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PROTOCOLOS ENTREVISTAS dos alunos  
Junho 2009 – Pós-teste 
 
 
 
Entrevista (Aiba)  
03 de Junho de 2008 – 10H00  
Sala TIC  (sozinha) 
 

Se tu fosses o investigador... o que perguntavas? 
 

P – Talvez perguntasse se este programa ajudou alguma coisa na escola, na Matemática, 
na resolução de problemas... 

R – Eu responderia que nos problemas... eu acho que não gostava muito de resolver 
problemas e com o Scratch já não se tornaram tão aborrrecidos, já não fico tão... 

pronto... quando eu não os conseguia resolver ficava assim... um pouco, não sei... 
 

O que sentias? 
 

Sentia que não estava a conseguir resolver aquilo e que nunca iria conseguir e agora 
com o Scratch acho que como é um pouco mais divertido, também como é no 

computador, tenho mais paciência e assim e acho que com o Scratch gosto mais de 
resolver os problemas. 

 

Tu perguntaste... qual era a questão?... 

 
P - Perguntaria se os trabalhos que fizemos ao longo do ano no Scratch, trabalhos que às 

vezes eram de grupo e outros eram individuais, se ajudaram alguma coisa para estudar, 
para os testes ou assim, quando a professora pedia para fazer trabalhos de Ciências e 

assim. 
R – Eu acho que sim, que... eu fiz alguns trabalhos de Ciências e acho que também é 

uma maneira de estudar também... copiar os textos e assim também, ao mesmo tempo 
que copiava, estudava. 

 

Mais alguma pergunta? 

 
P – Também se gostaram de trabalhar com aquele programa. 

R – Gostei. Nunca tinha trabalhado assim com um programa destes e gostei muito. 
 

Mais giro e menos giro no Scratch... 
 

Acho que o mais giro talvez é nós também conseguirmos trabalhar com os 
computadores e em vez de ser só escrito e assim, também termos contacto com a 

informática... porque... pronto... porque as coisas agora não são só escrever à mão e 
assim... também já estamos um pouco mais desenvolvidos, então acho que isso é bom. E 

menos bom talvez seja agarrarmo-nos ao computador e não fazermos outras coisas 
mas... se gerirmos bem o tempo que estamos no computador, não há problema... 

 

Isso seria o menos giro, ficar muito tempo agarrado ao computador... 

 
Pois... 
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E porquê? Porque o Scratch é assim tão apetitoso que nos obrigue a ficar tanto tempo 

agarrado, ou outras coisas? 
 

Também podemos ficar com... de estarmos tanto tempo no computador, pode-se depois 
ficarmos cansados daquilo e assim, também podemos ficar com dores de cabeça mas, 

pronto, podemos ficar... 
 

Mas por que seria tão apetitoso ficar tantas horas no computador? Por que teriam 

tanta vontade? 

 
Bem, eu quando vou para o Scratch nunca mais quero sair, não é? E a minha mãe tem 

de me avisar das horas. 
 

Mais divertido inventar projectos pessoais teus ou seguir orientações? 
 

Tanto uma coisa como outra gosto muito porque às vezes a professora também dá ideias 
e nós transformamos as ideias da professora também assim em coisas um pouco 

diferentes mas com essa ideia que a professora deu e juntamos muitas ideias... é giro! 
 

Se  tivesses de escolher... 
 

Acho que é bom termos as nossas ideias e fazermos os nossos projectos, mas também 
acho que é bom a professora dar-nos ideias porque nós podemos depois estar ali tanto 

tempo que depois esquecemos que aquilo tem a ver com a escola. E podemos só, 
pronto, pensar que aquilo é uma brincadeira, mas não, também tem a ver com a escola, 

nós também... 
 

E por que é que tem a ver com a escola? 
 

Porque... 
 

O programa está na internet... 

 

Sim, mas... porque para além de servir para nós podermos brincar um pouco, também 
serve para estudar, para nos desenvolver mais no computador e essas coisas têm a ver 

com a aprendizagem e a aprendizagem tem a ver com a escola. Está tudo interligado. 
 

Mais difícil e mais fácil... 
 

Não sei... 
Não sei porque... eu quando vi o Scratch primeiro... não percebia nada do que estava 

ali... tantas instruções, tantas coisas que não dava para compreender... mas fui 
investigando e nunca achei assim as coisas muito difíceis porque fui investigando para 
tentar perceber as coisas, como é que se trabalhava, mas também depois a professora 

nos ajudou a perceber as coisas. Não dizia logo. Às vezes também dizia: “procura 
melhor assim a resposta que vais chegar lá”. E nós também conseguíamos às vezes. 

 

E achas que isso funciona assim bem, ou era melhor o professor ajudar um 

bocadinho mais para ser mais depressa? 
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Não. Nós também devemos pensar, pronto, também devemos ter a nossa cabeça, o 
professor não tem de explicar tudo, nós também temos de pensar um pouco, e procurar, 

de investigar. 
 

Trabalhar sozinho ou em grupo... 
 

Trabalhar sozinho é bom, podemos estar mais à vontade, não sei e trabalhar em grupo 
também é giro porque nós também não nos desentendemos muitas vezes, portanto... 

 

E o que é melhor de trabalhar sozinho? 

 
Talvez... nunca temos a consequência do outro não concordar connosco... 

 

E pior? 

 
Não sei. 

 

O que é melhor em grupo? 

 
Porque eu estou a dar uma ideia e o outro parceiro está a dar outra e essa ideia ajuda, faz 

flash, e então fica espectacular. 
 

Coisas más... 
 

Às vezes podemos não nos entender bem... mas isso nunca aconteceu. 
 

O que preferes? 
 

Eu gosto de ambas as coisas, mas às vezes como nós trabalhamos em grupo, também 
trabalhamos individualmente. Mesmo trabalhando em grupo, eu e a minha parceira às 

vezes não temos tantas horas para estar juntas e então dividimos as tarefas e 
trabalhamos individualmente em casa. 

 

Planear ou experimentar... 

 
É melhor levarmos logo a nossa ideia já feita. 

 

Na cabeça ou no papel? Como fazes? 

 
É assim... eu tenho uma ideia, por exemplo, escrevo a ideia e depois quando chegar lá já 

tenho ideia do que vou fazer. 
 

O que escreves? Só o tema, o título? 

 
Não. É assim. Já penso... sei que tenho o trabalho sobre a poluição, mas posso já pensar 

que vou pôr um boneco a falar sobre aquilo, depois aparecer umas imagens e assim... 
tenho as ideias já feitas... depois quando chegar lá é só fazer e também posso encontrar 

lá outras ideias giras e fica a ideia diferente, mas... 
 

Vais explorando... e acontece ires para o computador e não teres nada escrito no 

papel... não tens ideia nenhuma e depois vais lá e... 
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Às vezes o Scratch também... quando não tenho nada para fazer vou um pouco para o 
Scratch e nessas alturas normalmente não tenho muito para fazer. Nessas alturas são as 

alturas em que eu trabalho mais no Scratch sem ser em coisas da escola.  
 

E inventas? Nem levas plano nem nada... Preferes projectos teus sem plano ou 

planeando primeiro? O que é melhor? 

 
Acho que é bom nós termos as nossas ideias organizadas. Depois chegar lá, ficar a olhar 

para aquilo e não percebermos o que é que vamos fazer, também não é assim muito 
bom, mas às vezes também não levar as coisas escritas também não faz mal termos 

assim... quando lá chegamos pensamos e ocorre-nos logo uma ideia, então... 
 

Se tivesses de mudar alguma coisa... 
 

Há coisas que não correm muito bem, mas... 
Por exemplo, às vezes apagamos sem querer os projectos. Às vezes temos de nos 

lembrar quando estamos a fazer um projecto da escola que é só da escola e que não 
podemos... também podemos juntar as duas coisas... mas quando estamos a fazer um 

projecto da escola não podemos estar a pensar noutros projectos, temos de estar 
concentrados naquela ideia... porque às vezes estamos a fazer o projecto e estamos a 

pensar noutra coisa... então gostava de às vezes estar mais... 
 

Equipamentos, computadores... mudavas alguma coisa? 
 

Nós muitas vezes temos o problema de não ter internet. 
 

E tempo disponível? Correu tudo bem? 
 

Sim, porque também quando... eu aproveito o Estudo Acompanhado e assim para fazer 
os trabalhos e estudar um pouco e depois quando chego a casa já tenho mais tempo 

livre. 
 

O apoio do professor chegou? Ou havia alturas em que sentem falta... 
 

Acho que não porque nós também temos de saber trabalhar sozinhos, não temos de estar 
sempre ali com o professor ao lado porque... pronto... também é para nós investigarmos, 

mas quando temos assim uma dúvida muito grande e estamos em casa sozinhos, 
podemos sempre enviar um e-mail ao professor que neste caso a professora responde 

logo, então... 
 

E nas aulas? 
 

Nas aulas normalmente nós trabalhamos em grupo e vamos tentando que o parceiro 
também nos ajude e assim... isso é o bom de trabalharmos em grupo 
 

Se tu fosses o professor... como tinhas feito... organizado... para motivar os alunos? 
 

Dava também, assim como a professora, muitas ideias que era para os alunos ficarem 
entusiasmados e também acho que o Scratch Time foi uma ideia muito boa porque 

nesse tempo, até pode ser pouco tempo, mas nesse tempo nós estamos ali, quando 
chegamos a casa dá-nos até mais vontade de ir para o Scratch “Ai foi tão giro no 

Scratch Time!” que vamos logo... é... 
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Já ensinaste algum adulto? 
 

Já, naquele dia em que vieram cá professores à escola eu estive com um professor, mas 
esse professor já tinha alguma experiência com computadores. 

 

Problemas... 

 
Eu sinceramente não gostava muito de resolver problemas. 

 

Porquê? 

 
Porque chegava a um certo ponto, parecia que já não tinha volta a dar, ficava ali tanto 

tempo à espera que viesse a resposta ter comigo e ela não vem ter comigo, eu é que 
tenho de ver melhor o problema e às vezes eu não gostava muito dos problemas porque 

depois ficava irritada... sabia que conseguia, mas estava-se ali a passar qualquer coisa 
que a minha cabeça parava... não sei... então... mas... era isso que acontecia. 

 

E agora? 

 
E agora... eu acho que como é no Scratch, vamos fazendo mil e um esquemas no 

computador, vamos fazendo, vamos investigando e passado um bocadinho vemos que a 
resposta está mesmo ali à nossa frente e nós é que não estávamos a conseguir 

encontrar... mesmo às vezes a professora põe-nos problemas, depois quando nós não 
conseguimos resolver e depois a professora dá a resposta... nós: “Ai era tão fácil! Como 

é que nós não conseguimos!” 

 

O que sentes este ano? O que mudou, se é que mudou alguma coisa? 
 

Mudou porque, quando ainda não estava nesta escola eu pensava que ia ter muitos 
trabalhos para fazer, muitos trabalhos de grupo e assim, muitos trabalhos individuais... 

ia ser uma chatice, ia estar sempre à pressa e não tinha tempo para estudar depois e 
coisas assim... mas não, acho que consegui gerir o tempo. 

 

Mano quase a vir para a escola... diferenças entre 4.º - 1.º ciclo -  e 5.º... como lhe 

responderias? 
 

Eu dizia-lhe que, mesmo parecendo muito diferentes, estava tudo ligado umas coisas às 
outras e que ao princípio ia parecer difícil mas quando ele começasse a ver melhor as 

coisas de uma maneira diferente ia perceber que era fácil e também dependia do 
professor que ele tivesse. 

 

Outra pergunta do mano: o que se pode aprender com o Scrath? E achas que eu 

posso aprender a resolver melhor problemas? 
 
Se eu tivesse um irmão mais novo punha-o já a trabalhar no Scratch. 

 

Porquê? 

 
Porque eu gosto de mostrar às outras pessoas as coisas que eu gosto, então era por isso. 

 

O que sabes fazer agora com o computador que antes não sabias? 
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O meu irmão (19 anos) ensinou-me muita coisa antes. Nunca tinha trabalhado com um 
programa como o Scratch... programação... 

 

Relação entre o Scratch e Matemática, Língua Portuguesa... as disciplinas... 

Encontras alguma ligação? 
 

Sim, porque além de ajudar-nos nos problemas e essas coisas, o Scratch não tem página 
em Língua Portuguesa e então também nos desenvolvemos um pouco a tentar ir vendo o 

que estava escrito e assim e mesmo nos comentários das pessoas, alguns eram em inglês 
então nós, pelo menos eu, ia ver as palavras que já sabia e juntava as coisas que estavam 

e calculava o que estava ali escrito, mas também pedíamos ajuda, às vezes passávamos 
para um papelinho, depois íamos à professora de Inglês para perguntarmos o que estava 

lá escrito. 
 

... e com a Matemática? 
 

Acho que está ligado porque no Scratch dá para fazer coisas com tudo, com Português, 
com Matemática, com História... 

 

Portanto a Matemática não é especial... 

 
Nós descobrimos um dia que havia um comando que era para fazer logo as contas. 

 

E é só isso que ele tem que é mesmo ligado à Matemática? 

 
Não. 

Comandos do referencial cartesiano... para dar coordenadas ao sprite para ele ir para... 
pronto... sítios do referencial cartesiano. 

 

Mais? 

Não me está a ocorrer... 
 

Ângulos? Rodar, virar... 
 

Também, isso também. Os nossos primeiros projectos eram para fazer quadrados e 
assim... e foi giro porque eu nunca tinha... mesmo quando estava no Scratch, não tinha 

ideia que aquilo dava para fazer esse tipo de coisas. Foi giro, foi mesmo muito giro.  
 

E a professora um dia perguntou-nos, acho que era o grau de viragem, qualquer coisa 
que há, não me está a ocorrer agora e eu fui para casa e sentei-me ali a tentar descobrir. 

 
E fui lá para tentar ver como se fazia e foi giro porque puxou-nos pela nossa cabeça 

também para nós pensarmos e assim... e mesmo quando... eu acho que é bom o 
professor não exigir que nós façamos mas sim por vontade própria vamos fazer e o 
professor dar-nos... nós termos... o professsor ter confiança que nós vamos mesmo 

fazer... não sermos obrigados... 
 

Alguma coisa a acrescentar? 
 

Também eu gostei muito de trabalhar com o Scratch e houve uma vez que nós fizemos 
um projecto que era o caracol e eu e a minha parceira fizemos e estávamos a tentar 

descobrir como é que... tinha um prédio e os passos que o caracol dava sempre todos 
iguais e isso foi uma experiência que nós, pronto, deu muito que trabalhar e assim que 
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nós punhamos os passos... mas eram todos completamente diferentes, mas depois 
demos-lhes coordenadas e então já ficou direito. 

 

Blogues... foi importante? 

 
Foi porque nós no blogue podíamos mostrar o que fazíamos, podíamos mostrar como é 

que trabalhávamos e depois também quando eu publico um projecto eu falo dele 
também como é que foi feito e as dificuldades e assim... foi muito bom. 

 

E gostas de ter blogue individual? O que te move mais? 

 
Gosto. Podemos partilhar os nossos gostos. 

Também é bom ter o blogue da turma porque quando estamos no nosso blogue 
individual falamos das nossas coisas e depois no blogue da turma podemos falar do 

nosso dia, do que nos aconteceu, mas de todos, como é que foi a escola para nós... é 
diferente e é giro. 

 

E já vi que fizeste uma alteração no cabeçalho... quando? 

 
Fiz ontem.  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Entrevista (Kit)  
13 de Junho de 2008 – 11H00 
Sala TIC (sozinha) 
 

OBS. Alguma dificuldade em entender algumas questões à primeira... alguma aflição, 
contraída a responder...) 

 

Se tu fosses o investigador, o que perguntavas? 

 
Não sei... há muitas perguntas diferentes... (sentiu dúvida). 

P - Tipo... que dificuldade é que se teve no Scratch? 
R – A minha dificuldade ao princípio era arrastar as instruções para o outro lado. Não 

sabia como fazer aquilo. Instalei o Scratch, vi o Scratch, pronto... não era nada aquilo 
que eu estava à espera. 

 

O que é que tu estavas à espera? 

 
Não sei. 

 

Uma coisa em que começasses logo a trabalhar e pronto...? 

 
Sim... uma coisa assim fácil. Não pensei que fosse tão difícil. Aí eram coisas um pouco 

difíceis mas a principal coisa que eu não sabia era arrastar as coisas para ali para o 
boneco se mover. Isso eu não sabia. Mas depois consegui perceber melhor e agora... 

 

Neste momento... o que é mais fácil e mais difícil? 

 
Acho que é tudo fácil. Algumas coisas é que é difícil... tipo fazer projectos mesmo 

elaborados... é difícil... eu não consigo fazer. 
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Mas achas que um dia vais conseguir? Tens interesse em conseguir? 
 

Eu tenho interesse, mas... é por causa da internet... 

 

Pois... tu não tens internet em casa... só “apanhas” às vezes... 
 

Eu não costumo ir muito ao Scratch. Antes fazia muitos projectos... 
 

Porquê? Qual a diferença entre o princípio do ano e agora? 
 

Pois, porque comecei... pronto... como eu já fiz aqueles... comecei a ficar um pouco 
cansada e queria fazer outras coisas... 

 

O quê? 

 
Tipo jogar, ou ir pesquisar coisas para os trabalhos... mas eu continuo a gostar do 

Scratch, mas não é assim tanto... 
 

Como gostaste logo naquele primeiro momento... 
 

