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Resumo:
Neste trabalho apresentamos e discutimos o ocorrido no desenvolvimento de uma
atividade matemática por duas estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental de
uma escola pública pertencente ao Programa Ensino Integral da rede estadual
paulista, em que foi utilizado o kit de robótica Arduino Uno e a linguagem de
programação Scratch. Os dados aqui discutidos constituem-se de um recorte dos
dados produzidos de uma pesquisa de Mestrado cujo interesse consiste em
investigar as potencialidades do desenvolvimento do Pensamento Computacional
em atividades exploratórias para a aprendizagem Matemática de estudantes do
9º ano do Ensino Fundamental. Como procedimentos metodológicos para a
produção dos dados, foi utilizado o software Flash Back para captar a tela do
notebook utilizado pelos estudantes e o áudio de suas conversas durante a
realização da atividade, gravação de vídeo com uma câmera posicionada na sala
de aula, anotações dos estudantes e a realização de entrevistas semiestruturada
com os estudantes participantes. O Pensamento Computacional é um processo de
raciocínio que requer vários níveis de abstração; são ideias geradas a partir de um
pensamento recursivo e sequencial, da modelação de um problema, da divisão
desse em partes menores, entre outras capacidades analíticas que constituem o
conjunto de procedimentos advindos da Ciência da Computação. Ao analisar os
dados aqui apresentados, podemos afirmar que o desenvolvimento do
pensamento computacional foi importante para as conexões mentais que as
estudantes realizaram no percurso de aprendizagem.
Palavras-chave: Scratch for Arduino; Aprendizagem Matemática; semáforo;
robótica; S4A.
Abstract:
In this work we present and discuss what happened in the development of a
mathematical activity by two students girls of the 9th grade of Elementary School
of a public school belonging to the Integral Teaching Program of the state of São
Paulo, in which the Arduino Uno robotics kit and the Scratch programming
language were used. The data discussed here consisted of a cut of the data
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produced from a Master's research whose interest is to investigate the possibilities
of Computational Thinking for the Mathematical learning of students of Basic
Education, carried out with two classes of 9th grade. As methodological
procedures for data production, Flash Back software was used to capture the
screen of the computer used by the students and the audio of their conversations
during the activity, video recording with a camera positioned in the classroom,
student annotations and semi-structured interview. The Computational Thinking is
a process of reasoning that requires several levels of abstraction; are ideas
generated from recursive thinking, sequential thinking, modeling, division of
problems into smaller parts, and other analytical capabilities that constitute the
set of concepts and thought processes of Computer Science. In analyzing the data
presented we can see how the development of Computational Thinking was
important for the mentals connections that students girls made in the learning
process.
Keywords: Scratch for Arduino; Mathematical learning; traffic light; robotics; S4A.

1. Introdução
Nesse trabalho será apresentado um recorte dos dados de uma pesquisa de
Mestrado vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Rio Claro, que investiga as possíveis
contribuições do desenvolvimento de atividades que buscam promover o Pensamento
Computacional, para a aprendizagem Matemática de estudantes do 9º ano do Ensino
Fundamental de uma escola pública pertencente ao Programa Ensino Integral da rede
pública estadual paulista. Nesse recorte apresentamos o trabalho desenvolvido por
duas estudantes.
Entendemos o Pensamento Computacional como um processo de raciocínio
que requer vários níveis de abstração. Não se trata de algo mecânico como uma
ferramenta, mas sim de ideias que são geradas a partir de um pensamento recursivo e
sequencial, do desenvolvimento da modelação para resolver determinado problema,
de usar estratégia de divisão do problema em partes menores para depois pensar no
todo, dentre outras estratégias analíticas que constituem o conjunto de conceitos e
procedimentos utilizados na Ciência da Computação, de maneira que as conexões
entre essas ideias e as soluções realizadas possibilitem o surgimento de novas ideias
(WING, 2006; 2008; MANILLA, 2014; PAPERT, 1996; RAMOS; ESPADEIRO, 2014)
Na pesquisa aqui relatada, o desenvolvimento do Pensamento Computacional
ocorreu quando, durante a realização de atividades, propusemos aos estudantes o uso
da linguagem de programação Scratch e do kit Arduino Uno, por meio do software
Scratch for Arduino (S4A) para construírem e programarem um semáforo de três
tempos para através dessa construção estudarmos o significado do resto da divisão
euclidiana e congruência de números inteiros (módulo n).
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O Scratch para Arduino 2 é uma modificação do Scratch do Massachusets
Instictut of Technology (MIT), que permite a programação do Arduino
através da adição de blocos de comando de atuadores e leitura de entradas,
conectadas ao Arduino. Foi desenvolvido em 2010 pela equipe Citilab
Smalltalk, e o objetivo principal é de prover um modo simples de interação
com o mundo real, aproveitando a facilidade de uso do Scratch. O Citilab
Smalltalk é um grupo do Laboratory for Relational Algorithmics, Complexity
and Learning, da Universitat Politècnica de Catalunya, de Barcelona
(CALLEGARI, 2015, p. 63).

