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Introdução 

 

As experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento tem demonstrado que 

os conteúdos não devem ser ensinados apenas para memorização de conceitos, descrição e 

repetição de informações, ao contrario, é preciso reconhecer e atribuir significado aos 

conteúdos para a aprendizagem do educando. Assim, para aproximar o conhecimento escolar 

do educando, é necessário criar práticas pedagógicas que dinamizem o processo de ensino e 

aprendizagem. Conforme Nascimento (2007), um meio para atingir esse objetivo é utilizar o 

computador na educação, pois não há como a escola, atualmente, deixar de reconhecer a 

influência da informática na sociedade e os reflexos dessa ferramenta na área educacional. 

Nesse sentido, com a utilização dos recursos tecnológicos é possível repensar aulas mais 

criativas e motivadoras, despertando nos educandos a curiosidade e o desejo de aprender, 

conhecer e fazer novas descobertas. Portanto, os recursos tecnológicos na educação não estão 

restritos à informatização da parte administrativa da escola ou ao ensino da informática para 

os educandos, mas deve partir da necessidade da comunidade escolar no processo 

educacional, a fim de adequar o ensino às novas demandas sociais. Assim, para que os 

recursos possam ser utilizados de forma significativa é necessário que aconteçam 

mobilização, discussão e reflexão com a comunidade escolar. 

Nascimento (2007), refletindo sobre o uso da informática, aponta os projetos educacionais 

que envolvem várias disciplinas como uma prática significativa. Isto é, projetos 

interdisciplinares. Assim, o envolvimento e interação entre duas ou mais áreas de 

conhecimentos tornam o ensino e aprendizagem mais eficazes e com maior qualidade. De 

acordo com Fazenda (2007) a interdisciplinaridade é uma relação de reciprocidade, 

mutualidade, um regime de copropriedade e interação, que possibilita o diálogo entre os 

interessados. Ou seja, a interdisciplinaridade depende então, de uma mudança de atitude 



 

perante o problema do conhecimento, da substituição de uma concepção fragmentária pela 

unitária do ser humano. 

Nessa perspectiva, buscando a integração dos recursos tecnológicos, de forma significativa 

com o cotidiano educacional do educando, foi pensado em um projeto que visa a integração 

que perpassa as várias áreas do saber (matemática, informática, língua portuguesa, história, 

entre outros), o grupo PET/Conexões de saberes: Cultura, Educação e Arte/Comunidades 

Populares (UFRPE-UAG) vem desenvolvendo um trabalho de intervenção pedagógica, na 

Escola Estadual Simôa Gomes, Garanhuns-PE. 

 

Objetivos 

 

Para realizarmos o projeto, tivemos, como objetivo geral, criar um espaço de aprendizagem e 

incentivo à utilização de ferramentas e recursos tecnológicos. Para tanto, buscamos trabalhar a 

introdução à programação através de ambientes didáticos de desenvolvimento de Software e 

promover a produção de curtas metragens sobre a história local com recursos tecnológicos. 

 

Metodologia 

 

Estamos realizando um trabalho do tipo ação (intervenção), no qual buscamos pesquisar e 

intervir no ambiente estudado. Conforme Oliveira (2005), adotou-se uma abordagem 

qualitativa com o intuito de descrever a complexidade de problemas, analisar a interação entre 

variáveis, oferecer contribuições no processo de mudanças, criação ou formação de opiniões 

de determinados grupos e interpretação das particularidades dos comportamentos ou atitudes 

dos indivíduos. Assim, estamos realizados estudos da literatura pertinente aos temas, 

planejando atividades e intervenções. 

O projeto está sendo desenvolvido na Escola Estadual Simôa Gomes, localizada na 

Garanhuns-PE. As atividades pedagógicas marcaram início no mês de março de 2014 e possui 

término para o mês de dezembro do mesmo ano. O número de participantes voluntários do 

projeto são de 20 jovens (entre 14 e 17 anos) do Ensino Médio. Nossos encontros têm duração 

de duas horas e acontecem semanalmente no contra turno dos educandos (tarde). 

