes de reprodução das formas de 
representação recebidas, sancionadas e autorizadas. Uma pedagogia 
de Multiletramento, em contraste, exige que o enorme papel da agência 
no processo de fazer significado seja reconhecido e, nesse 
reconhecimento, busca criar uma pedagogia mais produtiva, relevante, 
inovadora, criativa e até talvez emancipatória. O ensino de 
alfabetização não é sobre habilidades e competências; visa criar um 
tipo de pessoa, um designer ativo de significado, com uma 
sensibilidade aberta às diferenças, mudanças e inovação.  

 

Para os proponentes do Multiletramento o conhecimento humano é desenvolvido 

inicialmente não como "geral e abstrato", mas como incorporado em contextos 

sociais, culturais e materiais. É inicialmente desenvolvido como parte e parcela 

das interações colaborativas com outras diversas habilidades, origens e 

perspectivas, unidas em uma particular comunidade epistêmica. (GNL, 1996, p. 

21). Delineando a Pedagogia como uma integração complexa de quatro fatores: 

Prática Situada, Instrução Aberta, Enquadramento Crítico e Prática 

Transformada. 

A Prática Situada (Situated Practice) é a parte da pedagogia formada pela 

imersão em práticas significativas dentro de uma comunidade de aprendizes, 

que são capazes de desempenhar papéis múltiplos e diferentes com base em 

seus históricos e experiências. É importante que a comunidade inclua 

especialistas, ou seja, pessoas que já dominam certas práticas. 

A Instrução Aberta (Overt Instruction) não implica transmissão direta, exercícios 

e memorização mecânica. Ao invés disso, inclui todas as intervenções ativas por 

parte do professor e de outros especialistas que desenvolvem atividades de 

aprendizagem; que direcione o aprendiz nas características importantes das 

experiências e atividades dentro da comunidade de alunos; e que permitem ao 

aprendiz obter informações explícitas em momentos em que é mais útil organizar 

e orientar a prática, construindo e trazendo o que o aluno já sabe, e realizou.  

Um dos aspectos definidores da Instrução Aberta é o uso de metalinguagens, 

linguagens de generalização reflexiva que descrevem a forma, o conteúdo e a 

função dos discursos da prática. No caso do modelo Multiliteracies proposto, isso 

significaria dizer que os alunos desenvolvem uma metalinguagem que descreve 

tanto o “o quê” da pedagogia da alfabetização (processos e elementos de design) 
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quanto o arcabouço que constitui o “como” da aprendizagem (a prática situada, 

a instrução aberta, o enquadramento crítico e a prática transformada). 

Enquadramento Crítico (Critical Framing) tem como objetivo ajudar os alunos a 

demonstrarem seu domínio crescente na prática (da Prática Situada) e o controle 

e a compreensão conscientes (da Instrução Aberta) relacionados aos aspectos 

históricos, sociais, culturais, políticos, ideológicos do sistema de conhecimento 

e prática social. Aqui, crucialmente, o professor deve ajudar os alunos a 

desnaturalizar e tornar estranho novamente o que aprenderam e dominaram. Por 

exemplo, a afirmação de que “o DNA se replica” dentro da Biologia é “óbvia” e 

“verdadeira”. Apresentada em outro discurso torna-se menos natural e menos 

verdadeira, por exemplo: Coloque um pouco de DNA em um copo de água sobre 

uma mesa, certamente o DNA não se replicará, apenas ficará lá. Organismos 

replicam-se usando o DNA como um código, mas o código é posto em efeito por 

uma série de elementos envolvendo proteínas. Essas diferentes perspectivas de 

análise tornam-se visíveis apenas quando reformuladas, quando retiramos a 

frase do seu discurso "familiar" e a colocamos em um contexto mais amplo. Aqui, 

o contexto mais amplo são processos reais e práticas materiais, e não apenas 

declarações gerais o exemplo do DNA é de Lewontin (APUD GNL, 1996, p. 24). 

A Prática Transformada (Transformed Practice) significa dizer que alunos e 

professores precisam desenvolver maneiras pelas quais os aprendizes possam 

demonstrar como projetar e realizar, de maneira reflexiva, novas práticas 

inseridas em seus próprios objetivos e valores. Eles devem ser capazes de 

mostrar que podem implementar entendimentos adquiridos através da Instrução 

Aberta e do Enquadramento Crítico em práticas que os ajude simultaneamente 

a aplicar e revisar o que aprenderam. 

Em síntese, Cope e Kalantzis (2000, p. 35, tradução nossa) explicitam:  

Prática Situada: imersão na experiência e na utilização de discursos 
disponíveis, incluindo os da vida dos alunos, e simulações das relações 
a serem encontradas nos locais de trabalho e em espaços públicos. 

Instrução Aberta: compreensão sistemática, analítica e consciente. No 
caso das Multiliteracies, isso requer a introdução de metalinguagens 
explícitas, que descrevem e interpretam os elementos de design de 
diferentes modos e significado. 

Enquadramento Crítico: interpretação do contexto social e cultural de 
projetos particulares de significado. Isso envolve os alunos se 
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afastando do que estão estudando, e vendo-os criticamente em relação 
ao seu contexto. 

Prática Transformada: Transferência na prática de construção de 
significado, que coloca o significado transformado para funcionar em 
outros contextos ou locais culturais.  

 

As reflexões propostas pelo Grupo Nova Londres repercutiram, e em países 

como Austrália, África do Sul, Malásia e Grécia, pesquisadores e professores 

procuraram aplicar as teorias dos Multiletramentos.  

Os autores Cope e Kalantzis publicaram em 2005, o livro “Learning by Design 

Project Group”, e, em 2009, o artigo “Multiliteracies: New Literacies, New Learning”, 

nos quais atualizam as Orientações Pedagógicas propostas pelo GNL, 

aproximadamente uma década depois, motivados pela pergunta “O que estamos 

fazendo de diferente no ensino da alfabetização ao longo dos últimos dez anos? 

” (COPE; KALANTZIS, 2009, p. 10). Eles criticaram o movimento de Educação 

chamado “De volta ao básico” feito por ativistas conservadores que incentivam 

a imposição de testes padronizados em que a escola se compromete, mais uma 

vez, ao processo de peneiração e ordenação social contra uma medida 

supostamente universal de habilidades básicas e conhecimentos. Reafirmaram 

que o Multiletramento é um processo de transformação ativa, e que uma 

pedagogia baseada neste reconhecimento tem mais probabilidade de abrir 

caminhos para um mundo de mudança e diversidade. 

Os pilares iniciais da Pedagogia do Multiletramento foram traduzidos para “atos 

pedagógicos” ou "processos de conhecimento" e são eles: “Experiencing”, 

“Conceptualising”, “Analysing” e “Applying” em correspondência às quatro 

primeiras dimensões:  

• Vivenciando/ Experiencing (antes Prática Situada): "Vivenciando o Conhecido" 

envolve ou reflete o conhecimento nas nossas próprias experiências, interesses, 

perspectivas, formas familiares de expressão e os modos de representação do 

mundo em seu próprio entendimento. E "Vivenciar o novo” implica em observar 

ou ler o desconhecido, a imersão em novas situações e textos, ler novos textos 

ou coletar novos dados. 
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• Conceituando/ Conceptualising (antes Instrução Aberta): “Conceituação pela 

Nomeação” envolve ou traz distinções de similaridade e diferença, categorização 

e nomeação. “Conceituação com Teoria” significa fazer generalizações e colocar 

os termos-chave juntos em esquemas interpretativos. Os alunos constroem 

modelos mentais, estruturas abstratas e esquemas disciplinares transferíveis. 

• Analisando/ Analysing (antes Enquadramento Crítico): Analisar envolve dois 

tipos de processos de conhecimento. “Analisar funcionalmente" inclui processos 

de raciocínio, tirando conclusões inferenciais e dedutivas, estabelecendo 

relações funcionais como: entre causa e efeito, análise de conexões lógicas e 

textuais. E “Analisar criticamente” envolve a avaliação de suas próprias 

perspectivas, interesses e motivações. Nestes processos de conhecimento, os 

alunos interrogam os interesses por trás de um significado ou uma ação, e os 

seus próprios processos de pensamento. 

• Aplicando/ Applying (Prática Transformada): “Aplicar apropriadamente” implica 

o uso de conhecimento e entendimentos para a diversidade complexa das 

situações do mundo real e testar sua validade. Por esses meios, os alunos fazem 

algo de maneira previsível e esperada em uma situação de "mundo real" ou uma 

situação que simula o "mundo real". E “Aplicar criativamente” envolve fazer uma 

intervenção no mundo, que seja realmente inovadora e criativa e que venha para 

suportar os interesses, experiências e aspirações do aluno.  

QUADRO 1 - Orientações pedagógicas 

Orientações Pedagógicas – Formulação de 1996 Processos de Conhecimento – Reformulação de 

2006 

Prática Situada Vivenciando   

(o Conhecido / o Novo) 

Instrução Explícita Conceituando  

(por Nomeação / com Teoria) 

Enquadramento Crítico Analisando  

(Funcionalmente / Criticamente) 

Prática Transformada Aplicando  

(Apropriadamente / Criativamente) 

(Baseado no extrato original. COPE; KALANTZIS, 2009, p. 20) 

 

Embora reconheça a proposta didática do Multiletramentos como de grande e 

imediato interesse, por ser condizente com os princípios da pluralidade cultural 
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e da diversidade de linguagens, Rojo avalia que a atualização das dimensões 

pedagógicas representa um retrocesso:  

Infelizmente, mais recentemente, em confronto com o forte movimento 
reacionário atuante nos Estados unidos e na Comunidade Europeia, 
denominado ‘Back to basics’, os autores julgaram necessário 
retroceder em suas propostas e substituíram [os] quatros gestos 
didáticos pelos já tradicionais ‘experimentar, conceitualizar, analisar e 
aplicar’. (2012, p. 30) 

Todavia a autora acredita que no cenário brasileiro é perfeitamente possível, e 

mais do que isso, é desejável a adoção de didáticas dos Multiletramentos. E 

salienta que o desafio maior está em como implementar propostas dessa 

natureza. 

O movimento de desdobramento dos Multiletramentos projeta o método Learning 

by Design ou Aprendizagem por Design, que é concebido utilizando os quatro 

“Processos de Conhecimento” ou PC, já descritos anteriormente.  Os PC são 

tipos de atividade, ou estratégias de transição para o saber. E a premissa, é de 

que os professores se tornem designers ao indicar o PC subjacente a cada 

atividade durante o planejamento, levando-os a pensar explicitamente sobre o 

intervalo e a sequência mais apropriada de conteúdo para os alunos. E quanto 

aos aprendizes, quando os PC são explicitamente nomeados, eles desenvolvem 

consciência dos diferentes tipos de conhecimento e assumem maior controle 

sobre o seu aprendizado.  
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FIGURA 1 - Knowledge Process ou Processos de Conhecimento 

 

Fonte: http://newlearningonline.com/learning-by-design/pedagogy, 2021.  

O diagrama acima apresenta a disposição dos PC no âmbito da Aprendizagem 

por Design. De acordo com os autores, “o que começou como uma pedagogia 

de Multiletramentos - ampliando ou complementando o ensino e o aprendizado 

da alfabetização - tornou-se uma agenda pedagógica mais ampla”. (COPE; 

KALANTZIS, 2015, p. 16). Na perspectiva dos Multiletramentos, este diagrama 

orienta a organização do conteúdo a ser trabalhado na escola. Uma observação 

feita pelos proponentes do método é que a mudança dos processos do círculo 

interno para o externo é relativamente direta; a mudança entre os quadrantes é 

mais desafiadora. Os autores avaliam que a força da Aprendizagem por Design 

não é o que está em cada quadrante, mas as transições entre os quadrantes - e 

é isso que as pedagogias anteriores negligenciaram. 

Para Cope e Kalantzis (2015, p.32, tradução nossa): 

O aprendizado é consequência de uma série de ações do 
conhecimento, usando meios multimodais para externalizar nosso 
pensamento. Contamos com as próteses cognitivas da escrita, 
computadores, diagramas, gravações de imagens e sons e coisas do 
gênero. A aprendizagem consiste em maneiras de agir em e com esses 
meios. Por esses meios, nossos modos de pensar se desenvolvem.  

http://newlearningonline.com/learning-by-design/pedagogy
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As produções, na perspectiva de Multiletramentos, devem abranger atividades 

de leitura crítica, análise e produção de textos multissemióticos com enfoque 

multicultural. 

Na perspectiva de Rojo (2009), neste contexto contemporâneo não basta mais 

a leitura do texto verbal escrito, é preciso relacioná-lo com um conjunto de signos 

de outras modalidades de linguagem (imagem estática, imagem em movimento, 

música, fala) que o cercam, intercalam ou impregnam. Esses textos 

multissemióticos extrapolam os limites dos ambientes digitais e invadem os 

impressos (jornais, revistas, livros didáticos). São estas as características dos 

novos letramentos que estamos vivenciando. 

Essas características impõem um novo modo de conceber a autoria e a recepção 

dos enunciados. Ou seja, o processo de produção textual não é mais 

exclusivamente linguístico, integra imagem, som, movimento, bem como não se 

vivencia uma produção estritamente individual ou de mão única (aluno-

professor), mas colaborativa com a participação de mais sujeitos que contribuem 

para a produção e re-textualização.  

Um outro ponto importante tratado no âmbito dos Multiletramentos é o papel do 

estudante diante do conhecimento. A necessidade do protagonismo do sujeito 

sobre o seu processo de aprendizagem é a perspectiva de muitos estudiosos em 

Educação, com destaque em Paulo Freire (1997; 2001; 2008), como precursor 

da ideia de defender uma postura de autonomia e criticidade do sujeito sobre o 

seu processo de conhecer o mundo, como podemos constatar no extrato a 

seguir: 

[...] a toda compreensão de algo corresponde, cedo ou tarde, uma 
ação. (...) a natureza da ação corresponde à natureza da 
compreensão. Se a compreensão é crítica, ou preponderantemente 
crítica, a ação também o será. Se é mágica a compreensão, mágica 
será a ação. (FREIRE, 2008, p. 106). 

 

Com efeito, a perspectiva de um processo de aprendizagem pode definir seus 

resultados. As bases e princípios da escolha metodológica do processo de 

aprendizagem tendem a ser visíveis nas consequências do aprendizado. Para 

tanto, deve-se almejar o ideal de uma educação que estimule o pensamento 
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crítico, complexo e que promova o protagonismo do estudante. Parece-nos 

adequado que o Multiletramento se apresente como um processo que possui 

estas características e abertura para os novos modos de acesso e produção de 

conhecimento.  

Autores como Lankshear e Knobel (2007) alertam que o acesso às tecnologias 

digitais é insuficiente para determinar a qualidade das interações e dos 

processos de aprendizagem. Para esses autores os novos letramentos, ou 

letramentos digitais, compreendem a técnica que avança em possibilidades cada 

vez maiores representada pelo digital e pelo ethos (sentido ou sistema de 

valores) que representa uma nova mentalidade, uma nova postura.  

Nós pensamos que o que é fundamental para as novas alfabetizações 
não é o fato de que agora podemos "pesquisar informações on-line" ou 
escrever ensaios usando um processador de texto em vez de uma 
caneta ou máquina de escrever, ou mesmo que possamos misturar 
música com software sofisticado que funciona em computadores 
comuns, mas sim que eles mobilizam tipos de valores e prioridades e 
sensibilidades muito diferentes do que as alfabetizações que 
conhecemos. (LANKSHEAR; KNOBEL, 2007, p. 7, tradução nossa). 

 

Ainda justificando sua posição, os autores enfatizam que podemos ter nas 

avançadas tecnologias os instrumentos para reforçar as velhas práticas 

contrárias ao que se pretende atualmente. Ademais, se uma alfabetização não 

tiver o que chamam de novo ethos (sentido) não deve ser considerada uma nova 

alfabetização, mesmo que tenha novos recursos técnicos, pois:  

Quanto mais uma prática de letramento privilegia a participação sobre 
a publicação, o conhecimento especializado distribuído sobre o 
conhecimento centralizado, a inteligência coletiva sobre a inteligência 
individual possessiva, a colaboração sobre a autoria individualizada, a 
dispersão da informação sobre a sua escassez, o compartilhamento 
sobre a propriedade, a experimentação sobre a normalização, a 
inovação e a revolução sobre a estabilidade e a fixidez, o 
relacionamento sobre a emissão da informação mais se pode 
considerá-la  como um “ novo” letramento.  (LANKSHEAR; KNOBEL, 
2007, p. 21). 

Acreditamos que os Multiletramentos e a prática do Learning by Design com suas 

proposições de leitura, compreensão e produção, em diversos formatos e 

mídias, que contemplam a diversidade, promovem a expansão do repertório dos 

sujeitos aprendizes e demandam uma postura crítica e ativa do sujeito seja o 

referencial teórico apropriado ao cenário de constantes mudanças nos modos de 

produção e difusão das informações em que as crianças estão imersas. E, 
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portanto, o embasamento para a inclusão da linguagem de programação na 

escola.  

Este contexto de novas ou diferentes formas de letramento, a partir das 

tecnologias digitais, é um terreno fértil para investigações e reflexões sobre as 

crianças que utilizam o computador, não apenas como usuárias de sites de 

busca, redes sociais, jogos online ou digital, mas como partícipes ativas e 

interventoras que vivenciam seu processo de Multiletramentos.  

Distante de ser determinante, mas possível de ser verificada nas situações em 

que crianças e jovens utilizam dispositivos móveis, eles podem construir jogos, 

animações, fazer outras incursões ao manipular a linguagem de programação e, 

com isso, aprendem e adquirem diferentes habilidades necessárias à projeção e 

a implementação autoral no digital. Essas habilidades podem ser potencializadas 

ou expressas nesse processo, pois pertencem ao escopo das características dos 

Multiletramentos.  

Assim, de novas formas de interpretação e de produção do/no mundo, é 

importante direcionar o olhar para a escola e localizar o que está sendo feito para 

dialogar com essas mudanças, quais os referenciais de Educação e prática que 

estão sendo oferecidos para dar suporte e provocar a comunidade escolar para 

avançar nos processos de aprendizagem e formação de sujeitos/ cidadãos.  

 

2.2 Multiletramentos e a BNCC 

As mudanças na sociedade e nas formas de comunicação e educação apontam 

novos caminhos para a transmissão e construção de conhecimentos. E como a 

escola e o currículo estão contemplando essas mudanças? Buscando respostas 

e referências no mais recente documento oficial do Ministério da Educação, a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 12, que é um documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

 
12 A BNCC está em conformidade com o Plano Nacional de Educação (PNE), com a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN) e com a Constituição Federal de 1988. 
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modalidades da Educação Básica, de modo que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagens e desenvolvimento, em conformidade com o que 

preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). (BNCC, 2017, p. 7). 

A BNCC é a referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas 

e das redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das 

propostas pedagógicas das instituições escolares. Diante da análise desse 

referencial podemos mensurar, pela presença ou ausência dos temas, o quanto 

as mudanças e tendências da sociedade estão sendo contempladas para a 

discussão no espaço da escola. 

Compreendemos que de acordo com o processo de construção da Base, a partir 

de consultas públicas, considerando as necessidades, interesses e pluralidade 

da educação brasileira e, tomando conhecimento das posições e contribuições 

de diversas entidades e da sociedade civil, possíveis ajustes e adequações, 

devem ter sido feitos até a sua versão final em 22 de dezembro de 2017, e, 

portanto, buscamos por palavras-chave que indicassem a inclusão de 

características do Multiletramento e da Linguagem de Programação, objeto 

desta pesquisa. 

 Diante das duas premissas do Multiletramento, a multiplicidade cultural e a 

multiplicidade semiótica, elencamos os termos referentes à diversidade de 

modos e significados com os quais se apresentam as informações no âmbito das 

tecnologias digitais. Os termos usados estão listados no quadro abaixo com o 

número de ocorrência total, considerando as palavras no singular e no plural, e 

ao lado uma citação do termo dentro do documento da BNCC. 

