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Resumo:  

Esse artigo apresenta o relato de experiência que constou da realização de uma oficina 

pedagógica sobre o uso da ferramenta SCRATCH. A referida oficina foi desenvolvida por 

mim na disciplina de Vivências e Práticas Pedagógicas do Curso de Matemática, 

Licenciatura, da Faculdade de Matemática (FAMAT) da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul (PUCRS), como atividade da Semana Nacional da Ciência e da 

Tecnologia (SNCT) promovida de 21 a 27 de outubro de 2013 pela Faculdade. Um dos 

objetivos da oficina foi mostrar o potencial dessa ferramenta, usada em ambientes de 

programação de computadores, para o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático. 

Entendemos que o SCRATCH pode ser utilizado com crianças a partir das séries iniciais e, 

por seus recursos simples e ao mesmo tempo muito ricos, transforma-as em protagonistas 

do seu próprio aprendizado.  
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1. Introdução  

Ao iniciar a Licenciatura em Matemática, vindo de uma transferência do Curso de 

Ciências da Computação, sempre tive em mente a importância de trabalhar com 

Matemática voltada ao ensino da lógica, utilizando como recurso as ferramentas de 

programação. Sempre acreditei que promover o desenvolvimento do raciocínio lógico - 

matemático com tais ferramentas, desde os anos iniciais da Educação Básica, é 

fundamental para as aprendizagens dos meus futuros alunos.  
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Empenhado em compartilhar com meus colegas essas ideias, com surpresa, percebi 

certa aversão de alguns  deles a respeito de “algoritmos” de programação, o que, muitas 

vezes, inclusive,  lhes dificultou a aprendizagem dos conteúdos de disciplinas voltadas para 

esse tema. 

Na sequência do meu Curso de Matemática, nas cadeiras de psicologia, tive contato 

com Jean Piaget e sua teoria que nos mostra que o desenvolvimento vai se dando em 

determinados períodos da nossa vida. Segundo Piaget, esses períodos são divididos em: 

Sensório-motor (0 a 2 anos), pré-operatório (2 a 7 anos), operações concretas (7 a 11 ou 12 

anos) e operações formais (11 ou 12 anos em diante). 

SegundoWadsworth (1987),  

Piaget afirmou repetidas vezes que o conhecimento de um 

objeto requer ação sobre ele, transformando-o, assimilando-

o, incorporando-o às estruturas operacionais (schemata). O 

conhecimento não é derivado diretamente da percepção. Para 

se conhecer um objeto ou acontecimento é preciso manipulá-

lo com os sentidos e a mente (p. 47).   

Nas disciplinas de didática e ao realizar um Curso de Alfabetização Matemática,
3
 conheci 

os Blocos Lógicos, material manipulativo que permite trabalhar as noções lógicas, preparar a 

criança para construção dos números, trabalhar com classificações, ordenações e correspondências, 

promover situações de contagem, comparação e ordenação dos números, assim como, propiciar 

momentos lúdicos na aprendizagem. Aprendi a trabalhar com materiais concretos  e entendi o seu 

papel fundamental, para que a aprendizagem do conhecimento lógico seja desenvolvida de forma a 

alicerçar o conhecimento matemático. Passei, então, a procurar, materiais nessa área, para 

poder utilizá-los com meus futuros alunos e, também, compartilhá-los com  meus colegas 

da licenciatura, como eu, futuros professores.  

A partir de então, comecei a procurar uma ferramenta ligada à informática que eu 

pudesse aplicar com os alunos e que me permitisse seguir na linha de Piaget e dos Blocos 

Lógicos, que eu tinha conhecido. 

                                                
3
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Foi, nesse momento, que em um curso de extensão
4
 realizado na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), tive o primeiro contato com o software  

SCRATCH. Ao me aprofundar nos seus recursos, verifiquei o seu grande potencial para o 

ensino da lógica. Ao ler a dissertação, “Usando Scratch para Potencializar o Pensamento 

Criativo Em Crianças do Ensino Fundamental”, apresentada em 2012, por Amilton 

Rodrigo de Quadros Martins,  aluno do Programa de Pós-Graduação em Educação, da 

Universidade  de Passo Fundo, com orientação do Professor Dr. Adriano Canabarro 

Teixeira, encontrei a base teórica para o estudo do software  SCRATCH e seu grande 

potencial para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático.  A base prática, que eu 

necessitava, encontrei  no contato com materiais da comunidade portuguesa
5
 de ensino que 

utiliza esse software nos seus cursos de séries iniciais  e com os materiais de  

Universidades brasileiras como UFES
6
 e UNICAMP

7
  que usam-no como ferramenta nos 

seus cursos de computação. 

A possibilidade de apresentar um trabalho na Semana Nacional da Ciência e da 

Tecnologia promovida pela FAMAT foi a motivação para montar uma oficina, usando o 

SCRATCH como recurso tecnológico, divulgando-o e compartilhando com meus colegas e 

professores da rede de ensino de Porto Alegre a importância de utilizar algoritmos de 

programação no ensino de Matemática, em especial, para o desenvolvimento do raciocínio 

lógico-matemático. 