Mas ainda gosto de fazer projectos, mas não tenho assim tanto tempo... com os testes... 
para estudar... 

 

Mais giro e menos giro... 

 
Agrada-me tudo. 

 

Não é uma grande paixão... mas não há nada que te desagrade em particular... 

 
Sim, eu gosto de tudo. 

 

Projectos pessoais que não têm a ver com a escola ou seguir orientações? 

 
Isso é giro, só que eu não gosto muito de fazer em grupo. Eu gosto de fazer sozinha, 

porque assim eu tenho as minhas ideias e faço. Em grupo não. Há muitas ideias e depois 
baralha-se muito. 

 

Pois aqui na escola é um bocado complicado, nem sempre se consegue que trabalhem 

sós... 
 

Em casa também é complicado... é assim... eu já ando a fazer assim uns projectos assim 
pequeninos, mas não tenho tempo para acabá-los... não tenho muito tempo... a minha 

mãe é assim: “ah, não vais para o computador porque tens de estudar”... para testes ou 
para saber mais... fazer exercícios e isso e... quase sempre não vou ao computador e 
quando há internet (vizinho) eu fico assim mesmo e pesquiso coisas ou jogo... a internet 

aparece assim só à noite... o meu pai é que fica acordado até às tantas... 
 

Planear primeiro ou ir para o computador experimentar... fazer... 
 

Prefiro ir para o computador e experimentando coisas a ver, tipo... se eu faço num papel 
não tenho computador à frente... eu não sei se aquilo vai funcionar ou não e eu prefiro 

fazer só no computador porque assim experimento as coisas que, pronto, que quero 
fazer e no papel não... no computador é mais fácil, tens lá o Scratch e vais logo 
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experimentando e depois é só isto não dá, não dá não posso fazer, ou isso dá posso fazer 
e assim vai-se fazendo o projecto. No papel é diferente... 

 

E não costumas tomar notas pelo caminho? 

 
Não! 

 

Contas, não precisas de as fazer às vezes para os projectos que estás a fazer...? 

 
Às vezes, mas é raramente... 

 

Se tivesses de mudar alguma coisa...? 

 
Não sei... não me dificultou nada... 

 

Computadores...? 

 
O problema é não terem internet. Nós queremos pesquisar coisas para o Scratch... tipo 

imagens, ou outras coisas, informação e assim... não podemos. Quase não há internet... 
 

O tempo, mudavas? Como dizes que tens pouco... 
 

Pois... 
 

Se fosses a professora, como farias? 
 

Isso não sei... 
 

Não sentiste falta de mais apoio? 
 

Não. Acho que não. 
No Scratch precisei de um bocadinho de ajuda para mover aquilo, mas depois de resto 

eu tentei descobrir comandos novos e fazer coisas com eles... 
 

E achas que o professor deve estar sempre perto do aluno a resolver, a ajudar...? 
 

Não. Acho que não. 
 

Porquê? 
 

Eu acho que tem de dar uma volta a todos os alunos que têm dificuldade a fazer... 
 

Mas não precisa de ajudar sempre? Sempre presente? 
  
Sempre presente em todos os alunos, claro. 

 

Relação entre Scratch e Matemática, outras disciplinas... 

 
Eu acho que o Scratch tem a ver muito com a Matemática... os problemas e as contas e 

também tem muito a ver com Língua Portuguesa porque é... tipo... Língua Portuguesa é 
só às vezes... por exemplo... vamos fazer um projecto com informação ou com falas... 

isso é Língua Portuguesa, não é? Estamos a escrever coisas... 
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E com as outras... 
 

Por exemplo, o desenho... quando não temos internet... desenhamos nós... isso é tipo 
EVT... acho que não tem mais nada a ver... 

 

Que comandos é que há assim mais ligados à Matemática? 

 
Não sei... quase todos... uns não conheço e não gosto muito de utilizar... mas quase 

todos... 
 

Problemas... há alunos que gostam... outros que não gostam... – riu-se, é o seu caso – 

O que sentem? 

 
Eu só sei de um aluno que não gosta de resolver problemas. É o meu caso. Não gosto 

nada. 
 

É o que tu sentes... 
 

É assim, alguns problemas eu não entendo... a forma como está escrito os problemas... 
há uns que eu não entendo muito que é... pronto... não entendo muito... a forma... o que 

é que aquilo quer dizer... ah, mas o que é isto?... Como é que? Qual é a conta que se 
faz?... Não percebo... 

 

Mas por que é que isso é mau? A gente às vezes não consegue fazer coisas... não 

conseguimos fazer tudo! Por que é que isso te incomoda tanto? A ponto de não 

gostares mesmo nada? 

 
Não sei responder isso. 

Porque é que isso me incomoda não sei dizer. Não gosto mesmo. 
 

Quando eu faço um problema, ou faço uma pergunta que é um problema... o que é 

que te vem à cabeça? 

 
Bloqueio... tipo... eu olho para o problema e vejo... mas o que é que é isto?... Eu não 

entendo... não estou a aperceber nada... por isso eu deixo... deixo... tento entender pelos 
outros colegas... mas agora acho que eu tento fazer... tento fazer contas a ver se aquilo 

dá... se é assim... se é aquela conta que eu estou a pensar e quando acho que resolvi o 
problema... às vezes ponho o dedo no ar... mas antes não punha... 

 

E por que é que não punhas? 

 
Tinha assim muito medo de responder porque pensava que estava mal... 

 

Imagina que tinhas uma irmã... diferenças para o primeiro ciclo... 
 

Só matéria nova... tipo as fracções ou... tipo os volumes... é tudo igual menos algumas 
matérias. 

 

E dizias se tinhas gostado mais ou menos... vamos imaginar que ela era igualzinha a 

ti... 

 

(... dificuldade em responder) 
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E se ela falasse do Scratch... achas que o Scratch ajudou... 
 

Isso não sei. 
Eu no Scratch, eu posso estar a resolver problemas... eu não sei... 

 

Não sabes se estás a resolver problemas. Podes estar a resolver sem dar por isso... 

  
Sim, não sei. 

Mas de resto... 
 

Não achas que o Scratch tenha ajudado a vencer esse teu medo? 
  

Eu não! 
 

Alguma coisa podia ajudar? Achas? A vencer esse teu medo? 
 

Não sei. 
 

Quando às vezes vês um problema resolvido, aconteceu-te achares depois que é fácil? 
 

Aconteceu! Tipo... Eu tenho um problema à minha frente que a professora pôs e eu fico 
ali bloqueada porque não sei como é que aquilo se resolve e depois deixo, mas tento 

pensar mais um bocadinho, mas deixo e depois vai para resolver eu digo assim para 
mim “iiii... que fácil! Por que é que eu não fiz isto? Por que é que não pensei mais um 

bocadinho?”... 

 

Nunca te ocorreu que se calhar é esse medo que tu sentes que te bloqueia...? Se tu 

descontraísses um bocadinho talvez... 

 
Não sei... 

 

O que sabes fazer agora no computador que antes não sabias? 

 
Além do Scratch... mas de resto... o meu pai ensinava-me muitas coisas e eu sei mexer 

em quase tudo... 
 

(Falou de como o pai ajudou... de como se iniciou sozinha no Powerpoint... foi ver 
como funcionava... escreveu... etc... e conseguiu... demonstrou ao vivo à minha frente, 

com imensa desenvoltura, o percurso que foi fazendo... as experiências...) 
 

Fui experimentando comandos como o Scratch que vi... 
 

(Tentou fazer projecto de Matemática em Powerpoint... problemas (fez problemas 
fáceis... matemática... área, perímetro... perguntas, pontos de interrogação e foi 
demonstrando o que fez...) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Entrevista (Arqui)  
16 de Junho de 2008 – 09H00   
Sala TIC (20 minutos) (Aula de Matemática – acompanhado) 
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Se tu fosses o investigador... o que perguntavas? (atrapalhação... silêncio... tentei de 
novo...) 

 
P – Se experimentou o Scratch muito... algumas vezes por semana...? 

R – Uma ou duas vezes por semana. 
 

Outra pergunta que fazias... (novamente atrapalhação... procurei esclarecer...) 
 

P – Como é que correu... ? 
R – Correu bem... gostei dos projectos... é divertido... 

 
Mais alguma pergunta?... silêncio... o melhor é se eu... assentiu... 

Mais giro e menos giro no Scratch 
 

Mais giro é programar, fazer fundos, procurar sons, essas coisas... Menos giro acho que 
são os blogues. 

 

Mas o que é que os blogues têm a ver com o Scratch? Eu estou a falar da utilização 

do Scratch...? O que é menos giro? 
 

Acho que é tudo giro. 
 

Mais divertido inventar projectos pessoais teus ou seguir orientações... ? 
 

Meus. 
 

Que tenham a ver com a escola ou não?... 
 

Sim, com a escola... 
 

Mas gostas mais com temas relacionados com a escola ou com outros... ? 
 

Com vários... 
 

Mas gostas mais dos teus... não gostas tanto com orientações e tarefas... 

 

É um bocadinho chato... 
 

Mais difícil e mais fácil...? 
 

Mais difícil é, por exemplo, queremos fazer uma coisa e não sabemos, temos de 
perguntar à professora, fazer umas quantas questões, mais fácil é quando já sabemos, 

podemos começar a fazer porque dá mais... e assim... 
 

Trabalhar sozinho ou em grupo... 

 
Em grupo... melhor é ter um colega... prontos... ajudar quando é preciso e não sabemos 

as coisas. Pior é quando nos aborrecemos por causa que um quer fazer uma coisa e 
outro outra. Trabalhar sozinho é bom por causa que não nos aborrecemos, fazemos as 

coisas à nossa maneira, mas também é um bocadinho desagradável por causa que 
quando não sabemos coisas não temos a quem perguntar. 

 

Preferes como? 
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Em grupo. (resposta imediata) 

 

Planear ou experimentar.. 

 
Primeiro fazer um plano... mais ou menos... pensar umas coisas... a seguir programar e 

pensar no que estamos a fazer... 

 

Como é que tu tens feito? Fazes muitos planos no papel? 
 

Não costumo fazer no papel... penso... na minha cabeça. 
 

Vais para o computador e...? 
 

Começo a experimentar coisas... 
 

É assim que gostas mais  de fazer... E depois se não dá certo? 
 

Sim... Tento de novo... 
 

Se tivesses de mudar alguma coisa... silêncio... demorou... fui dando pistas temáticas... 
silêncio... dificuldade em responder... 

 
Mexer nos computadores... lá em casa não posso mexer muito nos computadores... 

 

conta lá 

 
É que a minha mãe está sempre... está algumas vezes no computador... e fica lá muito 

tempo... a falar com umas amigas que ela tem... e eu quanse nunca tenho tempo para lá 
ir ao computador... faço os TPCs... 

 

Gostavas de ter mais tempo no computador... que tipos de trabalhos farias... 

 
Projectos... (dificuldade... ajudei... que tipos de actividades fazias no computador) 

Ia lá, falava com os meus amigos no Messenger... jogava um bocadinho de computador, 
ia à internet... 

 

E que coisas é que aprendeste este ano que não sabias fazer antes? 

 
Programar projectos... 

 

E tinhas mesmo vontade de programar mais? Porque é assim... tu desde o início do 

ano que não... não... Portanto, programaste aqui um bocadinho, mas em casa não... 

isso é porque não gostavas assim lá muito do Scratch...? 
 

Mas agora já estou mais habituado, já gosto mais... 
 

Quando é que começaste a gostar mais? 
 

Para aí em Março... 

 

Alguma razão? 
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Foi... comecei a mexer no Scratch e comecei a aprender mais coisas e achei divertido. 
 

Foi uma altura em que tiveste mais tempo em casa...? Conta lá como é que isso 
aconteceu... 

 
A minha mãe começou a ir menos ao computador em casa, já estava a trabalhar, às 

vezes estava  a trabalhar de tarde e então eu tinha tempo para mim. 
 

O que é que fizeste no Scratch nessa altura? 
 

Comecei a ver... a mexer no computador... 
 

Outras coisas que aches que tenham dificultado... 
 

Acho que foi só isto... 
 

Se tu fosses o professor... como tinhas feito... organizado... hesitação... silêncio 
atrapalhação 

 
Não sei... 

 
Dei mais pistas... Ajudavas mais os teus alunos? 

 
Sim, os que tivessem mais dificuldade. 

 

E ajudavas sempre em tudo? 

 
Não, tudo não. Eles também tinham de fazer as coisas... só dava um cheirinho... 

 

O que é isso de só um cheirinho? 

 
Tipo... era para fazer um projecto sobre fracções... só dizia no quadro umas coisas... e... 

depois mandava-os fazer o projecto... a ver se eles conseguiam. 
Entretanto... depois dava... quem estivesse menos avançado ajudava mais um 

bocadinho... se eles conseguissem... não sei mais... 
 

Relação entre o Scratch e Matemática, Língua Portuguesa... as disciplinas... ? 

Encontras alguma ligação? 

 
O Scratch e a Matemática acho que sim... E com a Língua Portuguesa... acho que 

também há, por causa da escrita... temos de escrever coisas... damos erros... inglês 
também aprendemos, porque há aqui muitas coisas em inglês e há outras pessoas... 

também vêm ao Scratch de outros países... e... Ciências fazemos projectos às vezes... 
 

Por que é que achas que há uma relação com a Matemática? 

 
Porque podemos fazer várias coisas com o Scratch que envolvem a Matemática... 

 
(Dei pistas... falei de ângulos... e ele “ângulos?”... de comandos... perguntando se 

tinham relação directa com a Matemática...) 
 

O x e o y (apontou no écran e transportou os comandos)... 
 



 15 

Mais comandos...  
(foi procurar... parei a questão...) 

 

Problemas... 

O que é que tu achas que sente um aluno que não gosta de resolver problemas? 
 

Medo... fraqueza... fica nervoso... não consegue resolver... quieto a olhar para o 
problema... não faz as outras coisas... 

 

O que é que sente um aluno que gosta de resolver problemas? 

 
Alegre por ver um problema... Começa logo a resolvê-lo... a pensar, programar... 

 

O que é ele gosta se à partida até parece ser uma coisa aborrecida? 

 
Porque é uma forma de aprendermos coisas (ficou em silêncio a pensar...) 

 

Tu  gostas de resolver problemas? 

 
Adoro. 

Porque acho divertido. 
 

O que é mais divertido na resolução de um problema? 
 

É assim... nós não estamos a perceber nada do problema... quando olhamos para um 
sítio e vemos que ele é tão fácil... começamos logo a rir-nos... porque é fácil e nós não 

tínhamos visto bem... 
 

Sempre gostaste de resolver problemas? E de Matemática também... 
 

Sim. 
 

Mana quase a vir para a escola...  diferenças entre 4.º - 1.º ciclo -  e 5.º... como lhe 

responderias? 

 
Eu dizia-lhe que agora é diferente, vai ter de estudar mais... e há novos programas... vai 

ter de utilizar mais os computadores e que vai ter de falar... por causa que ela nunca fala 
com ninguém...(só fala lá em casa com a família, com mais ninguém)... que a escola vai 

ser maior... vai ter de ter mais atenção, não pode falar durante as aulas para ouvir os 
professores e portar-se bem. 

 

Outra pergunta da mana: o que se pode aprender com o Scrath? 

 
Aprende-se a mexer nos computadores melhor... a fazer os bonecos mexerem-se... a 
pintar... aprende-se Matemática (o quê?)  

 

E se ela perguntasse: E achas que eu posso aprender a resolver melhor problemas? 

 
Sim. Porque o Scratch é uma forma de aprendizagem que pode ser utilizada em vários 

modos como Matemática, Língua Portuguesa... e várias línguas... pode-se aprender 
muito...  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Entrevista (Cob)  
11 de Junho de 2008 – 10H00  
Sala 16 - Estudo Acompanhado (em turma) 
 

Se tu fosses o investigador... o que perguntavas? 

 
P – Se tinha gostado. 

R – Sim, gostei. Porque foi divertido. 
 

P – O que é que tinha gostado mais de fazer.. 
R –  Responder quando a professora está acelerada na matéria... conseguirmos pôr 

informação nos projectos... como em Ciências, Matemática, o que for... e ainda é 
divertido fazê-lo. 

 

E por que é que é divertido fazer um projecto? 

 
Obriga-nos a pensar e também depois de o ver acabado é uma alegria.  

 

Gostas de partilhar os projectos? E ter comentários? 

 
Gosto. Ter comentários quando são bons é melhor do que quando se tem maus... mas é 

giro... de vez em quando até há alguns com os erros que fizemos, normalmente é a 
s‟tora e o fred, e é só isso. 

 

... menos giro... 

 
Não sei... 

Quando eu queria fazer um projecto e não o conseguia fazer.  (e depois?) 
Quando a professora dava exemplos, ou ideia para fazer outro, tentava fazer esse outro e 

(já não voltavas atrás àquele...) 
De vez em quando ia tentando fazer mas não conseguia... 

 

Mais difícil e mais fácil... 

 
Mais difícil é pôr alguns comandos para fazer certas coisas que nós ainda não sabemos e 

mais fácil é aquelas coisas que a gente já sabe... e fazermos aqueles projectos mais 
simples... 

 

Então como é que uma pessoa avança? O que é difícil... não vais por aí? 

 
De vez em quando vou à página do Scratch, internet, e procuro alguns projectos e 

algumas coisas para ver como é que são feitas, ou então pergunto a alguém que já saiba. 
Algumas foi a s‟tora que disse, outras fui aprendendo com os meus colegas e vendo 

como é que se faziam. 
 