QUADRO 2 - Quadro BNCC 

Termo e total de ocorrências (grafadas no 
singular e no plural) 

Exemplo de citação do termo na BNCC 

Multiletramento (11) Apropriar-se das linguagens da cultura 
digital, dos novos letramentos e dos 
multiletramentos para explorar e produzir 
conteúdo em diversas mídias, ampliando as 
possibilidades de acesso à ciência, à 
tecnologia, à cultura e ao trabalho; (p. 475) 

Linguagem de programação (2) (EM13MAT405) Utilizar conceitos iniciais de 
uma linguagem de programação na 
implementação de algoritmos escritos em 
linguagem corrente e/ou matemática. (p. 544) 
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Computação, computacional (4 + 11) Utilizar, propor e/ou implementar soluções 
(processos e produtos) envolvendo 
diferentes tecnologias, para identificar, 
analisar, modelar e solucionar problemas 
complexos em diversas áreas da vida 
cotidiana, explorando de forma efetiva o 
raciocínio lógico, o pensamento 
computacional, o espírito de investigação e a 
criatividade. (p. 475) 

Multissemióticos (59) (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais em textos multissemióticos. 
(p. 95) 

Multimidiáticos (15) (EF69LP36) Produzir, revisar e editar textos 
voltados para a divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de pesquisas, tais 
como artigos de divulgação científica, verbete 
de enciclopédia, infográfico, infográfico 
animado, podcast ou vlog científico, relato de 
experimento, relatório, relatório 
multimidiático de campo, dentre outros, 
considerando o contexto de produção e as 
regularidades dos gêneros em termos de 
suas construções composicionais e estilos. 
(p. 153) 

Multimodal (18) (EM13LP19) Apresentar-se por meio de 
textos multimodais diversos (perfis variados, 
gifs biográficos, biodata, currículo web, 
videocurrículo etc.) e de ferramentas digitais 
(ferramenta de gif, wiki, site etc.), para falar de 
si mesmo de formas variadas, considerando 
diferentes situações e objetivos. (p. 511) 

Meme (21) Compreender uma palestra é importante, 
assim como ser capaz de atribuir diferentes 
sentidos a um gif ou meme. Da mesma forma 
que fazer uma comunicação oral adequada e 
saber produzir gifs e memes significativos 
também podem sê-lo. (p. 69) 

Gifs (16) (EF69LP05) Inferir e justificar, em textos 
multissemióticos – tirinhas, charges, memes, 
gifs etc. –, o efeito de humor, ironia e/ou 
crítica pelo uso ambíguo de palavras, 
expressões ou imagens ambíguas, de clichês, 
de recursos iconográficos, de pontuação etc. 
(p. 141). 

 

É possível verificar a presença relativamente inalterado dos termos na BNCC, 

em um número que podemos inferir como “visível”, diante da quantidade de 

termos e abordagens que podem passar despercebidos frente ao volume de 

informação característico deste tipo de documento. É importante afirmar também 

que a busca se limitou a verificar a presença dos termos, não sendo gerada 

nenhuma análise aprofundada do uso do termo no contexto da escrita, sequer 



43 

se estava adequado às premissas teóricas de uso, por exemplo do termo 

Multiletramentos. O objetivo foi mensurar a presença de termos usados em atos 

de linguagem: interpretação, compreensão e produção de discurso, no cotidiano 

da escola e da sociedade, para assim, poder afirmar que a BNCC avança em 

relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no sentido de explicitar 

que o termo é referência para o uso (no caso dos Multiletramentos, por exemplo) 

ou mesmo conteúdo (no caso, da linguagem de programação) de determinado 

ano ou série. 

No que diz respeito, ao termo Linguagem de programação é possível verificar 

que é um conteúdo a ser abordado no ensino médio. De acordo com a citação 

no documento Base (EM13MAT405), utilizar conceitos iniciais de uma linguagem 

de programação na implementação de algoritmos escritos em linguagem 

corrente e/ou matemática. (BNCC, 2017, p. 544) 

Segundo o critério de descrição da BNCC, o código EM13MAT405, por exemplo, 

refere-se à quinta habilidade proposta na área de Matemática relacionada à 

competência específica 413, que pode ser desenvolvida em qualquer série do 

Ensino Médio, conforme definições curriculares. 

O que significa dizer que a linguagem de programação está sendo indicada para 

uso dos estudantes da Educação Básica no ensino brasileiro.  

Acreditamos que a linguagem de programação possa servir de base para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, por viabilizar o entendimento abstrato do 

código binário, o conhecimento de sequências de comandos precisos e 

ordenados (algoritmos), aplicação de resultados observáveis, noções de relação 

entre causa e efeito (o aluno ordena e a máquina executa), percepção da 

metalinguagem, compreensão de matemática complexa e, aquisição da lógica 

para domínio e fluência em outro idioma. 

Proposições como essas podem garantir aprendizagens para que jovens 

cidadãos atuem numa sociedade em constante transformação. E enfatizam a 

escola como espaço legítimo de formação para mudanças prósperas. 

 
13 As habilidades vinculadas a essa competência específica tratam da utilização das diferentes 
representações de um mesmo objeto matemático na resolução de problemas em vários 
contextos, como os socioambientais e da vida cotidiana, tendo em vista que elas têm um papel 
decisivo na aprendizagem dos estudantes. 
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“Certamente, grande parte das futuras profissões envolverá, direta ou 

indiretamente, computação e tecnologias digitais”. (BNCC, 2017, p. 473) 

A lógica da linguagem de programação é um estratagema para resolução de 

problemas dos mais simples aos mais complexos. A percepção de causa e efeito 

é uma habilidade motivada pelo ato de programar, pois permite que possamos 

localizar/visualizar/materializar exatamente o fator que gera a causa e o efeito 

de uma ação. É possível aprender a programar desde muito cedo, ainda quando 

o aluno se encontra nos primeiros estágios de desenvolvimento, explorando os 

potenciais da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e, identificará e 

resolverá os problemas de muitas outras formas. 

Os alunos, neste caso do Ensino Fundamental, ao programar, criam elementos 

para que possam ser protagonistas das suas próprias descobertas e de sua 

construção de conhecimentos. Esse protagonismo permite que as crianças e 

adolescentes trilhem caminhos mais críticos e criativos, para que possam 

desempenhar práticas nas esferas sociais e culturais. Apropriando-se de mais 

uma linguagem, fortalecendo e qualificando sua educação. 

Assim sendo, entendemos que o uso da linguagem de programação faz parte do 

escopo dos Multiletramentos, pois evidencia de forma prática as premissas desta 

concepção de aprendizagem, cujos aspectos multissemióticos e multicultural são 

contemplados.  

Os elementos que são estimulados, convocados e colocados em prontidão 

dentro do repertório do estudante para que sua produção seja implementada no 

computador faz com que o sujeito construa o conhecimento a partir do raciocínio 

lógico, da capacidade de ler e escrever, os/nos mais diferentes moldes que 

encapsulam a informação. E, por meio da conectividade favorecida e acesso a 

dados, cada vez mais as especificidades culturais passam a reverberar nos 

diálogos ao redor do mundo, e é materializado na escola, numa proposta que 

inclua as tecnologias digitais e a diversidade cultural como postulou o Grupo 

Nova Londres.  

A diversificação das formas de ensino e aprendizagem com as tecnologias 

digitais favorece a compreensão e a produção dos conteúdos escolares, criando 
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um ambiente onde possam significar e ressignificar a realidade na qual estão 

inseridos.  

No cenário da educação do século XXI, Rojo (2013, p. 8-9) afirma: 

As profissões da atualidade lidam com imagem, com som digitalizado, 
com programas de edição de fotos, ou seja, grande parte dos 
profissionais não opera mais, sem os textos multiletrados. Essa é a 
maneira de escrever do futuro, mas, para a juventude, esse já é o jeito 
como ela escreve e é desse jeito que ela vai viver e, inclusive trabalhar. 
Esse é um dos motivos pelos quais o conceito de multiletramentos tem 
toda a relevância para a escola. Do mesmo jeito que ela alfabetizava 
para ensinar a assinar o nome no começo do século XIX e que 
alfabetizava para ler pequenos textos e depois mais complexos ao longo 
do século XX, agora é preciso letrar para esses novos textos que se 
valem de várias linguagens.  

 

Consideramos pertinente reiterar que não se deve desvincular os novos recursos 

tecnológicos da área de Multiletramentos, pois na era digital os sujeitos estão 

cada vez mais familiarizados com as diversas formas e usos de tecnologias, com 

diferentes linguagens existentes e, com distintas realidades sociais e culturais 

mediadas pelas redes e pela comunicação em tempo real. Neste ínterim, as 

relações e interações entre aluno e professor podem e são capazes de criar 

novas perspectivas, estratégias, formas e táticas para ensinar, aprender e 

difundir informações. 

Os estudos e usos, em sala de aula, do ambiente interativo ou linguagem de 

programação Scratch, exploram uma interface gráfica amigável, composta de 

blocos coloridos, biblioteca de elementos diagramados e sonoros. Essa interface 

permite a criação de histórias, cenas, animações e jogos de forma lúdica e 

divertida. Espaço latente para o aluno aprender, de forma recreativa, acerca de 

orientação de objetos quando da exploração do modelo entre composição e 

interação de diversas unidades, ou seja, de diferentes objetos gráficos. 

Esta interação com a linguagem de programação permite ser adaptada às 

necessidades específicas, interesse individual ou coletivo dos alunos, 

desenvolvendo gosto e aprendizagem pela leitura, habilidades digitais e, 

resolução de problemas às práticas sociais, educacionais e culturais emergidas 

na sala de aula e agregadas aos conteúdos curriculares.    
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As perspectivas de um processo de ensino e aprendizagem na ótica dos 

Multiletramentos sempre estiveram nas pautas das políticas educacionais e, 

mais recentemente na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), quando 

enfatiza acerca das linguagens que podem ser desenvolvidas e/ou 

potencializadas junto aos alunos do Ensino Fundamental: 

Compreender as linguagens como construção humana [...]; conhecer 
e explorar diversas práticas de linguagem [...]; utilizar diferentes [...]; 
compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais... (BNCC, 2017, p. 67). 

Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social [...]; 
apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de 
interação [...]; Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e 
multissemióticos; compreender o fenômeno da variação linguística [...]; 
reconhecer o texto como lugar [...]; envolver-se em práticas de leitura 
literária [...]; mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, 
mídias e ferramentas digitais... (BNCC, 2017, p. 87). 

 

Este novo documento analisado e amplamente debatido por Macedo (2014; 

2015); Barreiras (2017), entre muitos outros pesquisadores e autores, poderia 

oportunizar aos alunos da Educação Básica muitas possibilidades de ampliação 

à exploração e redimensionamento do Multiletramento, em especial com uso 

potencial das tecnologias digitais. 

Para Macedo (2015, p. 896) esse “entendimento é efeito de um discurso político 

particular, no qual a igualdade se alicerça numa semelhança abstrata capaz de 

garanti-la”. Assim, nos deparamos com limitações a partir das políticas e 

normatizações que tratam e apontam as competências e habilidades dos sujeitos 

escolares, em especial ao se relacionar com as possibilidades da linguagem de 

programação, objeto deste estudo, e potencial ao desenvolvimento das 

competências dos alunos partícipes dessa pesquisa, em especial o texto 

apontado nas páginas 57 a 452 quando trata da Etapa do Ensino Fundamental. 

Essa Base Nacional Comum Curricular vem garantir os direitos de aprendizagem 

de todos os alunos e assegurar-lhes os “princípios éticos, políticos e estéticos 

que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva” (BRASIL, BNCC, 2017, p. 07), não podemos deixar de 

pontuar alguns elementos motivadores de análise deste documento. 
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Nesse sentido, a BNCC explora o conceito de competência, já obsoleto, 

assinalado na LDB/96, em destaque neste estudo o Ensino Fundamental, 

através de seu Artigo 32, quando legisla: 

I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II - A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 
da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade; 
III - O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 
vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 
atitudes e valores; 
IV - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a 
vida social. (BRASIL, LBD, 1996). 

 

Se a BNCC, como normatização, atender e desempenhar o que promete quando 

aponta sobre a igualdade educacional e respeito às singularidades dos alunos, 

podemos acreditar na afirmação do texto de que “Essa igualdade deve valer 

também para as oportunidades de ingresso e permanência em uma escola de 

Educação Básica, sem o que o direito de aprender não se concretiza”. (BRASIL, 

BNCC, 2017, p. 15).  

O direito de aprender está garantido na Constituição Federal de 1988 no “Art. 

205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. E deverá assegurar, no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos, os seguintes princípios apontados no Artigo 206: “I - 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade 

de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III - 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (..); IV - gratuidade do ensino 

público em estabelecimentos oficiais”. (BRASIL, CF, 1988) 

Estes princípios poderiam ser atendidos se, nas escolas, pudessem ser 

explorados o que indica a BNCC quando discorre sobre a responsabilidade das 

Secretarias de Educação acerca do currículo, das práticas pedagógicas, do 

planejamento anual, dos eventos escolares e do foco na equidade e nas 

necessidades específicas de aluno. Nesse sentido, se houvesse de fato o 

compromisso das instâncias responsáveis, poderíamos ter a garantia de que os 

alunos e professores explorariam os Multiletramentos para que os princípios da 
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CF/88 fossem atendidos e assegurados, aos sujeitos escolares, o 

desenvolvimento de competências e habilidades para o mundo da vida, do 

trabalho e da cidadania. 

Compreendemos nostálgica ou revolucionariamente que o caminho é acreditar 

no sujeito e na escola. São os pontos de partida, são as saídas. É de lá que 

estamos falando, e é para lá que nossos esforços, no coletivo da Educação, 

devem estar direcionados. 

Dentro e fora do espaço da escola, observa-se um movimento que chega ao 

acesso das crianças e jovens, em seu processo de Multiletramento: a linguagem 

de programação, definida como um conjunto de códigos que permite ordenar 

ações ao computador (ou outros dispositivos eletrônicos). Entendemos ser 

pertinente a reflexão e a investigação sobre a inclusão da linguagem de 

programação na escola.  
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3 A LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO NA ESCOLA 

 

3.1 Do Logo ao Scratch 

 

Diante do movimento Maker, que é o nome dado ao fenômeno no qual criadores 

de pequena escala fabricam e comercializam produtos industriais através 

de ferramentas digitais fáceis de usar e serviços de montagem on-line, cresce o 

incentivo à produção prática e manual por parte de pessoas comuns, não 

especialistas, fazendo-as criar, consertar e modificar objetos, desenvolvendo 

projetos com suas próprias mãos. Essa forma de pensar estimula que o sujeito 

possa criar, consertar, montar, recriar e atuar tanto no ambiente físico quanto no 

digital.  

De acordo com Anderson (2012, p. 23), a definição para maker, 

é ampla e abrange grande diversidade de atividades, desde artesanato 
clássico até eletrônica avançada, muitas das quais estão por aí há 
séculos. [...] Primeiro, usam ferramentas digitais, projetando em 
computador e produzindo cada vez mais em máquinas de fabricação 
pessoais. Segundo, como pertencem à geração Web, compartilham 
instintivamente suas criações on-line. Apenas pelo fato de incluírem no 
processo a cultura e a colaboração pela Web, os Makers conjugam 
esforços para construir coisas em escala nunca vista antes em termos 
de “Faça você mesmo”.   

 

Esse estímulo e característica de produção, também está presente quando a 

expressão “Coding” é usada para designar o ato de programar computadores e 

dispositivos móveis, oferecendo ao usuário comum (não profissional) a 

possibilidade de criar seus próprios programas, jogos e aplicativos. Essas ações 

aliadas aos progressivos ambientes da Web (2.0; 3.0; 4.0)14, que permitem maior 

conexão, interatividade, autoria de conteúdo pelos próprios internautas, ampliam 

o protagonismo dos usuários de tecnologias.  

Acreditamos que um conjunto de variáveis convergirem para o surgimento desta 

tendência: o crescente e contínuo avanço tecnológico; o aumento de acesso às 

 
14  A web 2.0 foi a mais impactante por possibilitar a participação dos usuários na rede, no 
entanto, o desenvolvimento contínuo da tecnologia caracterizou a Internet como Web 3.0, tendo 
como contexto a websemântica e o uso dos linked data; Web 4.0 com presença, dentre outras 
tecnologias, da Inteligência Artificial (IA) e já se discute a caracterização da Web 5.0 prevendo a 
interação homem/máquina, seguindo o modelo de avatares. (COELHO; SILVA, 2016, p. 6) 
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tecnologias digitais; a produção de mídias conectando cada vez mais pessoas e 

possibilitando visibilidade às suas ações e a contínua tentativa de criar a cultura 

da participação (SHIRKY, 2011) de “fazer a partir dos recursos digitais”. 

Nessa interseção de pontos, acontece o retorno ao ensino de programação para 

crianças. Kafai e Burke (2014) chamam atenção sobre o fato de que, inicialmente 

a retomada da programação de computadores, pelos mais jovens, estava sendo 

impulsionada pelo movimento DIY (do it yourself) – faça-o você mesmo, 

característica da cultura digital jovem não por educadores ou por cientistas da 

computação.  

O fato é que muitos iniciativas e esforços estão sendo direcionados à 

propagação do que foi denominado de Pensamento Computacional (PC) e, 

agora encontramos engajados, também, educadores e sistemas educacionais 

em muitos países, tais como Portugal, Inglaterra e Estados Unidos. 

O termo cunhado pela primeira vez por Papert (1980, p. 182) em seu livro 

“Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas”15 (“Logo: computadores 

e educação”), não foi explorado até 1996, com a publicação do seu artigo 

intitulado “An exploration in the space of mathematics educations”16, no qual ele 

explana sobre o pensamento matemático e afirma que o objetivo “é usar o 

pensamento computacional para forjar ideias que são pelo menos tão 

"explicativas" quanto as construções euclidianas, porém mais acessíveis e mais 

poderosas”. (PAPERT, 1996, p. 14). 

Mas de fato, o termo foi popularizado em 2006 por Jeanette Wing e revisitado 

pela mesma autora em 2011, onde ela traz as definições sobre a contribuição do 

pensamento computacional para atividades humanas.  

Wing (2006) afirma que o pensamento computacional compõe formas “de 

conceber sistemas, resolver problemas e entender os comportamentos humanos 

que destaque as contribuições da ciência da computação”. E numa revisão ao 

conceito em 2011, afirma que o pensamento computacional é aquele envolvido 

 
15 Traduzido para o Brasil em 1985, com o título “Logo: computadores e educação”.  
16International Journal of Computers for Mathematical Learning, Vol. 1, No. 1, pp. 95-123, in 1996. 
Disponível em: 
http://www.papert.org/articles/AnExplorationintheSpaceofMathematicsEducations. 
html. Acesso em: jan. 2019. 
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na formulação de problemas e suas soluções, de modo que as soluções são 

representadas de uma forma que pode ser, efetivamente, realizada por um 

agente de processamento de informação. (WING, 2011). 

Em uma linha mais colaborativa e social, os autores Kafai e Burke (2013, p. 63) 

propagam o conceito de participação computacional, como “habilidade de 

resolver problemas com outros, desenhar sistemas para e com outros, e usar 

conceitos, práticas e perspectivas de ciência da computação para entender a 

natureza cultural e social do comportamento humano”.  

Diante dessa perspectiva, à contribuição do pensamento ou participação 

computacional para “todos”, e ao arcabouço intelectual humano, contribuindo 

para o repertório do sujeito, acreditamos que sua inclusão no processo de 

formação escolar tem beneficios e aprendizagens significativas aos aluno e 

professores. Essa atitude, hoje, remonta às primeiras iniciativas para adotar a 

programação de computadores nas escolas, como potencial à criatividade e 

Multiletramento para crianças em idade escolar.  

Papert (1980) argumentava que, ao programar computadores, as crianças 

poderiam aprender sobre matemática e outros tópicos como a cibernética e a 

ciência, demonstrando através do projeto Headlight17, que compreendeu o 

período do final dos anos 80 e início dos anos 90 e, em junho de 1990, 

apresentava o maior laboratório de computação dentro da Boston's Hennigan 

School. Experiência ousada e patrocinada pelo laboratório de pesquisa de Mídia, 

o Media Lab, do Massachusetts Institute of Technology - MIT, o projeto 

inaugurava uma outra perspectiva de uso do computador, o qual não era apenas 

uma máquina para fornecer e acessar informações, mas um instrumento que 

possibilitava a criança criar seu programa. Essa possibilidade com o auxílio do 

Media Lab, permitiu explorar e aplicar uma linguagem de programação 

direcionada a jovens programadores. 

