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Contexto	

● Scratch: objetivo ensinar conceitos de programação 
utilizando blocos lógicos, itens de imagem e som para 
o desenvolvimento de histórias interativas, animações 
e jogos.       
● Scratch tem sido utilizado no Ensino Fundamental 

para que crianças e adolescentes desenvolvam o 
pensamento computacional.  



Objetivo 

● Analisar a produção científica existente na 
academia sobre o uso do Scratch para a 
aprendizagem de programação, em busca de 
evidências de desenvolvimento de  estratégias 
de aprendizagem.     
● Responder a seguinte questão de pesquisa: 

“Qual é o panorama atual da utilização de 
Scratch no ensino de programação para 
crianças?” 



Questões secundárias 

❖ QE1: Quais foram as abordagens utilizadas para 
o uso da ferramenta em sala de aula?    
❖ QE2: Quais foram os resultados obtidos ao 

utilizar a ferramenta em sala de aula?   
  

❖ QE3: Quais são as instituições de pesquisa 
envolvidas na área?      

  
❖ QE4: Quais foram os efeitos observados nos 

alunos com a introdução de atividades de 
programação baseadas em Scratch? 



Procedimentos metodológicos 

•  Foi realizada uma busca manual (usando string 
de busca) nas bases de dados Scopus, ACM e 
DERWENT-Periódicos Capes de artigos e 
patentes que satisfaziam os critérios citados 
acima. 

 



Procedimentos metodológicos 

Escala PeDro 
●  Para classificar os artigos 

encontrados, o processo de 
seleção dos artigos adotou 
a escala de PEDro  (11 
critérios). 

●  É dado um ponto para o 
artigo que está de acordo 
com o critério avaliado e 
zero ponto caso contrário. 

●  Quanto maior a pontuação, 
maior a possibilidade do 
artigo possuir relevância 
para o estudo. 



Resultados obtidos 

Base de Dados Total de 
Artigos 

Artigos Pré-
Selecionados 

Artigos 
Incluídos 

ACM 31 18 5 

Scopus 15 4 2 

DERWENT - 
Periódicos 

CAPES 

22 10 5 

TOTAL 68 32 12 



Conclusões 

● Poucos artigos estudados tiveram a preocupação 
em fazer um estudo dos resultados obtidos a 
partir dos códigos.  
● Isso mostra várias oportunidades perdidas para se 

investigar os caminhos seguidos pelos estudantes 
e descobrir o que funciona e o que não funciona 
para cada um.  



Trabalhos futuros 

● Investigar e mapear o desenvolvimento de 
habilidades cognitivas de resolução de 
problemas com Scratch 
● Investigar as trilhas de aprendizagem de 

alunos do 6º. Ano do Ensino Fundamental que 
fazem o curso extra-curricular de Scratch 
● Desenvolvimento de uma ferramenta 

computacional para detecção de anomalias 
nos códigos. 
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