Trabalhar sozinho ou em grupo... 
 

Em grupo, há várias pessoas para pensar e o projecto fica mais evoluído porque pensam 
mais e têm mais ideias para fazer. Quando é só um não temos assim tantas ideias como 

em grupo. Podemos fazer menos coisas. Por exemplo, no projecto que eu fiz agora da 
pizza que a gente já acabou, que tem aquela coisa a rodar e das luzes, não fui eu que tive 

a ideia, foi o Gong e depois naquilo que tem os bonecos que estão todos a..... fui eu que 
tive a ideia.... (ou seja, misturando as duas ideias, o projecto...) fica mais enriquecido... 
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E sozinho? 

 
Sozinho também se trabalha bem. Mas assim somos só nós a pensar e só temos as 

nossas ideias... isso é bom e é mau. 
É bom porque, se tivermos alguma dúvida e o outro já souber... temos de ser nós a 

obrigarmo-nos a pensar para ver como é que se faz e se estivermos em grupo e o outro 
já souber perguntamos e ele faz, não temos de ser nós a descobrir. 

 

Preferes... 

 
Prefiro em grupo. 

 

Planear ou experimentar? 

 
Planear. 

 

E como fazes? 

 
Normalmente é nas aulas de Estudo Acompanhado ou de vez em quando em casa que, 

com o Gong, que é com quem eu estou na sala, planificamos o projecto, já planificámos 
o do caracol e o da poluição, mas ainda não conseguimos fazer porque primeiro 

começámos o da pizza... 
 

Mas o da pizza não me pareceu que vocês tivessem plano... como é que foram fazendo? 
 

O da pizza não. Foi mais da ideia da s‟tora. Fomos para o computador e íamos pensando 
e íamos fazendo... mas devia ter sido mais fácil, se planeássemos era só ir seguindo o 

que tínhamos planeado. Na última aula já estávamos avançados, mas depois quando a 
gente abriu o projecto já nos esquecemos onde... do que é que a gente ia a fazer... 

 

Como é que habitualmente trabalhas em casa? 

 
Normalmente tenho um papel à minha frente para algumas coisas... antes... tenho ideias 

e depois quando estou a fazer de vez em quando esqueço-me, tenho o papel à frente e 
escrevo essas ideias e depois faço. 

 

Se tivesses de mudar alguma coisa que dificultou... 

 
Uma das coisas é no Scratch Time não haver internet.  

Também na sala de informática às vezes também não há „net. De vez em quando há lá 
problemas nos computadores e ratos e isso. 

 
E do ponto de vista do trabalho, do apoio... 
 

Acho que correu tudo bem. Foi só isso („net). 
 

E se tu fosses o professor? 
 

A coisa mais básica era, quando eles tivessem dúvidas tentávamos explicar ou quando 
tivéssemos tempo para explicar... falássemos das novidades... do que ia acontecer do 

que soubéssemos e isso... de especial... por exemplo aquilo dos blogues... a professora 
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guarda as coisas lá mas depois diz-nos se quisermos para a gente ir buscar lá e isso é 
bom... 

 
 

Problemas... Quem gosta... quem não gosta... como se sente? 

 

Está a tentar pensar como é que aquilo se resolve... mas não... está com aquilo de que 
não gosta e isso e depois... não aprende... não consegue pensar no problema... e... devem 

ser feitos com calma e não devem ser feitos com aquela coisa toda de ter medo e isso... 
Quem gosta... gosta... 

Normalmente quem gosta é quem faz melhor acho eu, mas alguns também que não 
gostam fazem bem... 

Os que gostam, normalmente todos os que gostam, fazem bem... 
 

E o que é que é fazer bem o problema? 
 

Apresentar os cálculos todos, o nosso raciocínio todo e responder bem... 
 

Tu gostas de resolver problemas? 
 

Gosto. 
 

Mano quase a vir para a escola...  diferenças entre 4.º - 1.º ciclo -  e 5.º... como lhe 

responderias? 

 
Primeiro que tudo é que aprendemos coisas novas... isso é... cada ano aprendemos 

coisas novas... 
No 4.º ano ele estava só a dar bases, só basicamente as coisas e depois no quinto 

avançava mais... 
 

E se ele perguntasse do que é que tinhas gostado mais? 
 

Gostei mais da do quinto... e também é divertido resolver coisas e fazer... é mais 
divertido... 

 

 Tinhas mais coisas para fazer... tinham muitos problemas para resolver no quarto 

ano? 
 

No quarto ano era só problemas... a professora estava sempre a dar problemas... 
 

E se ele perguntasse sobre o Scratch... serviu para quê? Ajuda a resolver melhor 

problemas? 

 
O Scratch é uma espécie de problemas que a gente tem de resolver de cada vez que faz 
um projecto... temos que ir pensando como é que se faz e ir evoluindo... até à conclusão, 

que é o projecto já feito. 
Eu respondia-lhe que sim... no Scratch normalmente vai-nos surgindo problemas e a 

gente tem que tentar resolvê-los e se não conseguirmos não conseguimos acabar os 
projectos... e assim pode ser que comecemos a gostar mais de resolver problemas e 

isso... 
 

E que tipo de problemas... que problemas é que tinhas de resolver quando estavas a 

fazer projectos Scratch – perguntava o teu irmão. 
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Por exemplo no referencial cartesiano tínhamos de pensar o que é que ele tinha de fazer, 

ir para os sítios, e tínhamos também aquilo do “para” e do “por” no y... e isso, quando a 
s‟tora disse depois passou a ser mais fácil de utilizar... 

 

Outros problemas... 

 
Um dos meus problemas iniciais era, eu não sabia... sabia que dava para fazer, mas não 

sabia como era... carregava-se... por exemplo, carregava-se num sprite e acontecia 
alguma coisa... isso aí foi um problema, porque agora esse comando já me serve de 

muito... 
 

Já ensinaste algum adulto? 
 

Já. Na sala de informática, um professor. 
Comecei a ensinar-lhe as coisas básicas... como é que se andava e depois ele foi 

colocando questões sobre os comandos e eu fui-lhe dizendo... depois fomos à página da 
internet do Scratch. Fui-lhe dizer como é que se criava uma galeria, como é que se 

entrava... como é que se apagava ou punha projectos... e foi mais ou menos isso que 
estivemos a fazer... 

 

Relação entre o Scratch e Matemática, Língua Portuguesa... as disciplinas...  

Encontras alguma ligação? 
 

Eu acho que há uma ligação entre o Scratch e a Matemática porque quase todas as 
coisas do Scratch são para resolver problemas e isso normalmente são matemáticos e 

também aquilo os comandos são quase sempre só de Matemática, o referencial 
cartesiano assim e mais algumas coisas. 

 

E Língua Portuguesa? 

 
Não sei... 

 

E entre a Língua Portuguesa e os blogues? 

 
Sim, para os erros. Temos de ver... No meu blogue... depois se tiver algum erro, 

normalmente é a s‟tora que diz... se o blogue tem erros ou não... e eu ia corrigindo... 
mas depois a s‟tora deu uma ideia que era ir ao Word e depois lá corrigia-se os erros e 

depois é que  púnhamos no blogue. 
 

E incomoda-te que o blogue tenha erros? 
 

Um bocadinho. Não gosto de ver blogues com erros... 
Se as pessoas forem lá ver e virem o blogue com erros deixam comentários maus ou não 
deixam... 

 

Tu já gostavas de Matemática... e agora? 

 
Gostava... agora ainda gosto mais. 

Gostei do ano da Matemática, gostei deste ano. 
 

Aprendizagem de coisas no computador que antes desconhecias... 
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Scratch... 
Não sabia anexar ficheiros e usava pouco mail... agora já sei. 

Já sei trabalhar com blogues... 
 

Mais divertido... projectos teus ou seguir orientações? 
 

Eu acho que é igual... 
Gosto de seguir... mas depois nunca faço tudo como... também meto algumas coisas 

inventadas...  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Entrevista (Vizi)  
20 de Junho 2008 – 15H30 
Biblioteca (sozinho) 
 

Imagina que és tu o investigador... que perguntas farias? 

 
 Por exemplo... o que é o Scratch?  

 

Podes responder já a essa.  

 
O Scratch para mim é um divertimento, é um passatempo que tem interesse, pode ajudar 

muito as pessoas a descobrirem uma profissão, na Informática, neste caso... e mais nada. 
 

Outra pergunta que fizesses como investigador?  
 

O que é que eles costumavam fazer no Scratch?  
 

O que é que eles costumavam fazer no Scratch, por exemplo, o que é que tu me 

responderias, o que é que tu costumavas fazer ou costumas fazer? 

 
Fazer projectos de animação, jogos, também gosto de ver os projectos e discutir 

algumas ideias, mais nada. 

 

O que é que é para ti mais giro, assim mais interessante, e o que é que é menos giro, 

menos interessante, no Scratch?  

 
Mais giro no Scratch é quando estamos a fazer um projecto que estamos a gostar muito, 

muito, não queremos parar e queremos acabar... e menos giro é quando queremos 
acabar e temos de ir para casa ou a aula acabou e temos de guardar e isso é o pior de 

tudo, é nos querermos continuar o projecto e não conseguirmos... 

 

O que é que é para ti assim também giro, no próprio Scratch, na ferramenta toda, em 

tudo? Em tudo, no utilizar, nas galerias no trabalho que se desenvolve...  
 
Mais giro é também os projectos que guardamos nas galerias, depois vão lá pessoas 

meter comentários, bons ou maus, mas se disserem maus quer dizer, por exemplo, tens 
de não sei quê, não sei quê mais, isso é mau, mas também é bom e mau ao mesmo 

tempo, é mau porque a pessoa pode ficar triste por ter de emendar, mas também é bom 
porque vai emendar, vai ficar melhor o projecto. 
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Portanto achas giro partilhar ou achavas mais giro teres isso em casa, ninguém 

comentar, ninguém ver?  

 
Gosto mais de partilhar.  

 

E outras coisas que não gostes também mesmo nada no Scratch, sem ser aquilo que 

me disseste? 

 

 Agora gosto de tudo no Scrach.  
 

Gostei dessa palavra, agora, por que é que usaste a palavra agora, foi muito giro 

agora? 

Porque eu antes não me dava muito bem com o Scratch e não trabalhava como trabalho 
agora. 

 

O que é que tu achas que terá eventualmente mudado?  

 
Já tenho me empenhado mais no Scratch, já estou mais atento ao Scratch .  

 

Mas por que é que tu sentes que ao princípio não?...  

 
Porque ao princípio ia para a rua brincar, não gostava muito do Scratch, não percebia o 

Scratch, mas agora como também já falamos mais do Scratch nas aulas, há mais apoio 
às aulas, por exemplo, as fracções também podemos a partir do Scratch fazer as 

fracções, estamos a dar as fracções, vimos outro projecto das fracções, conseguimos 
aprender a partir daí... 

 

E o que é que tu achas que é mais difícil e mais fácil na utilização do Scratch?  

 
Mais fácil é, por exemplo, estar a arrastar o boneco para os sítios, fazer as coisas mais 

simples, mais difícil é aquela parte em que temos de pôr, por exemplo, uma grande 
escala, fazer imensa coisa...  

 

O que é que tu queres dizer com grande escala? Uma grande escala?  

 
Fazer... por exemplo... quando clicar na bandeira fazer uma grande lista de programas 

de comandos. E depois como estamos a ler OK! OK! Depois a meio daquilo baralhamo-
nos todos e temos que começar do princípio... baralhamo-nos e depois às vezes é que 

vai mesmo certinho temos que ir com um lapinhos, é assim uma coisa... 
 

E diz-me lá, é mais difícil... mas tu não gostas por ser mais difícil?  

 

Não, também gosto, fiz um projecto que é o do caracol que tem uma escala...  
 
...vamos lá chamar-lhe script... é aquela sequência de programação... 

 
 ... no do caracol também fiz um grande script... é muito comprido, o caracol fazia... 

 

Mas achaste interessante mesmo sendo difícil? Se fosse mais fácil, tinhas gostado 

mais?  

 

Se calhar tinha gostado menos, porque se fosse mais fácil era porque tinha sido mais 
simples e se fosse mais simples era menos interessante. 
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Achas que em termos de aprendizagem aprendias mais ou menos com uma coisa mais 

complicada?  

 

Mais complicada aprendia mais.  
 

Trabalhar sozinho ou trabalhar em grupo no Scratch... quais são as coisas que tu 

achas que são boas e menos boas destas duas maneiras de trabalhar?  

 
Trabalhar em grupo com o Scratch, o problema é que, em grupo ou a dois, um diz uma 

ideia e o outro diz outra e depois começamos a discutir a ideia... e o melhor é que 
podemos... por exemplo, não sabemos uma coisa e perguntamos ou então fazemos o 

projecto juntos... é mais divertido por termos um companheiro e fazemos coisas mais 
engraçadas se calhar e tudo. Sozinho, individual também é bom porque temos as nossas 

próprias ideias, mas é mau porque não temos uma companhia a quem tirar dúvidas, 
divertimo-nos menos também... e é isso. 

 

Preferida? 

 
São coisas diferentes, são coisas completamente diferentes, trabalhar sozinho também é 

muito bom, trabalhar em conjunto também é bom.  
 

Se pudesses voltar para trás assim tipo feiticeiro, o que é que tu mudavas para que as 

coisas tivessem corrido sempre todas bem, o que é que tu alteravas mesmo?  

 
Alterava estar sempre a chatear a Professora. Oh! Professora, agora aquilo, agora aquilo, 

com coisas sem importância, depois quando a Professora vai lá, já conseguimos fazer.  
 

Ah! Que engraçado, portanto é assim não estar sempre a chamar, explica então lá 

isso...  

 
Estamos a fazer um projecto... depois não conseguimos uma coisa... em vez de 

querermos pensar, vamos pedir ajuda, não raciocinamos um bocadinho... depois a 
Professora está a ajudar um menino e diz espera um bocadinho... depois nós vamos, 

começamos a pensar, começamos a pensar e depois conseguimos e isso devíamos fazer 
mais vezes. Também a atitude... o que fazíamos, em vez de estar a fazer outros projectos 

de jogos devíamos estar mesmo a fazer um projecto... 

 

De vez em quando, não é, aquelas fugidinhas! Não aproveitar o tempo, sim, achavas 

que mudavas isso? Outras coisas que tu mudavas? 
 
Professor ajuda os alunos mas não consegue, se houvesse mais professores se calhar 

seria mais fácil. Mas como só há um, é mais difícil.  

 

Mas tu achas que é suficiente, foi mais ou menos suficiente?  

 
Foi suficiente. 

 

O tempo? O tempo foi suficiente para trabalhar? 

 
Se calhar podíamos ter mais um bocadinho de tempo, mais aula. Com o Scratch, por 

exemplo, duas horas. 
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E em relação aos computadores, ao equipamento?  

 

Os computadores... acho que devíamos ter a internet. Às vezes precisávamos da internet 
porque estamos a fazer um projecto e guardamos no mail e depois quando no dia 

seguinte também temos Scratch e vamos ao mail e não conseguimos ir ao projecto 
porque não há internet. 

 

É mais divertido, para ti, inventar projectos pessoais, teus, que não tenham nada a ver 

com a Escola ou mais ou menos ir seguindo as ideias e as orientações e as propostas 

da Professora?  

 
Gosto mais de fazer projectos sobre a Escola, por exemplo, fracções, o caracol falar 

sobre o gráfico cartesiano, não era falar... prefiro da Escola. 
 

Não achas tanta graça seres tu a ter ideias?  
 

Não.  
 

Porquê, alguma razão especial?  

 

É que na Escola, por exemplo, estou a dar uma matéria e depois vou fazer um projecto 
dessa matéria em casa... se não estou a dar matéria nenhuma, não consigo fazer um 

projecto dessa matéria. 
 

Mas podias tomar a decisão de fazer se te apetecesse...  

 

Mas também não é o caso, é normal em casa fazer projectos sobre essa matéria mas não 
é, por exemplo posso fazer cá na Escola projectos sobre a matéria, depois em casa 

também, mas em casa também não vou fazer projectos sem ser da matéria... 
 

Não tem acontecido isso. Diz-me só uma coisa: eu sei que tu no início fizeste alguns 

projectos mais ou menos ligados à matéria que foi sendo trabalhada, mas depois 

houve ali uma altura em que resolveste desligar e apagaste, porquê?, por que é que tu 

sentiste essa necessidade de apagar os teus projectos?  

 
Porque, por exemplo, eu agora apagava... depois pensei se eu apagar vou voltar a fazer 

melhor, por isso decidi apagar e agora estou a tentar fazer melhor 
 

Imagina que eras tu o Professor... houve alunos que eu não consegui motivar desde o 

início do ano, é normal, acontece, mas imagina que estavas na minha pele... o que é 

que eu podia ter feito? Neste caso, eras tu o Professor, o que é que tu farias para 

fazer com que os alunos ficassem mais motivados e para que trabalhassem melhor?  

 
Aí já não sei, se calhar falaria mais sobre o que é o Scratch, explicava o que é que é o 
Scratch, por exemplo, o que é que o rapaz podia fazer, dava exemplos, depois ia à net, 

se houvesse, dizer, olha este projecto não vês que há alguns que se empenham?... 
motivava-o eu mostrava-lhe coisas para ele ver o que é o Scratch, o que podia fazer lá. 