 

3.1 A linguagem de programação LOGO 

 

 
17 Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=Asos2_Y3UZc. Acesso: 10 jun. 2019. 
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A evolução dos Computadores Pessoais (PC´s) foi intensamente modernizada, 

pois na década de 60 os computadores custavam centenas de milhares de 

dólares e eram do tamanho de uma sala inteira, com tela monocromática.  

O LOGO foi inicialmente desenvolvido por Wally Feurzeig e seu grupo de 

pesquisa, que contratou Seymour Papert como consultor. Levando adiante o 

projeto, Papert introduziu o software de linguagem LOGO, onde os 

computadores poderiam ser programados por crianças e jovens, o que era uma 

ideia inédita na época. 

A arquitetura do Projeto Headlight, dispunha os computadores em círculos em 

um grande espaço perto das salas de aula. E uma vez por dia, os alunos 

programavam histórias, criavam desenhos explicativos e jogos. A aprendizagem 

do código de computadores não era mais para os experts em computação. 

Quando Papert introduziu o LOGO como uma ferramenta para tornar a 

programação mais intuitiva e sociável para as crianças, impulsionou uma 

indústria de linguagens que aproximaria mais o usuário do computador e pela 

primeira vez demonstrava que para programar bastaria noções de matemática 

básica e o desenvolvimento de habilidades de raciocínio lógico para qualquer 

idade. 

FIGURA 2 - LOGO 

 

Fonte: http://blog.core-ed.org/files/2014/08/logo_turtle-21.png, acesso em 2019. 

 

No final dos anos 60 e início dos anos 70, a maioria dos jovens programadores 

dos Estados Unidos da América estava escrevendo textos de programas e 
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manipulando matrizes de números ou símbolos. Mas em Logo, escreviam 

programas movendo um objeto gráfico na tela, chamado "tartaruga". Programar 

no LOGO significava programar a tartaruga, objeto gráfico que respondia ao 

código de computadores, para que realizasse movimentos a partir de comandos 

simples, mas lógicos e conceituais.  

Por exemplo, um programador deu ordens à tartaruga para "avançar 10 passos 

e depois virar 90 graus para a direita", que em LOGO seria "PARAFRENTE 10 

PARADIREITA 90" ou “ PF 10 PD 90”, e em seguida, o programador tinha um 

feedback visual imediato, percebendo a tartaruga mover-se na tela, o que 

significava sucesso (ou não) das etapas de programação. 

Neste contexto de programação do LOGO, Valente (1999, p. 93) ao analisar a 

atividade de programar o computador, afirma que essa ação “permite identificar 

o que acontece em termos do ciclo descrição-execução-reflexão-depuração-

descrição, e que o aluno realiza e são de extrema importância na aquisição de 

novos conhecimentos”. O autor descreve cada etapa do processo de 

programação:  

– Descrição da resolução do problema em termos da linguagem de 

programação, significa utilizar toda a estrutura de conhecimento para 

representar e explicitar os passos da resolução do problema em termos da 

linguagem de programação.  

– Execução dessa descrição pelo computador, a qual fornece um feedback fiel 

e imediato. O resultado obtido é fruto somente do que foi programado na 

máquina.   

– Reflexão sobre o que foi produzido pelo computador, função que pode produzir 

diversos níveis de abstração, os quais provocarão alterações na estrutura mental 

do aluno, desde identificar que o que foi produzido não era o planejado, até um 

nível cognitivo mais elevado ou a reorganização desse conhecimento em termos 

de conhecimento prévio, pensar sobre as razões que levaram à descrição 

fornecida e produzir um determinado resultado e não outro planejado 

inicialmente. 
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– Depuração dos conhecimentos por intermédio da busca de novas informações 

ou do pensar, permite ao programador buscar informações sobre conceitos de 

uma determinada área (conceito de álgebra, por exemplo), alguma convenção 

da linguagem de programação, computação ou estratégia (ele não sabe como 

usar técnicas de resolução de problemas ou aplicar conteúdo adquirido). Essa 

informação passa a ser assimilada pela estrutura mental e utilizada no programa 

para modificar a descrição anteriormente definida. Nesse momento repete-se o 

ciclo descrição-execução-reflexão-depuração-descrição.  

É possível perceber no processo de exploração de uma linguagem de 

programação, com objetivo de resolver um determinado problema, requer a 

compreensão de um problema; raciocinar logicamente sobre o problema; 

prospectar uma resolução e, em seguida, no fluxo do pensamento, planejar quais 

linhas de comando devem ser usadas para alcançar o objetivo. Portanto, existe 

uma seleção, um filtro, que pressupõe o conhecimento sobre a linguagem de 

programação usada para solução do desafio. 

Em contraste com o Basic, Pascal e outras linguagens de programação 

desenvolvidas nas mesmas décadas, o LOGO tinha a promessa de 

aprendizagem para além da programação, que desde sua concepção já era 

acessível ao público infanto-juvenil e com o programa as crianças podiam 

construir gráficos, frações e expressar de forma lúdica, conceitos de matemática 

e física. Essas singularidades tornaram o LOGO diferente de qualquer outra 

linguagem de programação, considerada precursora do Scratch, com 

adequações à realidade do seculo XXI. 

 

3.2 Linguagem de programação e comunidade SCRATCH 

 

Hoje, diferentemente, da década de 60, os computadores são máquinas muito 

complexas e sofisticadas, podendo processar milhares de dados por segundo, 

sendo muito confiáveis, versáteis e produtivas. O poder das máquinas nos 

permite assistir a filmes, jogar e nos comunicarmos com amigos e familiares, 

bem como, ajudar na aprendizagem e auxiliar nas mais diversas tarefas do dia-

a-dia.  
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O nome, Scratch, surgiu das práticas populares entre DJs de produzir e remixar 

músicas (KAFAI; BURKE, 2014), sendo que uma das grandes características 

desta linguagem de programação é a possibilidade de remixar e reusar 

programações feitas por outras pessoas.  

 

FIGURA 3 - Ficha técnica do Scratch no Wikipedia. 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Scratch, acesso em 2021. 

 

FIGURA 4 - Scratch na versão atual 3.0 

 
Fonte: https://scratch.mit.edu/download, acesso em 2019. 

 

A linguagem Scratch foi anunciada em 2007 pelo Centro de Pesquisa Lifelong 

Kindergarten no Media Lab do MIT18, como uma linguagem visual, de acesso 

gratuito e que permite o desenvolvimento de animações, criação de jogos 

 
18 Instituto de Tecnologia de Massachusetts (em inglês, Massachusetts Institute of Technology, 
MIT), centro universitário de destaque mundial em ciência, engenharia e tecnologia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Scratch
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digitais, histórias interativas, programação de robôs e acesso a uma comunidade 

densa de programadores, educadores e interessados, a qual é baseada no 

conceito de drag-and-drop (arrastar e largar). 

No site do Scratch19 existe uma explicação para o ambiente, com indicações 

para pais e professores: 

O Scratch é uma linguagem de programação e uma comunidade em 

linha nas quais as crianças podem programar e partilhar multimédia 

interactiva, tal como estórias, jogos e animações, com pessoas de todo 

o mundo. À medida que criam com o Scratch, as crianças aprendem a 

pensar de forma criativa, a trabalhar de forma colaborativa e a pensar 

de forma sistemática. O Scratch é concebido e mantido pelo grupo 

Lifelong Kindergarten do MIT Media Lab. (MIT, SCRATCH PARA OS 

PAIS, 2019). 

Os seus alunos podem usar o Scratch para programar as suas próprias 

estórias, animações e jogos interactivos. Durante esse processo, eles 

aprendem a pensar de forma criativa, a raciocinar sistematicamente e 

a trabalhar colaborativamente — competências essenciais para todos 

na sociedade de hoje. Os educadores estão a integrar o Scratch em 

muitas diferentes disciplinas e classes etárias. (MIT, SCRATCH PARA 

EDUCADORES, 2019). 

Não há pré-requisitos técnicos para programá-lo e pode ser usado off-line, pois 

o objetivo do software é possibilitar a participação dos sujeitos no conhecimento 

acerca da programação acessível e independente. O idealizador do Scratch, 

Michel Resnick (2013, p. 1), afirma: 

Além de aprender noções matemáticas e computacionais (tais como 

variáveis e condições), eles também estão aprendendo estratégias 

para a solução de problemas, elaboração de projetos e formas de 

comunicar ideias. Essas habilidades úteis não apenas para cientistas 

da computação, mas para todos, independentemente da idade, 

interesses ou ocupação.  

Ele faz referência aos programadores ou utilizadores da plataforma de 

programação, afirmando que “os Scratchers podem escrever na mídia digital – e 

são, portanto, preparados para se tornarem participantes plenos na sociedade 

digital de hoje”. Essa linguagem apresenta uma interface visual que permite 

clicar e arrastar comandos (ou ações), possibilitando aos programadores jovens, 

 
19 https://scratch.mit.edu/parents/ e https://scratch.mit.edu/educators/  
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"escrever programas" ao colocar comandos encadeados, formando blocos20 e 

empilhá-los em grandes estruturas. Acreditamos que esse formato possui 

analogia ao modo de brincar com peças e blocos do brinquedo LEGO21, que 

possuem uma diversidade de peças coloridas, com formatos e encaixes 

específicos, mas que permite uma enorme quantidade de combinações entre 

elas. Um comando pode não “encaixar” na sequência do outro por ser 

logicamente inadequado para que o programa execute uma ação, por exemplo.  

O ambiente Scratch é usado em mais de 150 países e está disponível em mais 

de 40 idiomas, ele foi concebido, especialmente, para a faixa etária de 8 até 16 

anos de idade, mas é usado por pessoas de todas as idades22.  

Resnick e Silverman (2005, p. 2) delinearam três princípios essenciais, que os 

designers precisam estar conscientes quando projetam os kits de construção 

computacionais para o Scratch e seus derivados. Empregando a metáfora de 

uma casa, os autores postularam como uma ferramenta deve ser adotada por 

usuários jovens,  devendo abordar os seguintes aspectos: 

• Pisos baixo:  a ferramenta deve ser intuitiva o suficiente para permitir 
que novos usuários para se aclimatar com isso gradualmente e com 
um grau de confiança. 
• Tetos altos: a ferramenta deve permitir que usuários experientes a 
criar cada vez mais complexo aplicações que crescem mais complexa 
e matizada como a sua proficiência no uso da ferramenta Aumenta. 
• Paredes largas: A ferramenta deve permitir uma ampla gama de 
projetos, permite aos usuários tocar em elementos de experiência 
pessoal e da cultura popular, e deixá-los conceber e desenvolver 
programas que são únicos e representar seus próprios interesses e 
origens.  

 

Estes requisitos foram desenvolvidos no planejamento da linguagem Scratch, o 

que significa, essencialmente, que embora seja fácil para um iniciante atravessar 

o limite e começar a criar programas (piso baixo), o software também deve ser 

poderoso (paredes largas)  e extenso o suficiente para satisfazer as 

necessidades de programadores avançados (teto alto).  

 
20 Linha ou conjunto de linhas de comando que permite uma ação digital a partir da linguagem 
de programação.  
21 Brinquedo cujo conceito se baseia em partes que se encaixam permitindo muitas 
combinações. https://pt.wikipedia.org/wiki/Lego 
22 Site do MIT apresentando o software. https://scratch.mit.edu/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lego
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Estes três componentes de piso-baixo, parede-larga e teto alto tem sido 

adotados por outras ferramentas de programação educacionais como KODU, 

Agentsheets, Alice, StarLogo.  

Um grande avanço no Scratch é que o uso de movimento substitui os comandos 

da linguagem LOGO. Os programadores arrastam blocos de comandos para 

criar movimento, animação e som na tela, sendo que a essência do Scratch é a 

capacidade de contornar os erros sintáticos, característicos ao digitarmos os 

códigos.  

Esse software oferece pistas nas bordas dos seus comandos que indicam se 

podem ou não conectar-se umas com as outras e as classificam por cores, 

induzindo o programador a minimizar as possibilidades de erro.   

O Scratch possui uma biblioteca de elementos de imagens  e sons programáveis, 

também permite aos usuários incorporar imagens e sons da Internet ou criar 

elementos personalizados. Esta capacidade de produzir e acessar imagens e 

sons, torna o Scratch adaptável aos interesses individuais ou coletivos dos 

programadores. 

Essa linguagem de programação possui algumas especificidades que a 

diferenciam e a qualificam como uma das linguagens mais indicadas para 

aprendizagem de lógica e computação, principalmente para a faixa etária de 

crianças e jovens. Abaixo o quadro com base na observação e uso do Scratch 

com crianças na faixa etária de 9 a 11 anos.  

QUADRO 3 - Características Técnicas do Ambiente de Desenvolvimento do 
Scratch 

Aspectos relevantes do ambiente de desenvolvimento 
Ação ou Aspecto Comentário 

Uso de apenas uma janela 
com múltiplas abas que 
aparecem quando 
clicadas 

Indicado para todas as idades, o ambiente facilita a visualização 
das funções por blocos e comandos que são separados também 
por cores. As abas são fornecidas por demanda, tornando a 
navegação mais fácil e o ambiente limpo.  

Feedback automático Ao clicar no comando ou no bloco de comandos ele pisca e uma 
borda branca aparece ao redor, o que permite perceber que o 
bloco está sendo executado e também o tempo de duração desta 
ação. Acreditamos ser uma das características mais importantes 
deste programa, a preocupação com o feedback automático, 
fornecido em vários momentos do processo de programar. 

Não há mensagens de 
erro 

Ao invés de sinalização sonora como os antigos softwares 
educacionais, o erro no programa é evitado quando o comando 
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ou bloco de comandos não se encaixa em outros, sinalizando 
visualmente que aquela ação é inapropriada. E em casos que 
permitem a junção de blocos mesmo quando a ação desejada 
pelo programador não acontece, ele pode rapidamente perceber 
observando a sequência de comandos que acabou de ser 
executado. Diferente de outras linguagens que não executariam 
caso um algoritmo estivesse incorreto.  Algo sempre acontece no 
Scratch, sempre há um retorno ao programador.  

Fonte: Pesquisadora (2017), elaboração própria. 

 

QUADRO 4 - Características Pedagógicas Conceituais do Scratch 

Quadro 02 - Aspectos conceituais relevantes 
Ação ou Aspecto Comentário 

Raciocínio lógico Algumas considerações a partir de um olhar pedagógico sobre as 
potencialidades desenvolvidas por mediação do Scratch: 
Como um jogo de quebra-cabeças as peças ou comandos são 
dispostos de forma organizada na tela, e a partir do desejo e 
plano do programador elas são colocadas no palco (stage) e 
encaixam-se formando ações imediatas aos personagens e 
objetos do programa.  
E este conjunto de ações demonstra o raciocínio lógico usado 
pelo programador que define uma ação futura, prevê as 
possibilidades, e relaciona as ações de forma compreensível.  

Problemas de depuração 
 

Na medida em que cada ação é pensada e colocada no palco, 
ela pode ser executada de imediato, o que significa dizer que 
podemos atualizar o projeto e a ideia do que desejamos construir, 
à medida que desenvolvemos e testamos a aplicação (animação, 
jogo, história etc.). Isso permite uma ampliação das tentativas de 
qualificar o projeto porque é muito fácil fazer-testar-mudar. Além 
disso os problemas de depuração podem ser resolvidos em 
partes, não necessitando que todo o programa esteja pronto para 
verificar os possíveis erros. 

Autoria O empoderamento sobre os códigos fornecidos pelo Scratch faz 
com que não haja pré-requisito específico para programar. 
Qualquer um que possua interesse em programar pode fazê-
lo23. E assim, a questão da Autoria emerge como um fator 
primordial no processo de construção material do sujeito. Todos 
podem ser autores, suas individualidades estão expostas e 
preservadas em seus projetos. A estética, a criatividade e a 
narrativa de cada um podem ser explicitadas no programa. O que 
revela na experiência prática consequências muito positivas 
quanto a elevação da autoestima, o exercício da argumentação 
em defesa de suas próprias ideias, a análise de suas escolhas 
na pós-produção, reafirmando o caráter autoral do processo.  

Fonte: Pesquisadora (2017). 

Outras características importantes, além destas apresentadas, serão 

demonstradas nesta tese e merecem uma análise a posteriori: 

 
23 Para crianças com faixa etária menor, a partir de 5 anos podem usar o ScratchJr. Disponível 
em: http://www.scratchjr.org/. Acesso em: 10 set. 2018.  
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• Capacidade de resolução de problemas matemáticos, com uso de 
variáveis; 

• Desenvolvimento de ideias, desde a concepção inicial até o projeto 
concluído; 

• Foco sustentado e perseverança, engajamento do estudante 
programador/designer; 

• Desenvolvimento de trabalho em equipe; 

• Remixagem e reuso dos projetos, quando um projeto inicia com o 
final de outro; 

• Sentimento de satisfação com a socialização dos projetos.  

Essas características elucidam aspectos que acreditamos ser relevantes no uso 

das linguagens de programação, especialmente quando nos referimos a um 

contexto escolar, que podem potencializar a apropriação das tecnologias digitais 

pelos estudantes.  

Diante desses elementos importantes para o processo de produção dos 

estudantes,  Kafai e Burke (2014) destacam a comunidade como um dos 

aspectos fundamentais para o aprendizado do conjunto de habilidades 

fundamentais, como aprender a falar, interpretar e criar nas mídias 

programáveis. A comunidade é formada pelos usuários do Scratch em todo o 

mundo. Professores, estudantes, programadores, interessados em conhecer, 

usar ou contribuir para o desenvolvimento da linguagem se cadastram na 

plataforma.  

Os autores relatam que nas primeiras sessões exploratórias do Scratch, junto 

aos membros dos clubes de programação, perceberam que os sujeitos se 

deleitavam ao encontrar uma audiência às suas criações e, regularmente 

trocaram assentos com seus computadores para que pudessem ver e provar o 

trabalho uns dos outros.  

Numa sala de aula com computadores isso parece ser um modus operandi, pois 

é muito comum que os estudantes busquem colegas e parceiros. Em princípio 

para resolver o que não conseguem e, em um segundo para impulsionar e  

mostrar o que produziram. Os alunos ficam satisfeitos quando o “olhar” do outro 

é de aprovação e mais ainda, quando são solicitados a ensinar algum 
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procedimento que o outro colega desconhece, sentem-se valorizados e 

motivados a aprofundar seus conhecimentos. 

Destarte, destacamos o potencial do estudante que ao explorar uma linguagem 

acessível, num contexto fértil de acesso à tecnologia digital e permeado pelas 

tensões inerentes às dinâmicas socioespaciais, torna sua experiência autoral, 

produtiva e entusiasmada. Assim, esta pesquisa se delineia entre o acesso às 

tecnologias digitais para todos os alunos, imersos em um ambiente de 

tecnologias ubíquas e as possibilidades de participação e desenvolvimento da 

autonomia no contexto da cultura digital.  

 

3.3 Programando na Escola 

 

É pauta das instituições de ensino no Brasil e, em outros países, a análise sobre 

a viabilidade do ensino de programação nas escolas, prática já em 

desenvolvimento, onde em alguns países, a aprendizagem de linguagem de 

programação amplia sua extensão para além do aprendizado autodidata em 

computadores pessoais. O ensino de linguagem de programação expande-se 

para escolas específicas de programação para crianças e jovens, ONGs e são 

implementadas, experimentalmente, de forma oficial nos currículos escolares de 

escolas públicas. E recebem o investimento e a atenção de gestores, 

pesquisadores e profissionais de diversas áreas.  

Esse cenário registra investimentos em programas de formação em larga escala, 

produção de linguagens de programação mais acessíveis para crianças ou 

leigos em computação, construção de jogos que facilitam os conceitos da 

programação e das atualizações de softwares para executar linguagem de 

programação em dispositivos móveis, bem como a abertura das escolas e 

universidades para revisão de seus currículos com proposta de inclusão da 

programação como disciplina, entre outras ações, que coloca a linguagem de 

programação em processos de formação e aprendizagem, como um fenômeno 

a ser investigado.  
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Alguns exemplos de jogos que ensinam programação24 e outros programas que 

manipulam robôs25, têm como objetivo tornar a linguagem de programação mais 

acessível para crianças, jovens e interessados, são disponibilizados de forma 

gratuita e com suporte online.  