Figura 1. Interface do software Scratch for Arduíno (S4A)
Fonte: autoria própria

A linguagem de programação Scratch, utilizada no S4A, possui um ambiente
gráfico que trabalha a autonomia e o “desenvolvimento cognitivo do aluno, ofertandolhe o poder da criação e da criatividade, da assimilação dos resultados através de
experiências” (BAIÃO, 2016, p. 29), que possibilita o desenvolvimento de habilidades
“para pensar logicamente e algoritmicamente, o que leva à depuração planejada de
código ao invés de apenas uma abordagem de tentativa e erro” (BERRY, 2013, p. 11,
tradução nossa)3
Este tipo de linguagem de programação disponibiliza blocos para construir
os comandos e estes são criados através de ações com o mouse. Diferente
da linguagem de programação textual onde o usuário precisa ter
conhecimento prévio de sintaxes, palavras reservadas, bibliotecas e etc., a
linguagem de programação gráfica é rica em cores, símbolos e ícones
2
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pensados para facilitar a interação do usuário, principalmente, crianças
(BAIÃO, 2016, p. 36-37).

A programação apoia o desenvolvimento do Pensamento Computacional por
envolver “a criação de representações externas de seus processos de resolução de
problemas, a programação oferece oportunidades para refletir sobre seu próprio
pensamento, mesmo para pensar em si mesmo” (RESNICK, 2009, p. 62, tradução
nossa)4.
Ao desenvolver o Pensamento Computacional estamos desenvolvendo o
[...] pensamento abstrato (utilização de diferentes níveis de abstração para
perceber os problemas e, passo a passo, soluciona-los), o pensamento
algorítmico (expressão de soluções em diferentes passos de forma a
encontrar a forma mais eficaz e eficiente de resolver um problema), o
pensamento lógico (formulação e exclusão de hipóteses) e o pensamento
dimensionável (decomposição de um grande problema em pequenas partes
ou composição de pequenas partes para formular uma solução mais
complexa) (SOUSA; LENCASTRE, 2016, p. 257)