 

Achas que existe alguma relação entre a disciplina de Matemática, a disciplina de 

Língua Portuguesa e outras disciplinas e o Scratch, ou seja, têm alguma ligação com 
as  disciplinas?  
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Tem... como estávamos a falar sobre os castelos, as pessoas então agora vamos fazer um 
projecto sobre os castelos, por exemplo, com uns bonequinhos e falávamos sobre os 

castelos, dizíamos em que anos é que foram feitos, essas coisas. Foi a única matéria.  
 

E diz-me uma coisa, o Scratch e a Matemática, há alguma relação? Que tipo de 

relação?  

 
Os projectos e o Scratch, usamos as coordenadas, a matemática no próprio Scratch... 

 
...e com a Língua Portuguesa? 

 
Com a Língua Portuguesa não gostava muito de fazer os bonecos falar... A fala tem essa 

ligação. 
 

Na Matemática não te lembras de mais nada, coisas que tenham a ver, na própria 

ferramenta, com a Matemática?  
 
Eu sei que há mais. mas agora não me estou a lembrar. 

 

Há alunos que não gostam nada de resolver problemas de Matemática e há alunos 

que gostam...  eu gostava que tu me dissesses o que é que achas que vai na cabeça dos 

alunos que gostam e dos que não gostam, o que é que eles sentem... o que é que eles 

pensam?  

 

Se calhar os alunos que não gostam dizem ah! isto é muito difícil, agora não me apetece 
fazer, por isso vou deixar que a Professora corrija e depois explica. E os que gostam, 

gostam de raciocinar, gostam de pensar, e é isso. 
 

Não podem existir outras razões para as pessoas não gostarem de resolver  

problemas? 

 
 Podem também não ser tão bons alunos na área da Matemática, podem mesmo não 

gostar de Matemática... e é só isso. 
 

E os que gostam muito, muito de Matemática? 

 

Gostam muito de matemática e gostam de resolver problemas, gostam de fazer tudo que 
é Matemática e gostam de Matemática. 

 

Imagina que tinhas um mano que vinha para a Escola... diferenças...? 

 
O 5.º ano é muito divertido, tem pessoas más e pessoas boas...  

 

... o que é que isso significa para ti, pessoas más e pessoas boas?  

 

Pessoas más são aquelas que nos querem fazer mal e também falava que neste ciclo 
também ia apanhar professoras muito boas. Ia apanhar professoras boas, como nós 

temos. Podia apanhar uma professora boa, nunca se sabe... 
 

... mas ele também estava muito interessado em saber o que é que tu trabalhavas na 

Matemática... o que é que era diferente na Matemática... 
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Na Matemática damos coisas mais engraçadas devido ao Scratch... nunca se sabia... É 
porque aqui dás mais polígonos, dá-se mais matéria sobre a Matemática, mais 

aprofundada e mais engraçada.   
 

E se ele perguntasse sobre o Scratch? O que é que eu posso aprender com o Scratch? 

O que é que isso?  

 
Podes aprender como são os gráficos cartesianos, podes aprender os graus!  

 

E depois ele dizia-te assim: “Ai mano, tu achas que eu... achas que o Scratch me pode 

ajudar a, por exemplo, a gostar mais ou só resolver melhor problemas?”  
 

Pode, pode... fazendo projectos, por exemplo, dos problemas, pode ficar mais 
empenhado nos problemas, gosto, gosto vai escrevendo e depois não é só escrever no 

Scratch, não é só responder e escrever no Scratch como escrever e responder numa 
folha. 

 

Explica lá isso, agora eu não percebi muito bem, explica lá isso por outras palavras?       
 
O que é que o Scratch vai ajudar?  

 

Sim, assim a resolver melhor, por que é que a utilização do Scratch podia ajudá-lo a 

ser capaz depois de resolver melhor os problemas?  
 

Com o Scratch podia ir ver ás galerias dos outros problemas e depois estava lá a 
resposta e saber como é que há-de responder a alguns problemas. O Scratch também 

ajuda a raciocinar mais sobre os problemas que estamos a fazer, com um projecto 
copiamos um problema do livro de Matemática e se não sabemos responder não vale a 

pena fazer. 
 

Sejam projectos... achas que tem sempre que se pensar... O que é que tu sabes fazer 

agora com o computador que antes não sabias? ... usar uma pen?  

 
Uma pen? Não sabia. Depois aprendi que se enfiava num sítio que é aqui, onde a pen se 

enfia... depois fazia-se aqui …. Foi a Professora que explicou. 

 

Correio electrónico? Mail, já usavas antes?  

 

Usava.  
 

Alguma coisa que tu gostasses de acrescentar, que eu não tenha perguntado? 
 

Não. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Entrevista (Pali)  
16 de Junho de 2008 – 13H00  
Sala 30 (sozinha) 
 

Se tu fosses o investigador, o que perguntavas? 
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P – Aprenderam alguma coisa a funcionar com o Scratch? Se aprenderam a mexer nos 
computadores, se deu para evoluir um pouco a mente... 

R – Gostei muito de trabalhar com o Scratch. Acho que foi uma coisa que me ajudou a 
aprender muitas coisas. É uma coisa muito divertida também que dá para passar o 

tempo, nos ajuda a perceber, a resolver os problemas, a crescer, porque às vezes nós 
queremos mexer em alguma coisa no Scratch e não conseguimos, eu fui aprendendo 

também consigo, com a professora e com os meus colegas, às vezes tinha colegas que 
me iam ajudando. Se aprendi a funcionar com o computador? Não... acho que não... só 

as coisas ali do Scratch... só aqueles “funcionamentos”...  porque o resto eu já sabia 
mais ou menos... 

  

O que é que tu já fazias com o computador? 

 
Já sabia mais ou menos funcionar com as pens... os mails acho que aprendi também um 

pouco, às vezes pedia ajuda aos meus pais em casa, no Excel quando a professora pediu 
para fazermos o trabalho de estatística, eu tive de pedir ajuda à minha mãe e a minha 

mãe ajudou-me... tive algumas dificuldades... às vezes é mais complicado... baralhei-me 
um bocado... mas sim... aprendi algumas coisas, como eu já tenho estado a dizer, outras 

já sabia mais ou menos. 
 

Pois... e não era preciso fazer no Excel... vocês podiam fazer à mão... mas tu quiseste... 
 

...o que eu ia dizer era que... nos blogues... publicar coisas no blogues...  ainda não 
aprendi muito bem... porque eu não criei um blogue, às vezes não tenho muito tempo 

para ir ao computador e não vou muito ao blogue da turma para ser sincera... acho que 
devia ir mais (porquê?)... gosto de visitar os projectos... às vezes gosto de ir ver as 

galerias... gosto de ler os comentários... 
Ah! Nós no primeiro ciclo... no quarto ano, na minha turma, que eu não estive com a 

mesma turma, criámos um blogue da turma, fizemos lá uns desenhos, a professora pôs 
uns jogos, eu e uma colega minha queríamos fazer um jornal da escola... mas depois não 

conseguimos fazer... entrevistávamos e isso, mas depois imprimir e ter tinta e o papel... 
foi muito complicado porque depois tínhamos de estar também nas aulas a aprender e 

nós só tínhamos o tempo das aulas, foi complicado, por isso acabámos por não fazer... 
só tínhamos nos cadernos mesmo... Pronto... e agora nos blogues eu ainda estou a 

aprender mais um bocadinho para... 
 

Não tinhas muito tempo em casa para ir ao computador... porquê? 
 

Eu às vezes não vou muito ao computador... só estou a fazer os trabalhos de casa e 
como eu também tenho compromissos, mesmo com os meus pais e isso, às vezes não 

tinha assim muito tempo... vou de vez em quando... quando ia estava sempre a mexer... 
mas agora desde que vou ao Scratch... aprendi o Scratch normalmente passo sempre 

pelo Scratch... vou ver a minha galeria... se tenho comentários... ou vou mesmo ver aqui 
qualquer coisa... 
 

E os pais o que é que acham do trabalho com o computador em geral e com o trabalho 
com o Scratch? 

 
Eles... pelo que eu percebi... eles acharam divertido, mas por acaso eles nunca mexeram, 

que eu saiba... 
Eles acham divertido, quando eu lhes mostro um projecto meu eles ficam contentes por 

causa de eu já conseguir fazer assim uma coisa mais evoluída, que acho que é uma coisa 
que todos os pais ficam contentes... sim eles apoiam. 
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Mais giro e menos giro no Scratch...? 

 
Eu gosto muito... sei lá, posso ver aqui? (computador)... 

Eu gosto muito do facto de podermos fazer os movimentos... eles poderem andar... 
voar... eu uma coisa que aprendi foi com o sprite, quando nós mexíamos o rato e ele ir 

atrás, foi que eu estava aqui na pasta dos sprites, estava à procura de um sprite... fui aqui 
aos animais (foi demonstrando) fazer já não me lembro sobre quê um projecto, e 

carreguei aqui num peixinho destes, mas só que tem isto... um script... e apareceu-me 
isto... vi aquilo e achei estranho... mas eu não fiz nada e foi aí que eu carreguei no 

click... de repente comecei a ver ele a andar para trás... então o que é que eu tentei 
fazer... eu pus o background... fiz tudo... já com este feito... depois fui várias vezes 

tentando fazer sem ver aquele... tentar fazer sozinha a ver se me lembrava como é que 
era... depois eu não percebia uma coisa... não percebia por que é que eu tinha isto aqui e 

eu não percebia por que é que ele não virava assim dum lado para o outro como fazia... 
até que eu descobri... que tinha de ir ali mexer consoante aqui... que ele vira de barriga 

para baixo (interrupção da turma... ) 
Depois acho que perguntei a alguém... porque eu depois à medida que fui fazendo o 

meu projecto que está na minha galeria, que eu depois já posso mostrar, atrás do rato 
que a professora disse que queria publicar no blogue da turma, fui experimentando... 

experimentei este, depois percebi que ele andava assim à volta, que não dava muito 
jeito, depois experimentei aqui... este era o que estava... que eu não percebia por que é 

que ele não andava e não virava... até que eu achei que ficava mais engraçado esse... 
porque se eu queria virar para ali, faz mais sentido o peixe virar mesmo (foi sempre 

mostrando) e também criei outro projecto que eu pus... já foi um bocadinho mais para a 
frente... foi um bocadinho a seguir desse... que eu pus como background... eu fui 

importar... e fui aqui, assim... escolhi este que eu achava que era muito parecido com 
Nova Iorque e depois como sprites eu quis... eu queria pôr uma boneca sentada num 

tapete voador... só que quando eu punha a boneca a mexer com o rato, o tapete não ia... 
e eu então não estava a perceber porquê... até que depois... fui aqui ao paint... e importei 

o tapete voador e importei a boneca que queria... e sentei-a aqui e ficou um sprite e 
depois quando eu vi que ele mexia atrás, fiquei toda contente... até que fiz outro 

projecto igual ao mesmo, mas só que com outro cenário com outra coisa e o tema deste 
projecto foi “eu vou no tapete do Aladin”... eu gostei... 

 

Preferes fazer projectos pessoais que nada têm a ver com a escola ou seguir 

orientações e ideias...? 
 

Eu não tenho preferência, tanto gosto de fazer assim animação como aquilo que a 
professora pede ou como a  professora estava a dizer que queria que nós inventássemos 

qualquer coisa... em relação às fracções mas imaginada... eu e a Dama combinámos não 
dizer nada à s‟tora (ideia do projecto das fracções... a caminho)... 

... e eu dei uma ideia à Dama, como a professora estava a falar de fazermos outro 
projecto que tivesse a ver com as fracções, mas em vez de ser a professora a ter dado a 
ideia da pizza, sermos nós a inventar, eu acho que misturei um bocadinho o facto de eu 

fazer um pessoal que não tem nada a ver com a escola, com o facto de ter de fazer com 
as fracções... e o que é que eu disse à Dama: nós podemos fazer a mesma coisa mas com 

roupas... elas vão às compras... quantas peças de roupa é que eu comprei... acho que 
ficava muito giro... assim também... acho... 

Por isso eu não estou a ver o que é que acho mais divertido... porque nós podemos fazer 
ou só diversão ou só a escola, mas na escola é muito giro... o facto de procurarmos umas 

bonecas... as pizzas... fazermos nós as pizzas... 
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Vocês seguem sempre tudo à risca ou depois inventam a partir das ideias que são 

dadas? 

 
Inventamos... que eu e a Dama já inventámos muita coisa. Depois sermos nós a 

desenhar as pizzas e pôr as trincas nas pizzas... eu acho muito giro... só fazer a escola é 
muito divertido e só fazer sem ser em relação à escola também é muito divertido, se 

juntarmos as duas coisas então é a explosão de alegria, por isso não estou a ver o que é 
mais divertido. 

 
O que é mais fácil e mais difícil? 

 
Mais fácil? Eu sei explicar o que é que foi para mim mais difícil... 

Eu no princípio com o x e com o y... a professora distribuía-nos as fichas e eu acertava 
grande parte das coisas... houve muitos que eu errei... e eu não percebi... no Scratch... a 

professora às vezes dizia para utilizarmos o x e o y, mas eu não percebia... até que eu 
agora até utilizo mesmo o x e o y  (como?)... Por exemplo se eu quiser depois que a 

boneca vá deslizar tantos segundos como eu e a Dama fizemos no do caracol para um 
sítio... meto a boneca no sítio, ou vejo aqui... está ali a dizer... aqui... aqui está o rato... 

(... que nome é que isso tem?) as coordenadas... ou então se eu quiser que a boneca vá 
mesmo para aqui para este sítio... vejo aqui em cima se a boneca está assim (sempre 

mostrando)... posso escolher um destes coisinhos que ela assim vai andar à volta ou 
então vou aqui à direcção, é 90, ela está direitinha, vou pôr a direcção... 51 graus e vejo 

aqui em que posição de x e y das coordenadas em que ela está (e depois...) eu quero que 
ela vá para -104 (foi explicando, fazendo e demonstrando...) agora se eu fizer duplo 

clique ela vai mesmo para o sítio. 
 

Então estavas a dizer que ao princípio achaste difícil utilizar o x e o y... e quando foi 

que de repente passou a ser um bocadinho mais simples? 

 
Porque eu comecei a trabalhar com a Dama no Scratch, porque ela é uma craque  no 

Scratch e ela trabalhava muito bem no Scratch, trabalhava e ainda trabalha e acho que 
ao vê-la a fazer também uns projectos muito giros e ao ver a professora e outros 

colegas, acho que fui aprendendo... e agora já utilizo mais o x e o y, acho giro. 
 

Sozinha ou em grupo? 
 

Uma das vantagens de trabalhar em grupo com alguém é que se eu tiver uma dúvida 
tenho alguém que me pode ajudar a tentar esclarecê-la e que é muito mais divertido... se 

eu estiver sozinha em casa... se eu quiser partilhar à minha colega que já consegui fazer 
aquilo não posso, ela não está ao pé de mim e essa é uma das más partes de trabalhar 

sozinho... e sozinho também é bom porque posso fazer aquilo que eu estou a imaginar, 
não tenho... por exemplo, eu com a minha parceira, ela não concorda com aquilo que eu 

quero fazer no projecto e então temos de chegar a uma conclusão as duas juntas e às 
vezes trabalhar sozinho também me ajuda nisso, porque dá para fazer mais à vontade, 
mais livre. 

 

O que preferes? 

 
Trabalhar sozinha... 

 

Se tivesses que mudar alguma coisa... 
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Não...  Porque acho que o Scratch é uma coisa que me diverte... porque eu em casa vou 
às vezes quando não tenho net ou isso... 

 

Computadores e internet... 

 
Dificultou a  internet... Porque houve muitas vezes falta de net... 

 

Tempo... 

 
Foi suficiente... o único problema que nos roubou tempo foi a internet... 

 

Apoio... 

 
Correu bem porque a professora esteve sempre disposta a ajudar... 

 

Se tu fosses o professor... como farias? 

 
Pedia atenção... pedia a um aluno para colocar a dúvida porque pode ser que haja mais 

alunos que tenham a mesma dúvida e acho que isso ajuda do que estar a ir de um a um... 
depois têm a mesma dúvida e estar a explicar o melhor que pudesse... não é que eu me 

importe se o aluno não perceber... sim... acho que... devia ser assim que fosse feito, 
mesmo que não tenham o problema agora podem vir a ter ou podem ter tido e acho que 

isso também ajuda... 
 

E resolvias as dúvidas todas dos teus alunos? 
 

Eu tentava, professora... 
 

Todas, todas? 
 

Eu tentava. O que não conseguia sozinha pedia ajuda a outros professores, como a 
professora tem o Fred... também tentava pedir ajuda... 

 

E não deixavas os alunos bater um bocadinho com a cabeça nos desafios...? Davas as 

respostas às dúvidas... 
 

Não... isso também não pode ser, se não eles assim não aprendem muito... 
 

Então como é que fazias? 
 

Dava uma pista... e eles tinham que desenvolver assim... o que é que achavam sobre o 
projecto... sobre... 

 

Problemas... 

 

Eu nunca gostei assim muito de resolver os problemas. 
Quando a professora passava assim um problema... eu pensava: mais problemas! Eram 

muito difíceis de resolver às vezes. 
Mas, agora que a professora nos mostrou o Scratch e começou a dar-nos matéria mais 

evoluída e isso eu acho que comecei a desenvolver-me melhor com os problemas e 
agora já gosto mais de resolver problemas. 

 

Não gostavas porquê? 
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Porque as coisas começaram a tornar-se cada vez mais complicadas no quarto ano e 

isso... e então eu... é complicado... não me apetecia muito fazer... era... preguiça... mas 
acho que evoluí nisso e agora já gosto muito mais de resolver problemas. 