Para pensar a euforia dos jogos e a escola, retomemos a obra “A escola sem/ 

com Futuro” (PRETTO, 1996) que contempla o entusiasmo e a desesperança 

com o uso do vídeo, do computador, da internet, do avanço das mídias e das 

perspectivas do que poderíamos fazer com os novos artefatos tecnológicos nas 

escolas. Constatamos que, mesmo depois de três décadas, a escola ainda é um 

campo de lutas para promoção de acesso crítico e criativo das tecnologias. O 

poder de interação e colaboração que os computadores permitem ao conectar 

pessoas e informações, é grande e potencializador, o que nos gera trazer 

resiliência e coragem para continuar buscando uma educação de qualidade às 

nossas escolas e, como espaço instituído de formação humana e garantia de 

direito à educação, contemplar o uso significativo dos artefatos tecnológicos, 

cada um em seu tempo.  

Mitra (2008) afirma que poderíamos conectar crianças a aprender sozinhas, se 

tiverem ao seu alcance um computador conectado à internet, independente de 

barreiras, como por exemplo, a língua. Sua experiência na Índia e, em outros 

lugares do mundo, comprovam como a capacidade humana de aprender, 

reinventar-se e se adaptar dentro de suas possibilidades, é potencial. Por isso, 

é preciso dialogar com as crianças e apresentar-lhes ferramentas para que se 

apropriem das tecnologias digitais de modo autoral e participativo. 

A “participação computacional” é mais do que ter acesso; envolve a qualidade 

do que uma criança faz e cria com o apoio do computador. 

Tal qualidade pode ocorrer quando a programação de computadores 
permite que as crianças produzam, colaborem, e redirecionem o 
conteúdo para o que seja pessoalmente significativo. (KAFAI; BURKE, 
2013, p. 64). 

 

De acordo com Pretto (1996, p. 136): 

 
24 Blockly games. Disponível em: https://blockly-games.appspot.com/. Acesso em: 20 mar. 2019. 
25 Mindstorm EV3 Lego. Disponível em: https://www.lego.com/en-us/mindstorms/downloads. 
Acesso em: 20 mar. 2019. 
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Não basta, portanto, introduzir na escola o vídeo, televisão, 
computador ou mesmo todos os recursos multimediáticos para se fazer 
uma nova educação. É necessário repensá-la em outros termos, 
porque é evidente que a educação em uma sociedade dos mass 
media, da comunicação generalizada, não pode prescindir da presença 
desses novos recursos. Porém, essa presença, por si só, não garante 
a essa nova escola, essa nova educação. 

 

Estamos diante de mais uma possibilidade, tecnológica e pedagógica, para 

tornar o estudante protagonista de seu processo de aprendizagem escolar? 

Desconfiamos que situações como esta, cenário propício e tecnologias 

acessíveis  emergem de tempo em tempo e são potentes e reais para acontecer.  

Por isso, adentramos e imergimos na possibilidade de explorar a linguagem de 

programação Scratch como potencial aos estudantes do Ensino Fundamental I 

da rede pública de ensino de Salvador.  

Por razões diferentes, acadêmicos, autores e pesquisadores, políticos, 

empresários, engenheiros e outros profissionais, estão investindo na ideia e/ou 

na prática da aprendizagem do código. “A codificação não é um conjunto de 

habilidades técnicas, mas um novo tipo de alfabetização e expressão pessoal, 

valiosa para todos, como aprender a escrever”. (RESNICK; SIEGEL, 2015, p.1). 

Muitos autores consideram que aprender a programar é uma nova necessidade 

(VEE, 2013; RUSHKOFF, 2013) e campanhas são divulgadas, em formato de 

vídeo e mensagem em redes sociais, a exemplo do ex-presidente americano 

Barack Obama e o prefeito de Nova Iorque26, respectivamente, quando 

anunciam apoio e incentivo à aprendizagem de programação porque vislumbram 

um futuro promissor para os estudantes em fase escolar. Esses representantes 

encontram ressonâncias em grandes corporações como Facebook, Microsoft27 

e, ONGs como o Code.org, por coincidência ou devido ao movimento de 

globalização das TIC. 

Em todas as veiculações, o chamamento ressalta o valor agregado que o 

profissional adquire quando possui habilidades de programar computadores.  

 
26 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=6XvmhE1J9PY. Acesso 
em 20 mar. 2019. E Disponível em: 
https://twitter.com/MikeBloomberg/status/154999795159805952. Acesso em: 20 mar. 2019.  
27 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nKIu9yen5nc. Acesso em: 20 mar. 2019. 
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Assim, em relação às crianças e jovens, a modelagem de computadores têm 

sido defendida para o desenvolvimento de habilidades como resolução de 

problemas, tomada de decisão, apresentação e comunicação do entendimento 

do  estudante acerca de determinado conteúdo.  

Essas demandas sociais e a escassez de práticas escolares alargaram-se em 

torno da quantidade e velocidade da informação, o que proporciona maior 

acesso, embora ainda não tenhamos acesso para todos os sujeitos, mas é 

possível verificar que as escolas experimentam iniciativas e dialogam com 

projetos, permitindo maior protagonismo do estudante em relação ao uso das 

tecnologias digitais.  

Uma destas ações e desafio é o de promover um espaço-tempo de 

aprendizagem sobre linguagem de programação. Em uma ampliação das 

possibilidades de uso das tecnologias digitais, crianças e jovens iniciam a 

programação de seus próprios jogos, animações no computador ou nos 

dispositivos móveis, extrapolando o uso das tecnologias digitais como 

consumidores passivos. Nesse nível autoral de intervenção com a tecnologia, o 

raciocínio lógico, criatividade, capacidade de produção desses sujeitos se 

expandem. Apropriam-se de uma linguagem de programação na escola, que 

potencializa a produção em grupo, desperta e desenvolve habilidades cognitivas, 

além de permitir outros letramentos na contemporaneidade.  

O relatório de pesquisa28 realizado pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil, 

divulgado em julho de 2015, revela o perfil de uso da internet por crianças e 

adolescentes. A amostra possui dimensão de 2.105 crianças e adolescentes e 

2.105 pais e responsáveis, de 251 setores censitários, em 129 municípios 

(capitais, regiões metropolitanas e interior) de áreas urbanas e rurais, com 

objetivo de considerar o uso e os hábitos da população brasileira usuária de 

Internet de 9 a 17 anos em relação às tecnologias de informação e de 

comunicação (TIC). Os seguintes dados foram registrados: 

38% assistiram a um vídeo pelo menos uma vez por dia; 

 
28 Disponível em: 
http://cetic.br/media/pdfs/apresentacoes/tic_kids_online_brasil_2014_hangout_imprensa.pdf/. 
Acesso em: 16 abr. 2019. 
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73% acessaram uma rede social no último mês; 

43% postaram pelo menos uma vez uma mensagem numa página, blog ou diário 
online no último mês; 

82% utilizaram o celular para ter acesso à internet.  

Percebemos que cada vez mais crianças e jovens estão conectados à Internet, 

com acesso a diferentes serviços (facebook, youtube, twitter e inúmeros outros). 

O contato com as tecnologias digitais coincide com a faixa etária escolar, sendo 

possível inferir que estas crianças, de diferentes classes sociais, que frequentam 

a escola da Rede Pública possuem acesso, de alguma forma, e por algum tempo 

e, usam com considerável frequência, a internet e seus serviços.  

Kafai e Burke (2014) quando se referem ao pensamento computacional, afirmam 

que devemos mudar o olhar sobre a programação e percebê-la como uma 

prática colaborativa. Assim, rememoramos o reposicionamento do aspecto 

individual do processo de aprendizagem nos laboratórios de informática das 

escolas na década de 80, para ações coletivas neste século, pois segundo os 

autores faz toda diferença para o sucesso e a aceitação da programação nos 

dias de hoje.  

O movimento acerca do pensamento computacional se materializou em algumas 

propostas de currículo na Educação Básica de vários países29 (Suécia, Portugal, 

Inglaterra, EUA) e atualizou currículos da graduação no Ensino Superior para o 

Curso de Ciência da Computação30. Outros esforços de apoio incluem o 

lançamento da Google do site Exploring Computational Thinking31, com links 

para recursos da Web e planos de aula para professores do Ensino Fundamental 

e Médio, nas áreas de ciência e matemática.  

 
29 Suécia implementará em 2018 na educação primária. Disponível em: 
https://www.thelocal.se/20170313/swedish-kids-to-learn-computer-coding-and-how-to-spot-
fake-news-in-primary-school. Acesso em: 02 mar. 2019. Portugal, a partir de setembro de 2018, 
os alunos do 2.º e 3.º ciclos vão também passar a ter aulas de programação. Disponível em:   
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/programacao-chega-as-escolas-para-preparar-empregos-do-
futuro-8744111.html. Acesso em: 02 mar. 2019. Inglaterra, após consulta pública em 2013, foi 
um dos primeiros países a ensinar programação no currículo escolar. Nos EUA, em 2016 foi 
lançado o programa que investe no ensino de programação para todos. Disponível em:  
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/01/30/computer-science-all. Acesso em: 17 
abr. 2019.  
30 Jeannette Wing, Disponível em: http://www.cs.cmu.edu/~wing/publications/Wing08a.pdf. 
Acesso em: 17 abr. 2019. 
31 Disponível em: https://edu.google.com/resources/programs/exploring-computational-thinking/ . 
Acesso em: 19 abr. 2019. 
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Em uma análise proposta por Rusk, Resnick e Maloney (2006) a partir de um 

relatório sobre as habilidades de aprendizagem requeridas para o século XXI32, 

promovidas por meio da prática da linguagem de programação Scratch. Vejamos 

o quadro a seguir: 

QUADRO 5 - Habilidades de Aprendizagem com Scratch 

Habilidades de informação e comunicação 

Habilidades em alfabetização de 
informações e mídia 
 
Ao trabalhar com o Scratch, aprende-se a 

selecionar, criar e gerenciar várias formas de 

mídia, incluindo texto, imagens, animação e 

áudio gravados. 

Habilidades de comunicação 
 
A comunicação no mundo de hoje exige 
mais do que a capacidade de ler e escrever 
texto. O Scratch integra uma variedade de 
mídias para expressar-se de forma criativa e 
persuasiva. 

 

Habilidades de pensamento e resolução de problemas 

Pensamento crítico e 
pensamento sistêmico  
 
Para construir projetos, os 
alunos precisam coordenar 
o tempo e as interações 
entre múltiplos objetos.  

Identificação, Formulação e 
Solução de Problemas 
 
O projeto requer pensar em 
uma ideia, depois calcular como 
resolver o problema em etapas 
e implementar a solução 
usando a programação em 
blocos 

Criatividade e curiosidade 
intelectual 
 
O Scratch incentiva o 
pensamento criativo e 
envolve jovens na busca de 
soluções inovadoras para 
problemas inesperados 

Habilidades interpessoais e de autodirecionamento 

Habilidades 
interpessoais e 
colaborativas 
 
O código de 
programação é 
mais legível e 
compartilhável do 
que outras 
linguagens de 
programação. O 
objetos visuais e 
código modular 
suportam 
colaboração 

Autodirecionamento 
 
Tomar uma ideia e 
descobrir como 
programá-la no Scratch 
requer persistência e 
prática. 

Responsabilidade e 
Adaptabilidade 
 
Quando os alunos 
criam projetos 
Scratch, eles têm um 
público em mente, e 
precisam pensar 
sobre como as outras 
pessoas reagirão e 
responderão aos 
seus projetos. 

Responsabilidade 
social 
 
Sendo 
compartilháveis os 
programas Scratch 
podem provocar 
discussões sobre 
importantes 
problemas com 
outros membros de 
sua aprendizagem 
(professor, família, 
escola), bem como 
com a comunidade 
internacional do 
Scratch. 

Fonte: Baseado em Rusk, Resnick e Maloney. (MIT, 2006). 

 

 
32 Disponível em: 
http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015.pdf. 
Acesso em: 19 abr. 2019. 
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Estas análises, tornam a linguagem Scratch potencial para o ensino de 

programação nas escolas do Ensino Fundamental I (EFI), considerando que em 

um passado recente, a implementação da linguagem de programação, nas 

escolas, também foi celebrada, mas alguns aspectos divergem dos dias de hoje 

como o acesso à tecnologia, abrangência e velocidade da informação e a 

tentativa de integração com os conteúdos curriculares da Educação Básica, 

apontados como fatores que prejudicaram a popularidade da programação nas 

escolas do Ensino Fundamental e Médio.  

Qualquer que seja a excitação inicial, das crianças, ao experimentar a 

programação com computadores, a mesma deve acontecer em conexão com 

assuntos mais amplos e significativos para motivá-las a continuação de seus 

projetos, individuais ou em grupos, com a finalidade do encantamento não 

desaparecer. Temas ou tópicos que provoquem a pesquisa e o interesse dos 

estudantes que, principalmente tenham significado ou relevância no cotidiano de 

alunos e professores.  

Segundo Salomon e Perkins (apud KAFAI; BURKE, 2014), a maioria dos 

professores, no período de implementação do LOGO, desconhecia o potencial 

do código para suportar e expandir o conteúdo na sala de aula, geralmente 

consideravam essa tecnologia como opção eletiva e eclética dentro da escola, 

mas não como um meio para fundamentar e apoiar conteúdos básicos de 

matemática de outras ciências. 

Considerando que se passaram três décadas e, de acordo com uma análise de 

Grover e Pea (2013), há uma preocupação em torno da melhor forma de 

introduzir o pensamento computacional no currículo escolar, que impede a 

atualização em larga escala dos currículos da Educação Básica de todo o 

mundo. Questionamentos como: a linguagem de programação deve ser 

componente curricular, um tópico transversal/ multidisciplinar ou incluído no 

componente de Matemática ou Ciências? E quanto a avaliação? Para tornar-se 

parte do currículo escolar é preciso ter respostas a estas questões. 

Faz-se necessário imergir nesse cenário tecnológico e se apropriar dos novos 

modos de pensar e agir, proporcionando uma convergência entre as tecnologias 
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tradicionais e as digitais. Essas inovações tecnológicas ampliam possibilidades 

para novas práticas, em especial pedagógicas, potencializando a ação humana 

na interação com a tecnologia, explorando as artes digitais, produzindo sons, 

imagens e artefatos que traduzem a criatividade e a capacidade humana.  

Perceber as potências da tecnologia na escola é provocar mudanças muito mais 

profundas que envolvem sujeitos do saber e do fazer no desenvolvimento de 

habilidades: 

Essas possiblidades estão prenhes, porém ainda encontramos muitos 
obstáculos a serem superados quando se trata dos processos 
formativos e educativos, os quais estão, geralmente, atrelados a 
educação formal. Assim, faz-se necessário levantar as possibilidades 
e potencialidades dessas tecnologias imanentes dentro da escola e 
como redimensionadoras de novas formas de fazer educação. 
(HETKOWSKI, 2009, p. 238). 

 
Constata-se que estas possibilidades tecnológicas estão presentes na escola, 

por vezes em estado de potência do vir a ser. Por isso, merecem nossa 

mobilização e investimento para redimensionar e, torná-las em estado de ação 

criativa, pois a efervescência da escola é composta pelo que ainda está no plano 

das ideias dos sujeitos que a compõe e, pelo que estes sujeitos conseguem 

realizar nas suas dinâmicas escolares.  

Diante das afirmativas reiteradas até este ponto, seguimos explicitando a 

metodologia que foi desenvolvida para investigar a relação dos aprendentes com 

as tecnologias digitais, com a linguagem de programação e outras intervenções 

que perpassaram o fluxo da pesquisa.  
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4 ESCOLA, O ESPAÇO-TEMPO DE APRENDIZAGENS: 

METODOLOGIA EM FORMAÇÃO 
 

A partir das arguições, reflexões e diálogos sobre o desenvolvimento das 

tecnologias e suas reverberações nos processos construção de conhecimento e 

de artefatos, neste capítulo detalharemos a metodologia de investigação 

delineada para o espaço-tempo desta pesquisa.  

Com a finalidade de uma formalização necessária, registro que esta pesquisa 

teve uma abordagem participativa, uma vez que, desde seu início, foi pensada e 

gestada com o Grupo de Pesquisa GEOTEC. E que vem sendo construída desde 

2015, quando adentramos na Escola Municipal Álvaro da Franco Rocha, 

localizada no bairro da Engomadeira, entorno da UNEB. Espaço onde o grupo já 

atuava há cinco anos com pesquisas participantes junto à comunidade escolar. 

Imergimos junto com o grupo de pesquisa, e que por meio de Encontros 

Formativos trabalhamos com atividades temáticas sobre linguagem de 

programação.  

Esse período que chamamos de “aproximação” com o campo, nos forneceu 

elementos delineadores para formatar os limites da pesquisa em questão e um 

embasamento teórico-prático sobre o modus operandi da pesquisa participante 

no GEOTEC, um processo de formação na condição de pesquisadora do grupo 

que forneceu subsídios para que pudéssemos no ano seguinte apresentar o 

plano de pesquisa, ora descrito aqui, desta vez, em uma outra escola. A 

instituição onde propusemos a investigação foi selecionada por atender o critério 

de infraestrutura necessária para o projeto de pesquisa - era necessária uma 

escola que possuísse computadores disponíveis para o ensino do Scratch, e que 

contemplasse a parceria com o grupo (GEOTEC), consequentemente, com a 

universidade (UNEB).  

Nos anos subsequentes, 2016, 2017 e 2018, os encontros e atividades foram 

ampliados para a Escola Municipal Antônio Euzébio, no Bairro do Cabula, 

também localizada nas proximidades da UNEB, onde esta pesquisa foi 

desenvolvida.  
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Os Encontros Formativos, que são momentos planejados junto com os 

coordenadores pedagógicos e professores da escola e, desenvolvidos com a 

turma de estudantes, aconteceram periodicamente (semanal ou 

quinzenalmente), com a presença do GEOTEC nas dinâmicas escolares. Ao 

longo deste tempo, os encontros priorizaram a expressão dos sujeitos, 

estudantes do 4º ano, que participaram de forma ativa à compreensão do seu 

espaço escolar, do seu bairro e sobre a sua cidade. Entendemos que esta é uma 

forma potente e produtiva à autonomia e ao empoderamento dos sujeitos 

escolares, quanto ao seu espaço de evidência e seu sentimento de pertença por 

meio dos elementos de sua cultura, suas linguagens e suas relações.  

Enquanto o sistema de ações é o resultado da necessidade do ser 
humano de construir e agir sobre os objetos, consiste nas relações 
humanas, responsáveis por atribuir funcionalidade e significado aos 
objetos, fazendo com que estes se tornem instrumentos inseridos na 
vida humana. Deste modo, o espaço traz consigo as diversas 
dimensões das sociedades (aspectos políticos, sociais, culturais, 
econômicas) que uma vez estudadas refletem as peculiaridades dos 
homens e suas técnicas em diferentes contextos, concretizadas nos 
objetos e nas formas deste espaço. (PEREIRA, 2015, p. 34). 

 
Para o autor, este espaço vivido pelo sujeito revela a atuação das diversas 

instâncias da sociedade sobre/com o sujeito, e compreende como esse ser social 

opera e transita neste espaço, aprendendo nas esferas do macro e da 

microdinâmica.  

De acordo com Menezes (2000), ao conhecer a realidade socioespacial são 

fornecidos instrumentos para o “conhecimento das relações de comunicação - 

respeitantes a uma razão local – e de informação – respeitantes a uma razão 

global”, as quais direcionam o olhar sobre como o sujeito atua em seu espaço o 

que o torna específico (local), mas também o que o torna complexo (global). 

Diferentes forças são engendradas nesse movimento dinâmico de ação do 

sujeito sobre o espaço e sobre o mundo. 

