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Resumo  

O uso de recursos computacionais, quando bem 
aplicados, qualifica os processos de ensino e de 
aprendizagem. A escola de Hackers surge como um 
Projeto de Extensão da Universidade de Passo Fundo, 
Brasil, com a parceria de outras Instituições. Constitui-se 
num conjunto de ações que objetiva oportunizar a 
alunos do ensino fundamental de escolas do Município 
de Passo Fundo, do 6º ao 9º ano, o aprendizado de 
técnicas e habilidades de programação, utilizando o 
software Scratch. A Escola de Hackers está organizada 
em quatro etapas, as quais contemplam definição de 
conteúdos, elaboração de material didático pedagógico, 
inscrição das escolas participantes, formação de 
monitores e professores, oficinas semanais, formatura e 
avaliação do projeto. Acredita-se que a Escola de 
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Hackers possa auxiliar o aluno em sua autonomía, 
estimulando sua criatividade e promovendo a inclusão 
social por meio da programação.   
 
Palavras chaves: Tecnologia. Inclusão. Scratch. 
Programação. 

 

1. Aspectos Iniciais 

 

As tecnologias contemporâneas contribuem 

ativamente para a transformação do mundo, auxiliando 

no crescimento da qualidade de vida dos indivíduos, no 

processo de transparência das ações de instituições 

públicas e na vida da sociedade como um todo. Por 

permitir a interatividade, o uso da tecnologia pode ser 

um excelente recurso para o processo de ensino e 

aprendizagem, pois se entende que a construção do 

conhecimento é um processo dinâmico e participativo. 

Havendo cooperação do aprendiz e professor 

(mediador), o aprendizado acontece de forma efetiva e 

significativa. 

No processo de constante e emergente 

atualização em que o mundo se encontra, muitas vezes 

a escola necessita da mudança de parâmetros, pois 

para Lévy (1999) o papel da informática não é o da 



 

inteligência artificial, mas sim auxiliar na inteligência 

coletiva. Segundo o autor, inteligência coletiva é: 

 
 

[...] a valorização, a utilização 
otimizada e a criação de sinergia 
entre as competências, as 
imaginações e as energias 
intelectuais, qualquer que seja sua 
diversidade qualitativa e onde quer 
que esta se situe. (1999) 
 
 
 

Nesta perspectiva, o uso de tecnologias, em 

especial dos recursos computacionais, quando bem 

aplicados, complementam e inovam a fundamentação 

teórica de conteúdos, beneficiando a educação e 

qualificando processos de ensino e de aprendizagem. 

Considerando a importância do papel da 

Universidade por meio de ações extensionistas, na 

comunidade em que está inserida, a Escola de Hackers 

surge como um Projeto de Extensão idealizado por 

professores e alunos dos cursos de Ciência da 

Computação, Matemática e Mestrado em Educação, da 

Universidade de Passo Fundo. Conta-se com a parceria, 

neste projeto, da Secretaria Municipal de Educação de 

Passo Fundo, que se tem consolidado através dos anos 



a partir da realização de ações na área de informática 

educativa e inclusão digital.   

O objetivo geral da Escola de Hackers é o de 

oportunizar espaço para o desenvolvimento de 

competências na área de programação de 

computadores e de raciocínio lógico matemático para 

estudantes do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, da 

rede pública de Passo Fundo (RS), Brasil. 

Para Papert (1986) programar significa nada mais 

que comunicar-se com o computador utilizando uma 

linguagem que possa ser entendida tanto pela máquina, 

quanto pelo homem. Como crianças são ótimas na 

aprendizagem de línguas, elas facilmente aprenderiam a 

comunicar-se com um computador através de uma 

linguagem de programação. 

Dentre os softwares analisados pela Escola de 

Hackers, para trabalhar programação com estudantes 

da Educação Básica, o Scratch foi escolhido, pois é um  

recurso interdisciplinar voltado ao usuário infantil e 

jovem.  

    O Scratch, segundo a informação que consta em  

http://scratch/.mit.edu, foi projetado tendo por finalidade 

a aprendizagem e a educação. É uma linguagem de 

programação que possibilita ao usuário pensar de 



 

maneira criativa, refletir de forma sistemática e trabalhar 

colaborativamente, habilidades necessárias para este 

século.  

