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RESUMO

O Pensamento Computacional é um conjunto de habilidades e atitudes

necessárias para chegar a solução de um problema, o que vai muito além da

capacidade de programar artefatos tecnológicos. O uso de consoles de

programação alternativos pode ser um grande aliado no desenvolvimento do

Pensamento Computacional tanto para estudantes da área de computação quanto

para estudantes do Ensino Básico, sendo que consoles de programação em blocos

permitem que haja uma concentração exclusiva na lógica de programação, sem que

haja a necessidade de se preocupar com sintaxes detalhistas e erros de digitação.

Assim, o presente trabalho vem trazer uma discussão sobre o uso de consoles de

programação em blocos para desenvolver o Pensamento Computacional em

estudantes, apresentando o App Inventor, que se diferencia dos demais pela sua

proposta de desenvolver aplicativos para dispositivos móveis. A partir de uma

revisão bibliográfica foram analisadas diversas vivências e propostas de ensino

utilizando consoles de desenvolvimento alternativos, inclusive o App Inventor, em

sala de aula e criada a proposta de um curso de extensão utilizando esta para

desenvolver o Pensamento Computacional em estudantes da educação básica,

introduzindo conceitos de programação durante o desenvolvimento de aplicativos

para smartphones.

Palavras-chave: Pensamento Computacional; App Inventor; Programação em

Blocos.



4

ABSTRACT

Computational Thinking is a set of skills and attitudes needed to solve a

problem, which goes far beyond the ability to program technological artifacts. Using

alternative programming consoles can be a great ally in the development of

Computational Thinking for both computing students and Basic Education students,

since block programming consoles allow an exclusive concentration on programming

logic, otherwise there is a need to worry about syntaxes and typos. This work brings

a discussion on the use of block programming consoles to develop Computational

Thinking in students, including App Inventor, which differs from the others by its

proposal to develop applications for mobile devices. From a literature review, several

experiences and teaching proposals were analyzed using alternative development

consoles, including the App Inventor, in the classroom and created a proposal for an

extension course using this to develop Computational Thinking in basic education

students , introducing programming concepts while developing smartphone apps.

Key-Words: Computational Thinking; App Inventor; Block Programming;
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1. INTRODUÇÃO

A área da Computação é repleta de excelentes softwares que podem ser

utilizados tanto para criar novas aplicações quanto para desenvolver habilidades

necessárias para se aprofundar nessa área. Assim, a utilização de diferentes

ferramentas em sala de aula para introduzir estudantes no mundo da programação

tem sido uma abordagem necessária na tentativa de desenvolver nos estudantes o

Pensamento Computacional (PC). O presente trabalho teve como intenção realizar

uma revisão bibliográfica a respeito de estudos com o uso de ferramentas de

programação em blocos para desenvolver o Pensamento Computacional em

estudantes, mais especificamente como o App Inventor (AI), plataforma de

desenvolvimento de aplicativos para dispositivos Android, pode ser um grande aliado

nessa proposta. Com base nas experiências relatadas nesta revisão bibliográfica, foi

pensada uma proposta de curso de extensão utilizando a ferramenta citada para

desenvolver o PC em estudantes do ensino fundamental, sendo o desenvolvimento

de aplicações móveis uma proposta um pouco diferente dos consoles de

programação em blocos mais conhecidos.

Apesar das limitações presentes no App Inventor, as possibilidades de

aplicação desta no ensino do Pensamento Computacional tornam-se evidentes

quando analisados artigos sobre o seu uso em sala de aula para inserir novos

estudantes no mundo da computação. Mesmo sendo um artefato com grande

potencial educacional, pouco se fala ou utiliza o App Inventor em sala, sendo mais

fácil encontrar pesquisas com o uso do Scratch , ferramenta que possui1

programação em formato de blocos, semelhantes ao App Inventor, porém, voltada

para aplicações de computador e o Hora do Código , plataforma web educativa de2

2 “Hora do Código é uma introdução de uma hora à ciência da computação, projetada para
desmistificar o "código", para mostrar que qualquer pessoa pode aprender o básico e para ampliar a
participação no campo da ciência da computação.” (Hour of Code, 2021)

1 “Os seus alunos podem usar o Scratch para programar as suas próprias estórias, animações e jogos
interativos. Durante esse processo, eles aprendem a pensar de forma criativa, a raciocinar
sistematicamente e a trabalhar colaborativamente.” (Scratch, 2021)
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jogos com objetivo de ensinar estruturas básicas de programação. Ainda assim, os

resultados das pesquisas com o uso do AI apresentam resultados otimistas, onde

estudantes dão feedbacks bastante positivos e alcançam os objetivos propostos.

No contexto apresentado, o App Inventor pode ser utilizado como uma

alternativa aos consoles tradicionais de desenvolvimento para estimular estudantes

a aprenderem programação enquanto criam sua própria aplicação. Com a facilidade

de criação da tela do seu software oferecido pelo IA, torna-se mais fácil para o aluno

desenvolver a sua capacidade de abstração para quando estiver utilizando uma

linguagem de programação mais complexa. Em uma das suas atualizações, a

plataforma de desenvolvimento de softwares da Google recebeu suporte a língua

portuguesa, fator que pode contribuir e muito no uso desta pelas instituições de

ensino do país. Um ponto que afeta os estudantes de computação são as

ferramentas de programação em inglês, muitos ingressam no curso sem uma base

sólida nesta língua o que dificulta o entendimento quando começam a programar

pela primeira vez, e um suporte ao português é um fator de extrema importância

para uma melhorar a compreensão no desenvolvimento de um algoritmo.

Existem diferentes ferramentas de criação de softwares e por vezes estas não

são levadas em conta para serem utilizadas como métodos para aprender

programação, pois são consideradas muito simples ou limitadas, as quais podem ser

bastante relevantes nesta proposta, mas acabam sendo deixadas de lado. Portanto,

faz-se necessário estudos sobre como as ferramentas em questão podem ser

aplicadas tanto para produzir softwares, como para aprender a desenvolvê-los. O

objetivo geral deste trabalho é: propor um plano de curso de extensão voltado a

desenvolver o Pensamento Computacional com uso do App Inventor, explorando os

benefícios de se desenvolver esta habilidade nos estudantes, tanto para estes

ingressarem na área da computação quanto para melhor se desenvolverem nas

demais disciplinas que estes podem vir a cursar, assim como o AI pode ser um

grande aliado nessa tarefa. Desta forma, apresenta-se como objetivos específicos:

a) compreender as principais potencialidades do pensamento computacional; b)

compreender as potencialidades do App Inventor no desenvolvimento do



10

pensamento computacional em estudantes; c) contribuir no campo do PC com

abordagens exitosas;

Utilizando o App Inventor, ficou visível o suas potencialidades que, apesar das

suas limitações, possui um leque de possibilidades de criação e uma excelente

organização para aqueles que estão entrando agora no mundo da programação.

Vendo a capacidade dessa ferramenta e a falta de conhecimento da sua existência

por parte de muitos estudantes da área, é difícil não pensar em maneiras de

utilizá-la na educação e na criação de softwares educacionais.

Enquanto estudante de Licenciatura em Computação, foi possível observar

durante práticas docentes como oficinas e minicursos utilizando o App Inventor para

introduzir a estudantes conteúdos de programação aplicados durante a caminhada

acadêmica possuem um grande apelo atrativo, onde estes se vêem instigados pela

possibilidade de construir um aplicativo para smartphones totalmente funcional ainda

nas primeiras horas de aula. A partir da análise realizada neste trabalho surgiu o

questionamento: como o App Inventor pode ajudar no desenvolvimento do

Pensamento Computacional em estudantes da educação básica?

Os capítulos seguintes desta monografia guiarão o leitor pelo tema aqui

abordado. O capítulo 2 discorre sobre o Pensamento Computacional, trazendo os

seu conceito, o conjunto de habilidades que este engloba, as vantagens de se

desenvolver estas habilidades para além do mundo da programação e uma

discussão acerca da ausência dessa abordagem na educação básica e dificuldade

em inserir estudantes no mundo da programação. O capítulo 3 trata acerca do App

Inventor, apresentando as principais características da ferramenta, além de trazer

uma discussão de como esta pode ser utilizada no desenvolvimento do Pensamento

Computacional em estudantes. O capítulo 4, Proposta de desenvolvimento do

Pensamento Computacional com o app inventor, apresenta toda a descrição e

embasamento teórico no desenvolvimento de um curso de extensão que tem como

ponto central o desenvolvimento do Pensamento Computacional aplicando conceitos

introdutórios de programação. O capítulo 5 traz as Considerações a respeito do
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tema abordado neste trabalho, sendo seguido pelos capítulos pós-textuais de

Referências e o Apêndice.