Consideramos aqui como dinâmicas socioespaciais, esse movimento dialético 

de ação do sujeito sobre o espaço, ponderando a presença de elementos 

culturais, sociais, políticos, econômicos que repercutem nas mudanças do 

sujeito no espaço.  
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Portanto, é de grande valor compreender as dinâmicas socioespaciais em que 

os sujeitos da pesquisa participam. Oportunizar espaço-tempo e estratégias para 

que o estudante conheça seu espaço e se aproprie dele é uma condição para 

participar dos Encontros Formativos, buscando compreender a partir das 

dinâmicas socioespaciais o que os fazem sujeitos de suas aprendizagens. 

Aprendemos, nesse tempo, por meio do estudo dos mapas, das histórias em 

quadrinhos, da criação de histórias e da linguagem de programação conceitos 

sobre os bairros, urbanidades e localização no mundo. Os artefatos tecnológicos 

como bússolas, computadores, dispositivos móveis, smartphones que usamos 

para registrar em áudio, vídeo e imagem os encontros, foram manipulados com 

habilidade pelas crianças, mesmo as que não têm acesso passam a usar com 

destreza. Para Brandão e Streck (2006, p. 12), a Pesquisa Participante é um 

"repertório múltiplo e diferenciado de experiências de criação coletiva de 

conhecimentos, destinados a superar a oposição sujeito/objeto no interior de 

processos que geram saberes e na sequência de ações que aspiram gerar 

transformações". Com o desejo latente que estas transformações ecoem nas 

instâncias da escola do sujeito e do seu coletivo, nos aproximamos do cotidiano 

da escola com essa perspectiva metodológica.  

Aspectos como da criação coletiva que objetiva “fazer junto” é uma experiência 

vivida dentro do grupo de pesquisa. O planejamento, a execução e a avaliação 

dos Encontros Formativos que permeiam a pesquisa são sempre coletivos. As 

propostas de atividade em qualquer instância (cursos de especialização, 

organização de evento, de livro, de material impresso, digital, online, produção 

de software, produtos da pesquisa) são socializados e definidos pelo grupo. É 

um movimento orgânico, o grupo funciona desta forma o que favorece, 

enormemente, o movimento contínuo e horizontalizado da pesquisa.  

Com essa premissa mediamos com a escola a dinâmica da pesquisa que foi 

realizada, uma proposta participativa. Quando vamos para a escola é com 

caráter de parceria, a escola participa da definição do conteúdo a ser partilhado 

com os estudantes, a direção e o professor sugerem, modificam propostas, 

adequam a abordagem e os estudantes são esclarecidos sobre as dinâmicas 

que ocorrerão nos encontros entre o Grupo de Pesquisa e a escola. Parte-se 

desse contrato ético de esclarecimento sobre o processo e a presença do grupo 
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de pesquisadores na escola para que a construção, junto com os estudantes, 

mantenha o caráter democrático, ou seja, não compreender o processo ou o 

objetivo dos Encontros Formativos já coloca uma das partes em posição 

desigual. A aspiração é tentar superar a oposição entre o sujeito que pesquisa e 

o sujeito a ser investigado. A implicação do pesquisador com o campo e o 

respeito com que trata a pesquisa permite-nos distanciamento nos momentos 

necessários às reflexões mais intimistas sobre o processo, mas sempre com os 

sentidos de prontidão e proximidade dos fenômenos que acontecem no 

movimento da pesquisa.  

É possível verificar diferentes nuances a cada novo espaço de pesquisa, mesmo 

seguindo os procedimentos de escolha, contato, diálogo, apresentação e 

partilha. A cada nova escola em que imergimos, somos também novos 

pesquisadores; por isso o respaldo científico e a segurança com o tratamento 

dos dados são necessários, e devem ser enfatizados. Na abordagem 

participativa toda presença e produção do pesquisador também é a presença e 

produção de um grupo de pesquisa e toda ação da pesquisa almeja uma 

mudança qualitativa na vida (escolar, acadêmica ou pessoal) dos sujeitos 

participantes.   

E ainda considerando, 

O método não é um roteiro fixo, é uma referência. Ele, de fato é 

construído na prática, no exercício do fazer pesquisa. O método, nesse 

sentido, está sempre em construção. Não se pode deixar que 

prescrições metodológicas aprisionem o pesquisador como uma 

couraça. O método oferece a orientação de base necessária à garantia 

de consistência e validade, mas ele não pode se transformar numa 

camisa de força. Por isso, precisa ser apropriado pelo pesquisador que, 

pelas suas mediações, cria alternativas, novas saídas, novas soluções 

para o emergir dos dados e sua compreensão. O método é vivo... 

(GATTI, 1999, p. 77-78). 

 

Importante no tempo desta escrita foi reafirmar a escolha pelo espaço da escola 

como lugar da investigação por acreditar na legitimidade deste ambiente de labor 

e construções, de formação política, crítica e criativa, em especial para sujeitos 

da Educação Básica da Rede Pública de Ensino.  
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4.1 Sobre a Pesquisa33 

 

Após as combinações serem realizadas junto à escola, como o período de 

atuação da pesquisa, os horários disponíveis para os encontros com os alunos, 

o aceite da escola, a seleção da turma que participaria da pesquisa, a 

disponibilidade da professora regente da turma, a garantia de uso da sala de 

informática dentro do quadro de horários da escola, entre outros alinhamentos,  

formalizamos o convite aos sujeitos da pesquisa e aos seus responsáveis, e no 

período do ano de 2018 as intervenções específicas para esta pesquisa 

intitulada: o uso da linguagem de programação Scratch no processo de 

Multiletramentos, dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I, foram 

realizadas.  

4.2 O Lócus da Pesquisa 

 

A escola municipal Antônio Euzébio34 está localizada na rua Cristiano Buys, 140, 

Cabula, Salvador – BA. CEP: 41100-150. Foi inaugurada em 27 de abril de 2014. 

Os estudantes em sua maioria são moradores das localidades próxima a escola, 

como Pernambués, Engomadeira e Santo Inácio. A escola funciona em dois 

turnos (matutino e vespertino) e tem estudantes do primeiro ao quinto ano do 

Ensino Fundamental I e uma turma da Educação Infantil no turno vespertino. 

Possui profissionais nos cargos de direção e vice direção, um quadro de 

professores composto por vinte profissionais da Rede Municipal e em Regime 

Especial de Direito Administrativo (REDA). A escola possui Ideb de 5,2, último 

índice aferido em 2017, atingiu a meta para a escola e cresceu, mas não 

alcançou 6,0 que era a previsão para o município. O Ideb é calculado com base 

no aprendizado dos alunos em português e matemática (Prova Brasil) e no fluxo 

escolar (taxa de aprovação). 

Os aspectos físicos da escola contemplam um prédio de três andares ligados 

por meio de rampas, localizado entre dois prédios residenciais, em uma via 

 
33 A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética da Universidade do Estado da Bahia diante da 
apresentação dos documentos e pré-requisitos, e sob o número CAAE: 70642817.7.0000.0057 
34  Dados e índices oficiais da escola Disponível em: 
http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/29189292. Acesso em: 10 jul. 2019. 
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secundária a uma via pública de fluxo médio de trânsito. Possui salas de aula 

para cada ano/turma, no total de oito, uma sala dos professores, uma sala de 

informática, uma biblioteca, secretaria, área de convivência em frente a cantina 

e na entrada da escola, uma cantina com disposição de cadeiras e mesas 

plásticas, banheiros feminino e masculino em cada andar e uma portaria. A sala 

de informática possui doze computadores, um ar-condicionado em bom estado 

de uso, com um quadro branco e um projetor de computador disponível para uso 

dos professores que fica guardado na biblioteca. 

FIGURA 5 - Mapa da região da escola Antônio Euzébio. 

  

 

Fonte: Google Maps (2019). 
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4.3 Sujeitos da Pesquisa 

Com o objetivo de investigar os processos de Multiletramentos a partir do uso do 

Scratch com estudantes da educação básica elegemos o grupo do 4º ano do 

Ensino Fundamental I, faixa etária entre 09 e 12 anos, com 21 crianças 

matriculadas na Escola Municipal Antônio Euzébio e que foram autorizadas por 

seus pais ou responsáveis a participar da pesquisa. No balanço final, dezenove 

delas participaram da pesquisa, uma das crianças foi transferida no meio do ano 

e outra não frequentava a ponto de qualificar sua participação nas atividades. O 

outro sujeito da pesquisa foi a professora regente da turma Joelma Estela 

Queiroz de Cerqueira Neves.  

Selecionamos como instrumentos e estratégias de coleta e análise: a 

observação participante no espaço da sala de aula e na sala de informática da 

escola; questionário socioeconômico e de avaliação do uso do Scratch com 

estudantes; entrevista com a professora regente da turma; o planejamento, 

implementação e acompanhamento das produções dos estudantes utilizando a 

linguagem de programação.   

Os participantes da pesquisa foram os alunos da escola Antônio Euzébio, 

matriculados no 4º ano do Ensino Fundamental I. 

 

4.4 Dispositivos Investigativos 

A Pesquisa Participante para uma professora-pesquisadora é uma pesquisa-

formação que se faz na relação cotidiana com os sujeitos escolares.  Neste 

sentido, compreendemos o quão fértil e potente é a relação entre pesquisador e 

objeto pesquisa. Para Barbier (2002, p.101): “Implicar-me consiste sempre em 

reconhecer simultaneamente que eu implico o outro e sou implicado pelo outro 

na sua situação interativa”. 

Assim, a Observação Participante foi escolhida por permitir notar e ser notado e, 

demonstrou como pode ser uma relação natural no contexto social dos espaços 

escolares. O pesquisador não deve tornar-se invisível mesmo que empreenda 

esforços para isso, mesmo que seja avesso a compreensão da inexistência da 
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neutralidade científica, esta pesquisa demandou uma observação presente, 

sistemática, eticamente partilhada com os pares.  

Com o objetivo de um diálogo mais eminente, o processo de entrevista 

semiestruturada possui um caráter narrativo e foi disparado a partir de 

questionamentos que levaram a reflexão dos sujeitos-participantes sobre o seu 

próprio lugar no processo de Multiletramentos. 

As disposições construídas num processo de entrevista abrem muitas 
possibilidades de sentido, formação, compreensão e marcas 
biográficas da vida entre entrevistador e entrevistado, frente a partilha 
de experiências de vida e de percursos biográficos vinculados a 
projetos de pesquisa ou às práticas de formação. (SOUZA, 2015, p. 
42). 

 

As entrevistas tornam-se excelentes espaços de coleta de informação quando 

são cuidadosas e, eticamente, preparadas pois, constituem um encontro que 

permite o contato visual e a possibilidade de empatia entre o entrevistador e o 

entrevistado, o que pode tornar um espaço agradável e produtivo de trocas de 

informação. “O sujeito da pesquisa não é objeto, é um sujeito que pensa, sente, 

fala e escuta”. (ORNELLAS, 2011, p. 28).  

E então, no processo de coletar as informações na comunidade informante desta 

pesquisa, mesmo que seja uma etapa sistematicamente definida em espaço e 

tempo, estanques nos delineamentos escritos do projeto da pesquisa, desejou-

se que ela fosse viva, formativa e consequente.  

A investigação, a educação e a ação social convertem-se em 
momentos metodológicos de um único processo dirigido à 
transformação social. Mesmo quando a pesquisa sirva a uma ação 
social local e limitada a uma questão específica da vida social, é seu 
todo o que está em questão. (BRANDÃO, 2006, p. 43). 

 

Corroborando essa ideia Sobottka (2006, p. 169), afirma: “O princípio de 

conhecer como possibilidade de transformar só é realizável à medida que exista 

uma participação efetiva em determinada realidade”. Para efeito de qualificação 

da análise dos dados da pesquisa tem-se a perspectiva de triangular os dados a 

partir das fontes que, de acordo com Boggino e Rosekrans (2004, p. 81):  

A triangulação refere-se a múltiplas perspectivas de análise resultantes 
do entrecruzamento de recursos (métodos), fontes de informação e/ou 
ações realizadas por diferentes professores-pesquisadores, e constitui 
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um modo de validação dos resultados aceitos pela comunidade 
científica dentro do campo da pesquisa qualitativa.  

 

A investigação ocorreu a partir destes referenciais metodológicos, 

compreendendo-os como caminhos a serem trilhados e, passíveis de 

atualizações. E com um grau de implicação na proporção que se pretendeu 

contribuir com este campo, citamos Babin e Kouloumdjian (1989, p. 30): “frente 

ao novo, devemos imergir, distanciar-se e apropriar-se”.  

Para a investigação planejamos uma série de atividades que foram 

implementadas ao longo do ano, nos Encontros Formativos com os estudantes 

do 4° ano da escola. Em sessões com duração média de 1 (uma) hora e meia 

com a turma de 18 crianças ou, em sessões com cinquenta minutos com a turma 

dividida em 2 grupos. As atividades foram inspiradas nos “protótipos didáticos 

para os Multiletramentos” de Roxane Rojo35, por acreditarmos que o debate na 

área de Multiletramentos e linguagem de programação no cenário da escola, 

pode trazer contribuições para a aprendizagem e o engajamento do sujeito 

aprendiz. Discussão que atualmente demanda investimento de pesquisa por 

parte dos profissionais da Educação e de outras áreas afins. 

Foi necessário nos aprofundarmos tecnicamente na linguagem de programação 

Scratch, nos debruçarmos para teoricamente abordar o ensino de programação 

para esta faixa etária e planejarmos didaticamente os Encontros Formativos. 

Encontros estes que mobilizaram a atenção dos estudantes para o exercício do 

raciocínio lógico, da programação unplugged (ou seja, sem computador), e da 

apresentação do Scratch por meio de cartões tutoriais.  

Para compor a análise desta pesquisa foram elencados alguns dispositivos que 

permitiram o registro e a sistematização das ideias a partir da interação com o 

campo de pesquisa, com os estudantes e com a professora. Foram utilizados um 

questionário que possibilitou a criação de um perfil sociocultural dos 

estudantes (1), entrevistas periódicas (2) com a professora regente, um 

inventário online (3) com questões respondidas pelos estudantes, a análise 

das produções (4) realizadas pelos alunos a partir das atividades orientadas 

junto a pesquisa, e os registros de observação (5) da pesquisadora nos 

 
35 ROJO, R.; MOURA, E. (Orgs.). Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola, 2012.  
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momentos dos Encontros Formativos. Portanto, foram utilizadas cinco fontes que 

agregaram ao trabalho da pesquisa participante.  

 

4.5. Percursos da Pesquisa Participante na Escola Municipal Antônio 

Euzébio 

 

a) Perfil sociocultural dos estudantes (1) 

Para conhecer os estudantes e construir uma abordagem contextualizada para 

o desenvolvimento da pesquisa levantamos o perfil dos estudantes a partir de 

entrevista individual composta de questões objetivas relativas ao seu contexto.  

Baseados nesta entrevista com os alunos do 4° ano (ver o apêndice A) foram 

produzidos os seguintes gráficos sobre dados pessoais como idade, bairro onde 

mora, e sobre acesso a computadores e smartphones, e o uso que os estudantes 

fazem destes equipamentos. Este procedimento ajudou a inferir sobre quem são 

estes estudantes/participantes da pesquisa. 

  

GRÁFICO 1 - Bairro onde moram os entrevistados? 

 

Os Bairros São Gonçalo, Saramandaia, Chácara do Cabula e Jardim Brasília 

estão dentro dos limites do grande Bairro Cabula e Pernambués. Este agregado 

de espaços, hoje, urbanos, até a década de 70 eram fazendas de laranja, de 

mandioca e outras plantações, com ausência de habitações. Mas com o êxodo 

63%19%

6%
6%

6%

BAIRRO ONDE MORA

SARAMANDAIA PERNAMBUES

SÃO GONÇALO JARDIM BRASILIA

CHACARA DO CABULA
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rural devido à seca persistente no sertão baiano, os pequenos agricultores se 

deslocaram com a promessa de empregos e de uma vida mais digna, mas 

encontraram apenas os espaços periféricos para morar e manter suas famílias. 

De modo que neste Século XXI, esses bairros apresentam construções 

aglomeradas, com ruas estreitas e muitas vezes sem rua, apenas passagem 

entre as moradias, com alto índice de violência, de evasão escolar e de 

analfabetismo. 

GRÁFICO 2 - Idade dos entrevistados desta Pesquisa? 

 

 

Observamos os resultados desse gráfico, o qual demonstra que os alunos não 

estão fora de idade-série. Esse é um fator muito relevante quando se trata de 

alunos em transição para o 5º ano do Ensino Fundamental I, que moram em 

Bairros periféricos e que em sua grande maioria ajuda seus pais nas atividades 

domésticas e no cuidado dos irmãos menores. Com rendimentos familiares 

mínimos que os classificam nas faixas D e E36, o que significa uma remuneração 

de 1 a 2 salários-mínimos mensais de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. 

  

 
36 Renda familiar das classes. Disponível em: https://cps.fgv.br/qual-faixa-de-renda-familiar-das-
classes. Acesso em: 10 abr. 2019.  
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GRÁFICO 3 - Entrevistados possuem aparatos como celular ou computador? 

 

 

 

Podemos observar nesse gráfico que 25% dos alunos da Escola afirmam ter 

computador e celular, outros 31% têm apenas computador e outros 31% 

dispõem de aparelhos móveis. Ou seja, 87% das crianças entrevistadas e que 

responderam aos questionários tem acesso às tecnologias digitais nas suas 

casas. Se considerarmos que as famílias desses bairros recebem mensalmente 

de 1 a 2 salários-mínimos, a prioridade de consumo está em obter e explorar as 

tecnologias digitais, as quais possibilitam a estes sujeitos comunicação 

instantânea e acesso aos serviços da rede Internet. Além de permitir acessar um 

grupo social na escola ou no bairro que estão “conectados”. Fazer parte do grupo 

que interage com as tecnologias digitais, que permite conteúdo para conversas 

e relações interpessoais é mesmo um elemento fundamental para essas 

crianças e jovens na contemporaneidade.  
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GRÁFICO 4 - Entrevistados têm acesso à Internet? 
 

 

 

De acordo com o Gráfico 3: 87% dos alunos têm instrumentos tecnológicos em 

casa, mas neste gráfico 100% dos entrevistados têm acesso à Internet. Assim, 

podemos considerar que o percentual de sujeitos que não tem os instrumentos 

como computador ou móbiles procuram outros espaços que possam acessar a 

Internet. Diante disso, podemos inferir que eles têm incorporado ou buscado 

incorporar as tecnologias em seus processos de Multiletramentos, atualmente 

tão demandado e anunciado. Eles desenvolvem habilidades e estratégias para 

lidar com o novo, com as linguagens, com as formas diferentes de comunicação 

e com os potenciais que estes aparatos oferecem. Observa-se ainda que, 

embora as escolas tenham espaços digitais, os alunos não podem usufruir das 

possibilidades como desfrutam nas suas casas ou mesmo em outros espaços, 

como lan houses ou casas de amigos e parentes (15%).  Ainda que quando o 

fazem, experimentam da mesma forma (em menor grau), sem possibilidades de 

orientação para ampliação ou uso mais autoral destes recursos.  
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GRÁFICO 5 - Qual o uso da Internet que os Entrevistados fazem? 

 

As atividades mais exploradas na Internet são assistir vídeo e jogar, com um 

percentual de 61%, o que sugere que os alunos do 4º ano do Ensino 

Fundamental I utilizam a rede para entretenimento e diversão, se comparada 

com o uso para pesquisa. Lembramos que as atividades lúdicas e divertidas 

exploram as múltiplas linguagens, os potenciais semióticos e a possibilidade de 

navegabilidade e interação com personagens, movimentos e ações. Assim, jogar 

é uma forma de imergir em outros mundos e encontrar outros jogadores on-line, 

ou seja, outras formas de comunicação e de relações pessoais.  

Ademais, estes dados sugerem que os estudantes, navegadores da rede 

Internet, buscam novidades nos vídeos e acabam se deparando e seguindo 

youtubers; buscam modelos e experiências desenvolvidas por outros sujeitos; 

burlam as regras para acessar sites proibidos (estão na adolescência) e outras 

temáticas que a escola e família não atendem ou não se sentem preparados 

para abordar, tais como sexualidade, homossexualidade, doenças sexuais e etc. 

