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Estímulo à criatividade

Irmãomais velho do ScratchJr, o
Scratch é um software destinado
a pessoas de 8 a 16 anos que
possibilita a criação de jogos,
desenhos e histórias usando
uma plataforma de
programação simples. Também
foi desenvolvido pelo MIT há
alguns anos.

» NANA QUEIROZ

H á alguns meses, causou
burburinho na web o ví-
deo de uma garota de
cerca de 1 ano, que cli-

cava sem parar nas páginas de
uma revista, na esperança de que
elas deslizassem e se abrissem,
como na tela de um iPad. Para
quem cresceu enquanto a inter-
net — e até o computador — não
existia, é difícil digerir a cena. As
próximas gerações, contudo, de-
vem aprender programação com
tanta naturalidade quanto seus
pais aprenderam a montar que-
bra-cabeças. Ela é, defendem es-
tudiosos norte-americanos, uma
espécie de “nova matemática”.
Uma equipe de pesquisadores do
Instituto de Tecnologia de Massa-
chusetts (MIT) e da Universidade
de Tufts, nos Estados Unidos, já
está se preparando para educar
as crianças dessa nova era. Com o
projeto ScratchJr, eles pretendem
ensinar a linguagem dos compu-
tadores para crianças da pré-es-
cola, na faixa entre 5 e 7 anos, ao
mesmo tempo em que elas
aprendem o beabá.

“Programação é apenas mais
uma maneira de se expressar,
assim como desenhar com giz
de cera, construir com blocos
de Lego e aprender a escrever”,
argumenta Mitchel Resnick,
pesquisador do MIT e um dos
idealizadores do projeto. “Faz
sentido dar às crianças a opor-
tunidade de expressar-se de to-
das as maneiras disponíveis.
Com giz, elas criam imagens;
com blocos, casas e castelos;
com programação, podem fazer
histórias interativas e jogos.”

Resnick e sua equipe não co-
meçam do zero. Eles já têm anos
de experiência em educação com
tecnologia. Enquanto o pesqui-
sador trabalhou com o Scratch, o
restante da equipe já apresentou
aos pequenos até mesmo os ro-
bôs. É o caso de Marina Bers, pro-
fessora da Universidade Tufts e
autora do livro Blocks to robots:
learning with technology in the
early childhood classroom (edito-
ra Teachers College Press).

Marina dirige um projeto
com crianças na faixa dos 4 anos.
A experiência consiste em intro-
duzir a robótica à tradicional
brincadeira com blocos. Cada
uma das peças é equipada com
um código de barras e represen-
ta uma ação. O bloco vermelho,
por exemplo, faz com que o ro-
bô ande para frente; o bloco
azul, que volte para trás. As
crianças aprendem a dar esses
comandos e sequenciam os blo-
cos como se estivessem contan-
to uma história. Uma câmera lê
as tarefas ordenadas nos códi-
gos de barra e envia a mensa-
gem ao computador que, por
sua vez, faz com que o robô se
mova. “É mais fácil ensinar o ra-
ciocínio com objetos. Aos pou-
cos, conforme elas vão apren-
dendo a dominar o processo,
podem ser transferidas para o
computador”, explica Marina.

O ScratchJr, que deve ficar
pronto em setembro, pretende
trabalhar com esse próximo pas-
so. Segundo Marina, durante os

A “nova matemática”
Educadores norte-americanos criam projeto para ensinar programação a crianças de 5 a 7 anos.

Os pesquisadores acreditam que ela se tornará uma disciplina indispensável nos currículos escolares básicos

Todo o projeto é voltado a criar “umanova formade expressão” para os pequenos: técnica prevê a introdução da robótica, comblocos de construirmarcados comcódigos de barras

Futuro: fazer as crianças trabalharemdiretamente comcomputadores

testes, os pesquisadores têm
pensado em usar equipamentos
touchscreen, como iPads, e o
mouse do computador. A mis-
são das crianças seria fazer dese-
nhos e desenvolver jogos sim-
ples para seus colegas, não para

Qual omomento certo para
começara estudarprogramação?
Após ou simultaneamente
à alfabetização?

Eu vejo a programação como
uma nova forma de alfabetiza-
ção. Assim como a escrita, as
crianças podem começar muito
cedo, mas ir conquistando pro-
ficiência com o tempo e o ama-
durecimento. Com o ScratchJr,
nos concentramos primaria-
mente em crianças de 5 a 7 anos.

Com o software anterior, o Scra-
tch, trabalhamos com a faixa
etária entre 8 e 16 anos.

Comoa ideia do
ScratchJr nasceu?

Marina Bers, uma ex-estu-
dante do Media Lab, que agora é
professora de desenvolvimento
infantil e computação na Uni-
versidade de Tufts, fez uma série
de estudos sobre ensino entre os
4 e os 7 anos. Eles faziam com

que as crianças trabalhassem na
programação de robôs. Com o
Scratch atual estiveram envolvi-
das crianças com mais de 8 anos.
Algumas crianças mais novas
usaram o software, mas ele não
era exatamente apropriado para
elas. Então, resolvemos traba-
lhar juntos para criar o Scra-
tchJr, tornando o programa
acessível para faixas etárias mais
baixas. Escrevemos uma pro-
posta para a Fundação Nacional

de Ciência dos Estados Unidos e
eles nos concederam uma doa-
ção para tornar isso realidade.