Esse conjunto de conceitos e processos de pensamento proporcionam ao
indivíduo o pensar sobre o pensar (PAPERT, 1980) e permitem que o indivíduo
desenvolva a capacidade “de articular o trabalho de sua própria mente e,
particularmente, a interação entre ela e a realidade no decurso da aprendizagem e do
pensamento” (PAPERT, 1971 apud VALENTE, 2016).
Corroboramos, portanto, Souza e Lencastre (2016) e Morais, Basso e Fagundes
(2017), entendendo que o Pensamento Computacional envolve o pensamento
abstrato, algoritmo, lógico e dimensionável, permitindo “reconhecer padrões e
desenvolver métodos de representação e generalização [que] são ações fundamentais
do fazer e aprender matemática” (MORAIS; BASSO; FAGUNDES, 2017, p. 470).
Sob essa perspectiva aplicamos, por um semestre, atividades que abordavam o
significado o resto da divisão euclidiana e congruência de números inteiros (modulo n),
aos estudantes do 9ºano do EF. Como um procedimento metodológico da produção de
dados, utilizamos o software Flash Back que capturou o áudio e a tela do notebook em
que cada dupla de estudantes realizaram a atividades. Ainda, compõem os dados
dessa pesquisa, as anotações dos estudantes ao realizar as atividades e também
utilizamos uma câmera filmadora posicionada de forma a captar a dinâmica da sala de
aula. Uma dessas atividades desenvolvidas será apresentada a seguir.
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Para a discussão desse trabalho, trazemos um recorte desses dados que
consiste no desenvolvimento da atividade que aborda o conteúdo congruência de
números inteiros (modulo n), que será apresentada e discutida a seguir.
1.1. Contextualização da atividade
Na atividade que a antecedeu a atividade 4, em que o objetivo era
compreender o significado do resto da divisão euclidiana, os estudantes montaram um
semáforo com o kit Arduino e realizaram a programação do semáforo no software
S4A, de maneira que a cor vermelha ficasse acessa por 5 segundos, a cor verde por 4
segundos e a cor amarela por 3 segundos, e tinham que descobrir qual a cor
(vermelho, verde ou amarelo) do semáforo que estaria acesa após x minutos,
considerando que o semáforo sempre iniciava com a cor vermelha no instante 1
segundo do tempo dado, em minutos.
Na atividade 4, que é o foco desse presente trabalho, o objetivo era
compreender quando dois números inteiros são congruentes, a partir do resto da
divisão euclidiana deles por um mesmo número natural. Os estudantes realizaram a
programação do semáforo com o software S4A e o kit Arduino Uno com as mesmas
características da atividade anterior, porém, tiveram que determinar a cor do
semáforo que estaria acesa após diferentes tempos, em minutos, e em seguida,
encontrar a relação entre os tempos dados cuja cor do semáforo que estaria acesa
seria a mesma, considerando novamente que o semáforo sempre iniciava com a cor
vermelha no instante 1 segundo.
Uma vez que a periodicidade do semáforo programado era 12 segundos (5
segundos da cor vermelho + 4 segundos da cor verde + 3 segundos da cor amarelo),
vendo o programa criado como um evento cíclico e tendo os estudantes já explorado
na atividade anterior que ao dividir o tempo, em segundos, pelo período 12, o
quociente da divisão euclidiana indicaria o número de vezes que o evento cíclico
ocorreu e o resto da divisão indicaria em qual segundo a programação seria
interrompida na próxima vez que o evento começasse a ocorrer, ou seja, qual a cor
estaria acesa ao final do tempo dado, esperava-se que os estudantes recorressem a
divisão euclidiana para determinar a cor que estaria acesa no semáforo em cada um
dos tempos dados.
E com isso, conseguissem compreender que a relação entre aqueles números,
que representam o tempo, é o resto da divisão euclidiana deles por um mesmo
número natural, no caso, 12, compreendendo, assim, o conceito de congruência
módulo n. Seria, também, uma forma de compreender se, de fato, eles
compreenderam o assunto matemático abordado na atividade anterior.
Assim, na seção 2, desse trabalho, apresentamos e discutimos como que a
dupla composta pelas estudantes Kemilly e Sthefany5 desenvolveram a atividade 4,
realizada em duas aulas, compreendendo 100 minutos, e como observamos as
potencialidades que o desenvolvimento do Pensamento Computacional pôde
5
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de consentimento livre e esclarecido, que consta a autorização de divulgação de seus nomes.

5
5

contribuir para que elas alcançassem o objetivo da atividade que é a compreensão do
conceito de congruência módulo n.

2. A dupla Kemilly e Sthefany
Inicialmente as estudantes montaram o semáforo com o kit Arduino utilizando
a placa Arduino, placa Protoboard, jumps, resistores e led (Figura 2). Uma vez que essa
mesma montagem já tinha sido realizada na atividade anterior, elas já possuíam um
conhecimento, mesmo que inicial, de como seria a montagem. Porém, dúvidas
surgiram durante a montagem recorrendo ao pesquisador que estava coordenando a
atividade.
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Figura 2. Construção do semáforo
Fonte: autoria própria

No momento de realizar a programação no software S4A, a preocupação das
estudantes era lembrar qual a ordem que deveriam ser colocados os blocos de
comandos utilizados na programação do semáforo. Iniciaram com o bloco de Controle
que indica que a programação iniciará quando a bandeira verde for clicada e sabiam
que seriam utilizados os blocos digital on e digital off para ligar e desligar os LED,
respectivamente, mas não lembravam, como combinar esses blocos de forma a criar o
algoritmo da programação e ficaram preocupadas em lembrar como fizeram a
programação na aula anterior.
No intuito de que elas refletissem sobre quais seriam esses blocos, o
pesquisador interviu na ação da dupla questionando-as sobre as ações que elas
queriam realizar e as ações que os blocos do software indicavam, tentando levá-las a
relacionar as ações indicativas de cada bloco da programação com as ações que elas

queriam realizar, como por exemplo, acender o LED vermelho, que na montagem delas
estava conectado na entrada digital 13 da placa Arduino, ou seja, no software elas
teriam que conectar o bloco digital 13 on (para o led acender), seguido do bloco
espere 5 segundos (tempo em que a cor vermelho teria que ficar acesa) e, por último,
o bloco digital 13 off (para que o LED vermelho fosse desligado), como mostra a Figura
3.