Como referência para embasamento teórico do conteúdo a ser apresentado,

foram utilizados autores como Rozelma França (2015), professora da Universidade

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que possui diversas publicações de

trabalhos com discussões a respeito das dificuldades e possibilidades do ensino do

Pensamento Computacional, e Christian P. Brackmann (2017), referência no campo

de estudo do PC, doutor em Informática e Educação, professor do Instituto Federal

Farroupilha e mantenedor do site “Pensamento Computacional”, onde traz um

compilado de artigos, documentos, links e atividades voltados para o tema. Como

embasamento para o desenvolvimento do curso de extensão, foram utilizados

artigos acadêmicos sobre o uso de ferramentas de programação em blocos

aplicados a estudantes da educação básica, tanto com o App Inventor quanto com o

Scratch devido a similaridade na proposta de ambos, podendo ser citado projetos

como o “Aprendendo Conceitos de Ciência da Computação com Scratch” (FRANÇA;

AMARAL, 2013) e “Ensino de lógica de programação no ensino fundamental

utilizando o Scratch” (OLIVEIRA, 2014).
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2. PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Quando falamos sobre o ensino de computação, é impossível não falarmos

sobre Pensamento Computacional já que este se refere a capacidade de resolver

problemas, e não necessariamente está associado ao uso de aparelhos eletrônicos.

O Pensamento Computacional pode ser definido como o conjunto de habilidades

como organização, abstração, decomposição de problemas e reconhecimento de

padrões que permite ao estudante resolver problemas não somente computacionais

mas do seu cotidiano ou das demais disciplinas que este cursa (Affeldt et al., 2018,

p. 2). Para Andrade et al. (2013, p. 169), o Pensamento Computacional é uma

habilidade intelectual básica como ler, escrever e realizar operações matemáticas, o

que pode categorizá-lo como uma linguagem. Assim, trabalhar este pensamento em

um estudante, nada mais é do que estimulá-lo a desenvolver essa linguagem de

forma que consiga melhor expressá-la através de um meio, seja ele digital ou não. O

PC se fundamenta em três pilares básicos, sendo eles: a abstração, capacidade de

extrair as informações necessárias e importantes de um problema, a automação,

capacidade de utilizar um meio para resolver o problema proposto, como um

computador, e a análise, sendo esta a capacidade de perceber a construção

realizada e realizar alterações lógicas de forma a atingir o objetivo esperado

(ANDRADE et al., 2013, p. 171).

Pode haver certa confusão quando falamos a respeito de Pensamento

Computacional. Muitas vezes associamos o termo à forma como o computador

pensa, trabalha, ou como as suas funções são programadas. Entretanto, é preciso

deixar claro que o PC está mais atrelado a forma como o indivíduo elabora a

resolução de um problema do que como essa resolução será aplicada em uma

máquina. Barcelos e Thiago (2012) agrupam este conhecimento em competências

que precisam ser desenvolvidas no indivíduo para além da sua habilidade em utilizar

um computador, podendo citar as que explicam melhor esse conceito: “conceituar ao

invés de programar”, “é a maneira como a pessoa pensa e não o computador”,

“gerar ideias e não artefatos” e “para todos, em qualquer lugar”.
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Affeldt et al. (2018) cita o conceito de “Transposição Informática” descrito por

Balacheff, sendo esse o processo de desenvolvimento de ferramentas educacionais

para uso em sala de aula, realizando uma ligação direta desta com o conceito de

“Transposição Didática”, processo de de transpor um conhecimento científico em um

saber teórico. O processo de Transposição Informática pode ser um grande aliado

no desenvolvimento do pensamento computacional em estudantes, realizando uma

quebra do padrão de aprendizagem de computação em que apenas é trabalhado os

conceitos de computação puro, ou seja, apenas conceitos de programação e sua

aplicação na área da matemática (AFFELDT et al., 2018, p. 3). Estimular estudantes

a transporem um conteúdo de diferentes áreas do conhecimento para um software

com objetivo didático é um exercício que trabalha o pensamento computacional

muito além do simples conceito de programação, mas permitindo o uso de todas as

habilidades que compõem esse conceito, sendo necessário para isso, refletir em

uma maneira didática de transmitir um conhecimento antes de construir o artefato

tecnológico que colocará em prática todo seu planejamento prévio (AFFELDT et al.,

2018, p. 3). Realizar uma transposição informática pode ser um processo

estimulante e atrativo para jovens no desenvolvimento do Pensamento

Computacional já que propõe um aprendizado ativo que, diferente da educação

tradicional, desenvolve o pensamento crítico do estudante, enquanto estes tentam

resolver um problema através da troca de ideias, discussões e questionamentos

mútuos durante o desenvolvimento do seu software (AFFELDT et al., 2018, p. 6).

O pensamento computacional pode ser desenvolvido com atividades

desplugadas, de maneira a trazer conceitos computacionais através de atividades

lúdicas, utilizando materiais palpáveis para que estudantes associem os conceitos

de computação com atividades do cotidiano, tanto quanto utilizando um computador.

Segundo Brackmann:

Muitos tópicos importantes da Computação podem ser ensinados sem o uso
de computadores. A abordagem desplugada introduz conceitos de hardware
e software que impulsionam as tecnologias cotidianas a pessoas
não-técnicas. Em vez de participar de uma aula expositiva, as atividades
desplugadas ocorrem frequentemente através da aprendizagem cinestésica¹
(e.g. movimentar-se, usar cartões, recortar, dobrar, colar, desenhar, pintar,
resolver enigmas, etc.) e os estudantes trabalham entre si para aprender
conceitos da Computação. (BRACKMANN, 2017, p. 50)
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Ainda que as atividades desplugadas sejam capazes de desenvolver o

pensamento computacional e serem uma ótima alternativa para iniciar crianças no

mundo da computação sem o uso de computadores, ferramentas digitais são a

principal ferramenta para o desenvolvimento pleno destas habilidades, sendo as

atividades desplugadas mais eficiente em serem um chamariz para abordar o tema

(BRACKMANN, 2017, p. 52), o que não ofusca a importância das atividades

desplugadas visto que existe uma idéia formada do campo da computação como

enfadonho e massante. Partindo dessa ideia, podemos chegar a conclusão que,

apesar do uso do computador ser eficaz no desenvolvimento do pensamento

computacional, faz-se necessário uma abordagem atrativa, seguindo os moldes das

atividades de computação desplugada, para que estudantes das mais variadas

faixas etárias sintam-se fisgados pelo conteúdo que se pretende abordar.

Usar a ferramenta correta pode ser decisivo para fisgar a atenção dos jovens

para o ensino de computação. Existem diversos artigos sobre o uso do App Inventor

nessa área e não é difícil observar em seus resultados o impacto que a ferramenta

do Google tem na hora de atrair os jovens para desenvolver um software. A

possibilidade de ter seu aplicativo desenvolvido, aliado ao protagonismo de deixar

que os estudantes resolvam os problemas propostos de maneira independente e

não engessada torna o desenvolvimento de um aplicativo lúdico e estimula que

estes tentem por si só buscar meios de resolver o problema proposto (KARLING;

LISBÔA, 2019, p. 66).

Existem pesquisas em torno do uso do App inventor para desenvolver o

pensamento computacional utilizando sua linguagem visual, não se limitando apenas

a disciplinas como matemática, já que, sua versatilidade permite que a ferramenta

seja aplicada em diversas áreas e disciplinas. A possibilidade de ter seu aplicativo

criado e rodando em seu smartphone funciona como uma grande motivação para a

aderência de estudantes em oficinas e cursos voltadas ao uso desta ferramenta.
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2.1 DESAFIOS NO ENSINO DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Estudos mostram que o desinteresse por parte dos estudantes por temas

ligados à computação é reforçado pela existência de estereótipos e de informações

imprecisas, além das dificuldades encontradas por estes no uso de métodos

tradicionais de ensino e de abordagens introdutórias inadequadas (França,

Tedesco, 2015, p. 1468). Uma das causas desse comportamento pode ser atribuída

ao fato de que, como este não é um componente explorado nos currículos

escolares, muitos estudantes possuem ideias incorretas e atitudes negativas sobre a

área, percebendo como chata e entediante as carreiras neste campo. Criar, construir

artefatos e desenvolver programas que auxiliem em atividades diárias podem ser

processos do campo da computação bastante atrativo a novos estudantes, o que

requer o uso de lógica mas não necessariamente precisa remeter a algo maçante ou

complexo e, estimular o Pensamento Computacional desde a educação básica,

pode ajudar a atrair estudantes para a área.

Programar requer o domínio de um conjunto amplo de habilidades técnicas,

tais como: o conhecimento de linguagens de programação, de ambientes para a

construção do código e de embasamento matemático, já o pensamento

computacional vai além, sendo a combinação de um pensamento crítico com os

fundamentos da computação (BRACKMAN, 2017, p. 27). Realizar processos de

memorização, repetição e cópia, não trazem um aprendizado pleno quando tratamos

de Pensamento Computacional, sendo mais eficaz trabalhar com modelos de ensino

criativos e dinâmicos, utilizando o pensamento crítico para enfrentar os problemas

propostos (BRACKMAN, 2017, p. 20). Apesar de parecer difícil, experiências de

sucesso mostram que pode ser possível introduzir os estudantes no campo da

computação desenvolvendo o pensamento computacional em idade escolar, desde

que estratégias e ferramentas adequadas sejam utilizadas.

