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Resumo 

 

A oficina de Scratch proposta pelo Pibid/Matemática da Universidade de Passo Fundo 

objetivou explorar conceitos de geometria por meio de uma linguagem de programação 

simples, com a finalidade de desafiar os estudantes e provocar o interesse desses pela área 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

de programação em informática. A atividade corresponde a uma das ações do terceiro eixo 

do Pibid e foi organizada e aplicada a um grupo de dezenove estudantes do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual de Ensino Médio Adelino Pereira Simões. A proposta foi 

desenvolvida por meio de abordagem exploratório-investigativa, mediada por desafios, 

questionamentos e problemas. Os encontros semanais ocorreram em outubro e novembro 

de 2013, foram subsidiados em autores como como Micotti, Abrantes, Marques e Barros e 

Haydt. Os estudantes mostraram interesse, curiosidade e espontaneidade ao resolver os 

problemas propostos. Para os bolsistas, a experiência vivenciada mostrou a validade do uso 

de recursos alternativos para o ensino da matemática.  

 

Palavras-chave: Tecnologia; Ensino e aprendizagem; Ensino fundamental; Pibid. 

 

1. Introdução  

 

O Pibid, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, na área de 

Matemática, pela Universidade de Passo Fundo, está dividido metodologicamente, em 

quatro eixos de ações. Como proposta para o terceiro eixo, o da inovação ou intervenção 

pedagógica, desenvolveu na Escola Estadual de Ensino Médio Adelino Pereira Simões, de 

Passo Fundo/RS, uma oficina de Scratch
1
. O trabalho teve como objetivo geral explorar 

conceitos de Geometria por meio de uma linguagem de programação simples utilizando o 

Software Scratch e, como objetivos específicos, desenvolver o raciocínio lógico, despertar 

interesse pela área de programação em informática e proporcionar desafios aos estudantes. 

A oficina foi ministrada pelo grupo de cinco acadêmicas pibidianas da matemática, 

orientadas pela professora Rosângela Salles dos Santos, supervisora do grupo na escola. A 

proposta foi desenvolvida por meio de uma abordagem exploratório-investigativa, mediada 

por desafios, questionamentos e problemas. Os encontros semanais de duas horas 

ocorreram de outubro à novembro, totalizando 14 horas presenciais.  

Os estudantes foram definidos a partir da escolha de um grupo de estudantes que 

representariam a escola na 2ª Olimpíada de Programação de Computadores por Estudantes 

do Ensino Fundamental e Primeira Olimpíada de Robótica Educacional Livre
2
, que o 

ocorrerá no ano  de 2014, na Universidade de Passo Fundo. Dessa forma, o grupo foi 

                                                
1
 O Scratch é uma linguagem gráfica de programação inspirada no Logo, que possibilita a criação de 

histórias interativas, animações, simulações, jogos e músicas, e a partilha  dessas criações na Web. 
2
 Site: http://olimpiada.mutirao.upf.br/ 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

constituído de dezenove estudantes de sétimas e oitavas séries que mostraram interesse a 

partir da divulgação do evento na escola. Todas as atividades da oficina foram 

desenvolvidas no laboratório de informática da escola, com o uso do software Scratch. 

Nesse relato serão expostos alguns aportes teóricos sobre o software Scratch, o 

sequenciamento e desenvolvimento da oficina proposta, bem como, algumas considerações 

sobre o uso desse recurso tecnológico, sobre a importância dessa ação para os estudantes 

da escola e principalmente para a formação inicial dos acadêmicos bolsistas do 

Pibid/Matemática.  

 

2. O software Scratch   

 

De acordo com Marques (2010), o Massachusetts Institute of Technology, inspirado 

nas linguagens Logo e Squeak (Etoys), desenvolveu a ferramenta Scratch, buscando, criar 

um ambiente mais simples, intuitivo, gráfico e de fácil utilização. O Scratch resultou do 

trabalho de investigação e aperfeiçoamento das linguagens e ambientes de programação 

para jovens, desenvolvidos pelo instituto. 

O software Scratch, segundo o autor, é educativo e seu lema é programar de forma 

simples e divertida. Por meio dele os estudantes podem trabalhar com linguagens de 

programação intuitivamente, realizando atividades de níveis de complexidade que vão do 

simples ao mais complexo. O Scratch permite trabalhar diferentes áreas de exploração e 

conteúdos, entre outras, comunicação, movimento, animação, som, construções, desenho e 

pintura. Outra vantagem desse recurso é ser publicado em Português, o que facilita sua 

utilização.  