Figura 3. Programação no S4A para o LED vermelho
Fonte: autoria própria

Após essa reflexão com o pesquisador, elas continuaram a programação,
acrescentando mais um bloco de espere 1 segundos e um bloco digital 12 on,
conforme pode ser observado na Figura 4, a seguir.
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Figura 4. Continuando a programação após o LED vermelho
Fonte: autoria própria

Nesse momento, as estudantes iniciam uma discussão acerca do protótipo
criado e sua representação no software com a finalidade de obter a programação de
maneira correta, que é transcrito a seguir:
Kemilly: o 12 é o amarelo, não é? Deixa eu ver [olhando para a montagem
que fizeram com o kit Arduino]. O 12 é o [pausa] amarelo [pausa]
ou pelo menos eu acho que é.
Sthefany: [olhando cuidadosamente para o protótipo criado] Kemilly, você
colocou o amarelo no GND (da placa Arduino).
Kemilly: Não, coloquei não!
Sthefany: Não? Olha!
Kemilly: [apontando para o protótipo] mas está certo, ele está aqui, olha!
Sthefany: [apontando para o protótipo]. Não! Eu estou falando desse aqui,
olha [pausa]. O vermelho você colocou no GND.

Kemilly: ah, é verdade!
Ao analisarmos esse diálogo notamos o surgimento de uma organização de
ideias que iniciou com Kemilly ao verificar se os comandos que estavam utilizando no
software condiziam com a construção do protótipo realizada por elas. Isso fez com que
Sthefany refletisse sobre a construção realizada, questionando Kemilly sobre algo que
ela detectou estar errado. Esse questionamento de Sthefany fez com que Kemilly se
atentasse novamente para o semáforo construído com o kit Arduino e refletisse sobre
essa construção, gerando o “pensar sobre o pensar” (PAPERT, 1980), o que
caracterizamos como organização de ideias, que foi propiciada pela visualização que é
possibilitada através do protótipo.
A pausa para a reflexão sobre o protótipo criado levou as estudantes a
observarem para a programação que haviam feito até aquele momento e voltaram a
discutir, conforme transcrito a seguir:
Kemilly: vou acender, espero 5 segundos, apaga, espera [ela para e fica olhando
para a programação]. Espera, tem que colocar sempre 1 segundo? Tipo,
assim, eu coloco mais um espera 1 segundo aqui (indicando para o bloco
espere 1 segundo que elas colocaram após o bloco digital 13 off), aí
acende o amarelo (indicando o bloco digital 12 on), espera 4 segundos
(acrescentando o bloco espere 4 segundos).
Sthefany: E aí espera 4 segundos (confirmando)
Kemilly: Espera! Espera! Estou começando a “bugar6”

Ao refletirem sobre a programação realizada, as estudantes, propositalmente,
decompuseram o problema de programar um semáforo em partes menores buscando
entender a construção do algoritmo realizada até o momento, desenvolvendo um
pensamento algorítmico. Quando Kemilly questiona se sempre é preciso acrescentar o
bloco espere 1 segundo e faz a leitura do algoritmo construído, chegando a acrescentar
o bloco espere 4 segundos, está sendo desenvolvido o Pensamento Computacional,
pois está ocorrendo um pensamento sequencial ao passo que o problema está sendo
dividido em partes menores, e está ocorrendo conexões entre ideias. Mesmo Kemilly
dizendo que ficou confusa, elas continuam a programação. No S4A, na aba
Movimento, elas selecionam o bloco digital off e juntam ao algoritmo que estavam
criando, colocando-o logo após o bloco que indica espere 4 segundos, que pode ser
visualizado na Figura 5.
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Figura 5. Programação do LED vermelho e amarelo
Fonte: autoria própria