2. Justificando a utilização do SCRATCH nas aulas de Matemática 

A construção do pensamento lógico nos acompanha desde muito cedo e por toda a 

nossa vida. Nas mais simples tomadas de decisões, somos levados a escolher entre esse ou 

aquele, entre o azul ou o amarelo, o positivo ou o negativo, ou seja, o desenvolvimento do 

raciocínio lógico é fundamental a tomada de decisões, independentemente da profissão ou 

da atividade que venhamos a desempenhar. 

Ter essa base lógica bem construída, também, é um passo fundamental para termos 

tanto uma aprendizagem muito sólida de Matemática, como sabermos de que maneira 

                                                
4
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lidar, de forma natural, com as mais diversas situações que venham exigir o nosso 

raciocínio lógico e a tomada de decisões. 

 

A ferramenta SCRATCH, vem nos auxiliar na construção desse pensamento junto a 

nossos alunos. Uma vez que foi desenvolvida para promover um aprendizado, alicerçado  

no princípio do construtivismo.  

 

3. O que é SCRATCH 

 

Slogan do SCRATCH 

                                                Figura 1 Fonte: http://jornaless.esec-sampaio.net/ 

 

O SCRATCH é uma linguagem de programação, cujo slogan é “imagine, programe, 

compartilhe”, que foi lançada em 2007 pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

É ideal para quem está começando a programar,  para professores que desejam 

desenvolver  aulas  criativas para seus alunos  e, principalmente, para  auxiliar o ensino dos 

conceitos matemáticos e computacionais a crianças a partir de 8 anos de idade. 

Segundo Martins (2012),  

É um ambiente gráfico de programação para crianças – 

pretende ser diferente de outros ambientes: mais simples, 

mais fácil de usar, mais intuitivo. Possibilita a criação de 

histórias interativas, animações, jogos, músicas e o 

compartilhamento dessas criações na Internet.(p.35).  

 

Com o auxílio dessa ferramenta, os conceitos de lógica podem ser desenvolvidos de 

forma lúdica, o que proporciona um grande envolvimento dos seus usuários em todos os 

momentos de seu uso. 

O SCRATCH permite criar histórias animadas, jogos e quaisquer outros programas 

interativos.  

Essa ferramenta é muito mais acessível do que outras linguagens de programação, 

isso acontece pela utilização de uma interface gráfica que permite que cada projeto seja 

montado como blocos de montar, lembrando Lego.  
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            Exemplo de um bloco de montar 

                                                        Figura 2 Fonte: http://scratch.mit.edu/  

 

O SCRATCH foi criado com base na linguagem LOGO
8
, nos anos sessenta, pelo 

educador matemático Seymour Paper, que, além de ser contemporâneo de Jean Piaget, 

seguia a sua doutrina para desenvolvimento do pensamento cognitivo. Após sua adaptação 

para o português nos anos oitenta, a linguagem LOGO foi muito difundida em escolas no 

Brasil. Hoje, com a evolução da internet e o acesso cada vez mais cedo dos nossos jovens 

às ferramentas digitais, como computadores, celulares, tablets, o SCRATCH pode ser 

muito útil para o ensino, em especial de Matemática, se for bem utilizado na de sala de 

aula. 

No site oficial da ferramenta, http://scratch.mit.edu,
9
 é possível desenvolver 

projetos de forma ON-LINE e também baixar a versão desktop, além de poder, criar uma 

conta para compartilhar todos os projetos desenvolvidos com o uso do SCRATCH. Todas 

essas alternativas, juntamente com os recursos disponibilizados justificam muito bem o seu 

slogan “imagine, programe, compartilhe”.   

 

3. Relato da oficina sobre o uso do SCRATCH no ensino e aprendizagem da 

Matemática 

A oficina “Recursos Tecnológicos no Ensino de Matemática” por mim ministrada, 

ocorreu no laboratório de informática da FAMAT da PUCRS, na disciplina de Vivências e 

Práticas Pedagógicas. Teve a participação de 15 alunos de cursos diversos, um professor da 

rede privada de ensino e da professora titular da disciplina. A oficina teve duração de uma 

hora e trinta minutos. 

                                                
8
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A ideia dessa oficina não foi ensinar a fundo o funcionamento do SCRATCH, uma 

vez que, em uma hora e trinta minutos, não era possível mostrar todos os recursos que ele 

disponibiliza. O objetivo principal foi mostrar os recursos dessa ferramenta e discutir com 

os participantes a respeito da possibilidade de proporcionar o desenvolvimento do 

pensamento lógico-matemático por meio de uma ferramenta em que os usuários podem 

eles mesmos programar seus jogos e, ainda, podem compartilhá-los com os seus colegas.     