 

Qual é a diferença? 

 
Acho que tenho mais facilidade em resolver um problema e também acho que já não 

recebo tão mal um problema... não... agora já recebo bem um problema... e porque... 
sim... eu... comecei a receber bem porque já sentia mais facilidade em resolvê-lo, 

porque a professora também nos ajudou muito... 
 

Receber bem é o quê? 
 

Já não dizer: bolas, um problema... outra vez... mais outro! 
 

Dificuldade em responder à frente dos outros...? 
 

Agora já não... a partir do quinto, este ano, ainda tive um bocadinho de vergonha só que 
eu antes disso, já tinha... nem é tanta vergonha, é ter medo que gozem comigo por causa 

de eu responder mal, não é que acontecesse muitas vezes, era só de vez em quando... 
quando eu não tinha a certeza da minha própria resposta, mais isso, mas eu... agora já 

nem tanto, porque há coisas que eu posso não saber fazer tão bem como os meus 
colegas e há coisas que eu posso saber fazer melhor do que eles, isso já não me afecta... 

não é que me afectasse assim tanto no passado mas às vezes sim um bocadinho 
também... 

 

Relação entre Scratch e Matemática, Língua Portuguesa, outras disciplinas... 

 
Sim, porque o Scratch... por exemplo, uma criança... que ainda não aprendeu muito bem 

Matemática que queira trabalhar com o Scratch porque acha emocionante, não lhe serve 
de muito porque tem o x e o y, tem muitas coisas que nós precisamos de saber fazer... 

contas de vezes, contas de dividir... e acho que sim que o Scratch nos pode ajudar... 
houve coisas para as Ciências da Natureza que nós tivemos de fazer projectos, eu era 

para fazer uma história, mas acabei por não fazer... estamos a fazer sobre os castelos, da 
ópera dos castelos... estamos a fazer em Área de Projecto... eu ainda estou a fazer o 

meu... não ficou muito bem... o Fred até nos deu umas dicas e a professora também. 
Com o Português... sim, também, um projecto Scratch com verbos ia ser fantástico... 

 
Imagina que tens um irmão... 

 
Uma amiga minha já me perguntou isso... se o quinto era difícil... 

E eu respondi que há muitas coisas que eu aprendi novas, que nem sempre é muito 
difícil... há coisas que são mais difíceis... eu disse mesmo que não queria ser convencida 
só que houve coisas que eu aqui já sabia... porque eu andei dois anos num colégio onde 

davam um avanço da matéria e então houve coisas que eu já sabia e outras que às vezes 
sabia que sabia e depois não me lembrava, só quando a professora dizia é que eu... ah! 

pois é... Que há coisas um bocadinho mais difíceis, outras mais fáceis... e é isso... outras 
que levam mais tempo a perceber, a conseguir trabalhar bem... 

 

E se ela perguntasse se o Scratch ajudou? 
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Desse ponto de vista não sei porque a mim ajudou-me, eu acho que a mim como pessoa 
ajudou-me nos problemas... mas não sei... porque depende da pessoa se gosta mais de 

resolver problemas, se tem mais dificuldades ou menos... depende de cada pessoa. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Entrevista (Zang)  
09 de Junho de 2008 – 08H15   
Sala TIC (29 minutos) (registo vídeo) 

 

 

Sabes qual é a razão da entrevista? 
 

É para explicar na Universidade o trabalho que nós fomos desenvolvendo com o 
Scratch... 

 

Se fosses tu o investigador e eu o aluno, qual seria a primeira pergunta que me 

farias?... sobre o tema desta conversa: Scratch, Matemática, problemas... 
Ele foi fazendo as perguntas –  pedi que fizesse mais – e respondendo de seguida a cada 

uma que fazia...  
 

Gostas do Scratch? 
 

Sim. 
 

O Scratch ajudou-te no teu trabalho educativo a ensinar-te? 
 

Sim, ajudou ... e matérias... Há umas matérias que é mais difícil trabalhar com ele e 
outras mais fáceis (quais as mais difíceis e as mais fáceis?) não consigo explicar. 

 
Há uma pergunta mas sei que depois acho não sei dar a resposta......  se pudesse 

melhorar alguma coisa no Scratch o que é que melhoravas? (na ferramenta? Sim, na 

ferramenta) E eu responderia aceder ao site sem ter net... (estávamos sem net) 

 

Mais giro e menos giro? 

 
Na ferramenta ou nesta parte? 

  

No geral desde a ferramenta ao resto... utilização... 

 
É bastar ver uma tecla para fazer uma coisa andar. 

É ter bonecos já feitos. 
É ter em português. 

Ser educativo e também poder ser para crianças e não uma coisa só para os adultos 
poderem usar muito complexo. 

As pessoas poderem fazer comentários e valorizarem o trabalho das pessoas. 
 

A parte de partilhar achas que é giro, poder pôr na galeria e ter comentários? 
 

Sim e ter pessoas a ajudar-nos como o Fred e a s‟tora. 
 

E o que é menos giro, assim que não tem tanta graça no Scratch? 
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Fazer o trabalho... ter de pensar como fazer... 
Mas também já ter (tudo) feito e contar o que se fez... entre pessoas que estavam no 

Scratch... 
 

Achas? Por um lado estavas a dizer que uma parte menos gira é nós termos de 

pensar, mas achas que se já estivesse tudo pensado... 

 
... não... pensar é mais fácil do que fazer... mas depois quem está a fazer tem de procurar 

as coisas... 
 

Pois... mas procurar que coisas? 
 

Por exemplo, quando eu tinha dúvida na última aula em Estudo Acompanhado a parte 
“desapareça” e “apareça”... acho que foi aqui... eu sabia que aquilo dava... mas não 

sabia... estava-me a irritar porque eu não sabia onde é que estava. É isso a parte menos 
gira... 

 

... é quando a gente não encontra... 

 
... mas é engraçado ao mesmo tempo... 

 

Porquê? Por que é que por um lado é irritante e por outro é engraçado? 

 
Se calhar se estivesse aqui a dizer é esta tecla, é esta tecla... não metia tanta graça, nem 

era divertido... via-se aqui e clicava-se... o trabalho não tinha... não era valorizado se 
calhar não tinha tantos comentários porque o trabalho já estava quase feito já estavam 

ali as teclas e tudo... 
 

Mais difícil e mais fácil? 
 

Difícil na escola... aceder aos computadores e à net. 
Em casa... em casa... em casa... (não respondeu) 

 

E na ferramenta? Difícil na ferramenta... na utilização... 

 
Ainda não sei mexer bem em algumas coisas, por exemplo (usa o PC) aqui nunca soube 

para que é que isto serviu.. nunca soube... e há bocado acabei de descobrir.... 
 

Esse cadeado?... tentámos perceber... coloquei hipótese e sugeri que experimentasse 
depois... mas disse que não sabia ao certo... e qual foi a outra coisa que descobriste? 

 
(mostrou) Eu sabia que isto era para fazer delete (tesoura) mas não sabia que se 

arrastava assim e se copiava... há bocado... foi a Bug quando eu fui lá ajudá-la e ela 
explicou-me... 
 

Trabalhar sozinho ou em grupo? Coisas boas e menos boas destas duas formas de 

trabalhar? 

 
Em sozinho é... nós temos de pensar mais e sermos só nós a fazer o trabalho... se 

tivermos alguma dúvida temos de pensar por nós próprios, mas em acompanhado 
também há outro problema que é que cada um pode ter as suas ideias e quererem fazer 

todos diferentes... por exemplo, eu queria pôr um gato a falar e outro queria pôr um 
macaco a dançar.. por exemplo... diferentes, mas ao mesmo tempo é mais fácil porque 
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são mais a pensar... mas depois aí cada um tem uma ideia... é mais difícil. Assim 
sozinho é mais fácil porque nós é que temos a ideia, mas podemos ter mais dificuldades. 

 

Mais alguma coisa? 

 
Se a s‟tora me quiser fazer outra pergunta... 

 

É melhor no Scratch planear primeiro e ter assim uma ideia do que se vai fazer ou ir 

experimentando as coisas à medida que se vai fazendo? 
 

Eu planeio... no computador! (risos) 
 

Planeias directamente no computador à medida que vais fazendo? 
 

Sim. (risos) 
 

E nunca te acontece, por exemplo, fazeres um plano antes todo muito organizado e só 

depois é que vais para o computador já com a ideia toda organizada? Nunca te 

acontece? 
 

Não. Por causa que eu no papel não tenho ideia, só no computador. Eu no meu projecto 
a ideia que tive era... estava no meu terraço lá em cima a jogar à bola e depois começou 

a vir-me uma ideia no computador... não tinha nenhum papel, não pude fazer nada. 
Tinha de ir a correr para o computador, mas estava já ocupado e tive de ficar à espera e 

depois... 
 

Quem é que estava no computador? 
 

Estava a minha mãe... e depois eu esqueci-me do projecto. É como quando eu tive de 
fazer um trabalho de casa que era... acho que era poesia... eu lembrava-me dele, mas só 

que depois esquecia-me, porque não tinha nada para apontar e... apontar no 
computador... 

 

Querias era ter o computador perto... 

 
Eu queria ter as duas coisas, mas só que só podia ter o computador, mas o computador 

estava ocupado... 
 

Então diz-me lá, preferes ir experimentando no computador, ir construindo um 

projecto directo no computador, é isso? Em momento algum tomas notas ou apontas 

coisas para depois mais tarde... não é muito hábito teu? 
 

Nos polígonos regulares apontei as medidas... 
 

Mas por norma... não tens diário de campo nem tens isso tudo escrito... 

 
É como a s‟tora... guarda tudo aqui (apontou para a cabeça) 

 

Fica tudo guardado na cabeça... 

 
A s‟tora para mim é uma máquina porque decora as passwords dos computadores, 

corrige fichas, faz fichas, atura os alunos... 
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Pois... mas isso é a função de um professor, não é?... Tu sabes que... olha se um dia... 
 

Não é função da professora (olhos dirigem-se para o PC) ensinar... nem todos os 
professores ensinam aos alunos novos sites educativos... 

... nem pessoas desconhecidas como o Fred ajudam outras pessoas... 
 

Se tivesses de mudar alguma coisa que tu aches que ao longo do ano dificultou o 

trabalho com o Scratch... o que é que tu mudavas? 

 
O acesso à internet... 

O acesso aos computadores... 
Mais... só poder pôr os projectos enquanto temos net... também um problema da net... 

Não haver mais ferramentas destas... que às vezes é preciso (apontou para os comandos 
de programação)... já pensei em algumas mas não sei fazê-las... 

 

Mas por exemplo, diz lá, isso é engraçado, coisas que já te ocorreram... precisavas de 

instruções que não tens... 
 

Por exemplo... estar o boneco a andar... mas isso é já mais avançado... que é estar uma 
pedra ele a andar e depois cair... ter uma ferramenta mesmo para isso: anda e escorrega. 

 

Mas se calhar consegues fazer, tens é de aprender a ligar umas instruções às outras... 

eu sei que há possibilidade de fazer isso que é, por exemplo, quando toca num 

determinado objecto, acontece não sei o quê... Ele vai a andar, não é?, quando toca... 
Ele ri-se e responde.) 
 

Mas eu acho mais graça ter a ferramenta... 
 

Tu querias era uma ferramenta para fazer essas coisas todas! 
 

Não! Era anda e escorrega... 
 

Diz outras coisas que tenham dificultado o trabalho... 
 

Ter pouco tempo para trabalhar na escola. Só temos se calhar o Scratch time... mas se 
calhar começou a acontecer no 2.º período... 

Aqui nas aulas nós somos muitos, temos também o Miguel, o Miguel é autista e sempre 
faz barulho, mas não é daí um problema. 

A s‟tora (riu) não pode dar atenção a todos, é só uma... máquina. 

 

Mas às vezes quando vocês estão em grupo, pode ter vantagem... 
 

Mas também há mais barulho... cada um tem a sua ideia... só isso... 
 

Se tu fosses o professor nas aulas e nas actividades com o Scratch, como é que tinhas 

feito ao longo do ano para motivar e ajudar os teus alunos no trabalho? 
 

Primeiro, concerteza que não tinha a ideia do Scratch porque não conhecia antes... 
 

Mas vamos partir do princípio que conhecias e que querias... pronto... já vinhas com 

essa ideia do Scratch... como é que tu... 
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Tentava arranjar outra pessoa porque se calhar sozinho eu se calhar não conseguia... 
mas a s‟tora está a conseguir, um pouco com a ajuda do Fred, claro. Arranjava outra 

pessoa para vir aqui à escola estar connosco que conhecesse também o Scratch , ou 
então se conhecesse muito bem tentava sempre ensinar mas... em todas as salas em que 

tivéssemos aulas pelo menos tinham um computador, se estivéssemos a dar não 
tínhamos de fazer no quadro ou no papel. Pelo menos um computador. Há salas que têm 

mais, claro. É que há aí salas que têm computador e não se utiliza e outras em que se 
precisa e não se tem. Também... dizia aos meninos para se incentivarem... mostrava as 

ferramentas como o lego que a s‟tora... que dava também para fazer  trabalhos, mas só 
que depois eu nunca soube como é que aquilo trabalhava, acho que a s‟tora nunca disse. 

 

Não... não disse... eram aqueles bonecos? Mas isso eram bonecos, eram sprites, não 

era nada de especial... eram sprites. E achas que resolvias os problemas que fossem 

surgindo, todos... aos alunos? 

 
Não. Deixava também os meninos pensar, não é? Aqueles difíceis, difíceis ajudaria, 

claro, ou então mandava... por exemplo unir-se aqui na escola ou em casa como 
puderem, ou então cada um leva uma parte... e resolvem o problema... 

... Ou então mesmo se sentirem a dúvida eu (riu), ou a s‟tora,  passava no quadro o 
problema a ver com o Scratch e dizia formem agora grupos em casa ou aqui na escola e 

tentem resolver este problema do Scratch. 
 

Ok. Colocavas desafios tu próprio ou já chegavam os desafios que o Scratch tinha? 
 

Também fazia desafios eu próprio... 
... mesmo para os irritar (risos). 

 

Ah maroto! E, diz-me lá, ensinaste algum adulto a trabalhar com o Scratch? 

 
Já... Acho eu!... que a minha ajuda foi interessante... 

 

A quem? 

 
Foi duas vezes aqui na escola com professores de outras escolas de agrupamentos 

diferentes. 
 

E o que é que tu fizeste assim resumidamente? 
 

(risos) Ia para dizer uma coisa mas agora deixe estar... (estás à vontade)... que era... 
andava sempre de um lado para o outro... 

 

Quem? Tu? Ah, pois... porque tu ficaste com mais do que um... 

 
(risos) Mais ou menos como os ciganos andam sempre de um lado para o outro, são 
nómadas, parecia um nómada. 

Ensinava, também mostrava o que era o Scratch... ia a um e explicava como é que se 
fazia o download e isso... depois fazia... agora tentem fazer um quadrado... se eles são 

professores de matemática têm obrigação de saber os coisos... mas só que eles não 
sabiam uma coisa que era baixar a caneta, eles começavam ali a fazer as coisas (foi para 

o PC exemplificar) e aquilo andava assim (fez o sprite mover-se no écran)... mas não 
desenhava... faltava a caneta... 

 

Mais alguma coisa? 
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Especial... especial... em casa, à minha mãe... ela interessava-se mais por sons e 

imagens... 

 

Relação entre Scratch... Matemática... Língua Portuguesa... outras disciplinas... 

Achas que há alguma ligação? 

 
Nós temos oito disciplinas... música, não temos muito contacto... Educação Física 

também não... 

 

(Refiz a questão) ... eu não estou a dizer as coisas que se fizeram com as outras 

disciplinas... é se te parece que o Scratch como ferramenta, como programa, tem 

alguma ligação ou está relacionado com Matemática, Língua Portuguesa... outras... 
 

Tem. Mas não é por ele é por as teclas (foi para o PC)... aquele projecto que eu fiz de 
História... ele não estava relacionado, eu é que tive de fazer porque havia as teclas... 

(quando fala em teclas ou ferramentas quer referir-se aos comandos de programação) 
 

O que estás a dizer é que nós podemos utilizar o Scratch para... 
 

... fazer coisas parecidas com as matérias. 
 

 E com a Matemática? 
 

A s‟tora fez uma descoberta que é “pense”... por isso de certa forma até tem aqui uma 
coisa de números de matemática  (mostrou no PC os comandos do tema números... 

aquele que faz adições...) 
 

(Pedi que mostrasse os comandos de movimento e que tentasse estabelecer relação 
entre comandos e Matemática...) 

 
Eu nunca usei estas (x e y), usei mais o deslize... 

 

E com Língua Portuguesa? 

 
Temos de ser nós a formar o nosso próprio projecto, mas também tem uma coisa que é 

para nós escrevermos... 
 

E uma coisa que eu gostava de mudar no Scratch era... ser este mesmo só que mais 
evoluído... como as pessoas na América o fizeram... estava sempre a evoluir mas só que 

agora de uma maneira diferente... evoluirem mais... não consigo explicar porquê... era 
uma coisa diferente... o Scratch começava a ser diferente... que era por exemplo... nós 

estarmos a falar... sound, aqui (mostrou) e ele fazer o que nós estávamos a falar, por 
exemplo, mova dez passos e ele movia sem dar as intruções com as teclas... 
... assim também podia... mas era mais giro... 

Mas é difícil, muito, fazer eu... 

 

Quem sabe? (Animei-o... um dia até podia ser ele a descobrir...) 
 