Elas continuam a programação para o LED verde, seguindo o mesmo raciocínio
anterior, considerando que o LED verde está na entrada digital 11 da placa Arduino e
que ele ficará aceso por 3 segundos. Em seguida, adicionam o comando repita para
que o semáforo continue em funcionamento mesmo após o LED verde apagar,
finalizando a sequência do semáforo, conforme a Figura 6.
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Figura 6. Programação completa do semáforo
Fonte: autoria própria

Dando continuidade à atividade, Sthefany começa a fazer a leitura do algoritmo
criado por elas e se questiona se o correto é iniciar com o bloco indicativo de que a
programação acontecerá quando a bandeira verde for clicada. Após refletirem, elas
optam por troca-lo pelo bloco que indica que a programação começará a ser
executada quando a tecla espaço, do teclado do notebook, for pressionada (Figura 7).

Figura 7. Programação com o novo bloco inicial
Fonte: autoria própria

Elas continuam a leitura do algoritmo criado e Kemilly começa a considerar que
a programação está errada por causa do comando de esperar 1 segundo após o LED
vermelho e amarelo serem desligados, tirando-os do algoritmo. Nessa mudança,
Kemilly mistura os comandos de ligar e desligar dos LED e Sthefany questiona se não
teria que deixar o comando de ligar os LED de cada cor junto com o comando de
desligar da mesma cor. Kemilly passa a discordar de Sthefany, que insiste em dizer que
é preciso deixar o digital 13 on junto com o digital 13 off e seguir o mesmo raciocínio
para a entrada digital 12 e 11. Após um tempo, Kemilly concorda com Sthefany e
questiona “por que é tão difícil fazer a programação” e se perdem um pouco na
programação, como pode ser observado na Figura 8.
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Figura 8. Modificação da programação realizada
Fonte: autoria própria, captada pelo software Flash Back

Assim, elas decidem pensar sobre a programação, entender o funcionamento
do semáforo de modo a construir o algoritmo que faça com que o semáforo funcione
corretamente. Nessa construção, elas iniciam a programação pensando no semáforo
de uma cidade, tentando articular seu funcionamento com a programação, pensando
de maneira sequencial cada ação que se pode notar em um semáforo. Assim,
constroem o algoritmo da programação, conforme a Figura 9.

Figura 9. Nova programação do semáforo
Fonte: autoria própria

Elas pressionam a tecla espaço e verificam no protótipo que não está correto.
Decidem excluir o algoritmo feito e iniciar, pela terceira vez, a construção do algoritmo
(Figura 10). Elas começam refletindo sobre como funciona a cor vermelho, quanto
tempo ficará acesa, o que acontece antes e depois dela estar acesa; em seguida
refletem sobre o LED verde; após, refletem sobre como se dá a passagem do LED
vermelho para o LED verde, seguindo o mesmo raciocínio e etapas de reflexão para
com o LED amarelo. Essa atitude da dupla evidencia a decomposição do problema em
partes menores, a busca por padrões e métodos de representação no software, que,
segundo Morais, Basso e Fagundes (2017), são ações fundamentais do fazer e
aprender matemática, além do desenvolvimento de um processo de pensamento que
requer uma organização de ideias, um pensamento sequencial que gera várias ideias
que são conectadas uma a outra corroborando alcançar o objetivo final. E nessa
reflexão, perceberam que embora a sequência das cores em um semáforo seja
vermelho, amarelo e verde, quando analisado da primeira posição superior à última
posição, seu funcionamento segue a sequência: vermelho – verde – amarelo.
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Figura 10. Nova tentativa
Fonte: autoria própria