No Brasil, não existe um estímulo ao desenvolvimento do Pensamento

Computacional, já que esta não está atrelada ao currículo da educação básica, indo

de encontro a outros países que já o inserem como uma disciplina obrigatória neste
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nível de ensino (FRANÇA; TEDESCO, 2015, p. 1464). É possível encontrar diversos

artigos a respeito do uso de algumas ferramentas para o desenvolvimento do

Pensamento Computacional em estudantes de escolas brasileiras, porém, a grande

maioria se refere a projetos e oficinas com prazos definidos, e não um processo de

aprendizado constante durante o ano letivo. Nessa perspectiva, França e Tedesco

(2015, p. 1466) falam sobre a necessidade da inserção do PC no currículo da

educação básica, inserida no contexto de outras disciplinas, ou até mesmo como

uma disciplina obrigatória à parte.

Isolada, a solução apresentada não resolve todo problema referente a falta do

PC no currículo, já que, para trabalhar com este conteúdo em sala de aula, os

professores precisam de formação e embasamento (FRANÇA; TEDESCO, 2015, p.

1467). Segundo França e Tedesco:
Nesse contexto, é importante conhecer a literatura sobre ensino de
Computação, especificamente os fatores que podem contribuir para o
sucesso ou insucesso na aprendizagem [...]. Nesse sentido, lições
aprendidas e apresentadas por pesquisadores e educadores poderão
orientar experiências de ensino de Computação a serem vivenciadas nos
níveis fundamental e médio no Brasil. (FRANÇA; TEDESCO, 2015, p. 1468)

O debate em torno da necessidade do Pensamento Computacional na

educação básica traz à tona a importância do Licenciado em Computação em

intervir e ingressar nesse cenário de forma a trazer mudanças significativas, tanto na

formação dos estudantes, quanto na formação dos professores que atuarão nessa

área, tornando de suma importância uma sólida formação em Ciência da

Computação, Matemática e Educação para esses profissionais (FRANÇA;

TEDESCO, 2015, p. 1467). Em contrapartida aos estudos que apresentam as

dificuldades no desenvolvimento do PC no cenário da educação básica no Brasil,

pesquisas a respeito de metodologias e práticas alternativas para contornar essas

dificuldades e estudar diferentes propostas e metodologias para circundar essa

situação apresentam resultados bastante satisfatórios e positivos (FRANÇA;

TEDESCO, 2015, p. 1468).
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3. APP INVENTOR

O App Inventor é uma ferramenta web que permite a criação de aplicativos

para aparelhos que possuem o sistema operacional Android, o que não o limita

apenas a criação de aplicações para smartphones. Segundo Machado et al. “Essa

ferramenta foi criada em 2009 pelo também professor Hal Abeson e equipe do

Google Education. Hoje, a ferramenta é administrada pela equipe MIT´s Center for

Mobile Learning, conta com mais de quatrocentos mil usuários ativos em cento e

noventa e cinco países. (MIT, App Inventor, 2017)”. Sendo um software educacional,

o AI utiliza uma programação em formato de blocos, ou seja, todo o código

construído em sua estrutura possui um formato semelhante a um quebra-cabeças, o

que substitui os códigos escritos que estamos acostumados a observar em consoles

comuns por peças que apenas se encaixam se possuírem uma relação entre si.

O formato de blocos citado anteriormente não é um recurso exclusivo do AI,

já que esta estrutura de organização de código aparece em alguns outros softwares

como o Scratch, o Hora do Código e o Blockly Games , porém, é um excelente3

recurso se tratando do ensino de programação, já que permite ao estudante se

desvencilhar de diversos detalhes que o prendem ao erro em consoles

convencionais, como a não execução de um algoritmo devido a um simples erro de

digitação ou a falta de um “;”, e o guia durante a construção de seu software de

maneira mais intuitiva e natural.

Por ser uma ferramenta web, o App Inventor pode ser facilmente acessado

por qualquer navegador, o que torna o seu acesso mais fácil e abraça uma

quantidade maior de dispositivos. Para utilizá-lo, o usuário necessita apenas de uma

conexão com a internet e uma conta na plataforma Google. Além disso, é possível

acessar projetos já desenvolvidos por outros usuários da plataforma, assim como

compartilhar seu próprio projeto, ou, até mesmo, publicar o seu aplicativo na Google

Play Store, loja oficial de aplicativos da empresa e dos aparelhos com sistema

3 “Blockly Games é uma série de jogos educacionais que ensinam programação. Ele é projetado para
crianças que não tiveram experiência anterior com programação de computadores. No final desses
jogos, os jogadores estão prontos para usar as linguagens convencionais baseadas em texto.”
(Blockly Games, 2021)
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operacional Android. Com a sua estrutura de programação em blocos, de acordo

com o site “MIT App Inventor” (tradução do autor) , o AI vem como uma tentativa de4

migrar as pessoas do consumo de tecnologia, para a criação de tecnologias,

democratizando o desenvolvimento de softwares (MIT App Inventor, 2019). Devido a

sua flexibilidade e facilidade, é possível utilizar a ferramenta não só no ensino do

Pensamento Computação ou de programação, mas na educação em geral, criando

aplicativos impactantes e com funcionalidades realmente surpreendentes e úteis.

A tela inicial do AI apresenta aos usuários uma galeria de aplicativos

pessoais, onde estão armazenados em nuvem todos os projetos desenvolvidos e

que podem ser acessados em qualquer computador que possua um navegador e

acesso à internet. Para começar a desenvolver na ferramenta, basta selecionar um

projeto já iniciado na galeria ou criar um novo. Existe uma divisão na interface de

desenvolvimento do AI para organizar as funções que podem ser inseridas no

aplicativo em desenvolvimento, sendo estas “Design” e “Blocks”. Na primeira seção

é apresentado ao usuário uma interface semelhante a tela de um smartphone em

branco, com uma aba “Paleta” na lateral esquerda, dividida em diversas categorias,

onde estão alocados componentes que podem ser inseridas em cada página do

aplicativo em construção, vide imagem a seguir:

4 “The MIT App Inventor project seeks to democratize software development by
empowering all people, especially young people, to move from technology
consumption to technology creation.”
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Imagem 1. Captura de Tela, tela de desenvolvimento App Inventor.

Na segunda seção estão todos os blocos de programação que os usuários

utilizarão para associar funções aos componentes da aba anterior através de

funções lógicas, o que pode ser observado na imagem abaixo:

Imagem 2. Captura de Tela, tela de blocos App Inventor.

Na seção “Design” do AI, é possível acrescentar recursos visuais e novas

páginas ao aplicativo em construção. Componentes como “botões”, “textos” e
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“caixas de texto” permitem uma melhor visualização do software que se pretende

construir, assim como a possibilidade de alterar o plano de fundo, a fonte, cor,

tamanho dos componentes, inserir imagens e customizar a sua criação da maneira

que o usuário preferir, ajudam a estimular o uso da ferramenta e o seu aprendizado.

Por ser pensado para uma variedade distinta de hardwares, a organização dos

componentes e o seu tamanho deixa um pouco a desejar, o que pode se tornar um

ponto difícil de administrar na ferramenta. Como smartphones e tablets possuem

diferentes tamanhos de tela, e organização dos componentes se dá por

porcentagem ou números de pixels.

Na tela de “Blocos”, o usuário consegue programar e dar funções aos

recursos adicionados na seção “Design” utilizando blocos que se conectam como

quebra-cabeças, sendo possível apenas conectar aqueles que possuem alguma

relação entre si. A estrutura de blocos não impede que haja erros de lógica ou de

sintaxe no código desenvolvido, entretanto, previne que este apresente alguma falha

devido a um simples erro de digitação. Outro fator que facilita bastante o uso é a

divisão dos blocos por cores, onde estes estão organizados de maneira a cada cor

se referir a um bloco que compõe uma estrutura específica, um exemplo dessa

organização pode ser observada na tabela abaixo:

Tipo de Bloco Exemplo de Bloco Descrição

Blocos de
Controle

(Amarelos)

Blocos referentes a um
conjunto de comandos de uma
estrutura condicional (If / Else).

Bloco referente a estrutura de
repetição For.
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Bloco referente a estrutura de
repetição While.

Blocos
Lógicos
(Verdes)

Conjunto de blocos com
informação booleana.

Conjunto de blocos com
estrutura lógica de

comparação entre duas
unidades, variável ou estática.

Blocos
Matemáticos

(Azuis)

Bloco de comparação entre
dois valores, podendo ter seu

conteúdo alterada entre
símbolos como “<” (menor

que) e “>’ (maior que).

Exemplo de bloco para
realização de operação

aritmética entre dois valores.

Exemplo de bloco matemático
com um valor estático,

podendo ser observado seu
formato de encaixe nos

exemplos anteriores.

Tabela 1: Exemplos de blocos de programação no App Inventor.

É possível criar uma função completa unindo blocos de diferentes conjuntos,

facilitando encontrá-los na gaveta de blocos mais facilmente, assim como

identificá-los em um conjunto de blocos já criando, facilitando encontrar blocos

específicos em um conjunto de códigos muito extenso. Á exemplo disso é possível

observar uma função composta por blocos de diferentes conjuntos na Imagem 3,
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capturado a partir da construção de um aplicativo simples de uma calculadora. Neste

conjunto de blocos, é utilizado um bloco de controle para definir uma função a um

botão denominado “subtracao”, nele são alocados blocos lógicos e matemáticos

para realizar a operação de subtração de dois números informados por um usuário,

em sequência temos um bloco com uma estrutura condicional construída para

informar ao usuário caso este tente diminuir um número menor por outro maior.