Vocês atuamem
parceria comeducadores de
outras partes domundo?

Sim. Temos uma comunida-
de on-line, chamada ScratchEd
( h t t p : / / s c r a t c h e d . m e -
dia.mit.edu), para educadores
que usam o Scratch. Milhares de
educadores de todas as partes

do mundo participam dela — há
até membros do Brasil. Também
organizamos eventos e work-
shops para professores, tam-
bém divulgados na comunida-
de. (Marina Bers acrescenta que
professores brasileiros interessa-
dos em trabalhar com o Scra-
tchJr podem escrever para o e-
mail marina.bers@tufts.edu).

Comovocês vão prevenir que
essas crianças

enfrentemameaças na internet?
O ScratchJr será usado em

máquinas não conectadas à in-
ternet. Com a versão atual, o
Scratch, estudantes de 8 anos ou
mais podem partilhar seus pro-
jetos em nosso site (http://scra-
tch.mit.edu). Mas temos um
coordenador que trabalha em
tempo integral — além de mui-
tos outros voluntários — para
ter certeza de que a comunida-
de é segura e respeitável.

Quatro perguntas para

Hoje, ométodo começa a ser aprendido a partir dos 4 anos

MITCHELRESNICK,PESQUISADOR DOMIT E UMDOS IDEALIZADORES DO SCRATCH

Palavra de
especialista

Raciocínio
lógico

“Oferecer às crianças a
oportunidade de desenvolver
seu raciocínio mediante a uti-
lização da programação é, a
meu ver, ofertar-lhes mais
uma, entre tantas possibilida-
des, de atribuir sentido e sig-
nificado aos conceitos mate-
máticos. Com base nessas con-
siderações, acredito que o tra-
balho com a linguagem de
programação, por si só, já te-
ria algum valor. Esse processo,
entretanto, pode ser enrique-
cido ainda mais se for inte-
grado ao projeto pedagógico
(de uma disciplina, da série
em que a criança está cursan-
do ou até da escola) — por
exemplo, um projeto sobre o
meio ambiente desenvolvido
com atividades como teatro,
visita de campo, roda de con-
versa, confecção de livros pe-
los alunos e também uso da
linguagem de programação
Scratch. Ou seja: embora os
recursos tecnológicos tenham
valor na formação da criança,
o que de fato define a sua efe-
tividade é a proposta pedagó-
gica com que são usados.”

LucilaPesce,
pedagogadaUnifesp

os professores. “Não faz sentido
que um professor se sente diante
da sala e mande os alunos copia-
rem uma série de códigos para re-
produzirem, todos, o mesmo pro-
grama. Não é isso que esperamos.
Se não for uma ferramenta para
estimular a criatividade, seria me-
lhor que o ScratchJr nem fosse
usado”, defende a especialista.

Elas estãopreparadas?
Quando se fala em crianças e

computadores, há alguns pais
que se arrepiam em pensar nas
centenas de ameaças que estão
do outro lado da tela, como pe-
dofilia ou sequestro, entre outras.
É preciso, contudo, respirar fun-
do e pensar com cuidado. A pro-
gramação pode dar aos peque-
nos, desde cedo, uma ferramenta
de expressão capaz de desenvol-
ver muitos de seus talentos, além
de prepará-los para a realidade

do mundo informatizado em que
vivem. Isso não significa, obvia-
mente, que pais e educadores
não devam ter cuidado.

A equipe do ScratchJr já pen-
sou nisso. O software, alegam os
pesquisadores, será usado em
um computador que não está li-
gado à internet. Em sua versão
amadurecida, o Scratch, o pro-
grama possibilitava que as crian-
ças partilhassem seus projetos
(jogos, desenhos e histórias) com
os colegas na web, mas havia uma
rede de voluntários atentos em
tempo integral para garantir a se-
gurança da comunidade.

Em casa, pedagogos recomen-
dam o diálogo como melhor fer-
ramenta de prevenção. “A inter-
net, como tudo na vida, é uma
questão de diálogo. Como há
programas lamentáveis na tevê
e ameaças de drogas nas esco-
las, também haverá perigos na
rede. Uma atitude policialesca

de evitar totalmente o contato
com a tecnologia não dará conta
do recado”, aconselha Lucila Pes-
ce, professora da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp).
“Claro, filtros também podem co-
laborar — os métodos devem ser
opção de cada família, adaptan-
do-se à sua realidade.”

Há também quem questione
se o intelecto dos pequenos está
preparado para abarcar algo tão
complexo quanto a programa-
ção. Para Lucila, esse é o menor
de todos os problemas. “As crian-
ças nos surpreendem. Quando
lidam com softwares em inglês,
por exemplo, elas usam outras
estratégias, além da língua, para
entender seu funcionamento.
Erramos ao subestimar sua ca-
pacidade. Elas não têm limita-
ções, nós que impomos isso a
elas. Está na hora de a educação
deixar de trabalhar com o limite
e abraçar a possibilidade.”
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