Animadas por terem conseguido realizar a programação do semáforo,
começaram a desenvolver a segunda parte da atividade que era encontrar a relação
entre diversos tempos, olhando a cor do semáforo que estaria acesa em cada um dos
tempos dado. O pesquisador inicia um diálogo para relembra-las sobre a aula anterior,
conforme transcrito a seguir:
Pesquisador: o semáforo vai começar, não é? Vimos que o semáforo é um evento
cíclico. Quanto tempo ele leva para dar toda a volta completa, para
acender e apagar o vermelho, verde e amarelo?
Kemilly: é só somar
que é
Sthefany: 12
Pesquisador: ótimo! Vocês lembram que eu falava “eu saí daqui da escola e o
semáforo começou a funcionar”? Em 4 segundos eu chego lá e vai estar
em qual cor [pausa] olhando a programação?
Sthefany: verde
Pesquisador: por quê, verde? [pausa] É em 4 segundos!
Sthefany: [com dúvida] Espera!
Kemilly: vermelho
Pesquisador: por que?
Kemilly: porque ele tem 5 segundos acesos, então nos 4 segundos ele estará ali
ainda [apontando para a programação]
Pesquisador: Então o tempo 4 segundos já sabemos que será vermelho. Quando
ele estiver em 8 segundos, vai estar em qual cor?
Kemilly: vai estar no verde
Pesquisador: por que, Kemilly?
Kemilly: [apontando para a programação] porque até aqui vai dar 9 segundos e
ele vai apagar
Pesquisador: Ok, muito bem! E se for 20 segundos?
Kemilly: Sthefany, me ajuda!
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Pesquisador; vocês lembram que na aula passada, o Lucas falou para vocês da
divisão?
Kemilly: Sim, que ele dividiu o total de segundos
Pesquisador: Isso, por quanto? Por exemplo, se eu quero saber 20 segundos
Kemilly: você vai dividir 20 por 12
Pesquisador: Isso! E como é que eu vou saber qual será a cor?
Elas começam a resolver a divisão.
[...]
Pesquisador: o quociente 1 representa o que?
Kemilly: que o semáforo todo acendeu uma vez
Pesquisador: e o semáforo é de quanto tempo?
Sthefany: de 12 segundos
Pesquisador: ou seja, estou repetindo o 12, uma vez. Então, estou dando uma
volta só
Kemilly: Ah, ok, lembrei. [Apontando para o quociente] isso são as repetições que
eu estou fazendo aqui na programação [apontando para o comando
repita]
Pesquisador: o 8 é o resto da divisão. O que ele significa?
Kemilly: quer dizer a cor que ele vai parar
Pesquisador: E nesse caso, vai estar em que cor?
Kemilly: vai estar no vermelho
Pesquisador: por que vermelho?
Kemilly: não, é vermelho, não! Vai estar no verde
Pesquisador: por que, verde?
Kemilly: porque 5 mais 4 é 9 e 8 é menor que 9.
Pesquisador: ok. Então, 20 segundos vai estar em qual cor?
Kemilly: no verde
Pesquisador: no verde porque o resto da divisão por 12 deu 8 segundos que vai
estar no verde.