Imagem 3. Captura de tela de um exemplo de conjunto de blocos formando uma função para realizar

a subtração de dois números.

Para compilar os aplicativos desenvolvidos no AI, é necessário um

smartphone para instalá-lo, ou um emulador Android, software que simula o sistema

operacional Android, instalado em um computador para ver o seu aplicativo em

funcionamento e poder observar os erros presentes no seu projeto. Apesar da

alternativa do emulador não ser tão prática, por emuladores serem softwares que

exigem um uso maior da máquina em que está em funcionamento, para compilar

com o seu próprio celular ou tablet basta possuir um leitor de Qr Code para baixar

de maneira fácil o aplicativo em desenvolvimento.

Além de ser possível publicar qualquer aplicativo desenvolvido pelo App

Inventor na Play Store, loja de aplicativos do Google, no site da plataforma, existe

uma galeria de aplicativos com criações de outros usuários, que podem ser usados

tanto para se inspirar, quanto para encontrar uma ferramenta que auxilie em uma

determinada tarefa. Existe uma gama de aplicativos na galeria com diferentes

funções que auxiliam no dia-a-dia como o WheresMyLaundry9, um aplicativo



23

simples que define um timer para informar ao seu usuário quando a roupa pode ser

retirada da máquina de lavar, vide Imagem 4.

Imagem 4. Imagem do ícone do aplicativo WheresMyLaundry9. Disponível em:

https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=6736173752909824

Outro aplicativo com uma função bastante interessante é o

NoTextingWhileDriving. Este aplicativo, quando ativado, lê as mensagens recebidas

pelo celular do usuário em voz alta utilizando o assistente de voz do Google e

responde automaticamente às mensagens com “I’m driving now, text you later.". O

NoTextingWhileDriving é um aplicativo voltado para a segurança e comodidade, e

pode ser visto na Imagem 5 logo abaixo:

https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=6736173752909824


24

Imagem 5. Captura de tela do aplicativo NoTextingWhileDriving . Disponível em:

https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=5251273216491520

Na galeria do APP Inventor também é possível encontrar aplicativos voltados

para a educação. Aplicativos como Quizes, mini jogos e tutoriais são

constantemente desenvolvido na ferramenta, podendo serem copiados para

obtenção do código ou utilizados em sala de aula como uma ferramenta de apoia, a

exemplo disso podemos ver o aplicativo “presidentsQuiz”, que se propõe a ser um

quiz educativo sobre os ex presidentes dos Estados unidos. O aplicativo pode ser

observado na Imagem 6 à seguir:

Imagem 6. Captura de tela  do aplicativo presidentsQuiz. Disponível em:

https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=5251273216491520

3.3 APP INVENTOR E PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Com a crescente presença de tecnologias em nossas vidas, cresce também a

demanda por profissionais voltados à área, de forma que estes sejam capazes de

proporcionar um maior dinamismo no uso de diferentes softwares que nos ajudam

https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=5251273216491520
https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=5251273216491520
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em atividades diárias. Assim, é necessário pensar em maneiras de inserir o

Pensamento Computacional na educação básica, para que seja possível produzir

melhores resultados nesse campo, assim como estimular novos ingressos, já que,

por ser da área de ciências exatas, estudos que envolvem lógica de programação

podem passar a ideia de extremamente difícil, cansativa e chata, o que não atrai o

olhar de novos estudantes (SANTOS; COSTA, 2006, pag. 02).

A educação tradicional de computação permite aos estudantes aprender e

abstrair conceitos de programação utilizando apenas papel e caneta, sem que seja

necessário utilizar computadores ou consoles de programação, o que é um ponto

positivo desta abordagem. Porém, alguns estudantes ainda apresentam dificuldade

de absorver esses conceitos e conseguir visualizar um compilador em uma folha de

caderno. Além disso, é ainda mais difícil para os estudantes observarem os erros

contidos em seu código, seja de lógica ou de sintaxe, sem um compilador para

apontar as falhas a serem corrigidas (SOUZA, 2009, pag. 2). Os consoles tradicionais

de programação apresentam uma interface bastante complexa e cheia de funções,

tendo em vista que a sua funcionalidade é realmente o desenvolvimento de

softwares profissionais. O que é um ponto positivo por um lado, pode ser um ponto

negativo quando se trata de aprendizado de programação. Interfaces complexas e

cheias de funções que não serão utilizadas no período inicial de aprendizagem

podem tornar-se obstáculos para novos estudantes que não estão acostumados

com suas interfaces. A rigidez das linguagens de programação como C, C++ e Java

podem ser outro obstáculo nessa caminhada, tendo em vista que um simples erro de

digitação pode ocasionar o mal funcionamento, ou o não funcionamento, do

algoritmo em desenvolvimento. Segundo Lima e Meirelles:
Existem diferentes metodologias/ferramentas de ensino que abordam a
aprendizagem de lógica de programação de uma forma simples sem a
necessidade de ter logo no início o formalismo de uma linguagem de
programação que tem suas expressões em inglês e pode comprometer o
aluno a usar uma IDE (IntegratedDevelopmentEnvironment), um ambiente
integrado de desenvolvimento de software, podendo dificultar o aluno
entender a lógica e causar o desânimo. Dessas metodologias, além das
linguagens de programação, podemos citar o portugol, fluxogramas e ensino
através de jogos lógicos. (LIMA; MEIRELLES, 2014, p. 168)
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A programação em blocos vem sendo uma alternativa aos consoles

tradicionais, permitindo aos seus usuários montar algoritmos sem se preocupar com

diversos detalhes presentes nos ambientes de programação tradicionais, visualizar

as funções de uma maneira mais ampla, assim como a relação entre elas.

Preocupar-se com a sintaxe do código ao invés de preocupar-se com a lógica, pode

ser um fator que atrapalhe o desenvolvimento do estudante, assim como o

desestimule de seguir na área de computação (SCAICO et. al., 2013, p. 96).

Atualmente, diversos autores discutem o termo Computação Criativa. Este modelo

pedagógico do ensino de programação visa estimular estudantes através da sua

criatividade, tentando unir a precisão dos código desenvolvidos com a subjetividade

da criatividade humana. A Computação Criativa vem com o objetivo de desmistificar

a ideia da área de computação como sendo algo entediante e voltado para as

ciências exatas, estimulando o desenvolvimento de pensamentos referentes a

computação estimulando a criatividade e permitindo que estudantes desenvolvam

softwares inserindo sua subjetividade e desejos em suas criações (STELLA, 2016, p.

28). Durante a criação de um software, muitas vezes transitamos entre diversas

disciplinas, o que obriga aos estudantes de computação utilizarem um pensamento

complexo, ou seja, transite entre diferentes áreas do conhecimento (TEIXEIRA;

BASTOS, 2016, pag. 23). Ainda segundo Teixeira e Bastos:

É verdade que o tratamento de um grande volume de dados requer a definição de
métodos e algoritmos de alta complexidade e processamento computacional de alto
desempenho. Mas também é verdade que a clara compreensão de um problema,
bem como sua especificação, requer especialistas de diferentes áreas trabalhando
em conjunto para a construção de um modelo que represente a situação em estudo
em sua plenitude. (TEIXEIRA; BASTOS, 2016, p. 23)

Existem estudos quanto ao uso de ferramentas como o Scratch e o Hora do

Código como alternativas ao ensino de programação, sendo o primeiro uma

ferramenta que vem sendo utilizada no mundo inteiro para revolucionar a forma

como é ensinado este conteúdo, já que este pode ser utilizada para estimular os

estudantes de maneira criativa a se envolverem mais com este ambiente de

desenvolvimento (SCAICO et al., 2013, p. 95). Por se tratar de uma plataforma com

a interface extremamente intuitiva, é possível pensar em seu uso para estudantes do
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ensino básico desenvolverem o seu Pensamento Computacional enquanto já têm

contato direto com conteúdos de programação em razão da necessidade do uso de

estruturas de repetição, condicional e até estruturas lógicas matemáticas simples

para desenvolver um programa.

No cenário apresentado anteriormente, o App Inventor se encaixa como uma

boa ferramenta para ensinar programação. Sendo simples e organizado, o software

possui língua nativa em português e programação em blocos focado na lógica. O AI

mostra possuir elementos com grande potencial de estimular novos estudantes de

programação, além de possuir uma comunidade grande de desenvolvedores

compartilhando suas criações e permitir que estudantes inspirem-se com sua galeria

de aplicativos da comunidade, criem aplicações personalizadas à sua maneira e as

executem logo na primeira vez em que o utilizam, fatores que podem torná-lo um

forte aliado no ensino do Pensamento Computacional.

Gomes e Melo (2013) relatam um estudo de caso realizado com estudantes

do ensino médio de uma instituição de ensino público onde estes foram submetidos

a aulas extra-curriculares no turno oposto à sua carga horária na educação básica e

tiveram contato com conteúdos básicos de programação como variáveis e estruturas

lógicas de controle utilizando o App Inventor. Os resultados obtidos na pesquisa se

mostraram extremamente satisfatórios. Apesar de não terem tido contato com

programação previamente, os estudantes se mostraram extremamente receptivos

quanto ao uso da plataforma, mesmo em inglês, atingindo resultados positivos em

dois pontos de maior importância, que é um aprendizado significativo dos conteúdos

abordados e uma taxa de 75% dos participantes manifestando o interesse em seguir

na área da computação em um curso superior (GOMES; MELO, 2013, pag. 625).