Mas para fazer isso... se uma pessoa mandasse fazer uma coisa, ele tinha que ter quase 
todas as palavras envolvidas e seria um programa muito complexo, mas ao mesmo 

tempo seria muito divertido... 
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(Mudei para a questão dos problemas...) 
 

No Scratch ou em geral? 
 

De uma maneira geral... Matemática... Scratch... 
 

Uns se calhar não gostam porque se calhar não gostam de matemática... não há mal 
ninguém é obrigado a gostar de uma coisa, por exemplo, eu não gosto de matérias, mas 

tenho de viver com elas... a minha mãe às vezes até fica chateada por eu ser... por ela... 
boa a matemática e tão má às outras disciplinas, por exemplo. Mas cada um tem o seu 

interesse... não gostam de fazer coisas, se calhar gostam... 
 

Uma pessoa que não goste de resolver problemas... o que é que ela sente? 
 

Por exemplo, pensa assim: eh pá, agora vamos fazer problemas e eu não percebo muito 
disto, tenho medo que gozem comigo, por isso não vou responder... como não sei... isso 

depois consegue provocar às pessoas... não é bem medo é não gostar das coisas... ter 
muito medo não é por não gostarem... “eu não percebo muito bem isto” (fez voz aflita 

imitando o outro) “tenho medo que gozem comigo não vou responder, tenho medo dos 
problemas...” mas se calhar de outra coisa se nós perguntarmos eles já conseguem mais, 

porque se calhar já percebem mais e não têm tanto medo de falhar. Por exemplo, eles 
nas aulas, não é não sentirem à vontade é que os professores não acompanharam desde 

sempre enquanto se a s‟tora perguntar a uns aqui... se perguntar uma coisa eles podem 
não responder porque têm medo, mas lá fora se nós perguntarmos eles se calhar 

respondem mesmo se nós gozamos eles respondem... sentem-se mais à vontade mas... 
não é... por as pessoas que estão aqui... é coiso... eu se a s‟tora perguntar uma coisa se 

calhar não respondo mas se me perguntarem lá fora se calhar respondo. 
 

E diz-me uma coisa, tu gostas de resolver problemas? De Matemática? 
 

Depende dos problemas, mas sim. 
Os mais fáceis são aqueles que eu menos gosto. 

Eu queria... eu já vi um problema na net que já o tentei resolver, demorei quase um dia, 
mas consegui... era uma página cheia de problemas para 5.ºs anos mas mesmo mesmo 

muito complicado... se me lembro daquilo que vi... acho que era uma pessoa que tinha 
cinco ovos e depois deu três a um amigo e ficavam dois e depois acho que estava lá 

mais qualquer coisa acho que era dividir ou vezes e tinha de dar o mesmo resultado... e 
também estava lá aquele que eu fiz à professora. 

 

Imagina que um aluno de 4.º ano vem para a escola e te pergunta... diferenças entre 

4.º e 5.º anos... 
 

Tens de estudar mais porque é mais matéria, mas ao mesmo tempo se calhar é mais 
divertido, ou não, nós no 4.º ano somos mais crianças no 1.º e isso e as s‟toras não nos 
estão sempre a chatear com a matéria...Não é não nos preocupar é elas sabem que nós 

ainda somos crianças e temos de aproveitar o nosso tempo porque depois quando 
formos crescidos não é em crescidos que nós vamos para parques brincar nem nada, que 

aproveitam... em crescidos também devíamos aproveitar, mas não tanto como agora... 
 

(Fui “picando”... recentrando...) 
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Há mais matéria tens de estudar mais, mas ao mesmo tempo estudar mais não simboliza 
não te divertires mas... só brincar e depois só estudar... Há matérias que são mais 

divertidas, outras menos, normal, mas também se pode... 
 

E se o aluno do 4.º perguntar o que é que aprenderam com o Scratch? 
 

Aprendemos problemas, expressões numéricas... 
 

Com o Scratch? 
 

O Scratch também nos ajudou a perceber melhor os coisos do computador... 
 

Por exemplo? 
 

... eu não sabia que havia sites educativos como o mit.edu e quando fui ao Scratch 
passei logo a saber... porque havia mais... até quando veio aqui as professoras... eles 

diziam assim: o que é que quer dizer mit.edu? É um site educativo. E depois eu 
perguntei assim: mas só há este? E eles disseram que não. 

 
O Scratch foi educativo. É educativo o Scratch... é educativo o Scratch... Ajuda-nos a 

perceber umas coisas. Se nós tivermos dado uma matéria... mas só que se não fizermos 
não percebemos bem, mas se fizermos diariamente e escrevermos essa matéria 

percebemos melhor, mas também o computador não ajudou assim tanto... temos de ser 
nós a passar, o trabalho das aulas também é importante... o TPC... 

 

Mais alguma coisa? 

 
Espero que o Scratch nunca acabe porque há sites que começam, têm muita gente e 

depois acabam... depois... é pena... 
 

Não querias que acabasse, era isso? 
 

Não. 
Queria é que ia evoluindo. Agora não, mas pr‟aí se calhar daqui a cinco anos ou assim 

vai haver aquele comando de voz que eu estava a dizer, ou mais tempo, mas as pessoas 
também de cada vez que forem mais velhos têm mais coisas para fazer, vão-se 

esquecendo de mais coisas... depois começa-se a ter menos tempo... as pessoas têm de 
trabalhar e distraem-se se calhar e vão-se esquecendo menos (mais) do Scratch, porque 

têm mais coisas para fazer, é pena... por exemplo... a professora nunca mais voltou a 
escrever os seus poemas nem a trabalhar no Scratch porque não tem tempo... 

 
-------------------------------------- 

 
Posteriormente foram colocadas mais algumas questões: 
 

Coisas que aprendeste a fazer com o computador neste ano... 
 

Mexer melhor no blogue, meter coisas, copiar código. 
Scratch – tudo. 

Aprendi a guardar coisas para anexar e enviar por mail. 
Aprendi gmail. 

Sitemeter. 
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Preferes fazer os teus projectos pessoais que não têm nada a ver com a escola, ou 

projectos a partir de sugestões que te são feitas? 
 
Gosto dos dois, mas prefiro os meus, sem sugestões. 

 

O Scratch ajudou a gostar mais de resolver problemas? 

 
Se alguém no mundo, por exemplo o Fred, fizesse um projecto com problemas para 

resolver (por exemplo, cálculo da área e do perímetro), esse aluno se estivesse em casa a 
resolvê-los, estaria menos envergonhado e se calhar raciocinava melhor por estar 

sozinho. 
 

(Provoquei) ... então o Scratch não seria a razão... até podiam enviar problemas por 

mail ou resolver outros que houvesse na internet... 

 
Mas com o Scratch tinha mais animação... 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Entrevista (Sereia)  
13 de Junho de 2008 – 14H30  
Sala 30 (com a turma 6ºB) 
 

 

Se tu fosses o investigador, o que perguntavas? 

 
P – Primeiro perguntava como é que... se evoluiu nalguma coisa, se resolveu o 

problema... depois começava por perguntar se calhar se eles gostaram de trabalhar, o 
que é que aprenderam... 

R – Eu gostei muito de trabalhar com o Scratch... o que eu mais aprendi foi a tentar 
resolver problemas... ...eu acho que evoluí... 

  

Por que é que tu dizes que aprendeste com o Scratch a resolver problemas? O que é 

que uma coisa tem a ver com a outra? 
 

Quando surgiam alguns problemas e eu pensava e tentava resolver e depois quando ia a 
ver, ou os problemas eram parecidos ou qualquer coisa e eu lembrava-me e depois já 

sabia resolver...  
 

Mais alguma pergunta? 
 

P – Se descobriu alguma coisa por ele... 
R – Eu sozinha... nos projectos algumas coisas... instruções também... ia abrindo, depois 

ia vendo, experimentando... e a pouco e pouco fui descobrindo várias coisas... No 
blogue não descobri tantas coisas... no mail o pai começou por me ensinar mais ou 

menos e agora também já não preciso de ajuda... 
 

O que fazes agora que não fazias antes? 

 

Logo no princípio foi o mail... o pai criou um para mim... eu tinha um da netvisão mas 
nunca ia lá... depois o pai criou no gmail e eu agora já vou, depois os blogues que eu 

não sabia que existiam, também já tenho um... e o Scratch também... pen também só 
usei este ano... (anexar ficheiros?) também foi nas aulas... no Scratch time... 
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Mais giro e menos giro no Scratch? 

 
Mais giro eu acho que é... eu quando da primeira vez fui ao Scratch, não sabia que o 

boneco podia andar, ou mudar de cor, ou qualquer coisa, depois quando fui 
descobrindo, achei muita graça. O que eu acho mais interessante é pôr o boneco a fazer 

alguma coisa, é dar instruções... menos interessante não acho nada... 
 

Mais difícil e mais fácil... 
 

Ao princípio... queria pôr o boneco a falar e não sabia... depois vendo os projectos dos 
outros fui aprendendo... mais difícil que eu achasse fazer... à medida que ia avançando 

foi aprendendo mais coisas... 

 

Mais divertido fazer projectos pessoais que nada têm a ver com a escola ou seguir 

orientações e ideias... 

 
Os meus projectos eu tenho quase todos é com as minhas ideias, mas por vezes também 

ouço as ideias das aulas ou dos colegas, depois meto um bocadinho das minhas ideias... 
nunca é projectos só das ideias dos outros... eu já pensei um e já tenho feito só que ainda 

não publiquei porque não tenho internet... (e que temas?)... tem uma expressão 
numérica e depois em baixo diz como é que se faz... mas o que eu queria fazer era pôr a 

falar... só que depois não consegui e então depois no Scratch time a G. ensinou-me e 
vou acrescentar mais isso... dos outros... quando começaram a fazer os projectros dos 

sólidos... na galeria da Bifi também temos lá um dos sólidos... 
 

O que preferes? 
 

Eu fiz com as minhas ideias... mas se for por exemplo assim uma matéria e a professora 
der assim uma ideia muito gira também gosto. 

 

Trabalhar sozinho... em grupo... coisas boas... menos boas... o que preferes... 

 
Em casa trabalhei quase sempre sozinha... da primeira vez eu pedi ajuda ao pai para 

instalar o Scratch e mostrei-lhe o site do Scratch, fomos os dois à procura mas fui eu 
que descobri, depois em casa já não pedi mais ajuda ao pai... na escola trabalhei em 

grupo com a Aiba... 
Por vezes prefiro trabalhar sozinha, porque parece que na escola não fazemos o projecto 

só nós... estamos em grupo... mas as ideias também são das duas... também gosto, mas 
prefiro fazer em casa... está mais sossego, vêm-me mais as ideias... 

 

Planear ou ir experimentando? Como preferes? Com fazes habitualmente? 

 
Houve alguns projectos que eu não publiquei que fui logo pensando num papel, as 
ideias, e depois fiz no computador, mas há outros que.. aí vinham-me logo as ideias e eu 

ia logo para o computador e nem ia ao papel...  
Prefiro ir logo para o computador... Agora já não tenho tomado muitas notas no diário 

de campo... 

 

Porquê essa diferença? 
 

Não sei se é por causa do tempo, agora também tenho blogue... 
 



 41 

Se tivesses de mudar alguma coisa que dificultou o trabalho... 
 

Quando vamos para a sala de informática haver internet... não haver alguns 
contratempos para não ir ao Scratch time... Ter mais tempo para estar em casa... ter 

internet em casa que agora não tenho desde o terceiro período... mas o pai diz que se 
correr tudo bem... me vai comprar um computador portátil... 

 

E por que razão ele confia para fazer essa opção? 

 
Dantes quando não estava no quinto ano eu só ia ao computador escrever qualquer 

coisa... ou jogar jogos... mas agora descobri o Scratch e isso e o pai disse que agora eu 
não vou só ao computador para jogar os jogos, também vou trabalhar e então disse que 

eu podia ter... 
 

Em relação ao apoio do professor... foi suficiente? 
 

Não mudava nada... 
Algumas vezes quando tínhamos alguma dúvida e a professora não conseguia estar ao 

pé de nós, depois tentávamos estar ali a resolver e depois já conseguíamos... mas 
quando nós tínhamos uma dúvida muito urgente a professora ia sempre lá... 

 

Se fosses tu a professora... 

 
Primeiro, começava por mostrar o Scratch... o que dava para fazer... ver se eles ficavam 

entusiasmados... se não estivessem tentar entusiasmá-los... (como?)... dar mais atenção, 
não sei, se fosse esse o caso, dar atenção... ajudá-los mais... mostrando mais coisas que 

o Scratch podia fazer... a ver se isso motivava os alunos... (Como ajudavas?) 
Dava ajuda nas aulas... tentava ajudá-los de forma que eles percebessem... de maneiras 

mais fáceis... ir mostrando também o site do Scratch... outros projectos... (fazias 

propostas ou só projectos livres?) também dava propostas ou ideias que eles 

gostassem... (porquê?) porque se calhar também eles iam gostar... se não gostassem 
tanto de ser eles a pensar e gostassem mais de ouvir ideias e depois fazer... (e ias 

sempre esclarecer as dúvidas todas?) sim... (deixavas dar erros?)... ia ver os projectos 
e depois ia dizer para eles corrigirem... 

 

Relação entre o Scratch... Matemática, Língua Portuguesa... outras disciplinas... 

 
Sim, porque eu acho que podemos aplicar o Scratch em qualquer coisa... fazer um 

projecto de Língua Portuguesa, ou de Matemática, ou até mesmo de Música... acho que 
o Scratch é uma ferramenta que dá para quase tudo... 

 

Maior relação com alguma em especial? 

 
Eu acho que é a Matemática... porque parece que surgem mais problemas com os 
números... não sei... 

 

Problemas... 

 
(Não gosta porquê?) Se calhar porque não tem paciência para estar ali a ler outra vez, a 

tentar fazer várias contas para ver se consegue... associar o resultado da conta ou do 
resto do problema ao problema... não sei... se calhar essas pesssoas também não gostam 

nada de fazer os problemas... têm dificuldade... ou não se sentem bem a fazer um 
problema... não gostam de estar ali a pensar... 
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(E as que gostam?)  
Eu gosto de fazer problemas. Mas ao princípio do ano não gostava assim lá muito... 

porque achava dificuldade nos problemas... ou eu conseguia resolver... percebia o 
problema... mas depois não conseguia pô-lo em conta... Mas agora já consigo melhor 

resolver problemas... já... vêm-me logo as contas à cabeça dos problemas... mas há 
outros que não... que ainda tenho que estar ali a pensar e a tentar resolver... 

 

Achas que há evolução? 

 
Há... da primeira vez que vim para o quinto ano e a professora fez-nos aquele 

questionário... eu respondi que não gostava assim lá muito de problemas... mas agora já 
respondi que gostava mais de problemas... 

 

E isso pode ter relação com o trabalho que se fez este ano, ou achas que és tu própria 

que vais crescendo e portanto, também vais ganhando mais confiança... e resolvendo 

melhor...? 

 
Eu acho que foi as duas coisas... eu também cresci muito em vir para o quinto ano... mas 

também acho que o Scratch e os problemas que eu ia resolvendo, as contas que eu ia 
fazendo, acho que também me ajudou a puxar mais pela cabeça depois para os meus 

problemas já não sentir assim tanta dificuldade. 
 

Imagina que o teu mano estava no quarto ano... e perguntava... diferenças 
 

Eu para mim acho que dei algumas coisas mais interessantes do que do quarto ano... 
gostei mais de dar... não sei se foi por causa do Scratch, se calhar até foi, o que eu senti 

mais diferente... é o Scratch.  
O que aprendi sobretudo com o Scratch  foi a resolver os problemas, depois fui 

aprendendo com as aulas... 
Nas expressões numéricas o Scratch ajudou porque eu fiz aquele projecto... fui ao livro, 

fui pesquisar coisas, escrevi, estive a pensar... estive lá a tentar ver onde é que se punha 
para eu falar, mas não consegui e então tentei publicar mesmo... 

Também os múltiplos... eu e a Gabia começámos a fazer um projecto sobre os múltiplos 
mas depois não acabámos. 

 

Alguns comandos relacionados com Matemática? 

 
Variáveis, dá para fazer algumas multiplicações... 

 

Se eu disser... ângulos... 

 
Ah sim, também dá para fazer ângulos com os passos, na circunferência é pô-lo a rodar 

ou então também a deslizar... 

 

... posição no écran... 

 
Sim ... do x e do y... também dá no Scratch também tem... eu usei no projecto do caracol 

para deslizar para não sei quantos... 
 

Mais coisas que gostasses de referir? 
 

Acho que o trabalho foi interessante, aprendi coisas que não tinha aprendido... acho que 
estou mais organizada... no quarto ano não estava tanto... 
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Trabalho com os blogues? O que sentes? 

 
Os erros... eu dava alguns erros, como tenho escrito já não dou... pesquisei mais coisas... 

mais informação... 

 

Importante porquê? 
 

Gosto de partilhar as coisas com as outras pessoas... e acho que o trabalho que estamos 
a fazer é uma coisa interessante para partilhar. 

 

Dois blogues porquê? 

 
Primeiro eu tinha um para tudo... só que depois a Gabia ajudou-me e agora criei o  

outro... e agora parece que está mais organizado. Parece outro é mais da escola e das 
coisas que vai acontecendo durante o dia e o outro é as coisas que eu gosto 

 
Portanto a escola não gostas... - riu-se 

 
Não é bem as coisas que eu gosto... é as coisas que eu gosto mas não tenham a ver com 

a escola. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Entrevista (Cinip)  
16 de Junho de 2008 – 14H30  
Sala Polivalente (Scratch time) 
 
 

Se tu fosses o investigador, o que perguntavas? 
 