Ao analisar esse diálogo pode-se observar a ocorrência do Pensamento
Computacional permeando a discussão, pois a partir da conexão de várias ideias vai-se
gerando uma nova ideia e a articulação do raciocínio mental com a programação
realizada e a criação do protótipo, a modelação envolvida, a reflexão explicitada e o
surgimento do pensamento recursivo para atingir a resolução proposta, leva as
estudantes a compreenderem o que estava sendo solicitado.
Dando continuidade à atividade, elas começaram a encontrar as cores do
semáforo nos tempos: 4 segundos, 8 segundos, 20 segundos, 36 segundos, 1min 3s,
1m 48s, 2 minutos, 2min 37s, 4min 22s e 6min 8s, e a buscar a relação que há entre
esses números. Porém, essa atividade revelou que elas ainda estavam com
dificuldades de compreender o significado do resto da divisão euclidiana, na
programação.
Isso acontece pois na divisão euclidiana de 36 segundos por 12, o quociente é 3
e o resto é 0. Uma vez que a programação se inicia em 1 segundo e termina no tempo
12 segundos, elas se questionam em que cor estará o semáforo no tempo 0. Elas têm
dificuldade em saber se estará no amarelo (final da programação) ou vermelho (na
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ideia de que o 0 será a passagem do amarelo para o vermelho, iniciando novamente o
ciclo).
Na sequência, Kemilly pergunta, novamente, o que significa o quociente e
Sthefany explica que significa a quantidade de vezes que o semáforo funcionará por
completo, ou seja, a quantidade de voltas do evento cíclico, e defende que quando dar
resto 0, o semáforo estará na cor amarelo pois significa que a volta foi completa.
Kemilly ainda fica com dúvidas e Sthefany passa a executar a programação e explicar
que quando o resto for 1, a cor estará no tempo 1 segundo; quando o resto for 2, a cor
estará no tempo 2 segundos; seguindo essa lógica, quando o resto for 11, a cor estará
no tempo 11 segundos, porém, quando a cor estiver no último segundo que é a cor
amarelo no tempo 12 segundos, o resto será 0, pois se não tem resto, significa que a
volta foi completa.
Ao continuarem desenvolvendo as contas, percebem que o tempo 4min 22s
também tem resto 8 na divisão por 12 e Kemilly rapidamente afirma que estará na cor
verde. Sthefany, assustada, questiona o motivo de ser verde e Kemilly firmemente
responde que toda vez que dividem por 12 e o resto é 8, a cor é verde e, portanto, são
semelhantes, iniciando a ideia de congruência. Aqui podemos perceber o
desenvolvimento de um pensamento abstrato, na visão de Sousa e Lencastre (2016),
propiciado pelo Pensamento Computacional que está presente durante toda a
atividade, propiciando a articulação entre as ideias mentais e o material que está
sendo utilizado no decurso da aprendizagem.
Após terminarem os cálculos, iniciou-se o seguinte diálogo:
Pesquisador: olhem para a cor verde do semáforo: quais as relações que
vocês acharam entre os tempos 8s, 20s, 4min 22s e 6min 8s?
Sthefany: alguns deram resto 8 e um deu resto 10
Pesquisador: Qual a relação entre o 8s e o 20s?
Kemilly: o 8
Sthefany: o resto
Pesquisador: qual a relação do 20s e o 6min 8s?
Kemilly: o resto
Pesquisador: que é?
Kemilly: 8
Pesquisador: isso chamamos de congruência e dizemos que 8 é côngruo a
20 pois na divisão por 12, ambos possuem resto 8. Posso afirmar
que 1min 48s é côngruo a 2min? Por que? [Elas ficam em silêncio]
Eu falo que esses números são côngruos ou não?
Kemilly: não
Pesquisador: por que?
Sthefany: porque o resto é diferente na divisão por 12
Pesquisador: então, quando é que dois números são côngruos?
Sthefany e Kemilly: quando os restos são iguais na divisão pelo mesmo
número.
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Em seguida, o pesquisador mostrou a notação utilizada para representar
congruência (≡) e elas questionaram a importância de colocar que o resto é o mesmo
para que, de fato, sejam congruentes. Então, foi apresentada a elas a definição
completa de congruência (módulo n): Se
e
, dizemos que
(
) se
(
), ou seja, se e deixam o
mesmo resto na divisão por . Denotamos isto por
(
) (SANTOS, 2007;
MOREIRA, MARTÍNEZ, SALDANHA, 2012)

3. Considerações finais
Com a apresentação e análise do desenvolvimento da atividade do semáforo
realizada pela dupla de estudantes Kemilly e Sthefany, podemos observar todo o
raciocínio desenvolvido por elas, até o momento de compreensão do significado de
congruência (modulo n) e podemos perceber como que o desenvolvimento do
Pensamento Computacional, de acordo com as concepções apresentadas neste
trabalho, foi importante para as conexões mentais que as estudantes realizaram no
percurso de aprendizagem deste conteúdo.
Ao entrevistar as estudantes, acerca da atividade desenvolvida, elas
salientaram a importância delas terem conseguido construir o semáforo para que
pudessem verificar suas conjecturas, o que ficou evidente com o processo de
construção do algoritmo, que foi apresentada.
O Pensamento Computacional se fez presente em todo o momento, pois desde
o início da atividade, as estudantes estavam dividindo a atividade em partes menores,
estavam estruturando um raciocínio de tal forma que obtivessem êxito no acender das
luzes no semáforo, estavam organizando as ideias a cada passo que davam,
estabelecendo conexões entre as ideias anteriores de maneira a gerar novas ideias
através de um pensamento recursivo, sempre desenvolvendo um pensamento
abstrato, lógico, sequencial e dimensionável. E esse desenvolvimento do pensamento,
que estamos entendendo como o Pensamento Computacional, foi importante para o
processo de aprendizagem envolvido em toda a atividade.
É notável que o Pensamento Computacional, como o próprio nome sugere,
refere-se a um processo mental, a uma organização de ideias que possui
características semelhantes aos processos de pensamento da Ciência da Computação.
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