Um fator bastante interessante de se desenvolver um aplicativo para celular,

que se difere bastante de uma aplicação desktop, é a possibilidade de utilizar os

diferentes sensores presentes nos smartphones para realizar ações dentro do seu

aplicativo, o que não é possível de realizar em uma aplicação desktop devido a sua

limitação de hardware. Giroscópios, acelerômetros e câmeras, são aparatos

bastante presentes em aplicativos que utilizamos diariamente e estes conseguem
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trazer uma maior imersão e funcionalidade aos aplicativos desenvolvidos no App

Inventor, sendo, além de bastante interessantes, fácil de serem utilizados, já que o

AI possui blocos específicos para chamar estas funcionalidades sem dificuldades.
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4. PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL

COM O APP INVENTOR

A partir do contexto apresentado anteriormente, o presente trabalho segue

com o objetivo de apresentar uma proposta de curso de extensão para

desenvolvimento do Pensamento Computacional em estudantes do ensino básico

utilizando a ferramenta apresentada anteriormente. O principal objetivo em propor o

uso desta ferramenta é a utilização de um ambiente de programação mais amigável

e atrativo, para que estudantes sejam estimulados a desenvolver seu Pensamento

Computacional de forma mais lúdica e que estes mantenham o interesse em

descobrir novas funcionalidades da plataforma mesmo após o término do curso,

construindo aplicações para além das propostas em sala Dentro da carga horária de

30 horas, a ementa do curso abrange conceitos básicos de programação aplicados

ao AI para que os estudantes vivenciem a construção de um aplicativo do zero. O

curso tem por objetivo o desenvolvimento do Pensamento Computacional em

estudantes do ensino básico através do seu contato com conceitos básicos de

programação aplicados a uma ferramenta mais lúdica e um ambiente de

desenvolvimento mais intuitivo como o App Inventor. A partir daí, temos como

objetivos específicos:

● Conhecer conceitos de programação;

● Conhecer o processo de desenvolvimento de aplicativos no App Inventor;

● Analisar problemas propostos;

● Desenvolver um aplicativo;

● Apresentar um aplicativo desenvolvido;

Com os objetivos do curso definidos, os conteúdos programáticos foram

divididos em cinco módulos, de forma que os quatro primeiros módulos são voltados

para os conteúdos referente a programação, concomitante com a análise e

desenvolvimento de soluções de problemas utilizando conteúdos base para a área e



30

o último módulo se refere ao período de desenvolvimento de um projeto proposto em

aula para que os estudantes se aventurem utilizando o App Inventor de maneira

mais autônoma e tentando em conjunto encontrarem a solução para os problemas

propostos ou construindo um projeto próprio caso este seja exequível durante o

período do módulo até o dia da apresentação.

A metodologia a ser proposta nas aulas são as aulas expositivas e tutoriais de

desenvolvimento dos aplicativos, baseado na proposta metodológica utilizada por

Sedano e Nogueira (2017) em seu experimento de uso do AI para desenvolver o PC.

O método se baseia em apresentar aos estudantes o conceito do aplicativo que se

pretende construir, aplicar conceitos de PC durante as abordagens, desenvolver o

aplicativo proposto, testar e realizar modificações em sua estrutura, para que seja

avaliado a sua compreensão quanto ao conteúdo apresentado e o seu

desenvolvimento com a plataforma (SEDANO; NOGUEIRA, 2017, p. 5). Ainda para

Sedano e Nogueira (2017, p.5), a primeira etapa no desenvolvimento de um

aplicativo é apresentar aos estudantes o seu conceito e estrutura, de forma a

decompô-lo para selecionar as principais informações do seu problema, para se

trabalhar com a abstração antes de definir propriamente um algoritmo e colocá-lo em

prática em um console de programação.

A avaliação dos estudantes será processual no desenvolvimento do curso,

observando a participação destes nas discussões levantadas, assim como na sua

desenvoltura e autonomia com o App Inventor. Devido a grande possibilidade de

customização das aplicações, a avaliação também será realizada a partir da análise

dos discursos acerca do design escolhido para os aplicativos desenvolvidos durante

os tutoriais em sala de aula, trazendo perguntas a respeito da motivação para a

escolha de determinadas cores, ícones e organização dos componentes na tela de

seus projetos. Como avaliação final, será realizada uma apresentação de um

projeto de software proposto em sala, para que seja avaliada a maneira como estes

chegaram a solução do problema, qual a solução apresentada, a organização dos

componentes no aplicativo e  as estruturas lógicas utilizadas.
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Para realizar a avaliação dos estudantes quanto às habilidades desenvolvidas

sobre Pensamento Computacional, é preciso analisar diversos pontos que compõem

este conjunto de habilidades, sendo eles: sequência de passos para realização de

uma tarefa, estruturas de repetição e sequência, eventos que iniciam outras funções,

paralelismos (eventos simultâneos) e condicionais. Assim, podemos realizar uma

simples análise de um projeto desenvolvido por estes, levando em consideração

todos os tópicos citados anteriormente, porém, outros recursos também podem ser

tão efetivos quanto para avaliar a evolução dos estudantes que não a pura análise

dos seus softwares podendo ser este a análise do planejamento dos projetos e

entrevistas (AFFELDT, 2018, p. 8).

Por se tratar de uma habilidade, o pensamento computacional demanda

tempo para ser desenvolvido e aprimorado, o que pode tornar um processo

avaliativo contínuo e variado mais eficaz do que apenas uma etapa de análise de um

artefato produzido, posto que, o PC vai muito além da produção de artefatos, mas

também da produção de idéias (AFFELDT, 2018, p. 8).

4.1 HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

O Pensamento Computacional pode ser definido como um conjunto não só de

habilidades, mas também de atitudes que um estudante precisa ter para solucionar

problemas utilizando processos lógicos ou algoritmos. Quando falamos sobre

habilidades voltadas para o desenvolvimento do PC, podemos nos remeter ao uso

correto de códigos ou de uma linguagem de programação para solucionar um

problema, já que, o conjunto de habilidades para se construir um PC é bastante

similar ao necessário para dominar uma linguagem de programação. Porém, é

importante ressaltar que o Pensamento Computacional não está obrigatoriamente

ligado ao uso de artefatos tecnológicos, o que não quer dizer que estes dois andem

na contramão, sendo necessário um uso constante do Pensamento Computacional

na construção deste tipo de artefato.

O PC já está inserido no currículo da educação primária e secundária nos

Estados Unidos, onde organizações como CSTA (Computer Science Teachers
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Association), ISTE (International Society for Technology in Education) e a NSF

(National Science Foundation) propuseram um material que compõe habilidades

necessário para se desenvolver o PC, sendo estas também habilidades essenciais

para a compreensão de conteúdos na área da computação (Andrade et al., 2013, p.

170). Dentro de um conjunto de materiais educacionais proposto pelas organizações

citadas, foram definidos nove conceitos fundamentais a serem desenvolvidos na

escola para que o estudante tenha um desenvolvimento pleno de seu PC, sendo

eles: coleta, análise e representação de dados, decomposição de problemas,

abstração, algoritmos, automação, simulação e paralelismo (ANDRADE et al., 2013,

p. 170). Segundo Andrade et al. (2013):

O PC é considerado como um processo de solução de problemas que inclui
(mas não se limita a) características tais como [ISTE 2013]: i) formular
problemas de modo que seja possível usar um computador para ajudar a
resolvê-los; ii) organizar os dados logicamente de modo que, futuramente,
seja possível analisá-los; iii) representar dados através de abstrações, tais
como modelos e simulações; iv) criar formas de automatizar as soluções
através do pensamento algorítmico; v) permitir identificar, analisar e
implementar soluções possíveis, com o objetivo de conseguir a combinação
mais eficiente e eficaz de etapas e recursos; e, vi) generalizar e transferir
este processo de solução de problemas a uma variedade de outros
problemas. (ANDRADE et al., 2013, p. 171)

Ainda de acordo com Andrade et al. (2013), dentro do conjunto de habilidades

e atitudes que permeiam o PC, os pilares básicos que o sustentam são a abstração,

automação e análise, Sendo a abstração a capacidade de extrair as características

mais importantes de um problema, a automação, a capacidade de desenvolver um

artefato normalmente tecnológico, para resolver um problema de maneira

automatizada e a análise que é o estudo dos resultados gerados através da

resolução proposta ao problema, sendo este um artefato tecnológico ou não.

4.2 TRABALHOS CORRELATOS

Pesquisas em educação sobre o uso do App Inventor para estimular o

desenvolvimento do Pensamento Computacional em estudantes do nível básico

ainda são recentes, o que restringe o número de artigos encontrados nessa área.

