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•  Diminuição	 pela	 procura	 de	 cursos	
superiores	em	computação.	

•  Grande	 evasão	 nos	 primeiros	 anos	 desses	
cursos.	

•  Déficit	 na	 formação	 de	 	 profissionais	 nessa	
área.	

	
Mo0vação	e	Jus0fica0va	

	
	



•  Dificu ldade	 de	 mu i tos	 a lunos	 em	
compreender	 e	 aplicar	 certos	 conceitos	
abstratos	 de	 programação,	 muito	 em	
decorrência	da	não	introdução	da	Ciência	da	
Computação	 como	 parte	 das	 ciências	
básicas.	

[BARCELOS		2012;	GOMES	2008	]		

	
Mo0vação	e	Jus0fica0va	

	
	



Diferentes	 autores	 como	 Mitchel	 Resnick	
(2009),	 vêm	 defendendo	 a	 necessidade	 de	
incorporar	 o	 ensino	 de	 programação	 já	 nos	
primeiros	anos	do	Ensino	Fundamental	(K-12	
nos	 EUA),	 como	 forma	 de	 desenvolver,	 nos	
alunos,	 competências	 e	 habil idades	
relacionadas	ao	Pensamento	Computacional.	
[Wing	2006]	

	
Mo0vação	e	Jus0fica0va	

	
	



Algumas	 estratégias	 vêm	 sendo	 pensadas	 para	
que	 se	 consiga	 superar	 as	 dificuldades	
relacionadas	 à	 aprendizagem	 de	 programação,	
bem	como	desenvolver	habilidades	relacionadas	
ao	 pensamento	 computacional	 desde	 o	 Ensino	
Fundamental.			

	
Mo0vação	e	Jus0fica0va	

	
	



Uma	 dessas	 estratégias	 é	 o	 Ensino	 de	
programação	por	meio	da	Robó:ca	Educacional,	
muitas	 vezes	 em	 associação	 a	 ambientes	 	 de	
programação	 em	 blocos,	 entre	 outros	 :pos	 de	
linguagens	de	programação	visuais.	
	

	
Mo0vação	e	Jus0fica0va	

	
	



	
Mo0vação	e	Jus0fica0va	

	
	O	 GINAPE,	 através	 do	 seu	 Laboratório	 de	 Inovações	

e m 	 R o b ó 0 c a 	 E d u c a c i o n a l	 ( L I v R E 	 –	
www.nce.ufrj.br/ginape/livre),	 vem	 há	 algum	 tempo	
desenvolvendo	 alguns	 trabalhos	 relacionados	 à	
Robó:ca	Educacional	e	ao	ensino	de	programação.	
	
Optamos	 pelo	 uso	 de	 	 placas	 de	 proto:pagem	
eletrônica	livres	-	como	o	Arduino	-	a	fim	de	facilitar	a	
introdução	dessas	ideias	nas	Escolas	Públicas	do	País.	



Uma	revisão	da	literatura	na	área	de	ambientes	
de	 programação	 visual	 apontou	 para	 a	
inexistência	 de	 linguagens	 computacionais	 de	
placas	 de	 proto:pagem	 eletrônica	 Arduino,	
pensadas	e	desenvolvidas	especificamente	para	
o	 ensino	 de	 programação	 a	 crianças	 do	 Ensino	
Fundamental	I.	

	
Mo0vação	e	Jus0fica0va	

	
	



Desenvolvimento	 de	 um	 Kit	 Didá:co,	
baseado	em	tecnologia	livre,	 	voltado	ao	
ensino	de	Programação	para	crianças	do	
Ensino	 Fundamental	 I	 por	 meio	 da	
Robó:ca	Educacional.	

	
Foco	do	Trabalho	

	
	



•  Ambiente	de	Programação	Visual	baseado	em	
blocos	para	a	programação	de	placas	de	
proto:pagem	eletrônica	Arduino,	desenhado	
especificamente	para	crianças	do	Ensino	
Fundamental	I	>>	DuinoBlocksForKids	(DB4K).	

•  Um	conjunto	de	materiais	(ksicos)	de	Robó:ca	
Educacional.	

•  Um	conjunto	de	a:vidades	com	foco	no	lúdico.	

	
Principais	Caracterís0cas	do	Trabalho	

	
	



É	 possível	 trabalhar	 aspectos	 relacionados	
ao	 Pensamento	 Computacional	 com	 alunos	
do	Ensino	Fundamental	I	(1o.	Segmento)	?	