P – Se ela tinha gostado do Scratch este ano. 
R – Sim, eu gostei do Scratch este ano... mas às vezes senti algumas dificuldades nas 

coisas... naquela que a professora mandou para casa... aquela coisa... o questionário para 
os pais... eu quando estava... depois o meu pai entregou-me e eu estive a ler e depois eu 

descobri que o meu pai até estava a utilizar o Scratch... e também descobri que ele se 
calhar quer fazer uma galeria e quer fazer projectos... e depois... ele depois veio dizer-

me isso e depois eu disse que podia ajudar... 
Eu primeiro... acho que foi no primeiro período eu pedi ajuda ao meu pai... por causa 

dos triângulos, dos graus... essas coisas... e ele estava a perguntar, então o que é que tu 
fizeste... essas coisas... e eu disse que estava a fazer umas coisas... depois o meu pai 

estava a... tipo... estava lá a ver... e eu às vezes fazia-lhe perguntas para ver o que é que 
ele respondia e depois ele respondia-me aquelas coisas... e depois eu disse que precisava 

de estar mais tempo no computador... e às vezes quando dizia... e ia para o meu 
blogue... depois o meu pai dizia... espera espera espera que eu estou aqui a fazer um 

trabalho... e eu fiquei... era estranho... porque o meu pai deixava-me sempre ver as 
coisas... aquelas não deixava porque tinha medo que eu gozasse com ele... 

 

Outras perguntas que fizesses... 

 
P – Se ela tinha dúvidas... se ela tinha feito projectos e essas coisas... não era fazer os 

projectos por obrigação... era se ela tinha feito os projectos e tinha aprendido alguma 
coisa com eles... 
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R – Eu assim... aprendi sobre os ângulos... e essas coisas... e eu também fiz um projecto 
sobre a estatística... que eu tirei algumas coisas da net, mas eu não, não... eu tinha lá o 

Word e depois punha lá uns textos depois escrevia uma frase e ia ao Word copiar mais... 
só que depois quando eu estava pôr na galeria... mas depois aquilo não apareceu na 

galeria... eu tenho o projecto guardado no meu computador... 
 

... e a tua pergunta era sobre se tinhas aprendido alguma coisa... 
 

Sim, aprendi um bocadinho sobre as fracções... que ainda não acabei esse projecto... os 
triângulos... também aprendi algumas coisas quando ia a casa da Piria... porque a Piria 

já sabia mais do que eu então ela ajudou-me a perceber... aquela coisa do rato... 
 

Que coisas fazes este ano no computador que antes não fazias? 
 

Já ponho coisas no blogue, já faço textos, já... eu às vezes não sabia pôr vídeos, só sabia 
por exemplo copiar o código e essas coisas... pôr os vídeos... no princípio do ano eu só 

punha vídeos, só punha vídeos...e nem punha frases nem essas coisas... depois a meio... 
comecei a pôr imagens, comecei a pôr textos e essas coisas... mas pequeninos... mas 

agora já ponho textos... essas coisas... pen já sabia usar... o meu pai também trabalha 
com informática e essas coisas e já me tinha ajudado... mais já sabia... anexar ficheiros 

ainda não sei... 
 

Mais giro e menos giro no Scrach/utilização... 
 

Eu gosto de tudo... acho que tudo tem uma utilização... acho que tudo é útil... se nós 
soubermos usar... se nós sabemos o que é que nós queremos... se nós estamos a fazer 

tudo à balda... não sabemos saborear... 
 

Assim coisas menos giras... 
 

Há coisas que eu não sei e acho que é seca... mas se eu soubesse já não achava... as 
coisas que eu ainda não sei mexer... às vezes quero usar... não, é melhor não porque 

ainda posso fazer asneira, posso perder todas as coisas que já fiz... 
 

Mas podes fazer projectos... só para explorar comandos... 
 

Sim... eu sei... mas eu gosto mais de já ter a ideia pronta... 
 

Gostas mais de trabalhar com as ideias que tens... ou com as ideias que vão sendo 

sugeridas na escola? 

 
Eu gosto das duas.. mas às vezes eu gosto mais quando a professora faz aquelas coisas... 

aqueles desafios... porque eu fico entusiasmada... 
 

Não preferes fazer as tuas coisas? 

 
Quando estou em casa... estou a ver televisão... uma grande seca... às vezes chego a casa 

e digo: o que é que eu vou fazer agora? Tenho de ficar sozinha em casa e essas coisas... 
depois eu vou ver televisão... depois ponho uns canais quaisquer... não está nada de 

jeito... desligo a televisão e vou para o meu quarto... se não me está a apetecer ler... vou 
para o computador... depois no computador vêm-me as ideias... depois penso na escola, 

se a professora deu algum desafio... penso nas matérias que aprendi... penso o que é que 
se passou durante o dia... se me der alguma ideia, faço! 
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Mais fácil e mais difícil na utilização do Scratch? 

 
Eu agora estou a  fazer o projecto das fracções... mas está a ser muito difícil porque eu 

ainda não sabia bem aqueles comandos... eu agora queria fazer uma coisa mas fiquei ali 
presa porque não sabia... era... eu fazia assim... pegava na tecla A a menina aparecia e 

perguntava: tu sabes fazer o perímetro? Depois ela desaparecia e apareciam as coisas... e 
eu agora queria que quase todas as coisas desaparecessem... mas ficassem gravadas no 

projecto... e depois a miúda outra vez: Sabes resolver as áreas? 
Eu não sei fazer isso... 

 

E mais fácil? 

 
O Scratch já tem coisas... já tem fundos e essas coisas... é mais fácil criar um projecto... 

Eu quero fazer um projecto de Ciências... e quero fazer sobre o mar... já tenho lá o 
fundo do mar já feito, por isso não perco tempo!... Isso é mais fácil... depois também já 

tenho lá animais... pessoas... objectos... 
 

Trabalhar em grupo... ou sozinha... 
 

É bom trabalhar em grupo porque os outros têm um bocadinho da ideia... depois o outro 
tem outro bocadinho da ideia... depois outro tem outro bocadinho... depois outro 

lembra-se de outra coisa... eu lembro-me de outra coisa... juntando todas as ideias 
depois faz uma coisa gira. 

Das coisas mais más... se eu quero fazer... se eu sou uma rapariga e o resto é tudo 
rapazes... e eu quero pôr uma Kitty... eles não... kitties!!!! Betty Boop... essas coisas 

não! 
 

E trabalhar sozinha...? 
 

Trabalhar sozinha tenho de ter as ideias todas sozinha... e não tenho ajuda se eu precisar 
de alguma coisa... no grupo também posso não saber uma coisa e os outros ajudarem... e 

se os outros não souberem eu ajudar e cada um não saber e assim todos vamos 
aprendendo coisas novas e sozinha... eu não sei uma coisa... paro... houve dúvidas que 

eu não sabia foi quando a professora ensinou a ir à galeria pôr as coisas... nós sabíamos 
porque estava lá a explicar no “support”... ia lá... então eu fui lá e comecei por fazer 

aquela coisa das contas, mas ainda não acabei esse projecto que era um peixe que estava 
a dizer assim... e era muito convencido, aparecia outro que era... um grupo de amigos... 

só que havia o convencido, havia o mais esperto, depois havia aquele que só queria 
brincar e não se importava com a escola... e havia outro que agora não me lembro que 

só gostava de estar em casa... passava o dia todo no computador, no msn e nessas 
coisas...  Mas esse não acabei... Só acabei aquele da lixívia... 

 

Planear num papel ou experimentar? 
 

Eu chego a casa e dá-me uma ideia que quero fazer no Scratch, depois vou para o 
computador... tenho sempre rascunhos... eu quero fazer uma conta mas não me está a 

apetecer não fazer os cálculos porque depois parece que eu fiz tudo à máquina ou coisa 
parecida... faço uma coisa que não quero fazer no Scratch... antes disso eu não sabia e 

então fazia todas as contas à mão... então ia lá fazia num rascunho, fazia as ideias todas 
num rascunho... por exemplo... eu queria fazer a Hello Kitty andar de um lado para o 

outro, quantas voltas é que eu conseguia fazer mais sem se cansar... ou outra coisa... 
punha a ideia toda num papel... e... e... depois começava a fazer... não sabia uma coisa e 
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via o papel... ah não, isto aqui afinal é assim... pronto!  (mas eu na escola, nos 

computadores, não te vejo a trabalhar com o papel ao lado)... não, porque tenho a Nali 

e depois a Nali quer fazer uma coisa da Betty Boop e depois aquelas coisas da Kitty e da 
Betty Boop... não tem muita coisa de contas e essas coisas... 

 

Se tivesses de mudar alguma coisa... 

 
Eu voltava atrás e tomava mais atenção nas aulas... estudava mais para os testes... 

começava a fazer mais trabalhos de Matemática e matérias... 
 

Sem ser no teu trabalho pessoal... 
  

Se eu pudesse punha qualquer coisa para haver sempre net na sala de informática e aqui 
(sala polivalente)... que eu ainda agora fui para o computador e não tinha internet e tive 

de ir à procura de outro... 

 

... tempo? 

 

Eu quando estou nas aulas de Matemática acho sempre que só passou quinze minutos 
mas afinal já passou uma hora e meia... e às vezes estou a ter uma ideia e depois já estou 

a fazer só que depois a professora começa a mandar arrumar e eu pronto fica para a 
próxima e depois na próxima esqueço-me das coisas... 

 

E a ajuda do professor... chega? 

 
Acho que chega... Temos muitos alunos e eu não posso exigir que a professora esteja 

sempre ao meu lado... se não eu não conseguia puxar pela cabeça... Eu só quando estou 
com muita dificuldade, já tentei tudo, já fui ao livro e essas coisas é que peço ajuda à 

professora... e coisas do Scratch... não há coisas do Scratch no livro... e então eu chamo 
a professora para dizer a dúvida... 

 

Imagina que eras tu a professora... como farias? 

 
Eu também ia para a sala de informática, depois trabalhavam com os computadores e às 

vezes dava ideias para eles fazerem... depois outras vezes dizia... se estivessem 
desmotivados e estiverem fartos do trabalho eu dizia para eles depois continuarem... 

depois dizia que quando eles fossem crescidos que iam já saber fazer muita coisa... se 
não fizessem agora e começar a aprender mais coisas, quando eles fossem crescidos... 

assim da idade dos meus antigos alunos de  8.º e 9.º já não conseguiam fazer as mesmas 
coisas que eles, tinham sempre dificuldade... e quando quisesse fazer alguma coisa 

ficavam sempre presos na dificuldade que já tinham tido no quinto ano e no sexto... 
 

Problemas... o que sentem os que não gostam de resolver? 
 
Isso é mais o que eu sinto... 

Porque se calhar nos outros anos ele não, não... não é dedicar... mas não percebeu bem 
as outras matérias ou coisa assim parecida, ou não gosta muito de matemática, ou não 

gosta de fazer contas, ou engana-se nas contas... e depois baralha-se todo a fazer o 
problema e depois não sabe o que é que há-de fazer primeiro... essas coisas...  

 

É isso também que tu sentes? 

 
É... sim... mais ou menos... 
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Já acontecia no primeiro ciclo? 

 
Sim, às vezes quando a minha professora... a professora dizia vamos fazer problemas... 

 

E agora, aos poucos, o que é que tem acontecido? 

 
Agora já gosto mais... (mas não gostas muito... continuas a sentir...) 

Não gosto... mas dantes detestava ter problemas à frente! E o meu pai sempre a puxar 
por mim... vou fazer-te um problema... e em casa sempre problemas... e eu já começava 

a ficar... 
 

O que te aflige mais? 
 

Por exemplo quando há muitos números... muitos números... muitos números... tenho de 
fazer as contas e na verdade... no volume... eu quero calcular o volume... e tenho de 

pôr... e tenho de fazer... as coisas... está lá montes de números... a espessura da caixa 
de... tantos números e eu quando vejo aqueles números todos fico aflita... tento fazer 

aquelas coisas todas mas vai dar um número que... (falámos de cálculo de áreas e 
volumes... revela dificuldade). 

 

Irmão vem para a escola e fazia-te  perguntas... 

 
Aprendíamos coisas novas, mas lembrávamos também as coisas do primeiro ciclo... por 

exemplo, a área e o perímetro já tínhamos aprendido no primeiro ciclo mas aprendemos 
o volume... 

 

E era tudo igual? 

 
Não... é relembrar tudo o que demos no outro... mas por exemplo neste ano eu aprendi 

as expressões numéricas, aprendi coisas de sétimo e essas coisas...  e dizia que ele 
também podia aprender coisas para outros anos, por exemplo, nós começávamos por 

fazer um desafio, depois outra menina perguntava uma coisa que já era do outro ano ou 
do outro... a professora explicava e nós já começávamos a aprender do outro... porque 

no quinto ano tínhamos mais facilidade em por exemplo vermos os nossos amigos, os 
nossos irmãos mais velhos fazer uma coisa e depois chegávamos à escola e temos 

aquela dificuldade e perguntamos à professora, então a professora depois explica e os 
outros já ficam a saber... vão-se aprendendo mais coisas... 

 

Ele sabia que tinhas trabalhado com o Scratch... perguntava... o que é que tem a ver 

com a Matemática, se ficamos a gostar mais de resolver problemas... ou não... 
 

Não... Matemática tem muita coisa a ver com o Scratch... porque o Scratch... ajuda... os 
pontos, aquela do x e do y dos pontos também há no Scratch e ele tinha de saber como é 
aquilo... por exemplo, eu queria fazer um projecto e precisava daquilo como aquele 

projecto do caracol, para fazer aquela coisa ele precisava de saber aquilo! Então aquilo 
tinha a ver com a Matemática. E se eu tivesse de fazer também com contas tinha de 

aprender o que é que havia de fazer para fazer o projecto... tem a ver com Matemática...  
 

... e com o Português? 
 

Sim também fazíamos a escrita! Nós pomos no paint e depois se nós quisermos é como 
no blogue, clicamos e há a ortografia... 
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E será que dá alguma ajuda para a pessoa gostar mais de resolver problemas ou nem 

por isso? 
 

Sim, se ela treinar e levar aquilo como brincadeira... ela quer fazer... está a pensar na 
piscina que vai ter... e então vai ter que saber as medidas do quintal dela e então depois 

ela está a pensar... então a minha piscina... e como ela gosta muito de piscinas... começa 
a pensar... olha é a minha piscina depois eu vou precisar daquilo daquilo e daquilo... 

preciso de calcular a área... depois... 

 

Estás a falar do projecto Scratch ou doutra coisa? 
 

Estou a falar do Scratch para resolver problemas... 

 

A piscina é num projecto? 
 

Sim. E ela está a imaginar na vida real... como ela gosta muito de piscinas... ela começa 
por dizer “Ah eu gosto de piscinas” então eu... começa a entusiasmar-se porque está a 

pensar que é uma piscina! 
 

Mas é num projecto... 
 

Sim. Só que ela leva aquilo como vida real... 
 

Tenta resolver o problema ali no projecto...? 
 

Sim. 
 

Portanto tu achas que isso pode ajudar um bocadinho a resolver melhor 

problemas...? A ter menos dificuldade? Serviu para ti, ou nem por isso? 

 
Sim serviu porque eu quando vim para esta escola tinha mudado há pouco tempo de 

casa e precisava de umas coisas, então eu fiz um projecto sobre o peixe, porque eu tenho 
um aquário... e eu fiz o projecto só para isso... 

 

E relação entre o Scratch e a resolução de problemas? Tem relação? 

 
Tem. No Scratch nós temos de fazer uma conta e não podemos estar a fazer a conta no 

papel... podemos pôr pense 32+5... dá o resultado... (e isso é uma conta ou resolver um 

problema?)... se nós estamos a resolver um problema e precisamos de fazer as contas... 

fazemos pense e aparece o gato já a dizer a resposta... 
 

E está o problema resolvido... achas que os problemas se resolvem só com contas? 
 
Não... temos de perceber os significados... temos de pensar... aquilo faz-se assim... 

então eu tenho de fazer esta e esta e esta conta... então se faz esta conta... dá este 
resultado... então este resultado é o resultado do problema... às vezes leva-nos a gostar 

mais de problemas... porque no Scratch as coisas são mais fantasiadas e há o gato e... 
... 

Gosto muito de brincar que sou crescida, estou numa empresa e tenho de fazer as contas 
do dinheiro que recebemos este mês... e então... é mais fácil... 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Entrevista (Gong)  
18 de Junho de 2008 – 8H30  
Sala 16 (Aula de Estudo Acompanhado, com a turma e outra professora) 
 

 

Se fosses tu o investigador que perguntas farias? 
 

 O que é que eu achava do Scratch, o que é que eu aprendia com ele. 
 

... vais tu responder às tuas próprias perguntas. 
 

Eu acho que o Scratch é uma diversão, é uma forma de estudo, serve também para fazer 
amigos... na galeria e com os mails e isso e é uma forma também de sermos avaliados, 

fazemos os projectos... depois com os comentários das outras pessoas eles dizem-nos o 
que é que acham e… 

 

Pões-te à prova divulgando... 

 
... e aprendemos muitas coisas sobre o Scratch e fazemos muitos projectos sobre as 

matérias e às vezes com os projectos sobre as matérias vamos ao livro e com os 
projectos vemos mais coisas no livro do que quando estudamos em casa e então é isso 

que eu acho do Scratch é uma forma simples de nós nos divertirmos e usar o tempo e 
mais nada. 