A programação do  Scratch, conforme Pereira, Medeiros e Menezes, 

 

é feita através de blocos de comandos que são encaixados uns aos 

outros, formando a sequência de comandos que se deseja. Os 

blocos são concebidos para se encaixar apenas de uma única 

forma, fazendo sentido sintaticamente, não ocorrendo, assim, erros 

de sintaxe. É uma maneira de trazer conceitos de informática de 

alto nível para seus usuários, pois os comandos presentes nos 

blocos são praticamente os mesmos. (2013, p.4) 
 

 

 Essas características conferem ao Scratch  um perfil leve, atrativo, divertido e de 

fácil aprendizagem dos seus comandos e próprio para se desenvolver livremente a 

criatividade. Para aos autores “esse software permite a construção de programas que 
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controlam e misturam gráficos, animação, texto, música e som. O mesmo pode interagir 

com objetos exteriores de vários tipos. A página de internet do Scratch fornece inspiração e 

audiência, lá se podem experimentar os projetos de outros, reutilizar e adaptar as suas 

imagens e scripts” (2013, p.4).  

Diante do exposto, é possível observar que o programa tem potencial para trabalhar 

elementos geométricos e deslocamentos. A resolução da maioria dos problemas propostos 

exige conhecimentos mínimos de elementos e formas geométricas ou uso de ferramentas 

de  busca, entretanto, para melhor explorar as potencialidades do Scratch, é importante 

uma metodologia desafiadora que instigue e desenvolva o espírito investigativo, intuitivo e 

a lógica dos estudantes. É importante desafiar, instigar e dar liberdade para que o estudante 

crie, pense e busque soluções, porque, caso seja trabalhado de forma direcionada com 

resultados conhecidos e esperados, se perde o real potencial do programa.  

 

 

3. Aspectos metodológicos da oficina  

 

A preocupação em aproveitar o máximo o potencial do recurso assumido levou o 

grupo a optar pela metodologia exploratório-investigativa. Essa abordagem no processo 

ensino-aprendizagem, parte do princípio que instigar o estudante a estabelecer hipóteses, 

experimentar alternativas para solucionar um problema que surge no desenvolvimento de 

um projeto, traz em si um potencial considerável de construção não só do conhecimento, 

como de elaboração de ferramentas que poderão servir para resolver quaisquer outros 

problemas com os quais se deparar. Trata-se, de ensinar o estudante a aprender 

autonomamente, elaborando ferramentas para a solução de situações que contribuirão para 

a resolução de futuros problemas da própria vida. 

O tema matemático para a oficina de Scratch foi elementos de geometria, em 

função da ligação dessa ciência com a exploração e investigação matemática. Abrantes 

(1999) diz que a geometria permite a realização de descobertas e a resolução de problemas 

por sua possibilidade de visualização e intuição, dispensando um número expressivo de 

pré-requisitos à sua compreensão. Segundo o autor, “o ensino de geometria, por sua 

natureza para a percepção do espaço, dos deslocamentos, do desenvolvimento de 

habilidades de percepção e orientação espacial, é fundamental para a compreensão, 

adaptação e exploração do indivíduo no mundo em que vive”. (ABRANTES, 1999. p. 51–

52). 
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4. O sequenciamento da oficina de Scratch  

 

A oficina foi elaborada e avaliada nos encontros semanais do Pibid/Matemática na 

Universidade de Passo Fundo. Houve preocupação, por parte do grupo, com o 

sequenciamento didático, por acreditar que a clareza de objetivos estabelecidos influencia 

diretamente no sequenciamento da mesma e no sucesso ou não da proposta (HAYDT, 

2006). Os encontros foram planejados com a intenção de oferecer desafios com gradativos 

níveis de complexidade. 

  Outro aspecto levado em consideração na elaboração do sequenciamento está 

relacionado ao tempo para realização das atividades pelos alunos. Por isso, a sequência 

didática foi planejada procurando garantir a continuidade e a aquisição de novos elementos 

e ferramentas a cada proposta que fornecesse elementos para a sua solução. O número de 

atividades de cada sequência foi variado, assim como o tempo de duração, pois dependem 

do objetivo e da resposta às propostas, por parte do grupo de estudantes.  

 A oficina foi dividida em encontros que iniciaram no mês de setembro com muito 

estudo e pesquisa. Isso porque, o programa Scratch também era novo para o grupo de 

bolsistas Pibid, e como queríamos realizar um bom trabalho fomos estudar e entender as 

ferramentas do software.  

