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Seymour Papert

A Linhagem “Logo”, 
poderia levar às 
crianças o difícil 
aprendizado da 
matemática de 

maneira natural, 
seria como 

aprender na 
Matelândia. 

Um Visionário:



PENSAMENTO COMPUTACIONAL

O QUE É?

WING

“Pensamento computacional será uma 

habilidade indispensável para qualquer 

profissional do futuro assim como 

atualmente a leitura e a escrita são 

competências necessárias para qualquer 

um em qualquer lugar”

PC -Engloba

Conceitos

Práticas

Atitudes

Brennan e Resnick



“Pensamento computacional é saber usar o 
computador como um instrumento de 

aumento do poder cognitivo e operacional 
humano – em outras palavras, usar 

computadores, e redes de computadores, para 
aumentar nossa produtividade, inventividade, 

e criatividade”

Blikstein

PENSAMENTO COMPUTACIONAL

O QUE É?

Não dá para decodificar o 
DNA copiando e colando 
da internet ou fazendo 

apresentações de slides. 

Pensando a Educação



Educação em um novo contexto:

Rompendo com a cultura do “Copia e Cola”

Nunca antes as crianças tiveram tantas 
oportunidades em serem autores, é 

preciso repensar a escola para que ela, 
junto às tecnologias, permita ao aluno 

aplicar a seu potencial criador. 

Fagundes, Valente e outros:

Concordam que o professor na 
cultura digital, distancia-se da 

posição diretiva de transmissor 
de conhecimentos e coloca-se 
como mediador dos processos 

de aprendizagem.



E a formação de Professores?

Como Fica?

Revisão Sistemática

CBIE

SBIE

WIE

Bases
Analisadas

2014 a 2016

Indicadores

85% dos artigos  possuem alguma 
relação ao Pensamento 

Computacional na Educação Básica 
entretendo apenas 8% tratam sobre 

formação docente.  



Formação de professores?

Farias, Andrade e Alencar 
(2015), Barcelos et al. (2015),
Barcelos, Bortoletto, Andriolli

(2016), Souza, Rodrigues e 
Andrade (2016)

Diversos autores concordam que, 
embora o pensamento 

computacional esteja em evidência 
nos últimos 10 anos, pouco tem se 

falado em formação de professores. 

Autores



Problema de Pesquisa

Que desafios e estratégias estão 
ligados ao ensino de pensamento 
computacional e a formação de 

professores?



Objetivos Geral

Compreender que aspectos 
podem ser identificados nas 

narrativas de professores, no que 
diz respeito à constituição da 

docência relativa ao Pensamento 
Computacional.

Identificar como os professores percebem-se como docentes do 
pensamento computacional. 

Identificar as metodologias utilizadas para o desenvolvimento do 
pensamento computacional. 

Mapear que tipo de trocas e discussões estão presentes no 
fórum entre professores que atuam com o pensamento 

computacional. 

Específicos



Paulo Blikstein

Jeannette Wing
“Pensar basicamente na 

resolução de problemas em 
múltiplos níveis de maneiras 

recursiva e paralela”.

“Pensamento computacional é 
saber usar o computador 
como um instrumento de 

aumento do poder cognitivo e 
operacional humano”. 



Léa Fagundes

Michel Resnick
Definição do que engloba o 

Pensamento 
Computacional: Conceitos, 

Práticas e Atitudes.

O professor como mediador 
dos processos de 

aprendizagem no contexto 
das tecnologias. 



CODE.ORG

Uma plataforma on-line para 
o desenvolvimento do 

pensamento computacional 
focada em levar uma “Hora 

do Código” para todos.
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