Pesquisas em torno da programação em blocos com a mesma finalidade, não são
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uma novidade, sendo fácil encontrar diversos artigos e monografias em torno do uso

desta para apresentar o mundo da computação a estudantes do ensino básico e do

superior. A ferramenta Scratch costuma ser bastante utilizada com esta finalidade,

sendo um dos mais conhecidos consoles de programação em blocos. Além de ser

gratuito, o Scratch possui uma interface extremamente amigável, simples e fácil de

ser utilizado, sendo esses pontos fortes similares, se não idênticos, aos do AI, que,

além da interface intuitiva, também é um forte atrativo para novos estudantes de

computação por tornar possível desenvolver um aplicativo para celular totalmente

funcional rapidamente. Mesmo não sendo tão vasto o conteúdo encontrado a

respeito do App Inventor no desenvolvimento do Pensamento Computacional, sua

similaridade com o Scratch permite uma comparação e aproveitamento de

metodologias utilizadas em cursos de extensão ou oficinas com esta última, já que

ambos atingem seu objetivo de maneira similar. Embora escassas, pesquisas a

respeito de metodologias de ensino agregadas a programação em bloco são

bastante realizadas por estudantes de Licenciatura em Computação ao redor do

país e muitas dessas abordam o desenvolvimento do Pensamento Computacional,

sendo em sua maioria voltadas para o ensino médio (OLIVEIRA et al., 2014, p.

1527).

Oliveira et al. (2014) abordam o uso do Scratch como ferramenta para ensinar

a lógica de programação em estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental em

formato de curso de extensão para estudantes da rede pública de Garanhuns, PE.

Mesmo havendo incentivo por parte da instituição parceira para que os alunos

ingressarem no curso, estes se mostraram otimistas quando lhes foi apresentado a

possibilidade de, ao final do curso, desenvolverem seu próprio jogo ou animação,

mesmo que estes não possuíam nenhum conhecimento prévio em computação.

Ainda segundo Oliveira et al. (2014, p. 1529), “todas as aulas tinham o caráter

teórico/prático, onde os estudantes foram estimulados a desenvolver

habilidades tanto por descoberta, quanto por meio de atividades direcionadas

pelos ministrantes.”. Entre os assuntos abordados no curso, para além dos conceitos

básicos de algoritmos, foi apresentado aos estudantes conceitos básicos de
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computação que vão além da ferramenta alvo do curso, como números binários e

armazenamento de informações em memória através de atividades e jogos lúdicos.

Ao final do curso, uma taxa de 100% dos estudantes afirmaram ter interesse pela

ferramenta Scratch, assim como sentiram uma afinidade pela sua interface, sendo

que todos estes atingiram os objetivos propostos (OLIVEIRA et al., 2014, p. 1532).

Outro experimento onde podemos visualizar as contribuições do uso de uma

linguagem em blocos para desenvolver o Pensamento computacional foi a pesquisa

realizada na oficina “Aprendendo Conceitos de Ciência da Computação com

Scratch”, que ocorreu no estado de Pernambuco com crianças com a faixa etária

entre 13 e 14 anos pertencentes à escola pública. Durante a oficina, com uma carga

horária de 3 horas, os estudantes tiveram contato com conceitos de programação de

maneira prática e aplicada, relacionando estes conceitos também a vivências do

cotidiano quando possível (FRANÇA; AMARAL, 2013, p. 182). Durante a oficina, os

estudantes foram estimulados a planejar previamente os softwares a serem

desenvolvidos no ambiente, traçando um esboço preliminar de todos os recursos

necessários antes da execução do planejamento no Scratch, além de serem

estimulados a testar cada etapa construída, facilitando a localização de erros e o

replanejamento e correção destes (França; Amaral, 2013, p. 185). À partir da análise

dos resultados e dos projetos desenvolvidos pelos estudantes, foi possível observar

como o Scratch pode ser um ambiente que apresenta resultados satisfatórios quanto

ao desenvolvimento do PC em estudantes, que, através de uma conversa informal,

apresentaram não possuir nenhum conhecimento prévio como ambiente de

conhecimento e os conceitos de programação (FRANÇA; AMARAL, 2013, p. 187).

Como citado anteriormente, por se tratar de uma habilidade, o PC requer um tempo

maior para ser aprimorado e durante a construção dos programas, foi possível

identificar certa dificuldade com o desenvolvimento de tarefas simultâneas

(paralelismo) (FRANÇA; AMARAL, 2013, p. 187). Apesar das dificuldades

encontradas para que fosse possível pôr em prática a proposta do curso e realizar

uma avaliação no curto espaço de tempo e “tendo em vista os resultados obtidos
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com o estudo realizado, considera-se que os objetivos inicialmente traçados foram

alcançados.” (FRANÇA; AMARAL, 2013, p. 187).

Sedano e Nogueira (2017) trazem uma experiência completa com o uso do

app inventor para introduzir o Pensamento Computacional e estudantes com faixa

etária variada. O estudo foi realizado com 20 estudantes que possuíam entre 14 e

17 anos, utilizando o App Inventor para desenvolver o Pensamento Computacional e

a capacidade destes de resolverem problemas que vão além da área da

computação, mas que podem auxiliar em diversos componentes curriculares

(SEDANO; NOGUEIRA, 2017, p. 2). Aplicando conceitos como decomposição,

abstração, e algoritmos, foram introduzidos conceitos de programação de maneira

gradual, sempre pensando em aplicativos que chamassem mais a atenção dos

alunos e os relacionando com experiências do cotidiano (SEDANO; NOGUEIRA,

2017, p. 5). Para obter os resultados quanto a experiência dos participantes foram

realizados dois questionários em momentos distintos, visando coletar informações a

respeito da percepção dos participantes como quanto a possibilidade de utilizar as

habilidades de Pensamento Computacional desenvolvidos em outras áreas, obtendo

um resultado de 60% concordando parcialmente e 25% concordando plenamente e

quanto a metodologia de divisão na estrutura do desenvolvimento dos aplicativos

ajudaram no desenvolvimento de sua solução, obtendo resultado de 70%

compreendendo os conceitos de PC e como estes podem ser utilizados para

resolver problemas (SEDANO; NOGUEIRA, 2017, p. 6).

4.3 MÓDULOS E CONTEÚDOS

A divisão dos módulos propostos neste curso de extensão ocorreu de forma a

estruturar os assuntos referentes ao campo da programação com conteúdos

referentes ao uso do App Inventor na prática, intercalando conteúdos de

programação com funções específicas da ferramenta, de forma que os estudantes

desenvolvam seu pensamento computacional em conjunto com suas habilidades no

uso do AI. Foram pensados em cinco módulos/ ciclos durante o período de

execução do curso, sendo os quatro primeiros voltados para os conteúdos de
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programação e o último uma etapa de desenvolvimentos e apresentação de um

projeto. Cada módulo do curso possui uma carga horária de 6hrs, divididos em duas

aulas. As aulas serão divididas em dois momentos, uma aula expositiva,

apresentando conceitos de computação e programação, atrelado a uma discussão a

respeito da solução de um problema, transcrevendo essa solução em forma de um

fluxo sequencial de comandos, para, logo em seguida, ser colocado em prática no AI

através de um tutorial sobre o uso da ferramenta.

4.2.1 MÓDULO I: INTRODUÇÃO AO APP INVENTOR

O primeiro módulo do curso de extensão “Introdução ao App Inventor”, vem

como um módulo introdutório aos estudantes, tendo como principal fator para definir

este e os módulos que virão a seguir, o público-alvo ao qual o curso de extensão é

destinado, sendo estes estudantes da educação básica que nunca tiveram contato

com conteúdos referentes a lógica de programação. Nesta etapa inicial do curso,

faz-se necessário uma conversa inicial com os participantes para que, de maneira

informal, seja feita uma sondagem quanto a frequência de uso deste com um

computador ou smartphones, para que seja feito um diagnóstico quanto ao

conhecimento prévio destes quanto ao uso de computadores, conteúdos de

programação e a disponibilidades de smartphones para que estes compilem os

softwares desenvolvidos nas aulas e os vejam funcionando em seus aparelhos,

assim como descobrir quais as expectativos dos participantes quanto a sua evolução

ao final do curso.

Partindo das respostas obtidas no bate-papo inicial, será organizada a

maneira como as aulas seguintes devem transcorrer, porém, mesmo no primeiro

momento de aula, ainda na apresentação introdutória sobre programação, esta será

feita enquanto estes conhecem a estrutura do App Inventor, de forma que se sintam

estimulados em aprender o conteúdo e atraídos para colocar em prática o que será

aprendido.

Ainda no primeiro módulo, será abordado o conceito de algoritmos e o

conceito de entrada e saída de dados, será realizada a análise do enunciado de um
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problema e a codificação das respostas apresentadas a partir desta análise. Para a

construção de um algoritmos, faz-se necessários seguir os seguintes passos:

compreender o problema apresentado, definindo seus principais pontos, definir os

cálculos a serem realizados, definir os dados de entrada e saída e transformar o

resultado dessas análises em códigos (ASCENCIO; CAMPOS, 2006, p. 3), sendo

este processo inicial de análise, uma das habilidades do conjunto que representa a o

Pensamento Computacional.