Com o Scratch é possível criar histórias 

interativas, fazer animações, simulações, jogos, 

músicas, entre outros. Além disso, os projetos 

elaborados podem ser compartilhados na internet no site 

acima citado. 

Segundo Pinto (2010), o Scratch tem muitas 

potencialidades, entre elas podem ser citadas as 

seguintes:  liberdade de criação; criatividade associada 

a programas abertos e sem limitações do  software; 

comunicação, colaboração e compartilhamento 

associados à aprendizagem e facilitados pelas 

ferramentas da Web  que permitem a publicação direta;  

aprendizagem de conceitos escolares, partindo de 

projetos livres ou não escolarizados;  manipulação de  

mídias, permitindo  a construção de programas que 

controlam e misturam gráficos, animação, texto, música 

e som.  

 Além disso, o Scratch possibilita aos usuários o 

desenvolvimento de competência para a resolução de 

problemas e para a concepção de projetos com 

raciocínio lógico, decomposição de problemas 



complexos em partes mais simples, identificação e 

eliminação de erros, desenvolvimento de ideias, desde a 

concepção até a concretização do projeto, concentração 

e perseverança (Marques, 2009). 

Martins em sua pesquisa afirma que 

 

 

  Quando o próprio aluno cria, faz, 
age sobre um software, experimenta 
o ciclo que Dewey chamou de 
continuum experiencial, decidindo o 
que melhor solucionaria um 
problema, torna-se sujeito ativo de 
sua aprendizagem. Afinal, o 
computador, ao ser manipulado pelo 
indivíduo, na visão construcionista 
de Papert, permite a construção e 
reconstrução do conhecimento, e a 
aprendizagem torna-se uma 
descoberta. Quando a informática é 
utilizada a serviço da educação de 
forma inventiva, o aluno ganha em 
qualidade de ensino e aprendizagem 

e exercita sua criatividade (2012). 
 

 

Neste sentido, analisando a evolução do 

processo de aprendizagem será mais fácil observar e 

desenvolver formas de ensinar o que possa vir a atender 

as demandas atuais. Assim, como Pozzo afirma,  



 

Não se trata de adaptar nossas 
formas de aprender e ensinar a esta 
sociedade que mais nos exige do 
que nos pede, como também 
modificar essas exigências em 
função de nossas próprias crenças 
(2002).  

 

 

É preciso envolver o aluno em atividades 

participativas, que estimulem seu raciocínio, em 

consonância com uma prática formativa e não 

meramente armazenadora de informações. 

 Este artigo apresenta a proposta metodológica 

do projeto de Extensão Escola de Hackers, uma vez que 

o mesmo se encontra na fase inicial de sua execução. 

 

2. Proposta Metodológica 

 

A Escola de Hackers é um projeto interinstitucional, 

cujas ações foram planejadas considerando-se os seguintes 

objetivos específicos: propiciar atividades que aprimorem o 

raciocínio lógico matemático dos estudantes da Escola; 

conhecer ambientes, linguagens e técnicas de programação 

de computadores; organizar material de apoio didático 

pedagógico; criar alternativas de utilização para os 

laboratórios de informática das escolas públicas; proporcionar 



atividades que visam o desenvolvimento de processos 

criativos, sistemáticos e colaborativos de aprendizagem; 

fomentar o interesse em torno das áreas de informática e 

matemática. 

Para operacionalizar estas ações, o projeto está 

dividido em quatro etapas: preliminar, execução, 

formatura e avaliação. 

 A etapa preliminar consiste na definição dos 

conteúdos e da metodologia a serem desenvolvidos na 

escola; elaboração de Material Didático contendo 

informações da ferramenta a ser utilizada, tarefas de 

fixação e construção de desafios, organizado em 

módulos que contém um conjunto de ações que 

contemplam os conteúdos estabelecidos; contato com 

as escolas Municipais para apresentação do projeto 

Escola de Hackers e convite para participação; criação 

do material de divulgação do projeto; inscrição das 

Escolas Municipais; distribuição dos monitores para as 

escolas inscritas; organização do cronograma de ações 

junto às escolas; formação de monitores através de 

oficinas, utilizando o material contendo orientações 

didáticas e metodológicas; formação de Professores 

Hackers das Escolas Municipais de Passo Fundo; 



 

solenidade de abertura da Escola Hackers, na 

modalidade de aula inaugural. 