 A oficina iniciou com a professora supervisora fazendo apresentações dos bolsistas   

e falando sobre o PIBID e o sobre o Scratch. Para o programa Scratch, usamos uma 

apresentação em slides (FIG. 1), mostrando o programa, sua “cara”, suas funções e 

recursos como pode ser visualizado na figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 –  Apresentando a interface do Scratch 

Fonte: Arquivo do grupo 
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       Figura 2 – Interface original do Scratch 

       Fonte: Arquivo do grupo 

 

 A seguir propomos algumas atividades básicas, para que eles se familiarizassem 

com o programa, a exemplo de movimentar, tocar som, desaparecer, aparecer, aumentar e 

diminuir de tamanho, repetir os movimentos, entre outros.  Após esse contato inicial 

propomos uma atividade em que os alunos inseriram um cenário no palco, como por 

exemplo, em um quarto, inserir um objeto e dar movimento ao objeto. Nos últimos vinte 

minutos, liberamos para que mexessem sozinhos no programa e descobrissem comandos 

que não tínhamos visto ainda.  

 No segundo encontro, primeiramente construímos com eles o retângulo passo a 

passo, e os desafiamos a construírem outras formas geométricas como quadrado, triângulo 

retângulo, pentágono e hexágono. Para as construções das figuras geométricas planas, foi 

utilizado como fundo o plano cartesiano, e foram explorados a origem do plano e conceitos 

de ângulos e de cada figura. Todos conseguiram desenhar as formas solicitadas e foi 

possível perceber certo avanço conceitual em alguns estudantes. 

 O terceiro encontro iniciou com a construção de uma escada (FIG. 3), fazendo um 

macaquinho andar sobre ela. Alguns estudantes conseguiram sozinhos, outros precisaram 

de ajuda dos bolsistas. Após, os estudantes foram desafiados a construir uma casa (FIG.4), 

usando as figuras geométricas construídas. Após, eles foram instigados a novas criações 

envolvendo as ferramentas que conheciam. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Atividade da escada     Figura 4 – Atividade da casa 

Fonte: Arquivo do grupo 
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 No quarto encontro, foi solicitado o desenho de um carrinho (com vista de cima) e 

dar comandos para mover o carrinho, (FIG. 5). Feito isso, deviam inserir no palco (plano 

de fundo) uma imagem encontrada na internet com desenho de um labirinto. Por fim eles 

deveriam “jogar” o que foi criado.  

 Nesse encontro, também foi solicitado que os estudantes desenhassem uma estrela 

com seis pontas (FIG.6) , utilizando a construção da casa, com comandos diferenciados. 

Em seguida eles foram desafiados a desenhar estrelas com mais pontas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Jogo do carrinho             Figura 6 – Estrela de seis pontas 

Fonte: Arquivo do grupo 

  

No sexto encontro, os alunos foram desafiados a criar um jogo. No jogo criado, eles 

precisavam fazer um gato andar, pegando as bolas que apareciam no palco.  Como nesse 

encontro foi proposto que os estudantes fizessem a atividade sozinhos, sem dicas, eles 

demoraram bastante. Depois de um pouco mais de uma hora, sem muitos resultados 

significativos, foram oferecidas algumas dicas e assim, alguns alunos conseguiram 

finalizar o jogo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 2 – Jogo da bola 

                        Fonte: Arquivo do grupo 
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           O sexto encontro começa pelo desafio de criar um siri e fazê-lo mexer. Os 

estudantes discutiam entre si como iriam fazer, mas após algum tempo, foi dito a eles 

como se realizava a atividade, pois ninguém tinha conseguido avançar muito na atividade.  

 No último encontro, apenas três estudantes estavam presentes, então propomos que 

fizessem algumas das atividades já realizadas em outros encontros, mas desta vez sozinhos, 

sem qualquer dica. Achamos interessante fazer desta forma, pois isso permitiu uma 

avaliação para ver o quanto eles evoluíram e também nos coloca no papel de mediador do 

conhecimento. Esse papel beneficia a aprendizagem do estudante, na medida que, para 

buscar uma solução ele fará certa revisão daquilo que  já sabe e aí partirá em busca do que 

ele ainda não sabe. Esta busca ao conhecimento permite que o estudante se interesse mais e 

internalize este conhecimento, uma vez que, “o aprendiz aplica os seus conhecimentos e 

modos de pensar ao objeto de estudo; age, observa, seleciona os aspectos que mais 

chamam a sua atenção, estabelece relações entre os vários aspectos deste objeto e atribui 

significados a ele, chegando a uma interpretação própria. (MICOTTI, 1999, p. 158).  

 Isso pode ser observado nesse último encontro, no qual as atividades de fazer o 

macaquinho subir na escada e a de construir figuras geométricas não demoraram para 

serem concluídas. Também, demonstraram mais autonomia e propriedade em usar as 

ferramentas do programa.  

 Apesar do número de estudantes presentes nesse encontro, após as atividades, 

fizemos uma avaliação, para saber como tinha sido a experiência com o Scratch e o quanto 

eles haviam aprendido. Foi gratificante perceber a satisfação dos estudantes em aprender a 

trabalhar com o programa, e isso é um aspecto positivo da oficina proposta.  