Previamente a etapa de codificação, será apresentado aos estudantes a

interface do App Inventor, de forma a realizar uma discussão sobre a relação entre a

análise do problema apresentado com a possibilidade de execução do programa na

ferramenta. Como primeiro aplicativo do curso, será proposto aos estudantes a

criação de uma calculadora simples, que realize as quatro operações básicas entre

dois números inseridos pelo usuário. A construção desse aplicativo por parte dos

estudantes se dará no formato de um tutorial, onde será apresentado para eles o

passo a passo do processo de construção de um software no App Inventor,

apresentando os componentes visuais de uma aplicativo, como botões e caixas de

texto, relacionando com os componentes analisados como componentes de entrada

e saída de informações debatidos anteriormente. Após os componentes visuais, os

estudantes conhecerão a seção de “Blocos”, onde realmente se realiza toda

programação das funções do aplicativo que se pretende desenvolver, entrando, a

partir daí, na etapa de codificação, onde será apresentada a sintaxe do AI e

colocada em prática, em formato de código, a descrição narrativa das funções

presentes na calculadora. Durante a produção da sua calculadora, os estudantes

terão liberdade de customização com ela, podendo alterar seus botões, imagem de

fundo, cores, títulos e ícones, para que se sintam livres em sua construção e

estimulados em desenvolver um aplicativo com a sua cara. A estrutura básica do

software a ser construído nesta etapa, assim como sua codificação, pode ser

observado nas imagens a seguir:
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Imagem 7. Captura de tela da Tela e Componentes da composição de um aplicativo de calculadora
básica no App Inventor.

Imagem 8. Captura de tela da Tela, blocos referentes ao desenvolvimento da funcionalidade de uma
calculadora simples no App Inventor.

4.2.2 MÓDULO II: VARIÁVEIS E ARMAZENAMENTO DE DADOS

O segundo módulo apresentará aos estudantes o conceito de variáveis.

Quando observamos livros didáticos de programação, é possível perceber que o
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conceito de variáveis pode aparecer antes mesmo de falarmos de codificação,

normalmente o conceito de variáveis precisa ser bem assimilado pelos estudantes

antes de colocar um software em prática quando se trata de linguagens de

programação mais robustas como o C, já que é necessário declará-las ainda no

início de um código, sendo assim necessário entender exatamente como definir um

dado a ser coletado pelo programa antes de utilizá-lo em qualquer tipo de

processamento (EDELWEISS; LIVI, 2014, p. 29). No App Inventor, isso pode

acontecer de maneira inversa, sendo possível utilizar um dado de entrada sem a

necessidade de um tratamento, definição de tipo ou alocação de memória prévia.

Esse processo inverso pode ser um facilitador na compreensão do conceito

de variáveis, já que antes de desenvolver um software, o conceito de variáveis pode

ser extremamente abstrato, tornando-se mais palpável após já se ter manuseado a

ferramenta de desenvolvimento. O início desse módulo se dará a partir de uma aula

expositiva, introduzindo aos estudantes como funciona a memória de um

computador de maneira sucinta e como aplicar esse conceito em programação para

armazenar tanto dados de entrada quanto dados processados.

O início do módulo se dará a partir da proposta de construção de uma

aplicativo que calcula a média aritmética de notas de um estudante a partir de três

notas inseridas por um usuário. Na construção deste aplicativo, diferente do

construído no primeiro módulo, utilizaremos variáveis para armazenar as notas

inseridas pelos usuários e as chamaremos no código para realizar o cálculo de

média aritmética e não apenas associar os blocos com expressões matemáticas

diretamente na estrutura do código, como pode ser observado nas imagens 9 e 10.
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Imagem 9. Captura de tela, Tela e Componentes da composição de um aplicativo para calcular média
aritmética no App Inventor.

Imagem 10. Captura de tela da Tela, blocos referentes a um código para realização de uma média
aritmética no App Inventor.

Em um segundo momento deste módulo, será realizada uma implementação

no código do aplicativo de média aritmética para que este passe a realizar também

um cálculo de média ponderada, onde serão acrescidos novos elementos de entrada

de dados para ser inserido os pesos das notas, um botão para dar início ao

comando de cálculo de média ponderada e toda e estrutura no código para realizar o

cálculo.
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Imagem 11. Captura de tela, Tela e Componentes da composição de um aplicativo para calcular
média ponderada no App Inventor.

Imagem 12. Captura de tela da Tela, blocos referentes a um código para realização de média
ponderada no App Inventor.

4.2.3 MÓDULO III: ESTRUTURA CONDICIONAL

O terceiro módulo do curso tem como tema central a Estrutura Condicional.

Nesta etapa do curso os estudantes serão desafiados a discutir e tentar definir um

fluxo de comandos para que seus aplicativos realizem funções que requerem o que
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Castilho, Silva e Weigaertner (2020) chamam de fluxo alternativo, ou seja, para que

o computador alcance o resultado desejado, faz-se necessário a criação de um fluxo

de informações que deve ser desviado condicionalmente a partir de qual resultado

se pretende obter.

O primeiro problema proposto para ser analisado neste módulo é um fluxo de

comandos para realizar um teste e identificar se um número inserido por um usuário

é positivo ou negativo, para isso, será debatido em conjunto com a turma e

representado no quadro este fluxo de maneira a representar as alternativas

possíveis de serem encontradas durante a análise do número (positivo ou negativo),

após toda descrição narrativa do fluxo de dados do aplicativo, este será colocado em

prática no App Inventor, desenvolvendo um software que analisa o número inserido

e muda a sua cor de fundo para verde quando o valor inserido for positivo e para

vermelho quando negativo. Nesta etapa, não utilizaremos um botão para dar início

ao comando do aplicativo, e sim utilizaremos o sensor de acelerômetro do celular

para atribuir essa função, com o intuito de mostrar aos participantes do curso a

possibilidade de se utilizar os sensores presentes nos smartphones para dar

funcionalidades aos seus aplicativos.

Imagem 13. Captura de tela, Tela e Componentes da composição de um aplicativo para verificar se
um número é positivo, negativo ou nulo no App Inventor.
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Imagem 14. Captura de tela da Tela, blocos referentes a um código para verificar se um número é
positivo ou negativo no App Inventor.

Após a conclusão da construção do aplicativo proposto, os estudantes serão

desafiados a implementá-lo para apresentar um resultado diferente para o caso do

usuário inserir um número nulo, introduzindo a partir daí a ideia de um fluxo

condicional alternativo. O código para uma possível solução para o problema pode

ser observado abaixo:

Imagem 15. Captura de tela da Tela, blocos referentes a um código para verificar se um

número é positivo, negativo ou nulo no App Inventor.

Em um segundo momento deste módulo, será proposto um software que

realize um cálculo de IMC, apresentando o resultado do cálculo em kg/m² a partir da

entrada de dados como altura e peso e alterando sua cor a partir do resultado obtido

comparando com a tabela de interpretação do IMC (magreza, sobrepeso, obesidade,

etc.). Para alcançar os resultados esperados, é necessário o uso de uma estrutura

condicional composta, Durante este momento, é apresentado aos estudantes como

acrescentar novas telas ao seu aplicativo e botões que possibilitem a navegação
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entre elas. A proposta da tela adicional será para que os estudantes construam de

forma mais autônoma uma tela informativa sobre o que seria o cálculo de IMC e

suas aplicações, permitindo que estes interajam com a o AI e o seu aplicativo de

maneira subjetiva e pessoal, customizando e acrescentando novos artefatos a

medida que acharem necessário e/ou atrativo.

4.2.4 MÓDULO IV: ESTRUTURA DE REPETIÇÃO

O quarto módulo do curso tem como tema central a estrutura de repetição.

Assim como os demais módulos do curso, este se iniciará a partir de uma aula

expositiva apresentando o conceito da estrutura de repetição, sua aplicabilidade e a

estrutura do comando While. A partir daí, será iniciada uma discussão de como

construir um aplicativo que realize um cálculo de exponenciação a partir do dados da

base e do expoente introduzidos por um usuário, descrevendo durante as

discussões tanto como ficaria a tela inicial do aplicativo, quanto qual seria a lógica

de programação utilizada para alcançar este resultado, construindo em conjunto um

pequeno esquema no quadro facilitando que os estudantes visualizem a proposta do

aplicativo totalmente esquematizado antes de colocá-lo em prática no AI, a estrutura

base do aplicativo pode ser observada a seguir.

Imagem 16. Captura de tela, Tela e Componentes da composição de um aplicativo para verificar se
um número é positivo, negativo ou nulo no App Inventor.
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Imagem 17. Captura de tela da Tela, blocos referentes a um código para realizar um potenciação  no
App Inventor.

Apesar de ser uma proposta simples e de fácil execução, nesta etapa do

curso utilizaremos alguns conceitos vistos anteriormente para construir um aplicativo

mais completo, que possua uma tela inicial com botões que guiam o usuário para

outra telas, a proposta completa deste aplicativo é que ele seja um guia para o

usuário sobre o conteúdo de exponenciação, que, além de possuir a função de

realizar este cálculo, também possui telas que expliquem ao usuário o que seria

essa operação matemática, uma tela que direciona a uma vídeo aula no youtube. O

objetivo na construção desse aplicativo é que os estudantes tenham contato com

diferentes funções do AI e explorem as possibilidades de desenvolvimento que este

possui sendo orientados durante a sua construção, para que criem mais autonomia

para construir novas telas, acrescentar textos, botões, imagens, ícones e funções e

customizar seus aplicativos como desejarem. Esta etapa de desenvolvimento visa

uma tentativa de gerar maior autonomia nos estudantes para entrarem no módulo

seguinte com maior independência com o AI.
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4.2.5 MÓDULO V: PROJETO FINAL

O módulo final do curso vem com uma proposta diferente dos módulos

anteriores, fugindo um pouco da sequência de aula expositiva seguindo de um

tutorial. A proposta nesse momento é que os estudantes desenvolvam de forma

independente uma aplicação em duplas dentre uma seleção apresentada no início

do módulo, caso os estudantes tenham uma proposta pessoal que desejam

desenvolver, essa pode ser discutida para ver a sua visibilidade. Esta etapa visa

uma atividade voltada para o conceito de Computação Criativa, citada

anteriormente neste documento, criando uma atividade em que os estudantes possa

usar a sua subjetividade para desenvolverem seus projetos da forma que acharem

mais interessante e estimulante, buscando até mesmo novas funções para serem

utilizados em seu aplicativo, fugindo apenas das apresentadas em sala de aula.