 

b) Entrevistas periódicas com a professora regente (2) 

Foram formalizadas três entrevistas semiestruturadas com a professora Joelma 

Estela Queiroz de Cerqueira Neves (TCLE anexo), regente da turma do 4° ano, 

além dos diálogos semanais devido aos Encontros Formativos que aconteceram 

ao longo do ano de 2018. A entrevista no primeiro momento teve o objetivo de 

escutar a professora sobre sua trajetória profissional, seu planejamento e sua 

28%

17%33%

11%

11%

O QUE VOCÊ MAIS “USA” QUANDO 
ESTÁ CONECTADO A INTERNET?

ASSISTIR VÍDEO

OUVIR MÚSICA

JOGAR

PESQUISA

REDES SOCIAIS



83 

atuação com o grupo de alunos, partícipes da pesquisa, de conhecer sua 

avaliação quanto ao desenvolvimento individual dos alunos (diagnóstico possível 

por meio da produção escrita de relatório, interação e acompanhamento diário 

dos alunos que a professora já havia iniciado), e sobre as expectativas e dúvidas 

dela em relação à pesquisa. 

A professora Joelma trabalha na área da educação desde os quinze anos, fez 

magistério e cursou Pedagogia (UFBA), possui especialização em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional (Faculdade São Bento da Bahia), e em 

Alfabetização Infantil (UNEB), sempre esteve em sala de aula na educação de 

jovens e adultos e no ensino fundamental público, tem experiência na supervisão 

do ensino fundamental e médio na rede privada.  

Na escola Antônio Euzébio atua desde 2016, em turmas do 4º e 5º anos, com 

disciplinas de Português, Matemática, Ciências, Geografia e História. É 

apaixonada por literatura infantil e, quando possível, inclui em sua carga horária 

um momento específico para presentear os alunos com boas histórias e diálogo 

sobre o tema. Seu planejamento, em 2018, incluiu a participação dos alunos em 

horários agendados no laboratório de informática para que pudessem participar 

dos encontros com os pesquisadores da UNEB. É importante esclarecer que já 

existia no quadro de horário dos alunos, um tempo reservado para que eles 

pudessem frequentar o laboratório de informática da escola. Antes da chegada 

desta pesquisa na escola os alunos acessavam o laboratório de informática, 

durante uma hora semanal, para uso da plataforma Khan Academy37 e assim 

exercitar os conteúdos de Matemática dados em sala de aula. Para esta 

atividade havia um estagiário de Informática alocado na escola, via Secretaria 

de Educação, que fornecia suporte aos alunos e aos professores. Foi possível 

notar que o espaço do laboratório também era utilizado para reuniões e cursos 

de formação com o corpo docente. E frequentemente, quando havia ausência de 

algum professor na escola, os respectivos alunos eram encaminhados para o 

espaço da sala de informática para fazer atividades de revisão utilizando a 

 
37 https://pt.khanacademy.org/  é uma ONG educacional criada e sustentada por Sal Khan. Com 
a missão de fornecer educação de alta qualidade para qualquer um, em qualquer lugar, oferece 
uma coleção grátis de vídeos de matemática, medicina e saúde, economia e finanças, física, 
química, biologia, ciência da computação, entre outras matérias. 
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plataforma de exercícios (Khan Academy), ou jogos online, muito mais 

requisitado e interessante na visão dos alunos.  

Na primeira entrevista, realizada em abril de 2018, a professora nos forneceu as 

fichas dos alunos com as avaliações diagnósticas realizadas por ela, o que 

rendeu uma conversa produtiva, e uma visão ampliada das habilidades já 

conquistadas e as que estavam em fase de desenvolvimento pelos alunos, e 

quais eram os objetivos pedagógicos a serem alcançados por eles, ao final do 

ano letivo.  

Todas as terças-feiras, os alunos eram divididos em dois grupos, um primeiro 

grupo ficava na sala de aula com a professora Joelma e o segundo grupo 

participava do encontro no laboratório de Informática localizado no andar inferior 

ao da sala de aula. Após uma hora e meia de atividade, os grupos revezavam-

se. Essa foi a nossa organização e funcionou na maioria dos encontros. Algumas 

vezes, foi necessário que a turma estivesse completa para realizar determinada 

atividade, e nesse formato, aconteceram encontros na sala de aula e no 

laboratório de Informática.  

A interação dos pesquisadores com a turma de alunos havia sido iniciada há um 

mês, na época desta primeira entrevista e a professora Joelma tinha expectativa 

de que a participação dos alunos na pesquisa, e, portanto, em atividades fora da 

sala de aula proporcionasse motivação e ânimo para novos conhecimentos, e 

consequentemente a valorização cada vez mais o espaço da escola pelos 

estudantes. Num gesto de parceria e crença de que a pesquisa contribuiria para 

a qualificação da educação dos alunos e a valorização da escola, a professora 

esteve sempre presente e atuando junto as atividades do grupo.  

A segunda entrevista ocorreu no final de julho, e teve como propósito 

acompanhar o desenvolvimento dos estudantes e compreender a percepção da 

professora quanto às atividades que estavam sendo desenvolvidas. Nesta 

conversa, quando perguntada sobre o possível impacto no planejamento, na 

rotina, ou alguma percepção em relação as atividades, a professora declarou 

sentir que os alunos não queriam perder o encontro semanal na sala de 

informática e que muitos retornavam agitados, falantes, fazendo planos para 

continuar em casa alguma tarefa que foi pedida. Como não adotamos a prática 
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de solicitar atividade para além das que foram realizadas na sala de informática, 

inferimos que pode ter sido a vontade de continuar explorando algum conteúdo 

sobre tecnologia digital que abordamos. Quanto ao tema Multiletramentos a 

professora desconhecia e ficou bastante interessada, buscando referências e, 

posteriormente, trocou informações sobre metodologia e corpo teórico.  

A terceira e última entrevista versou sobre a avaliação da professora em relação 

ao desenvolvimento e a finalização da pesquisa de campo, e aconteceu no início 

do mês de dezembro de 2018. Questões sobre a percepção da possível 

contribuição para o processo de Multiletramentos dos estudantes, e quais 

sugestões de alinhamento com a escola ou como conteúdo poderia ter sido 

contemplado neste projeto, e ainda as críticas que no caminhar possam não ter 

sido registradas, foram os tópicos da entrevista. No que diz respeito a afirmativa 

da professora Joelma, destaca-se: “Para mim foi muito proveitoso”. O tema 

Multiletramentos a instigou e ela passou a considerá-lo como possível referencial 

teórico na continuidade da sua formação acadêmica. Ela avalia que a pesquisa 

“foi bastante rica, tantas dinâmicas e atividades, eu percebi que houve um 

estímulo muito grande a leitura, além de auxiliar os meninos no desenvolvimento 

da interpretação, compreensão textual, extrapolação de texto, do próprio 

trabalho em dupla, em equipe”.  

Na época de uso do programa Scratch, a professora elogiou e destacou o quanto 

os alunos estavam sendo criativos, e notou que eles haviam aprendido sobre 

características de personagens, um conteúdo que ela havia trabalhado em sala 

de aula. Constatou que os alunos “em tão pouco tempo” puderam usar um 

programa que “nunca tinham visto antes”. Podemos considerar que algumas das 

atividades realizadas, ou perspectivas desenvolvidas na pesquisa venham a 

fazer parte da futura prática da professora em sala de aula. Como ela anuncia: 

“meus alunos cresceram como leitores, e o projeto ajudou eles a desenvolver 

habilidades que nós vemos hoje que são extremamente importantes, uma 

capacidade maior de compreensão leitora, agora que sei, posso também pensar 

em incluir no meu dia a dia em sala de aula”. 
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c) Inventário online dos estudantes (3)  

No período final das atividades (que serão descritas no próximo tópico) quando 

usávamos o Scratch, criamos um formulário na web (ver no apêndice B), 

construído com o recurso gratuito do Google forms38, com perguntas sequenciais 

abertas e fechadas, a ser respondido individualmente e de forma anônima. O 

objetivo era registrar a escrita dos alunos no computador, fazer uma avaliação 

sobre as atividades específicas do Scratch, e abrir um canal confidencial de 

registro da opinião deles, pois a esta altura já estávamos convivendo com os 

alunos a aproximadamente, um ano letivo, o que poderia de alguma forma inibir 

uma avaliação do trabalho no final da pesquisa. 

As perguntas versavam sobre a frequência e opinião dos estudantes quanto as 

atividades que foram realizadas no período da pesquisa, e o que eles 

aprenderam com o Scratch.  

Por vezes, foi possível verificar a animação dos estudantes ao usar um programa 

que parece extremante amigável e que responde rapidamente às demandas de 

autoria deles, errando ou acertando, o ambiente oferece o retorno na velocidade 

que as crianças e os adolescentes almejam. Além das possibilidades que podem 

ser construídas com esse software, como aponta uma de suas definições 

teóricas: 

o Scratch é uma linguagem de programação visual que oferece um 
ambiente de aprendizado rico para pessoas de todas as idades. Ele 
permite a criação de projetos interativos, ricos em recursos de mídia, 
incluindo histórias animadas, avaliações de livros, projeto de ciência, 
jogos e simulações. (MARJI, 2014, p. 17) 

Para que os estudantes pudessem preencher o questionário agendamos um 

encontro no laboratório de informática, e colocamos disponível em cada tela de 

computador o site com o formulário, em seguida, orientamos que eles lessem 

atentamente as perguntas, e que em caso de dúvidas, poderiam consultar, 

procedendo de forma bastante à vontade com as respostas.  

O conteúdo do formulário ficou disponível apenas para os pesquisadores. As 

respostas foram muito interessantes um conjunto de elementos emergiram e 

permitiram esmiuçar outros tantos tópicos, para além do desejado e planejado 

 
38 https://www.google.com/forms/about/ 
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nesta escrita, e que revelam uma limitação nossa para aprofundá-los no contorno 

desta tese. 

FIGURA 6 - Inventário online. 

 

Fonte: Pesquisadora (2018). 

Para preservarmos a privacidade dos partícipes nesta escrita, substituímos seus 

nomes por codinomes inspirados na ferramenta Sprite do ambiente Scratch, que 

é responsável por criar os personagens: seres vivos ou inanimados (até o 

próximo comando do programa). Assim, no contexto da Escola da Rede Pública 

em que foi desenvolvida a pesquisa encontramos, alguns depoimentos, como 

estes: 

“Eu aprendi como fazer um jogo, não fiz tudo mas fiz” (ABBY, 9 anos) 

“É mais fácil jogar do que fazer” (DEVIN, 9 anos) 

“Eu queria fazer aqueles jogos famosos que todo mundo quer baixar” 

(JORDYN, 9 anos) 

Nestes trechos e destaques é possível inferir que este público já interage com 

outras tecnologias digitais e, mais que isso, domina a linguagem que permite 

dialogar com seus pares. Por exemplo, permitindo que o estudante comparasse 

a ação de jogar e de construir um jogo. E uma análise entre jogos disponíveis no 

mercado: famosos e outros, não tão famosos, que as pessoas não se preocupam 

muito em ter acesso. Além de demonstrar o valor de ser reconhecido pelo seu 

esforço e autoria, do quanto é capaz de fazer e o prazer que isso pode 

proporcionar. Quando o estudante afirma que aprendeu mesmo que ainda não 

tenho feito tudo que acredita ser necessário para a conclusão da tarefa de criar 

um jogo.  
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Após apresentarmos um panorama do perfil dos estudantes, extraído do 

dispositivo investigativo 1, apresentarmos as impressões da professora da 

turma, obtidos pelas interações cotidianas e pelo dispositivo investigativo 2 e até 

o momento um breve extrato do inventário online de respostas dos alunos que 

representou o feedback o dispositivo investigativo 3. Seguimos para o quarto 

dispositivo desta pesquisa, que corresponde a uma sequência de atividades 

planejadas e realizadas com os estudantes no período letivo de 2018 e que 

denota uma proposta de alinhamento metodológico entre o conceito de 

Multiletramentos e a prática de uso da programação no Scratch.  

Para o detalhamento do dispositivo investigativo: análise das produções (4) 

será necessário abrir um tópico específico com o objetivo de organizar a leitura 

pois a extensão desse item difere dos demais. 

 

4.6 Produção dos Estudantes: Texto, Imagem, História, Lógica e Jogo 

 

Compreendemos o Multiletramento como o processo mais coerente aos anseios 

e as perspectivas de uma Educação em nosso tempo. E vislumbramos no ensino 

e na aprendizagem da linguagem de programação, no espaço da escola, uma 

prática que qualifica esse processo de formação dos sujeitos. Protagonistas de 

sua aprendizagem, os estudantes com a fluência tecnológica promovida pelo 

aprendizado no ambiente Scratch, por exemplo, aumentam suas possibilidades 

de participação na cultura e na sociedade, passando a ser produtor e não apenas 

consumidor das tecnologias ofertadas em seu contexto. 

A proposta efetivada foi mais complexa do que havíamos planejado e que 

desenvolvemos junto às crianças e adolescentes, mesmo com diferentes 

metodologias e estratégias didáticas nos deparamos com limitações conceituais, 

de bases elementares nas áreas de matemática e português, de situações 

subjetivas como timidez, indisciplina e problemas pessoais que interferem no 

tempo e no processo de ensino e aprendizagem de qualquer sujeito. 

Situações como estas demonstraram que a pesquisa é viva e em movimento. 

Para tanto, foi necessário remanejar e atualizar os planejamentos, dirimir as 

ações, dialogar com os gestores da escola e (re) atualizar as potencialidades do 
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ambiente Scratch, bem como proceder com avaliações permanentes a cada 

encontro.  

Os potenciais dos Multiletramentos, da linguagem de programação lúdica e o 

desejo de interagir com softwares autorais e criativos foram características 

presentes em todo o percurso da pesquisa. Muitos alunos ultrapassaram o 

horário permitido e destinado às atividades desta investigação com intuito de 

saber mais, aprender mais e ter mais informações para continuar a programação 

quando tivessem a permissão de acesso no computador na escola ou além dela.  

Ademais, outros partícipes por não compreenderem, por exemplo, o 

encadeamento de comandos de raciocínio lógico, de causa e efeito, de resolução 

de problemas e de orientações de objetos no espaço digital, necessitaram de 

outras explicações exclusivas, individuais (ao lado do computador) no momento 

dos encontros formativos. O que de fato, demonstra que o tempo de 

aprendizagem de cada um é único, e suas histórias de vida também, por isso 

aproximar-se do que os estudantes sabem a princípio, da sua linguagem, dos 

exemplos que podem ser trazidos no campo da analogia, favorece para que se 

faça compreensível o conteúdo é – o Vivenciando o Conhecido, para em seguida 

avançar no quadrante do Vivenciando o Novo (Processos de conhecimento de 

acordo com a perspectiva do Multiletramentos).  

A produção dos estudantes que compõe o repertório de informações para a 

análise desta pesquisa foi realizada a partir de atividades com objetivos e 

dinâmicas específicas que descrevo na seção a seguir. As atividades foram 

inspiradas nos chamados Protótipos Didáticos de Rojo (2012):  

Propostas de ensino [que] deveriam visar aos letramentos múltiplos, 
ou aos Multiletramentos, e que deveriam abranger atividades de leitura 
crítica, análise e produção de textos multissemióticos em enfoque 
multicultural. [...] Os chamo aqui de protótipos, ou seja, são estruturas 
flexíveis e vazadas que permitem modificações por parte daqueles que 
queiram utilizá-las em outros contextos que não o das propostas 
iniciais. (p. 8). 

 

A sequência de atividades planejadas para os Encontros Formativos da pesquisa 

teve como objetivo compreender o processo de Multiletramento dos estudantes 

na escola e identificar como a pesquisa pode contribuir para esse processo, na 

medida em que apresentou propositivas e ações desenvolvidas com os 
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estudantes numa perspectiva do Multiletramento, e que, portanto, traz em sua 

essência a diversidade na linguagem, o multicultural, a multimídia, em um 

cenário digital.  

A seleção, criação, adequação e o encadeamento das atividades foram escolha 

da pesquisadora, acreditando que possuía um viés gradual, do menos ao mais 

complexo, e que, portanto, aferiria inicialmente um diagnóstico da produção 

individual e do grupo e que no processo pudesse ser adaptado ao ritmo e a 

frequência dos encontros. Foram trabalhadas sete atividades que 

apresentaremos em sequência. 

 

Atividade 1: produção escrita mediada pela sequência de imagens (1/7) 

O objetivo da atividade foi identificar, na produção escrita dos estudantes, o 

quanto estes se aproximavam do processo de Multiletramentos e apresentá-los 

a um livro-álbum39 através de uma dinâmica escolar e lúdica.  

Para além de localizá-lo nas etapas dos conteúdos de leitura e escrita definidos 

para esta etapa de letramento do quarto ano do ensino fundamental I, e dos 

objetivos definidos para serem alcançados no final letivo, a proposta pretendia 

testemunhar como uma dinâmica realizada pela primeira vez por estes alunos, 

poderia contribuir como base para novos desafios, e representaria a experiência 

de vivenciar o conhecido (Livro) para o novo (Livro álbum).  

Processos de Conhecimento 

Pedagogia dos Multiletramentos  

Vivenciando   

(o Conhecido / o Novo) 

Conceituando  

(por Nomeação / com Teoria) 

Analisando  

(Funcionalmente / Criticamente) 

Aplicando  

(Apropriadamente / Criativamente) 

 

 
39 Livro onde há primazia da imagem em relação ao texto escrito ou estão no mesmo grau de 
importância para compreensão ou invenção da história. Livro em que pode não haver nenhuma 
palavra escrita e o sentido da narrativa se dá a partir da leitura de imagem. 
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A atividade consistiu em ler/ analisar um livro impresso que não possuía palavras 

impressas, apenas uma sequência de imagens, provocando o estudante a ler e 

compreender uma mensagem. Em seguida, em uma folha pautada o estudante 

deveria criar e escrever uma história para o livro, a orientação era que 

mantivessem apenas o título original do autor (por uma questão de referência 

para organizar os dados da pesquisa posteriormente). A produção escrita foi 

realizada no período de uma hora e trinta minutos. E os livros foram selecionados 

na biblioteca da própria escola e alguns levados pela pesquisadora. Totalizando 

vinte e dois livros distribuídos entre os alunos.  

FIGURA 7 - Produção escrita a partir da leitura de imagens 

 

Fonte: Pesquisadora (2018) 

A produção foi individual, embora compartilhassem em dupla o livro, e iniciou 

com uma fala de sensibilização sobre as várias formas de ler, foram citados 

alguns exemplos do cotidiano, leituras de imagens que fazemos pelas ruas, 

pelas capas de livros, e em seguida, foram distribuídos, aleatoriamente, os livros 

entre os alunos. Depois da leitura iniciaram a produção escrita.  

A proposta da leitura de um livro apenas com imagens, ou um livro-álbum 

pressupõe o exercício de ler, não apenas letras e números, está relacionado ao 

ler na contemporaneidade: ler imagens, códigos, memes, ler em língua 

estrangeira, ler língua de sinais, ler gestos, ler em suportes multimidiáticos.  

Diferentemente da leitura de um texto narrativo em voz alta, que deixa 
livre a imaginação de quem lê e de quem escuta, a leitura de um livro-
álbum pressupõe diferentes olhares sobre as imagens. Todas essas 
leituras dependem e correspondem sempre ao universo de referência 
de cada leitor (seja ele o leitor ou o ouvinte) e ambas são igualmente 
importantes e estimulam, a seu modo, diferentes níveis de imaginação 
e interpretação. (DOLORES, 2016, p. 1) 
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Foi possível observar que ficaram curiosos com os livros sem texto, alguns 

disseram “nunca reparei” referindo-se ao fato de o livro não ter texto. Outros 

deram uns risos abafados, levando as mãos a boca, como se estivessem 

fazendo algo tão diferente, inusitado que deu até vontade de rir. Uma dupla 

perguntou se o livro que estavam lendo era da biblioteca, e ficaram surpresos 

quando a resposta foi positiva, pois nunca tinham o visto, de fato estes livros 

ficam numa seção separada dos outros livros infanto-juvenis por conta apenas 

do tipo de narrativa apresentada. E como eles não conhecem talvez nunca 

pedissem, e talvez precisassem de um mediador. No momento de escrever a 

história, alguns verbalizaram estar com “preguiça” ou “cansaço” para escrever o 

texto após folhear o livro apreciando as imagens, tentando decifrá-las. Incentivei 

a continuar, mas conseguimos perceber um esforço dispendido para “ter que ler” 

as figuras, compreender o que a sucessão de imagens, que gerava um evento, 

queria dizer, e ainda, por cima, demandados a expressar de forma escrita, a 

pesquisadora estava mesmo exagerando naquela tarefa. Em dois casos, os 

estudantes apresentaram o texto escrito e mostraram-se muito satisfeitos ao 

conseguirem concluir e, em um dos casos, a estudante perguntou se poderia 

trocar por outro livro (e foi feita a troca). Quando a primeira aluna concluiu a 

escrita, perguntou se poderia desenhar. E então, começamos a conversar, eu 

queria entender por que mesmo diante de tantas imagens que acabara de relatar 

uma história, ainda sentia falta de alguma imagem, a resposta foi a de que 

gostaria de fazer uma imagem para ilustrar o texto que agora era dela. 