Resultado esse percebido por Duarte, quando fez a introdução do trabalho 

Conexões matemáticas e tecnologias  de Teresa Marques, ou seja,  

 

os alunos frente uma ferramenta que permite criar projetos animados  como o 

Scratch, quando motivados põem em ação um currículo que vai para além do 

estabelecido e que se traduz inicialmente por aprendizagens informais. A 

professora envolve-os em desafios e é simultaneamente desafiada, alimenta e 

orienta a discussão sobre temas e conteúdos que surgem, entre a experimentação 

e o erro, dá atenção aos processos e constitui o elemento mediador que ajuda a 

estabelecer as conexões facilitadoras da compreensão. (DUARTE, 2010, p.2).  
 

Diante disso, é possível afirmar que esse é um processo de troca onde o estudante 

aprende e estimula o professor também à aprendizagem, com questões que surgem pela 

tentativa de obter a solução dos desafios propostos. 
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5. Considerações finais  

 

Após finalização do processo de elaboração, organização, desenvolvimento e 

avaliação da oficina de  Scratch, os resultados apontaram o importante papel que assumem 

os recursos tecnológicos para a aprendizagem matemática de estudantes da educação 

básica, especialmente em relação ao aspecto motivacional, por “serem instrumentos de 

comunicação de dados” (HAYDT, 2006, p. 277).  

Manifestações das acadêmicas bolsistas contribuem para essa afirmação quando 

uma delas afirma que “apesar do número de desistência de estudante ao longo dos 

encontros, os resultados que tivemos foi gratificante e recompensador ao ver o interesse 

dos que continuavam, em aprender e perguntando se podiam criar coisas que eles 

imaginavam”. Outra bolsista diz que “os questionamentos dos que se  interessavam e o 

crescimento deles nos fez pensar em atividades mais complexas”. 

 Outro aspecto considerado positivo é a utilização da metodologia exploratório-

investigativa, uma vez que, a proposição de desafios provocou a maioria dos estudantes a ir 

em busca de novos conhecimentos para utilizarem os ferramentais que o programa 

proporciona. Segundo uma das bolsistas, “os alunos apresentaram evolução durante as 

aulas, conseguindo entender a lógica do programa e utilizando essa lógica no estudo da 

matemática”. Outra bolsista diz que “no começo da oficina sempre fornecíamos dicas 

quando eles tinham duvidas, mas sempre os motivamos para realizar sozinhos [...] e no 

final, para nossa satisfação, já realizavam as tarefas sozinhos, aprenderam a observar e 

ponderar, a relacionar o programa à matemática”. 

 Por outro lado, o uso do software Scratch, alertou o grupo de bolsistas do 

Pibid/Matemática para a necessidade de reflexão crítica sobre os reais objetivos do uso de 

qualquer recurso tecnológico e da necessidade de domínio pelo professor desse recurso ao 

propor a estudantes da educação básica. Isso porque, segundo uma das bolsistas “foi um 

desafio pois tive de conhecer, pesquisar e aprender a trabalhar com o programa para a 

elaboração das atividades. Foi um aprendizado importante, pois tive contato com uma 

alternativa metodológica inovadora e diferenciada”. Outra acadêmica afirma que “uma 

ferramenta virtual exige ainda mais preparação, pois é algo que muitos alunos dominam, e 

é rapidinho para que eles saibam mais do que a gente, por isso, devemos nos preparar bem 

e ter objetivos claros”.   
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 Com essa experiência, o grupo de bolsistas Pibid/Matemática foi desafiado a propor 

algo inovador e ofereceu a oficina de Scratch. Apesar de ser um desejo da escola a 

participação de seus alunos na 2ª Olimpíada de Programação de Computadores por 

Estudantes do Ensino Fundamental e Primeira Olimpíada de Robótica Educacional Livre, o 

simples ato de assumirem essa atividade, foi um desafio para os bolsistas, porque 

assumiram a responsabilidade de ensinar um conhecimento novo para todas elas e ainda, 

estar preparadas para conseguir o melhor dos estudantes. Uma das bolsista diz que “ a 

oficina do Scratch nos oportunizou aprender como trabalhar com programas de informática 

de forma pedagógica.[...] foi uma experiência desafiadora e importante pois tive uma 

experiência metodológica inovadora”.  

 Diante do exposto nesse texto, é possível afirmar que essa experiência foi muito 

produtiva e gratificante para os bolsistas do Pibid/Matemática porque está contribuindo 

para sua formação inicial para a docência. Além de conhecer novos métodos educacionais, 

a vivência proporcionada pelo Programa Pibid, na escola, está permitindo analisarem o 

papel do educador no processo de ensinar e de aprender matemática na educação atual.   
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