Segundo França e Amaral:
“Desenvolver um projeto não é um processo sequencial, em que
primeiramente identificam-se os conceitos, depois se desenvolve um plano
e codifica-se. O processo é adaptativo, no qual o plano pode mudar e a
solução ao problema pode ser codificada em pequenas tarefas que
interagem na execução de uma tarefa maior. Assim, o desenvolvimento
iterativo e incremental é uma atividade necessária, ao passo que possibilita
desenvolver uma parte, depois verificar se ela funciona e, em seguida,
desenvolver um pouco mais.” (FRANÇA; AMARAL, 2013, p. 185)

Desenvolver um aplicativo, especialmente um projeto mais elaborado exige que

estudantes façam uso de um pensamento complexo, onde precisam unir

conhecimentos de diferentes áreas para alcançarem o objetivo proposto no projeto.

Ainda que o intuito do desenvolvimento do projeto seja o desenvolvimento da

autonomia, os estudantes devem ser a todo momento auxiliados no processo de

construção, para que seja verificado o funcionamento de cada parte de seu

aplicativo, facilitando a descoberta e a correção de erros caso seja necessário.
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5. CONSIDERAÇÕES

Analisando relatos de experiência utilizando diferentes softwares para atrair a

atenção de estudantes quanto ao mundo da programação, fica claro o potencial de

consoles com propostas educativas no desenvolvimento do Pensamento

Computacional em estudantes de diversos níveis de ensino, inclusive do ensino

superior. Pesquisas a respeito do uso de softwares como o Hora do Código, o

Scratch e o App Inventor apresentam resultados satisfatórios quando se trata de

atingir os objetivos propostos em cursos, minicursos e oficinas, além de obterem

feedbacks extremamente positivos dos seus participantes, deixando evidente o

quanto utilizar ferramentas menos tradicionais pode tornar o processo de aprender

lógica de programação atrativo. Dentre as possibilidades de consoles de

programação em blocos, o App Inventor foi escolhido para ser o foco deste trabalho

devido a fatores como a falta de pesquisas em torno do uso da ferramenta, a sua

proposta de desenvolvimento de aplicativos para celular facilitado. Apesar de ser

uma plataforma voltada para a educação, e não só para o ensino de programação,

seria comum encontrarmos trabalho acadêmicos voltados para o uso desta em sala

de aula, porém, estes são escassos, o que pode se dar pelo fato da plataforma não

ser consolidada e difundida em nosso país, o que torna trabalhos voltados para o

uso da plataforma bastante importantes, não apenas para contribuir com o ensino de

programação, mas também para disseminar a plataforma, estimulando o seu uso em

sala de aula até mesmo como uma ferramenta auxiliar, devido a sua capacidade de

atrair e estimular estudantes a construírem o seu próprio aplicativo, buscando até

mesmo de maneira autônoma conteúdos de programação e a respeito da plataforma

na tentativa de construir o seu aplicativo.

A presença dos smartphones é quase absoluta, o que deveria ser apenas um

apetrecho para facilitar as atividades diárias e a comunicação, tornou-se parte

integrante do nosso cotidiano de maneira a alterar a forma com que nos

relacionamos. Os smartphones possuem um forte apelo atrativo de diversas

maneiras, seja a partir do uso de redes sociais, seja como forma de entretenimento
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através de jogos ou plataformas de streaming. Quando lidamos com estudantes

jovens, é possível perceber um movimento de substituição dos computadores pelos

dispositivos móveis. Os smartphones vêm tomando o papel do computador como

sendo um aparelho essencial para quem pretende desenvolver algum trabalho ou

estudar, possuindo cada vez mais funções bastante similares e nos garantindo

acesso a softwares similares ao que teríamos em um desktop. Algumas experiências

pessoais com o App Inventor tornam visíveis como a proposta de poder desenvolver

um aplicativo totalmente funcional e vê-lo rodando em seu smartphones possui um

grande apelo entre pessoas de diversas faixas etárias. A possibilidade de

desenvolver aplicações móveis realmente úteis e totalmente aplicáveis em nosso

cotidiano pode, no cenário atual, ser um chamariz ainda maior do que a

possibilidade de construir jogos e animações para desktop, levando em

consideração que seu trabalho desenvolvido pode estar sempre com você e que,

sua aplicação pode utilizar os diversos sensores presentes nos dispositivos móveis

como GPS, acelerômetros, giroscópios e câmeras.

A proposta original da presente monografia seria trazer resultados concretos

a partir da aplicação do curso de extensão aqui proposto, tendo como público alvo

inicial estudantes do curso técnico integrado em Tecnologia da Informação do IFBA

campus Santo Amaro, onde estudantes da área de computação, passariam pela

experiência de utilizar o AI ainda no início da sua vivência na área, tornando possível

observar o desenvolvimento destes ainda com uma carga teórica pequena sobre

programação. Com a chegada da pandemia e o início das aulas remotas, foi

decidido não dar prosseguimento ao curso. Como a idéia é que este possua uma

grande carga horária prática para que os estudantes acompanhem os tutoriais e os

coloquem em prática, simultaneamente, pode se tornar um processo pouco

acessível para aqueles que possuem apenas um dispositivo móvel para

acompanhá-lo, sendo que apenas um dispositivo móvel tornaria o processo de

transição entre a aula e a plataforma massante e trabalhoso. Partindo da dificuldade

encontrada a proposta foi reformulada para uma revisão bibliográfica como tema,

apresentando apenas o desenvolvimento da proposta do curso.
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7. APÊNDICE

APÊNDICE A - PLANO CURSO DE EXTENSÃO PENSAMENTO

COMPUTACIONAL COM APP INVENTOR

PLANO DE CURSO

1. IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Desenvolvimento do Pensamento Computacional com o App Inventor

COMPONENTE CURRICULAR:

CARGA HORÁRIA CARGA HORÁRIA TOTAL: 30hrs

Teórica Prática CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6hrs

25% 75% AULAS POR SEMANA: 6

2. EMENTA

Introdução à Programação. Lógica de Programação.Introdução à Desenvolvimento

de Aplicativos com App Inventor. Conceito de Variáveis. Estrutura Condicional.

Estrutura de Repetição.

3. OBJETIVO GERAL

Desenvolver o Pensamento Computacional através da análise de situações

problemas, desenvolvendo soluções com o uso do App Inventor, de maneira que

ao final do curso o estudante consiga utilizar as abordagens apresentadas para

solucionar problemas em diferentes áreas.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Possibilitar aos alunos:

a) Ter contato com conteúdos de programação;

b) Estimular a busca por conhecimento na área de computação;
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c) Desenvolver soluções com o computador;

d) Conhecer o App Inventor;

e) Desenvolver aplicativos móveis;

5. CONTEÚDO

MÓDULO 1 - 6hrs

1. Introdução à Lógica de Programação:

1.1 Conceito de Algoritmos;

1.2 Exemplo de Algoritmos;

1.3 Estrutura Sequencial;

1.4 Pseudocódigo;

2. App Inventor:

2.1 Apresentação do App Inventor: Como acessar a plataforma; Iniciando um novo
projeto;

2.2 Tela de Design: Adicionar novos componentes visuais;

2.3 Tela de de Blocos: Sintaxe; Estrutura Sequencial;

MÓDULO 2 - 6hrs

1. Introdução a Variáveis:

1.1 Tipos de Dados: Numéricos, Lógicos e Literais;

1.2 Introdução á Memória;

1.3 Alocação de Dados;

2. Variáveis com App Inventor:

2.1 Definição de Variáveis;

2.2 Inicialização de Variáveis;

2.3 Alocação de dados em Variáveis;
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MÓDULO 3 - 6hrs

1. Estrutura Condicional:

1.1 Estrutura Se/Então (If/Else);

1.2 Estrutura Condicional Composta (If encadeado);

2. App Inventor:

2.1 Uso da estrutura Se/Então

2.2 Utilização de componentes lógicos ‘e’ e ‘ou’;

2.3 Utilização de valores booleanos.

MÓDULO 4 - 6hrs

1. Estrutura de Repetição:

1.1 Comando Enquanto;

1.2 Comando Repita;

1.3 Encadeamento de estrutura de repetição e condicional;

2. App Inventor:

2.1 Uso da estrutura While;

2.1 Inserção de mídias externas;

2.2 Desenvolvimento de novas interfaces;

6. METODOLOGIA

Aulas expositivas mescladas com debates sobre problemas propostos e práticas

em console de desenvolvimento.
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