E assim, sugeri que o desenho compusesse uma capa para o livro dela, e fosse 

então registrado o nome da autora e um novo título para o livro. E orientei aos 

outros alunos que também, caso desejassem, poderiam fazer uma capa ilustrada 

para o seu texto.  
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FIGURA 8 - Imagem criada para a capa do texto 

Fonte: Pesquisadora (2018) 

Foi interessante verificar que para além das imagens que produziram, o nome 

“ator” ou “ iscritora” estava registrado no texto como denotação da marca de uma 

autoria realizada por eles. O pedido da aluna para fazer a imagem e como os 

outros receberam bem esta proposta, de desenhar a capa, nos faz concordar 

que pensamos com imagens também, possuímos esse recurso que nos ajuda a 

compor nosso texto e nossas ideias.  

FIGURA 9 - Imagem criada para a capa do texto com informações de autoria 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisadora (2018) 

 

Atividade 2: leitura a partir do código QR (2/7) 

A segunda atividade foi uma proposta de ouvir uma história num suporte 

diferente, por meio de tablets. Alguns áudios de histórias estão disponíveis na 
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internet e acessíveis por meio da leitura de um código, o QRcode40, impresso 

em um livro de história. Usado como estratégia de marketing ou na indústria, por 

exemplo, esses códigos já estão presentes em alguns livros impressos e 

permitem acessar um conteúdo extra. Neste caso, áudios que podemos ouvir 

enquanto lemos as histórias no texto impresso.  

O objetivo desta atividade foi verificar a fluência tecnológica dos estudantes ao 

manipular o tablet com uma proposta específica de uso e apresentar o formato 

de leitura acessando a internet, propondo uma reflexão sobre as possibilidades 

de uso dos dispositivos móveis e dos códigos QRs.  

FIGURA 10 - Ouvindo história no tablet e acompanhando a leitura no livro 
impresso 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisadora (2018) 

 
40 QR-Code é uma matriz (código de barras bidimensional), criado em 1994 pela empresa 

japonesa Denso-Wave. Através de uma câmera digital equipada com software leitor de QR-

Code, o leitor decodifica o código em um endereço URL, e direciona para um arquivo de áudio 

na web com a descrição verbal do objeto. Pode ser direcionada a uma página web com imagem, 

vídeo, som, texto, animação.  



95 

FIGURA 11 - Ouvindo história no tablet 

 

Fonte: Pesquisadora (2018) 

Os livros usados nesta atividade são especificamente livros que possuem código 

QR e faz parte da coleção “Ler e Ouvir” 41 da editora Brinque-Book. Nesta ação 

os estudantes apresentaram dificuldade em compreender como o som estava 

sendo emitido no tablet (por meio do acesso ao site na internet) mas 

manipularam com habilidade o modo touch de acessar os ícones na tela do 

dispositivo móvel. Fizemos uso de um pincel e um quadro branco para explicar 

o caminho de produção de um áudio até ser disponibilizado na rede internet e 

acessado por outros usuários. Exemplificando o acesso por meio dos códigos.  

Todos mostraram entusiasmo na escuta da história e pediram para ler mais de 

uma. A maioria da turma ouviu as quatro histórias levadas para serem 

exploradas na atividade.   

Depois de ouvirem as histórias, avaliamos o processo e foi possível provocar 

reflexões sobre o uso deste tipo de estratégia para escutar história, e quem 

poderia beneficiar-se com esses instrumentos tecnológicos digitais. 

Conversamos sobre as pessoas que não podem ou têm deficiências para 

enxergar e o grupo manifestou o desejo de gravar uma história para postar, 

 
41 Os títulos contam com leituras gratuitas gravadas em MP3 com locução profissional e efeitos 
sonoros. Essa leitura pode ser acessada via smartphone ou tablet. Basta “escanear” o QR Code 
no interior do livro. Para mais: https://www.brinquebook.com.br/ler-e-ouvir. Acesso em: 11 set. 
2018. 
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deixar na internet, e expliquei que esse procedimento seria possível e chama-se 

podcast42. Compararam com o modo de exibição de vídeos que os youtubers 

fazem e que muitos deles conhecem e seguem.  

No viés da proposta metodológica dos Multiletramentos podemos sugerir que a 

compreensão do conceito técnico de internet e do código QR, demonstrados por 

necessidade nesta tarefa, avança o conteúdo do que é conhecido, do que é 

familiar (livros, tablets, internet), inclusive sobre o suporte tecnológico digital (em 

sua maioria usam e acessam a partir dos smartphones) para o ponto de 

necessitar de um exercício de classificação, comparação para proporcionar uma 

conceituação por nomeação, e posteriormente uma generalização, ou um 

conceito por teoria. Iniciamos, buscando hipóteses sobre o código QR, depois 

comparamos com códigos de barras, que eles sinalizaram conhecer em produtos 

que as funcionárias responsáveis pelos caixas do supermercado bipam para 

registrar o preço do produto. A exposição oral sobre o recurso, e o uso do código 

na prática, não foram suficientes para que os estudantes compreendessem 

“como” funcionava e, ainda alguns, perceberam que também não compreendiam 

o conceito de internet (rede de computadores). Nesse momento, foram 

necessárias outras estratégias de explicação, e uso de recursos como o quadro. 

E para ampliação e consolidação do conhecimento, sugerimos uma pesquisa 

sobre o tema e que trouxessem exemplos de aplicação da internet e dos códigos 

para que pudessem explicar a partir dele.  

Processos de Conhecimento 

Pedagogia dos Multiletramentos  

Vivenciando   

(o Conhecido / o Novo) 

Conceituando  

(por Nomeação / com Teoria) 

Analisando  

(Funcionalmente / Criticamente) 

Aplicando  

(Apropriadamente / Criativamente) 

 

 
42 É uma forma de transmissão de arquivos multimídia na Internet criados pelos próprios 
usuários. Nestes arquivos, as pessoas disponibilizam listas e seleções de músicas ou 
simplesmente falam e expõem suas opiniões sobre os mais diversos assuntos, como política ou 
o capítulo da novela. Pense no podcast como um blog, só que ao invés de escrever, as pessoas 
falam. Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/internet/1252-o-que-e-podcast-.htm. 
Acesso em: 11 set. 2018.  
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Atividade 3: desafio do labirinto (3/7) 

Com o objetivo de identificar as noções espaciais e de lateralidade, a atividade 

consistiu em analisar uma imagem, composta por quadrados coloridos formando 

uma trilha, que a partir da compreensão das regras anunciadas, o estudante 

deveria sair de um ponto inicial registrando em cada linha, cada passo tomado 

em direção ao ponto final.   

Para auxiliar a resolução deste desafio foi disposta no chão a mesma imagem 

contida no papel da atividade entregue aos alunos. O aspecto colorido e a 

disposição do material emborrachado montado no chão, formando um “tapete”, 

remete a uma brincadeira de infância, a “amarelinha” (ver imagem abaixo), e nos 

parece que estimulou a participação, ou pelo menos, a experimentação do 

tapete, pois muitos se ofereceram para organizá-lo e pisaram por diversas vezes, 

com entusiasmo, caminhando de um lado ao outro da trilha, experimentando as 

possibilidades para responder corretamente o desafio. Com a trilha organizada 

no chão, os estudantes receberam a folha com a atividade e as instruções para 

saírem de um ponto definido, chamado de Partida, seguir o caminho pelo tapete 

e encontrar o ponto de Chegada.  

Nas instruções estavam explícitas algumas regras como por exemplo, “não pisar 

no tapete de cor verde”, portanto os estudantes deveriam buscar alternativas 

para concluir o desafio. A atividade foi proposta para ser resolvida em dupla, 

porém no decorrer da dinâmica houve interações entre as duplas e a ajuda 

mútua para a solução do problema, o que dissolveu os limites definidos 

anteriormente, no final eles se organizaram em dupla apenas para registrar a 

solução na folha de papel. 
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FIGURA 12 - Cooperação para o preparo da atividade “Desafio do labirinto” 

 

Fonte: Pesquisadora (2018) 

 

FIGURA 13 - Tentativas e registro para a solução do desafio do labirinto 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisadora (2018) 

 

Foi possível verificar que os estudantes possuem dificuldades em interpretar 

uma sequência de instruções (compreensão de consignas), mesmo quando 

apresentadas na forma sequenciada de lista e enumeradas. O desafio durou 

cerca de cinquenta minutos e todas as duplas conseguiram concluir a atividade 

com auxílio de orientações que recordavam as regras da atividade e pistas que 

ajudavam na resolução do problema, principalmente no que se refere a 

lateralidade, muitos confundiram esquerda com direita e não sabiam como 

registrar, mesmo com a primeira linha já respondida, como demonstração.  
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Para a execução desta atividade foi necessário que o estudante possuísse 

habilidades de compreensão de texto, compreensão da operação matemática de 

adição simples, bem como verbalizasse para os outros a sua solução no 

momento que antecede a divulgação da resolução do desafio.  

Os estudantes, em sua maioria, relataram que gostaram da atividade, mas que 

acharam difícil ou muito difícil resolver e registrar no papel.  

 

FIGURA 14 - Instrumentos respondido pelos estudantes 

 

Fonte: Pesquisadora (2018). 

Uma das habilidades importantes para ser proposta, trabalhada e apreendida no 

processo dos Multiletramentos é a compreensão de consignas ou enunciados. 

Saber interpretar uma informação dada em sequência é importante para a 

tomada de decisão que deve ser realizada em seguida. Na linguagem de 

programação, na computação, chamamos de algoritmo, essa listagem de ações 

que devem estar organizadas e são executadas em série. 

Diante do desenvolvimento da atividade do labirinto foi possível verificar que 

muitas habilidades e conceitos dos estudantes estavam sendo acionados, e eles 

passaram a testar hipótese na prática, porque havia um simulador (o tapete), 

comparar com a resposta dos outros alunos e, portanto, averiguando mais de 

uma possibilidade de saída do desafio. E antes da conclusão do tempo planejado 
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para a tarefa, por estarem tendo dificuldades na resolução, buscaram outras 

duplas, burlando a orientação inicial. E com mais opções de respostas, testaram 

e declararam a resolução do problema em nome do coletivo. Aguardando apenas 

a confirmação da pesquisadora. Segundo os autores,  

Analisar funcionalmente inclui processos de raciocínio, tirando 
conclusões inferenciais e dedutivas, estabelecendo relações 
funcionais como entre causa e efeito e análise de conexões lógicas e 
textuais. Os alunos exploram as causas e efeitos, desenvolvem 
cadeias de raciocínio e explicam os padrões de texto. E “Analisar 
criticamente” (isto é, de forma mais crítica do que funcionalmente) 
envolve a avaliação de suas próprias perspectivas, interesses e 
motivações. (COPE; KALANTZIS, 2009, p.18) 

 

Diante desta definição e por experimentar indícios de que os estudantes, 

estavam motivados a encontrar a resposta mudando, inclusive a perspectiva do 

tapete (o que não alterava a consigna, mas que foi feito por duas vezes) para 

que olhando do seu jeito tentassem resolver o problema, podemos afirmar que 

houve uma avaliação crítica e uma tomada de decisão pelo grupo.   

As relações apontadas entre os objetivos e dinâmicas das atividades, com os 

processos de conhecimento do Multiletramento tão somente tem a intenção de 

alinhar o referencial teórico utilizado nesta tese com a prática pedagógica 

realizada na pesquisa. Sem possuir caráter compulsório, mas de apresentar 

indícios de uma aproximação teórica metodológica.  

Processos de Conhecimento 

Pedagogia dos Multiletramentos  

Vivenciando   

(o Conhecido / o Novo) 

Conceituando  

(por Nomeação / com Teoria) 

Analisando  

(Funcionalmente / Criticamente) 

Aplicando  

(Apropriadamente / Criativamente) 

 

 

Atividade 4: colorindo com números (4/7) 

Diante da dificuldade anterior, quanto a compreensão de instruções, propomos 

a atividade de colorir números. Uma tarefa lúdica, com formato diferente da 
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anterior, que sinaliza o uso da memória, insiste em trabalhar consigna e 

interpretação da mensagem.  

Com esta proposta também foi possível demonstrar como as informações são 

exibidas nas telas: monitores, computadores e smartphones, e a noção da 

sequência de comandos dados ao computador (algoritmo). Para iniciar foram 

distribuídas folhas em branco A4, um lápis e uma borracha para que os 

estudantes seguindo as instruções dadas oralmente registrassem no papel. A 

orientação consistia em pedir que o estudante desenhasse uma linha reta como 

ponto inicial o canto inferior esquerdo e chegasse até o canto superior direito. 

Em seguida, solicitou-se uma outra linha reta, desta vez iniciando no canto 

superior esquerdo até o canto inferior direito. 

Para iniciar a atividade, nos posicionamos em frente aos estudantes e de costas 

para o quadro e foi feita a leitura de algumas linhas de instrução, uma por vez, 

com intervalo de 2 minutos. Para que cada instrução fosse inicialmente 

compreendida, e em seguida, executada no papel. Foi possível perceber a 

dificuldade de orientação espacial dos estudantes. Comandos verbais como “da 

direita para a esquerda”, ou “no centro do papel”, “na parte inferior” não foram 

interpretadas por muitos estudantes participantes da atividade.  

Depois de concluída a primeira sequência de orientações orais para serem 

desenhadas nas folhas em branco, socializamos a imagem que deu origem aos 

comandos verbais, e que deveria estar representada na folha de papel como 

resultado das orientações dadas. Os alunos se surpreenderam com as 

diferenças entre as respostas apresentadas. 

Após a sensibilização para o tema de interpretações de consignas e as 

orientações espaciais iniciamos a atividade Colorindo com Números, 

selecionada do livro “Ensinando Ciência da Computação sem o uso do 

Computador43” que junto com outras iniciativas compõe uma série de ações que 

ensinam conceitos básicos de programação sem uso de tecnologia digital. E 

 
43 Disponível em:  https://classic.csunplugged.org/wp-
content/uploads/2014/12/CSUnpluggedTeachers-portuguese-brazil-feb-2011.pdf. Acesso em: 
10 set. 2018.  
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ocorreu da seguinte forma: explicamos o que são pixels44 e convidamos os 

alunos a fazerem os desenhos, seguindo as instruções que estavam nas folhas 

distribuídas. 

FIGURA 15 - Registro da atividade colorindo com números 

 

Fonte: Pesquisadora (2018) 

 

FIGURA 16 - Atividade “Colorindo com números” 

 

Fonte: Pesquisadora (2018) 

 

A atividade apresenta três quadros composta por pequenos quadrados e à 

medida que são pintados/preenchidos, seguindo as orientações, as imagens 

surgem. Utilizamos um modelo com o formato da letra “a” que circulou entre as 

mesas dos estudantes para servir de exemplo enquanto eles estivessem 

pintando. Um exercício que durou cerca de cinquenta minutos e que demandou 

paciência, memória e concentração dos estudantes. Neste dia, os alunos 

 
44 Pixel ou píxel (sendo o plural pixels ou píxeis) (aglutinação de picture e element, ou seja, 
elemento de imagem, sendo pix a abreviatura em inglês para pictures) é o menor elemento em 
um dispositivo de exibição (por exemplo, um monitor), ao qual é possível atribuir-se uma cor. De 
uma forma mais simples, um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que o 
conjunto de pixels formam a imagem inteira. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pixel. 
Acesso em: 10 set. 2018.  
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pediram para concluir a atividade em casa, combinamos de devolvê-las no dia 

seguinte a professora, mas algumas não retornaram. 

 

Atividade 5: programando o computador (5/7) 

As atividades relacionadas com a programação no computador vieram em 

sequência: primeiro uma introdução a partir do jogo online, depois o uso do 

Scratch com suporte em cartões impressos, em seguida a criação das 

animações e experimentos de programação de jogos.  

Começamos com a realização de uma atividade de programação online na seção 

“Hora do código”45, disponível no site Code.org46, criados para incentivar a 

aprendizagem da computação em escolas e aumentar o número de pessoas que 

programam. O exercício possibilitou montar (clicando e arrastando comandos) 

linhas de código dentro de um ambiente que simula um jogo online, o objetivo foi 

aproximar a linguagem de programação ao contexto dos estudantes de uma 

forma divertida.  

A atividade com duração de cinquenta minutos (para cada grupo de estudantes), 

iniciou com a apresentação da tela de programação do site que possuía 

ambientes com cenários temáticos de jogos populares como: Minecraft, Angry 

Birds, Frozen, Star Wars, em seguida cada dupla escolheu o seu tema e 

iniciaram a programação. A plataforma da “Hora do código” dispõe os comandos, 

em forma de peças, que empilhados formam blocos de ações. Possivelmente 

essa ideia permite uma antiga e futura analogia, respectivamente com o 

brinquedo LEGO, e o ambiente interativo do Scratch.  

Passo a passo os alunos deveriam ler os objetivos (letras e imagens) de cada 

página, que seguiam por desafios enumerados no topo do site, escolher o botão 

de comando a ser usado (avance ou virar à esquerda, por exemplo), depois 

arrastar os comandos de um lado a outro da tela, para em seguida pressionar o 

 
45 A Hora do Código começou como uma introdução de uma hora à ciência da computação, 
criada para desmistificar a programação e mostrar que qualquer pessoa pode aprender os 
fundamentos básicos e ampliar a participação na área desta ciência. https://hourofcode.com/br 
46 A Code.org® é uma organização sem fins lucrativos dedicada a expandir o acesso à ciência 
da computação em escolas e aumentar a participação das mulheres e das minorias não 
representadas. Disponível em: https://code.org/. Acesso em: 10 set. 2018.  
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botão EXECUTAR, localizado no canto inferior esquerdo, que desencadeava a 

sequência de ações a serem desenvolvidas pelos personagens. Logo depois, 

recebiam o feedback na tela, evidenciando os erros e acertos a partir dos 

movimentos executados pelos personagens no jogo, verificando se ele alcançou 

ou não o objetivo, e sucessivamente avançaram aumentando a quantidade de 

comandos e intensificando as ações dos personagens.  

FIGURA 17 - Ambiente de programação do Code.org 

 

Fonte: https://studio.code.org/s/aquatic/stage/1/puzzle/1 

Verificamos o engajamento e a concentração dos estudantes, que estavam 

completamente envolvidos na simulação do jogo digital. Muitos deles quando 

concluíam uma fase (um determinado número de ações), anunciavam em voz 

alta como se quisessem reconhecimento e legitimação do seu avanço. Alguns 

anotaram no seu próprio caderno o endereço prometendo tentar acessar outras 

vezes. É possível afirmar que a plataforma Code.org oportuniza a aprendizagem 

da programação de forma lúdica, com feedbacks imediatos das ações no jogo, 

permitindo rever a jogada e alterar na sequência.  

Validamos iniciativas como essa, gratuita e que podem ser incluídas numa 

proposta didática de Ensino de Programação para crianças ou para um contato 

inicial com a lógica de programação para todas as idades. Possuindo 

computadores e acesso à internet na escola é uma forma produtiva de introduzir 

os conceitos de programação. Em relação aos estudantes, mostraram-se 

curiosos e interessados nas estratégias para resolver os desafios e alguns 
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declararam o desejo de criar seus próprios jogos. Esclarecimentos foram 

realizados e muitos dos partícipes avançaram no percurso do jogo/programação. 