Os encontros foram divididos em dois momentos. Em um primeiro momento, começamos 

com o Curso de Introdução à Programação (uma hora de duração). No início do curso, foi 

utilizada a ferramenta de programação Scratch, criada pelo MIT Media Lab e disponibilizada 

gratuitamente. O Scratch foi escolhido inicialmente por ter diretrizes focadas à criação de 



 

estórias, animações e jogos através da programação, tendo sido idealizado especialmente para 

crianças e adolescentes com idades entre 8 e 16 anos. Assim, baseando-se na sugestão na 

experiência de Rapkiewicz (2006) sobre o uso de jogos como fator motivador para apoiar o 

ensino de algoritmos e programação, conceitos iniciais da criação de algoritmos foram 

apresentados através de jogos; nos quais as ações necessárias para que o personagem atingisse 

o objetivo de cada estágio eram executadas através de uma sequência de comandos adequada 

a ser fornecida pelos educandos. Ao se tornarem confortáveis com os conceitos apresentados, 

os alunos estão sendo apresentados à linguagem de Programação C, de natureza mais 

complexa que o Scratch, utilizando-se da mesma técnica de resolução de desafios após o 

ensino da base teórica necessária para isso. Na sequência, iniciamos a segunda parte do 

projeto com o objetivo de produzir curtas metragens sobre a história local e estória com 

recursos tecnológicos. Essa etapa está dividia em três partes: pré-produção (organizar e 

planejar antes de filmar); produção (filmagem); pós-produção (edição). No momento, estamos 

explorando as questões pertinentes a pré-produção.  

 

Resultados e discussão 

 

O Brasil conta com apenas aproximadamente 10% dos adultos com ensino superior, destaca 

Menezes Filho (2012), que afirma também em estudo recente que a demanda por profissionais 

da área de exatas está em alta, apesar de a oferta não seguir a mesma tendência. Um agravante 

é o alto índice de evasão de cursos da área. Dados do INEP (2012) indicam que Ciência da 

Computação é o curso com terceiro maior índice (32%).  Considerando esses dados, o 

principal objetivo do curso de introdução à programação foi de tentar despertar um maior 

interesse para a área em jovens do Ensino Médio, através de um contato mais precoce com o 

desenvolvimento de Software e com uma abordagem diferenciada. 

Bialystok (2010) descreve como crianças bilíngues desenvolvem habilidades de resolução de 

problemas em diferentes domínios de conhecimento e, por sua, vez Singh (2013) ressalta que 

línguas faladas e linguagens de programação possuem regras fundamentais similares. 

Promovendo o ensino de Ciência da Computação em todos os níveis de escolarização, 

Naughton (2012) destaca que ela envolve uma nova forma de se pensar sobre a resolução de 

problemas: o pensamento computacional; consistindo na compreensão da diferença entre a 

inteligência humana e a artificial, capacidade de pensar recursivamente, estar alerta para a 

necessidade de prevenção, detecção e proteção contra riscos, fazer uso de técnicas de 



 

abstração e decomposição ao lidar com tarefas grandes, e a utilização de raciocínio heurístico, 

iteração e busca para a descoberta de soluções para problemas complexos. 

Com relação à produção de curtas metragens, estamos explorando alguns aspectos sobre a 

produção de gênero textual, como o planejamento da escrita de textos considerando o 

contexto de produção; produção de textos de diferentes gêneros, atendendo a diferentes 

finalidades; uso de vocabulário diversificado e adequado ao gênero e revisão dos textos após 

diferentes versões. Nesse sentido, entendemos que a partir dos gêneros nos inserimos como 

falantes numa sociedade. Segundo Santos et al (2007, p.30) “os gêneros, então, são entidades 

empíricas em situações comunicativas em que predominam os aspectos relativos a funções, 

propósitos, ações e conteúdos”. Essa proposta é justificada porque no processo de produção 

de curtas metragens a elaboração dos gêneros textuais Roteiro e Sinopse são fundamentais 

para a continuidade das etapas de produção (pré-produção, produção e pós-produção).  

O desenvolvimento dessas habilidades (produção textual, linguagem de programação e 

utilização de diferentes recursos tecnológicos) é um dos objetivos do projeto de intervenção, 

que os será útil em qualquer carreira que escolham seguir, além de uma potencial melhora no 

desempenho escolar ainda no Ensino Médio.  

 

Conclusão 

 

O uso da ferramenta Scratch através de jogos como um primeiro contato com a programação 

mostrou resultados positivos, partindo dos próprios educandos a ideia de se adotar uma 

linguagem de programação mais complexa. O processo de pré-produção de curtas metragens 

nos revelou de início uma possível dificuldade dos jovens em produzirem um gênero textual 

com uma finalidade programada, no entanto, o desenvolvimento do trabalho sistemático com 

o gênero tem nos revelado consideráveis melhoras (nas questões pertinentes a finalidade de 

produção).   

Em síntese, o andamento desse projeto tem nos revelado a importância de estimular a 

produção textual e o uso de diferentes linguagens (no nosso caso programação), pois 

possibilitam uma formação de cidadão crítico e capacitado a encontrar possíveis soluções de 

problemas sociais, culturais e econômicos, pois esse envolvimento com o mundo das novas 

tecnologias desenvolve e desperta as capacidades e habilidades intelectuais, criativas e, 

principalmente, as inter-relações sociais.  
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