 A etapa de execução se refere especificamente 

às ações da Escola de Hackers, considerando que 

poderão participar os alunos do 6º ao 9º ano da 

Educação Básica das Escolas Municipais de Passo 

Fundo. Cada Escola poderá participar com no mínimo 

15 alunos e no máximo 20 alunos.  

A Escola de Hackers se concretizará a partir da 

realização de oficinas semanais com duração de 3h, 

pelos monitores, no laboratório das escolas inscritas, 

sempre no mesmo dia da semana em turno inverso ao 

horário escolar. Cada escola inscrita deverá ter um 

professor participando de treinamento. 

No final de cada módulo será proposta, aos alunos 

participantes, uma atividade de forma que seja 

necessário a utilização dos conceitos construídos.  

Também, será criada, no site do Scratch, uma conta 

para a Escola de Hackers que será compartilhada com 

todos os participantes do projeto, a fim de que 

disponibilizem os desafios ou atividades realizadas. 

Além disso, serão proporcionadas, aos alunos 

participantes, oficinas extras como reforço no 



Laboratório Central de Informática da Universidade de 

Passo Fundo, por demanda. 

A etapa denominada formatura será ao final de 

todos os módulos com a entrega de certificados 

fornecidos pela Universidade Popular2. 

 A avaliação é mais uma etapa do projeto, que 

consiste em: reuniões com a equipe organizadora e  

monitores para análise do andamento das atividades 

desenvolvidas, das metodologias utilizadas, do 

envolvimento e participação dos alunos; um seminário 

avaliativo aberto à comunidade envolvendo os 

professores hackers, representantes das Instituições de 

Ensino Superior (IES) e comissão organizadora. 

 Além da Universidade de Passo Fundo e da 

Secretaria Municipal de Educação de Passo Fundo, 

participam deste projeto as seguintes instituições: 

Faculdade Meridional IMED e Instituto Federal Sul Rio 

Grandense (IFSul) – Campus Passo Fundo.  Competem 

às instituições envolvidas as seguintes atribuições. Para 

Universidade de Passo Fundo compete a elaboração do 

projeto; definição do conteúdo, elaboração do material e 

metodologia utilizada; indicação e formação de 
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monitores; realização das oficinas semanais nas 

escolas; acompanhamento das atividades nas escolas. 

A Faculdade Meridional IMED fica responsável pela 

realização de divulgação na mídia; criação de materiais 

de divulgação; indicação de monitores. O IFSUL se 

responsabiliza pela formação dos professores Hackers. 

E, a Secretaria Municipal de Educação se responsabiliza 

pelas ações de divulgação e de mobilização junto às 

escolas, pelo fornecimento do material didático e pela 

certificação dos alunos e professores. 

 

3. Considerações Finais 

 

Trabalhos encontrados na literatura atual 

contemplam percepções e constatações de autores que 

descrevem e refletem sobre as potencialidades do 

software Scratch nos processos de ensino e de 

aprendizagem, que acontecem de forma participativa, 

colaborativa e cooperativa. 

O projeto Escola de Hackers encontra-se na 

etapa preliminar.  As demais etapas estão previstas para 

acontecerem no decorrer de 2014.  

Acredita-se que a Escola de Hackers possa 

estimular a criatividade e o interesse pela descoberta,  



utilizando a programação e promovendo a inclusão 

social através da (re)construção do conhecimento.  

É importante salientar que a máquina não é a 

principal figura educacional em ambientes de 

aprendizagem. É interessante que professores e alunos 

sejam protagonistas, usem criatividade, raciocínio e 

atitudes ativas para a produção do conhecimento. A 

Escola de Hackers entende que a proposta 

metodológica apresentada possibilita a liberdade de 

criação e a interação professor-aluno e universidade-

comunidade, contribuindo assim, para que o aluno se 

prepare para o mercado de trabalho e para a vida. 
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