Alguns dos estudantes ficaram apreensivos quanto ao idioma inglês do site, 

mesmo possuindo a opção de alterar o idioma (e assim fizemos usando o idioma 

português, um vídeo de curta duração de apresentação dos personagens estava 

em inglês com legendas em português, o que pareceu assustá-los, e nos deu a 

chance de abrir um diálogo. Nós refletimos sobre a afirmação de que o maior 

número de produções disponíveis na internet está em língua inglesa, e o quanto 

podemos nos beneficiar disto e ampliar nossas buscas se utilizarmos 

adequadamente as palavras-chave, e podemos fazer uso das próprias 

ferramentas oferecidas pela internet para ajudar-nos com as traduções de 

termos ainda desconhecidos. E assim, no encontro seguinte usamos o tradutor 

da plataforma Google no intuito de expandir a discussão sobre esse efeito que 

pode ser “assustador”, mas que também pode ser potencializador para outras 

aprendizagens: o desejo de experimentar, aproveitar e aprender com os 

softwares, textos, músicas, legendas, filmes que estão em um idioma, diferente 

do nosso. O grupo apresentou muita resistência com o uso de outra língua que 

não seja a materna (a língua portuguesa), mas conseguimos dialogar sobre esse 

ponto de tensão, e isso fez parte do nosso encontro formativo. Uma potência que 

não pôde ser aproveitada foram as traduções a partir da voz, pois os microfones 

dos computadores da sala de informática não estavam funcionando. Podíamos 

ouvir, mas não foi possível enviar som. Uma situação de quando a estrutura, e 

as condições materiais, se torna relevante para a extrapolação do conteúdo.  
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FIGURA 18 - Programando na Hora do código 

 

Fonte: Pesquisadora (2018) 

Situações como essa corroboram para a valorização da característica 

multicultural dos processos de Multiletramentos. Pois permite um diálogo, uma 

abertura de pensamento para além do que já é conhecido. No ambiente Scratch 

podemos selecionar entre muitos, o idioma turco por exemplo, e ver na prática o 

ambiente interativo traduzido e adaptado imediatamente para outro idioma. Para 

além de uma questão técnica do software, muitos aplicativos permitem 

traduções, é o fato de proporcionar o tempo- espaço-lúdico de engajamento do 

estudante para esse diálogo, podendo ele mesmo criar seu tradutor a partir do 

domínio da linguagem Scratch.  É fato, portanto, que a linguagem de 

programação Scratch, permite abordagens que contemplam as premissas dos 

Multiletramentos e ajudam na construção do conhecimento, na capacidade de 

ler e escrever através das diferentes formas de ensino e aprendizagem com as 

tecnologias digitais. Ciente de que toda tecnologia, metodologia ou abordagem, 

suscita de um sujeito. Por isso esses ambientes permitem e condicionam. Mas 

principalmente demandam um sujeito desejante e um criador de situações de 

aprendizagem disposto a interlocução, para promissores processos de 

construção de conhecimento e Multiletramentos.  
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Atividade 6: programando com Scratch (6/7) 

A segunda atividade consistiu em apresentar o ambiente interativo Scratch. O 

suporte utilizado foi um grupo de oito cartões47 tutoriais impressos e coloridos, 

que descreviam passo a passo ações nas quais o aluno poderia programar 

animações usando o ambiente.  

Acreditamos que nessa etapa de construção da pesquisa, após as experiências 

anteriores de interação com o computador e com a lógica de programação (uso 

do tapete como simulação, leitura de imagens, interpretação de consigna, 

manipulação de computadores, livros e tablets, e ambientação com os blocos de 

comandos) os alunos já estejam mais confortáveis com a proposta de serem 

desafiados a criar e construir eles mesmos utilizando as tecnologias digitais. 

Organizados individualmente ou em dupla, receberam a orientação sobre o 

programa, os cartões e o desafio de criar uma animação utilizando esse suporte. 

Em seguida, receberam os cartões com diferentes ações possíveis no Scratch, 

por exemplo, fazer uma borboleta voar. 

Os alunos puderam escolher dentre as opções de cartões, a ação que gostaria 

que os personagens executassem na tela, e então, seguindo os comandos 

ilustrados puderam explorar o ambiente Scratch. Conheceram alguns comandos 

e reconheceram algumas dinâmicas e procedimentos, vistos na experiência 

anterior com o jogo online de programação do Code.org, e observaram as ações 

sendo realizadas. Por exemplo: um esportista andar do lado esquerdo ao direito 

na tela; um gato seguir o rato.  

Foi possível validar o uso do cartão tutorial do Scratch como facilitador de uma 

ação que requer resultado imediato de visualização do estudante. O sentimento 

positivo de concluir um desafio escolhido aproximou o estudante do programa. 

Nesta atividade todos os estudantes concluíram seus cartões e alguns 

escolheram outros para continuar programando.  

  

 
47 Os cartões podem ser baixados no site do Scratch. Disponível em: 
https://scratch.mit.edu/ideas. Acesso em: 10 mar. 2019.  

https://scratch.mit.edu/ideas
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FIGURA 19 - Registro da atividade de apresentação do Scratch 

 

 Fonte: Pesquisadora (2018). 

  

Atividade 7: programando um jogo (7/7) 

Com o objetivo de apresentar de forma sucessiva e gradual comandos mais 

complexos com a linguagem de programação Scratch, propomos como atividade 

que os estudantes construíssem sua própria animação e/ou seu próprio jogo.  

A atividade permitiu a experimentação de condicionais de programação e cálculo 

matemático realizado automaticamente pelo programa, mas visivelmente 

descrito na tela. Neste ponto de criação dos jogos, foi necessário estar mais 

próximo aos alunos, sentando ao lado das duplas e conversando sobre o que 

desejavam fazer como jogo, apresentando as possibilidades e limitações de 

estrutura e tempo, mas também esclarecendo sobre o potencial da ferramenta 

de construção Scratch e da comunidade de apoio online, dos tutoriais e como 

acessar essas informações. Abrindo o diálogo e incentivando para novas e 

futuras produções caso desejassem.  

Para programar esse jogo os partícipes foram orientados por meio de uma 

exposição oral e demonstração visual, utilizando o recurso do projetor 

multimídia, explicamos as condicionais do jogo e algumas possibilidades para 

incrementá-lo, como a criação de um contador para marcar os pontos durante o 

jogo.  Essa atividade demandou muita atenção dos estudantes e maior 

dedicação. Com o tempo estimado de uma hora e trinta minutos para cada 

Encontro de Formação, foram necessários, muitos outros encontros neste 

formato para que os alunos pudessem ter tempo de produção e interlocução para 

produzirem seus jogos e animações.    
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FIGURA 20 - Registro da atividade de construção do jogo 

 

Fonte: Pesquisadora (2018) 

Como previsto, após a sequência inicial de atividades relativas ao 

Multiletramento dos alunos do 4º ano na escola Antônio Euzébio, a programação 

com o Scratch foi a atividade recorrente nos encontros até o encerramento letivo. 

E embora os jogos possam ter extrapolado suas expectativas ou não terem sido 

concluídos como eles vislumbraram. Foram expressões materiais de que eles 

puderam se apropriar do computador e construir juntos. 

 

A observação da pesquisadora (5) 

Esta pesquisa buscou aproximar dois conceitos: Linguagem de Programação e 

Multiletramentos, no cenário da Escola Municipal Antônio Euzébio. E após o 

processo de interlocução ao longo da pesquisa e as reelaborações do 

planejamento, das práticas e dos pensamentos foi possível pensar em algumas 

aproximações.  

A linguagem de programação nas escolas, poderá vir a ser uma realidade e já 

existem algumas experiências muito férteis como as destacadas por Valente 

(2019): 

Diversos países têm procurado alterar seu currículo no sentido de focar 
os aspectos da programação ou de conceitos da Ciência da 
Computação, inclusive nos primeiros anos da Educação Básica. Por 
exemplo, na Europa a Comissão Europeia publicou o relatório 
European Schoolnet (2014) que descreve a situação da implantação 
de políticas educacionais em 20 países europeus. Em 13 deles a 
programação já fazia parte de disciplinas obrigatórias do ensino infantil 
ao nono ano (K-9, equivalente ao Ensino Fundamental do Brasil), como 
na Estônia e Grécia. (p. 11). 
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Assim, neste ponto da escrita já é possível agregar dados e refletir sobre as 

ações que desenvolvemos junto a escola. A observação dos estudantes durante 

a execução das atividades nos permitiu a construção do quadro, a seguir, como 

um elemento de análise do processo de Multiletramento dos alunos a partir do 

olhar da pesquisa. Informações iniciais sobre o diagnóstico e a produção deles 

foram fornecidos pela professora regente e catalogados na investigação.  

 

QUADRO 6 - Sistematização e análise da produção diante das tecnologias 
digitais 

  

As ações listadas no quadro sob o título de Fluência tecnológica I foram as 

habilidades necessárias para preparar e manter o desenvolvimento da   

programação no Scratch: a) acessar site; b) pesquisa em sites; c) gravar 

arquivos/ recuperar arquivos; d) digitar no teclado; e) manusear o tablet. 

Verificamos desde o início que os alunos já conseguiam acessar os sites de 

forma bastante eficiente, não porque eles soubessem o endereço (a URL) dos 

sites, mas porque eles compreenderam que digitando a palavra-chave (o que 

desejam procurar) na barra superior da tela ou dentro da caixa de pesquisa de 
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algum navegador, o Google Chrome, por exemplo, eles conseguem acessar a 

página desejada. E em sua totalidade eles acessam o site para pesquisa a partir 

de termos chaves. A dificuldade emerge quando precisam ler e analisar os dados 

para compor uma análise, ou o resultado da pesquisa, pois para esta ação são 

necessárias outras habilidades como compreensão textual, análise de fontes 

confiáveis de pesquisa, sínteses dos textos.  

Ainda que tenhamos gravamos juntos as animações na memória do computador, 

na semana seguinte, nenhuma criança soube recuperar os arquivos para dar 

continuidade a tarefa, isso demonstrou que embora consigam produzir 

informações usando o computador, ainda há falta de compreensão de como os 

arquivos são e precisam ser armazenados no computador ou em um servidor 

fora do computador (na nuvem), por exemplo. De acordo com esse 

levantamento, podemos inferir que a maioria dos alunos possuem o que 

consideramos Fluência tecnológica nível I - quando podemos manipular de forma 

elementar as tecnologias digitais. 

Para produzir no Scratch elencamos algumas ações fundamentais: a) iniciar uma 

produção no Scratch (acessar o site, selecionar personagens); b) identificar 

quais comandos correspondem as ações necessárias (definir o comando de som 

para produzir um som no personagem, por exemplo); c) concluir uma ação no 

Scratch com mediação (cartões, dicas do programa, acompanhamento do 

professor); d) explicar /oralizar como foi programada a ação. Sugerimos que a 

aquisição destas qualidades habilita o aluno a ter fluência em programação com 

o Scratch, o que significa dizer, que ele compreende os comandos e seus efeitos, 

cria, armazena e socializa suas produções interativas e midiáticas. Possuir tanto 

a Fluência tecnológica I e a capacidade de programar com Scratch suscita que 

o aluno possua a Fluência tecnológica II. Pois possui as condições elementares 

de domínio das tecnologias digitais e também a capacidade mais complexa de 

programar em uma linguagem computacional. 

Nesta perspectiva, os alunos listados no quadro com pseudônimos (9) Dee, (16) 

Jordyn e (19) Sam podem ser considerados alunos com Fluência tecnológica II. 

Nos encontros para o uso do Scratch os alunos demonstraram muito entusiasmo 

com um desejo grande em compreender o funcionamento do programa e uma 
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satisfação em ver suas produções funcionarem. As dificuldades recorrentes 

apresentadas estavam muito relacionadas as noções de lateralidade, 

compreensão de espaço, noções de tempo. Denotaram o quanto ainda se faz 

necessária revisões, retomadas das explicações, e formas diferentes de abordar 

e garantir o mesmo conteúdo técnico e conceitual. Algumas instruções foram 

repetidas muitas vezes, como a de salvamento do arquivo e a construção de 

variáveis no jogo. Quando os alunos expressam essa dificuldade fica evidente 

para nós que atividades como estas são pertinentes e importantes para 

desenvolver o raciocínio lógico, a compreensão da consigna, e a valorização da 

escuta no momento de orientação do expositor.  

Acreditando que esta pesquisa forneceu indícios para refletir sobre a 

contribuição da linguagem de programação Scratch no Multiletramentos de 

crianças no ensino fundamental I, endossamos que esta seja uma associação 

teórico metodológica próspera para o aprendizado na contemporaneidade.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A imersão e vivência nos espaços da Escola, bem como as ações e atividades 

desenvolvidas  acerca do Multiletramento aliado aos potenciais das tecnologias 

digitais, possibilitaram afirmar a seguinte tese: a linguagem de programação traz 

em sua gênese a base para o desenvolvimento do raciocínio lógico, o 

entendimento abstrato, o conhecimento de sequências e comandos precisos e 

ordenados; a aplicação de resultados observáveis; as relações entre causa e 

efeito e; as subjetividades dos a(u)tores escolares. Consequentemente, 

desencadeia processos de Multiletramentos, ela mesmo sendo forjada em 

âmbito de Multiletramentos, no ensino e aprendizagem dos alunos, em especial 

no Ensino Fundamental, etapa e/ou nível de ensino que os sujeitos aprendentes 

estão desenvolvendo suas competências linguísticas e alicerçando suas 

habilidades tecnológicas. É preciosa essa inserção da linguagem de 

programação nos processos de formação em Multiletramentos na escola. 

Para esta constatação foram abordadas as atividades desenvolvidas na escola 

para demonstrar as atuações de aproximação que antecederam a formalização 

da pesquisa, a qual se constituiu como campo de pesquisa, promovendo uma 

avaliação do que é pesquisar em grupo e/com grupo envolvendo 

Multiletramentos e linguagem de programação, neste estudo o Scratch.  

Enfatizamos que a constância de encontros deu movimento a pesquisa. Fez 

grupo aos que frequentavam esses espaço-tempo na escola. Foi importante 

participar de momentos de recreio, de conversas na sala de professores, de bate 

papos com a professora regente, de celebrações como Dia das crianças e dos 

professores junto com a escola. Porque deu sentido a pesquisa. Fez justificar a 

presença da universidade na escola pública, e trazer outros questionamentos do 

quanto são privilegiados estes espaços onde a pesquisa e a universidade se faz 

presente porque permite outras interlocuções, outras trocas, outros saberes 

compartilhados, e nos faz cúmplices da história dos sujeitos ali presentes. Sinto 

que a tese não dará conta, ela é extremamente passageira, a permanência é o 

que ocorreu ou pode ocorrer depois dela.  Ela não consegue expressar, só tenta.  
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Essa pesquisa/escrita era um jogo que tinha início pensado, mas que igualmente 

a amarelinha de Cortázar48 desviou-se pelo meio ou pelo fim e com 

adaptabilidade e criatividade do fluxo da pesquisa me fez enxergar que vale a 

pena nos modos mais diferentes que a metodologia da pesquisa possa explicitar. 

Porque foram muitas as descobertas para além das que já acreditava ter como 

hipóteses e que me modificaram como professora, como pesquisadora, como 

mãe, como mulher.  

Essa experiência de pesquisa trouxe pontos a serem considerados como 

possibilidade e como realidade de como a linguagem de programação contribui 

para o processo de Multiletramentos de crianças na escola fundamental I. E uma 

esperança de que os estudantes da escola pública possam ter e manter (inclusão 

e permanência) seu lugar de fala e produção no contexto da cultura digital 

vigente. A pesquisa, o processo de interação na escola, o tempo passado e o 

tempo que virá me implica, e eu me implico, a ser mais uma professora, 

pesquisadora a contribuir com essa causa.  

Portanto, é repensar a leitura e produção dos atuais enunciados, esses objetos 

discursivos (hipermodais, polifônicos) com os quais interagimos, de acordo com 

Kafai e Burke (2014, p. 16): 

Como os computadores-desktops, laptops, tablets e dispositivos 
móveis se tornaram tangíveis e pessoalmente extensões de nós 
mesmos; e a codificação, que deixa de ser apenas um passatempo dos 
‘eruditos’ da Ciência da Computação, os chamados experts, está agora 
sendo reconhecida por educadores e teóricos como uma habilidade 
crucial, sendo considerada uma nova alfabetização para todas as 
crianças (tradução nossa). 

 

Refletir sobre os processos de Multiletramento e o ensino de linguagem de 

programação nas escolas, deve incluir a funcionalidade (em termos de 

habilidade e práticas), os contextos sociopolíticos e pessoais em que as crianças 

usam as tecnologias digitais, verificar as habilidades básicas e conceituais 

necessárias para participar ativamente na sociedade, e estar consciente das 

razões para que essas habilidades e conceitos sejam relevantes à determinada 

sociedade.  

 
48 CORTÁZAR, Júlio. O jogo da amarelinha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994. 
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Estes propósitos descrevem os aspectos fundamentais de quaisquer processos 

de letramento, seja lendo, escrevendo textos impressos ou utilizando a 

programação de computadores. 

Evidenciamos que a aprendizagem de uma linguagem de programação  requer 

a compreensão de conceitos básicos e habilidades que estão situados no 

contexto cultural e pessoal de aprendizagem, associados a escolaridade destas 

crianças. Em uma visão crítica e aprofundada para compreender as razões de 

apreender este ou outro conhecimento, as tecnologias digitais estão em 

constantes avanços (e retrocessos, em algumas acepções) e embora pareçam 

condicionar a potencialidade de uso dos recursos humanos, não determinam as 

ações sem a presença reflexão crítica do sujeito. 

Para Vygotsky (1994) a aprendizagem é fundamentalmente uma experiência 

social, de interação pela linguagem e pela ação. Todo o processo de 

aprendizagem está diretamente relacionado à interação do indivíduo com o meio 

externo e subjetivo, o qual considera não apenas os instrumentos e signos, mas 

os sujeitos da relação. São estes sujeitos, os protagonistas quando se trata de 

avaliar, modificar, expandir e dar acesso aos seus modos de apreender o mundo, 

em interação com seus pares.  

Aproximando-se da escola e verificando o processo de como as crianças 

interagem com a tecnologia, tentando criar algo que é de sua autoria, explorando 

e experimentando as possibilidades para a resolução de uma situação problema 

nos remete a uma materialização do conceito de Multiletramento, e que foi objeto 

desta pesquisa participante, em parceria com sujeitos escolares da rede pública 

da Educação Básica. 

O conceito de Multiletramento aponta dois “múltiplos” que as práticas de 

letramento contemporânea envolvem. Por um lado, aparecem a multiplicidade 

de linguagens, semioses e mídias envolvidas na criação de significado para os 

textos multimodais e, por outro, a pluralidade e a diversidade cultural trazidas 

pelos autores/leitores a essa criação de significado. (ROJO, 2013). 

Concordando com a proposição dos Multiletramentos: 

nos espaços e condições da sociedade contemporânea, 

desenvolvemos, a toda hora, novos e múltiplos letramentos em 
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resposta às demandas de uma cultura dominada pela imagem e a 

escrita – impressa ou digital — que se caracteriza por rápidas e 

sucessivas mudanças. Certamente, nesse contexto, a escola pode 

inovar e ousar com a intenção de captar o caráter múltiplo e plural do 

fenômeno do letramento, no qual as relações de sentido se definem 

pela multiplicidade de sistemas semióticos envolvidos, e pelas 

constantes transformações que originam e que os afetam. (KLEIMAN, 

2014, p. 88). 

Assim, concluímos esta etapa afirmando que as experiências com os sujeitos 

das Escolas da Rede Municipal foram valiosas. Nos quatro anos de imersão, 

dedicação e compromisso com os fazeres e saberes acerca das tecnologias 

digitais e dos potenciais da Linguagem de Programação Scratch, envolveram os 

alunos, professores e pesquisadores do GEOTEC, os quais representam a 

resistência à defesa da escola pública, gratuita e de qualidade. 

Esta contribuição em formato de tese e de Encontros Formativos demonstram 

que os alunos das Redes Públicas de Educação do Município de Salvador 

quando desafiados e ofertadas às condições são capazes de produzir com 

autoria e criatividade interagindo com tecnologias digitais e linguagem de 

programação. 
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