Assim, a oficina teve como propósito mostrar o potencial da ferramenta e como ela 

pode representar um excelente recurso de ensino e aprendizagem de Matemática, 

especialmente, para o desenvolvimento do raciocínio lógico- matemático, da criatividade e 

da autonomia de pensamento e de ação. 

A oficina foi desenvolvida em cinco momentos, relatados a seguir: 

Momento 1: 

Solicitei que cada participante ocupasse em um computador do laboratório e lhes 

forneci o link de acesso ao site http://scratch.mit.edu
10

. Esse seria o site que estaríamos 

acessando para conhecer e desenvolver as atividades com a ferramenta. 

 Foi distribuído a cada participante um material de apoio com o resumo da oficina e 

links com informações a complementar durante a atividade. Dessa maneira, os 

participantes poderiam aprofundar seu conhecimento a respeito dos recursos do software. 

Momento 2: 

Com o uso do projetor multimídia, foi projetada uma apresentação na qual foram 

propostas as atividades, quando procurei interagir com os participantes, a fim de que 

pudéssemos discutir a respeito da  importância dessa ferramenta para o ensino e 

aprendizagem da Lógica e como ela poderia ser utilizada desde os anos iniciais da 

Educação Básica  

A ferramenta SCRATCH foi, então, apresentada a todos os participantes, quando 

eles tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da sua história, tomando conhecimento 

do surgimento desse software, assim como da ferramenta LOGO (Pai do SCRATCH). 

Nesse momento, houve uma troca de experiências bastante rica, pois uma professora 

                                                
10
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relatou que, nos anos 80, havia trabalhado com o Logo com crianças de diferentes idades, 

constatando o entusiasmo dos alunos com esse trabalho, bem como suas aprendizagens. 

 

- Momento 3 :   

Nesse momento, acessamos a ferramenta e começamos a explorá-la. Procurei 

através de exemplos, mostrar tudo o que é possível realizar com ela.  

Apresentei o site sapo Kids (kids.sapo.pt/scratch)
11

, um site desenvolvido pela 

comunidade portuguesa em parceria com o MIT, que assim como o site oficial pode ser 

usado para compartilhar projetos prontos, com diferencial de ser todo em português. 

Indiquei, também, como baixar outros exemplos de jogos com o uso da ferramenta, 

mostrando como os alunos podem compartilhar com qualquer usuário da internet as suas 

criações feitas no SCRACHT. Além disso, foi apresentado o espaço somente para 

professores (http://eduscratch.dge.mec.pt/)
12

 onde é possível encontrar aulas prontas para 

serem desenvolvidas com os alunos. 

- Momento 4: 

Deixei, então, um momento livre, para que os participantes  explorassem  os 

recursos que o SCRATCH possui. O intuito para esse momento era que todos  

conhecessem as potencialidades dessa ferramenta, os recursos que ela oferece e que podem 

ser utilizados pelos educadores. Foram lançadas, nesse momento, algumas tarefas que 

deveriam ser realizadas pelos participantes, a fim de   verificar como foi a fixação do que 

tinha sido visto até então. 

- Momento 5: 

Para reforçar o quanto o SCRATCH é bem aceito junto aos alunos, ilustrei a oficina 

com dois pequenos vídeos de cinco minutos que mostravam crianças de apenas 5 a 7 anos 

apresentando, elas mesmas, as suas criações com o uso do software. O intuito desse 

momento foi passar aos participantes com base em exemplos concretos que a ferramenta 
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SCRATCH, de fato, pode ser um facilitador criativo no desenvolvimento do pensamento 

lógico-matemático.  

Após isso, com uma pequena avaliação, foi encerrada a oficina.  

4. Considerações Finais 

O resultado da oficina foi muito produtivo e me senti bastante satisfeito com a sua 

realização. Acredito que consegui despertar o interesse dos participantes para conhecer 

melhor a ferramenta SCRATCH que me encantou desde que a conheci. Procurei mostrar a 

importância de conseguirmos desenvolver o conhecimento lógico de nossos alunos, por 

meio de uma ferramenta que lhes possibilita serem protagonistas da construção de seu 

próprio conhecimento e de suas aprendizagens. 

A oficina tinha intuito de apresentar um novo recurso aos futuros professores e 

aqueles que já o eram. Tenho ideia de criar oficinas de maneira que só seja focado o 

aprendizado dos recursos que o SCRATCH disponibiliza, para, cada vez mais, conseguir 

oferecer meios e recursos que possa ser incentivado o uso dessa ferramenta  no ensino e na 

aprendizagem de Matemática, em especial, para o  desenvolvimento do raciocínio lógico e 

do pensamento lógico- matemático. 

Além de agradecer à professora da disciplina a oportunidade, o incentivo e o apoio 

para planejá-la e realizá-la, o que foi fundamental para que o objetivo final, ao desenvolvê-

la, fosse alcançado, além de agradecer, também, a sua orientação para apresentá-la neste 

encontro, parabenizo a FAMAT por se engajar na Semana Nacional da Ciência e 

Tecnologia, possibilitando momentos em que alunos e professores trocam ideias e 

experiências. 
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