	
Questão	de	Pesquisa	

	



•  Capacidade	de	abstração;		

•  Noções	algorítmicas	de	fluxo	de	controle;		

•  Lógica	Condicional;		

•  Depuração	e	detecção	sistemá:ca	de	erros.	

[Grove e Pea  2013] 

	
Principais	Aspectos	Tratados	

	



	
Estruturas	Computacionais	

Trabalhadas	
	

•  Estrutura	Sequencial;	

•  Estrutura	de	Repe:ção	Contada;	

•  Estrutura	de		Repe:ção	Condicional;	

•  Estrutura	de	Decisão	Simples.	



	
Procedimentos	Metodológicos	

		
1. 	Projeto	e	desenvolvimento	do		ambiente	de	
programação		DB4K;	

2. 	Desenho	de	um	conjunto	de	a:vidades	didá:cas	
(14	encontros	de	cerca	de	90	min.	cada);	

3. 	Desenvolvimento	de	materiais	auxiliares	para	o	
trabalho	com	Robó:ca;	

	



	
Procedimentos	Metodológicos	

	
	
4.	Desenvolvimento	de	um	roteiro	de	
avaliação	e	posterior	realização	de	uma	
oficina	com	alunos	do	Ensino	Fundamental	I,	
pertencentes	a	escolas	públicas,		buscando	
avaliar:	



	
Procedimentos	Metodológicos	

	
•  A	Usabilidade	do	ambiente	de	programação;	

•  O	aprendizado	dos	conceitos	básicos	de	
programação	e	robó:ca	contemplados	pelo	Kit;	

•  O	desenvolvimento,	ou	prá:ca,	de	aspectos	
relacionados	ao	pensamento	computacional;	

•  Os	materiais	de	robó:ca	adotados;	

•  As	a:vidades	didá:cas	propostas;	



DB4K	-	Ambiente	de	Programação	Visual	
	



DB4K	–	Principais	blocos	de	Controle	
	



Caixinha	Mágica	



Kit	Arduino	



Materiais	Auxiliares	de	Robó0ca	



Braço	Robó0co	



Carrinho	Robó0co	



A0vidades	

•  Narra:vas	

•  Computação	Desplugada	

•  Prá:ca	de	Programação	

•  Manipulação	de	materiais	de	Robó:ca	
Educacional	



•  6	alunos	do	3º	e	4º	anos		
•  14	aulas	de	90	minutos	

	
Avaliação	

	



	
Avaliação	

	Combinação	de	Métodos	Empíricos	

•  Registro	das	Ações	dos	Usuários	

•  Observação	de	Campo		

•  Ques:onários	

•  Entrevistas	

[Kostaras	et	al	2010]	



	
Resultados	Parciais	

	
Durante	o	curso,	pôde-se	observar	claramente	
a	presença	de	dois	grupos	de	crianças	no	que	
diz	 respeito	 ao	 entendimento	 dos	 conteúdos	
trabalhados	 em	 aula,	 sendo	 cada	 um	 desses	
grupos	formado	por3	alunos.			



As	crianças	com	melhor	entendimento	(uma	do	3º	ano	e	
duas	do	4º	ano),	ao	final	do	curso,	 	conseguiam	abstrair,	
apenas	 com	 a	 observação	 do	 funcionamento	 dos	
materiais	de	robó:ca,	programas	com	múl:plos	laços	de	
repe:ção	 (contada	 e	 condicional)	 que	 u:lizavam	
múl:plos	 sensores	 como	 parâmetros	 condicionais	 e	
múl:plos	atuadores	nos	comandos	internos	e	externos.	

	
Resultados	Parciais	

	



Por	 sua	 vez,	 as	 crianças	 com	 menor	 aproveitamento	
(	uma	do	4º	ano	e	duas	do	3º	ano)	conseguiam	abstrair	
apenas	 estruturas	 bastante	 simples,	 como	 pequenas	
sequências	de	comandos,	apresentando	também	alguma	
dificuldade	em	nomear	alguns	dos	sensores	e	atuadores.	

	
Resultados	Parciais	

	



	
Conclusões	

	
Os	 resultados	 parciais	 nos	 permitem	 concluir	
que	 a	 u:lização	 do	DB4K	 é	 um	 caminho	 viável	
para	o	desenvolvimento	de	algumas	habilidades	
relacionadas	ao	pensamento	computacional	em	
cr ianças	 dos	 anos	 in ic ia is	 do	 Ensino	
Fundamental	 I	 por	 meio	 da	 programação	 de	
computadores	via	Robó:ca	Educacional.	
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