 

E mais perguntas que tu me fizesses como investigador... coisas que achasses que 

querias saber sobre aquilo que se passou... 
 

 … por exemplo como é que nós descobrimos a maneira de fazer os projectos...  
 

E como é que tu descobriste a maneira de fazer os projectos?  
 

Eu cá na Escola... a professora foi dizendo algumas coisas sobre o movimento... essas 
coisas... eu nem era dos alunos mais avançados... agora ainda não sou... mas 

aprendemos muito mais coisas agora nas aulas... na sala de Informática... então eu fui 
vendo os controles e fui experimentando. Houve uma altura que eu andava a puxá-los 

daqui para aqui... (começou a mexer no computador) 
  

Podes aproximar-te, podes explicar no computador...  
 

... a puxá-los daqui dos controles para aqui, pensar que era para aqui (écran) ... depois 
achava estranho faltar aqui qualquer coisa... e então houve uma vez que ia assim e 

deixei de clicar e isso ficou aí (na zona correcta)...deu-me o indício porque foi a 
primeira vez que metia um controle... depois meti isto em português porque a professora 

tinha-me dito como é que isso se metia... depois via aqui que havia movimento, 
aparência, controle, sensores, números, sons, caneta... pronto essas coisas... cliquei em 

todos para ver o que é que tinha... porque no movimento... tinha o movimento... tinha 
depois na aparência... dizia por exemplo “diga qualquer coisa”, “mudar de tamanho”, 

“desaparecer e aparecer”... pronto essas coisas... depois no som diz para dar o som tal. 
Mais tarde quando comprei um microfone assim… de meter aqui, vi que se podia gravar 

a minha própria voz... nos números é também um sítio onde eu ainda não tenho muita... 
… ainda não trabalho lá muito bem com esta parte... com a caneta é que já trabalho bem 

e percebo o que é que é... no controle é que eu percebi logo mesmo muito rápido... por 
exemplo, aqui no centro foi a primeira coisa... “quando clicado”... foi preciso perceber 
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que era isto (mostra no PC)... isto eram as teclas que se clicavam e que faziam qualquer 
coisa quando sprite clicado era quando se clicava no sprite e ele fazia qualquer coisa... 

espero um segundo ou mais eu percebi logo que era para dar um espaço de tempo antes 
dos controles que eu tinha ali e também no que ele fazia. Depois repita, uma palavra 

básica repetia, o resto é também ir explorando, é a mesma coisa...  
 

Foi explorando os controles que tu conseguiste…  
 

Os sensores também foi das últimas coisas que eu construí… mesmo assim ainda não… 
já percebo quase tudo... há aqui umas duas ou três coisas, estas coisinhas dos 

quadradinhos ainda não percebo muito bem , sei que isto quando se carrega aqui 
aparece um 1... então é um temporizador, isso eu já percebi... agora este, por exemplo o 

volume do som eu clico e não sei... o botão não...  
 

... se calhar é possível que ele só altere no próprio projecto... Então diz-me uma coisa: 

a pergunta que tu tinhas feito era como se ia avançando e explicaste aqui como é que 

tu próprio foste percorrendo os vários comandos e te foste familiarizando com o 

programa. 

Então se eu te perguntar, por exemplo, o que é que para ti é mais giro e menos giro 

na utilização do Scratch, o que é que tu me dizes? 

 
Então o mais giro é começar a aprender a ver isto ir para a frente, a dizer que os 

projectos estão a melhorar, a ver que há muitas coisas para fazer e é giro também ter as 
próprias coisas, por exemplo, ter a própria galeria para nós próprios para fazermos o que 

nós quisermos na galeria... então o mais chato é quando não consigo avançar, quando 
não sei e depois quero descobrir... ando ali muito, muito tempo e não consigo descobrir. 

É como isto das variáveis, por exemplo, eu ando horas e horas quando estou nas coisas 
a tentar perceber não consigo... o único que eu não consegui mais descobrir é nas 

variáveis.  
 

Nós não trabalhámos também muito ainda essa questão... temos que continuar a 

avançar... isso então quer dizer não gostas nada de desafios? Quando ficas ali parado 

e não avanças não gostas? 
 

Não é isso! É quando paro... eu gosto de desafios, portanto vou lá e vou fazer, mas 
depois vejo que começo a enervar-me no meu próprio pensar... sou eu que estou mal ou 

é isto que não funciona e que não dá nada? Por exemplo, aquilo, quando eu não sabia 
trabalhar muito na Internet , aquilo desligava-se  (que eu agora não tenho Internet está 

estragada, deve vir agora por esta semana)... então eu ficava muito chateado quando as 
coisas... é problema meu que não sei ligá-la ou ela desligou? 

 

Pois, exacto, também te percebo...  não tem a ver com os desafios, tu gostas de 

desafios, então diz-me outra coisa, é mais divertido inventar projectos teus, pessoais 

que não tenham a ver nada com a Escola ou mais ou menos ires seguindo as 

orientações e as ideias para a construção de projectos? 

 
As ideias é uma maneira de avançar mais, porque ao fazermos o que nós quisermos às 

vezes... dá para aprender claro, tudo o que fazemos no Scratch se aprende e... com as 
ideias a professora diz qualquer coisa do movimento dele e depois eu não descubro o 

movimento vou ver onde é que está o movimento e depois esse movimento pode ser nos 
sensores as coisas que eles fazem no movimento pode ser nos sensores nos números , 

nas variáveis e nas variáveis , por exemplo, aí é que é outra coisa..  
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... mas então estás a dizer-me que ...  
 

... aprendo mais com a minha professora que dá ideias... 
 

... com ideias que a gente vai colocando e que vocês vão trabalhando para tentar 

ultrapassar os desafios, é isso?...  

 
... pois quando a professora diz uma maneira de fazer eu vou também tentar fazer da 

maneira que eu sei não só da maneira que não sei, isso é para completar ...  
 

... claro, mas portanto, tu disseste que se aprendia mas não disseste se gostavas mais.  
 

Ah! É a mesma coisa... é porque fazer por nós é giro porque nós inventámos e fazer com 
o que a professora diz também é giro porque não fomos nós que inventámos e estamos a 

fazer uma coisa mais criativa... porque nós sabemos às vezes... outras pessoas sabem 
mais. Eu, por exemplo, quando estou a trabalhar com o Cob e vem aí o grupo ele 

aprende connosco e eu, por exemplo, aqui na aparência (mostra no PC) ele não sabia 
nada disto. Estas coisas…. fazia o efeito, os efeitos de cor e isto assim, essas coisas fui 

eu que lhe disse, por exemplo, muitas vezes eu pensava que era a mesma coisa...  além 
de não saber como é que se trabalhava por exemplo para meter um fundo... a fazer 

aquilo não é um fundo normal, é um fundo feito aqui, tem que ser feito aqui, é como se 
fosse um sprite mas depois é não mexer nele porque se mexer nele deixa de ser fundo e 

ele fica por cima de outras coisas... (discurso confuso pois ia mostrando... e falando só 
de algumas coisas).  

 

Ah !Portanto tens que… isso ensinaste tu ao Cob… 

 
No projecto de poluição estava a fazer a parte de fundo e depois eu disse que podíamos 

fazer daquela maneira e no projecto das fracções também. E no projecto das fracções 
também é a mesma coisa.  

Humm… acho que ele sabe mexer nas variáveis, eu hei-de perguntar-lhe….. 
 

Então eu faço-te uma pergunta? Trabalhares sozinho ou trabalhar em grupo? Quais 

são as vantagens e desvantagens de cada uma destas maneiras de trabalhar?  

 
Mais giro é trabalhar em grupo... Então aprende-se muito mais, conversa-se sobre isto, 

ele diz-me qualquer coisa, eu pergunto-lhe o que é isso, ele vai me mostrar, eu digo 
qualquer coisa e ele pergunta o que é isso e eu vou mostrar-lhe o que é que é. E pronto. 

 

 Coisas más de trabalhar em grupo, há alguma para ti?  

 
Acho que não, não é mau, é às vezes, ele... é assim, um bocadinho teimoso, contraria, 

não, não é isso. Depois às vezes ele está na minha casa, e lá também só … não discute 
mas começa-se a enervar a brincar mas a pegarmos os dois no rato a fazer força para 
tirarmos as mãos... não quem faz agora sou eu, pronto e às vezes nós tentamos tirar o 

lugar um ao outro por exemplo, quem chega primeiro é quem fica com o lugar à frente 
do computador para poder mexer em mais coisas. No entanto, eu que venho para aqui, 

que normalmente sou eu quem está deste lado... mexo mais no rato, tenho mais força de 
puxar do que ele... está a jeito.  

 

Portanto também há essa questão... então quer dizer... há alguma coisa boa apesar de 

tudo em trabalhares sozinho quando estás em casa... 
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Há... é que posso fazer à minha maneira, mas prefiro o trabalho de grupo. 
 

Quais foram as coisas que tu achaste mais fáceis e mais difíceis na utilização do 

Scratch embora tu já tenhas de, alguma maneira, referido um bocadinho esses 

aspectos? 
 

Mais difícil é ainda perceber como funciona estas coisas, mais fácil é chegar aqui, 
apresentar um movimento, mova 10 passos, andar 10 passos, portanto certos comandos 

são fáceis... vira quando chegamos... 
 

Diz-me uma coisa, pensa no ano todo que passou. Tinhas poderes mágicos para 

mudar aquelas coisas que correram menos bem ou que não funcionaram ou que nos 

dificultaram o trabalho ao longo de todo o ano. Que coisas... é que tu irias corrigindo 

e mudando para que tudo funcionasse muito melhor e não houvesse dificuldades? O 

que é que tu mudavas? Que tivesse dificultado o nosso trabalho ao longo do ano...  
 

Não sei responder bem à pergunta… 
 

Então eu vou-te dando pistas. Tempo , a  palavra tempo, lembras-te de alguma coisa?   
 

Foi preciso muito tempo para perceber isto, por exemplo...  
 

... e tivemos tempo suficiente entre as aulas e o teu tempo em casa? Foi suficiente? 

Achas que sim? 

 
Depois o tempo que nós também estudávamos para os testes… era uma área muito 

diferente tínhamos a manhã inteira para trabalhar nisto… 
Às vezes ter de estudar os trabalhos de casa era muito mais fácil quando, por exemplo, 

não tínhamos aula por exemplo no 4.º ano com os trabalhos de casa quando a gente às 
vezes não tinha tempo porque íamos sair depois da escola na Primária, quando 

começaram as aulas extras começou-se a complicar, dantes em que tínhamos de manhã 
o tempo para  fazer alguns trabalhos de casa e estudar às vezes…(muito confuso, mas... 

foi o dito...) 
 

... computadores e equipamento ...  
 

Dificultou às vezes não ter a internet a funcionar …..  
 

O apoio do professor foi sempre o que era preciso ou às vezes apetecia ter o professor 

um bocadinho mais disponível.  

 
Acho que não, a professora disse sempre o que era preciso até que os outros alunos, os 

outros devem ter tido desvantagens porque se calhar não estavam perto da professora 
quando nós porque a professora só tem um dia para estar connosco portanto a 
professora fala muitas vezes sobre o Scratch   

 

Mas estava a falar nas aulas mesmo, no apoio, quando vocês tinham dúvidas ou as 

coisas corriam menos bem... chegava para todos?  
 

No princípio das aulas chegava, no princípio das aulas nós falávamos sempre sobre o 
Scratch  
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E depois enquanto estavam a fazer o projecto achas que o apoio que se ia dando aqui 

e ali era suficiente, achas que sim? Diz-me uma coisa se tu fosses o professor como é 

que tu tinhas organizado ao longo do ano o trabalho com os teus alunos, para os 

motivar, para os ajudar, para os apoiar...  como é que tinhas feito? 

 
Da mesma maneira que a professora porque doutra maneira era muito difícil.  

 

Qual seria a outra maneira? 

 
Por exemplo usar um caderno para isto dava mais trabalho em casa... quando se estava a 

fazer o trabalho escrever INFORMAÇÕES sobre ele...  
 

Mas eras tu o Professor que mandavas fazer isso, era?  
 

… em casa depois dava aos professores para todos os dias, os professores liam e depois 
entregavam outra vez e depois na sala de Informática, por exemplo, esclarecia-se as 

dúvidas todas, entregava-se qualquer coisa para se esclarecer as dúvidas … 
 

 Ainda não percebi lá muito bem quem é que fazia os papéis , agora perdi-me …  

 

Quem fazia os papéis eram os alunos … 
 

E nesses papeis o que é que punham, dúvidas?   
 

Sim, dúvidas mais difíceis de perceber... depois o professor levava e depois trazia com 
as respostas... sim quando teria tempo…  

 

... mas isso era uma coisa que tu farias?  

 
Talvez.  

 

Mais coisas que tu farias como professor?  

 
Eu não sei ser professor, eu não... pronto eu... 

 
... mais coisas que tu fazias para motivar os alunos, para os ajudares nos trabalhos 

deles? 
 

Fazia igual à professora, falava com eles nas aulas tentava trabalhar com eles depois... 
  

Achas que existe alguma relação entre o Scratch e a Matemática , entre o Scratch e a 

Língua Portuguesa? Entre o Scratch e outras disciplinas?    

 
Os trabalhos dos Projectos que se vão introduzir...  
 

Então, por exemplo, com a Matemática... que relação é que o Scratch tem com a 

Matemática? 

 
 Com a matemática é o que há mais, por exemplo, já que estamos aqui no movimento 

(mostrou) a posição Y, X... isto nós demos em matemática portanto eu com isto percebi 
melhor que o que era o Y e o X... porque eu não estava lá muito bem e então eu vi que 

ficava o Y para cima ou menos Y para baixo e depois X normal portanto, menos X para 
trás depois... com os números indicados... 
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Que coisas te lembras mais que no Scratch tenhas relacionado com a Matemática. 
  
Contas, eu quando estou a fazer e normalmente tenho papel ao pé de mim... às vezes 

para não estar a fazer aí a conta faço no papel... depois se vejo que a conta não está a dar 
bem ou vou-me esclarecer à máquina calculadora ou então tento fazer outra vez até dar 

bem... pronto depois também há um bocadinho de preguiça às vezes...    
 

E mais coisas que aches que possam estar relacionadas nos comandos de 

movimento... 

 
... os graus e acho que no movimento... acho que é isto. 

 

Diz-me... e com o Português há alguma ligação? 

 
Como, por exemplo a aparência, na aparência eu utilizo muito isto... eu escrevo e 

também estou mais rápido a escrever, que eu era muito lento... andava à procura, sou 
muito mais lento do que a minha mãe e do que o meu irmão... não tem nada a ver e 

depois pronto. 
 

Já agora eu pergunto o que é que tu sabes fazer agora com o computador que antes 

não sabias? 

 
Mexer na pen, sei muito melhor, dantes já sabia  fechar a pen, por exemplo fechar aqui.  

 

Já sabias usar o correio electrónico?  

 
O correio electrónico? Pouco, mesmo mesmo muito pouco... agora já percebi mais.  

 

Como é que aprendeste melhor este ano?  

Com a minha mãe a explicar-me para eu enviar uns projectos... depois eu percebi aqui 
no “save as” para a galeria (share)... percebi que era aqui que dava para gravar... sei ver 

para gravar aqui no computador para ficar no sítio. Share era para mandar para a 
galeria, depois mandar e-mails para mandar os projectos para professora foi preciso a 

minha mãe mostrar-me como é que se fazia... que eu não estava a perceber mesmo nada 
como é que era . 

 

Portanto isto, as coisas que tu fazias e outras que te lembres que não fazias antes e 

que agora fazes? 
 

Melhor que na internet? Muitas coisas, sei meter num sítio para meter no outro por 
exemplo... vou buscar à internet uma coisa e posso arrastar mesmo assim no Scratch... 

eu ainda não sabia meter depois o Cob fez e eu estava a ver e aprendi como é que se 
fazia. 
 

Há alunos que gostam de resolver problemas e há alunos que não gostam nada de 

resolver problemas, e estamos a falar dos problemas duma maneira geral mas 

também sobretudo dos problemas de Matemática. Por que razão é que tu achas que 

há alunos que gostam e há outros que não gostam, o que é que eles sentem quando 

gostam ou quando não gostam? Por exemplo, quando um aluno não gosta de resolver 

problemas, mesmo nada. O que é que ele sente?  
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Quando o aluno não gosta é quando tem muita dificuldade, ou até sabe fazer mas não 
gosta de fazer, acha que é chato fazer os problemas, e os que gostam... quem sabe fazer 

ou quem não sabe fazer mas que gosta de os resolver...  

 

Por que é que tu achas que gostam de os resolver?  
 

Porque resolver é o essencial do problema... normalmente é o que se faz, é saber fazer 
as contas... resolver o problema ou não de contas, ou por exemplo um problema como 

aquele das andorinhas ou dos pássaros, que era... que não tinha contas, mas era um 
problema de Matemática... 

 

Então o que é para ti um problema?  

 
É uma coisa que tem que ser resolvida pensando não muito lentamente, pois dá mau 

resultado... porque às vezes nós complicamos muito o problema começamos a fazer 
umas contas que não é preciso... a querer meter... em vez de querer resolver o problema 

bem, querer meter assim muita coisa e depois sai mal... 
 

... portanto as pessoas que gostam de fazer isso...  
 

... sim, gostam de fazê-lo bem e depois há quem goste de fazer bem o que é giro, por 
exemplo com um desenho, é muito elaborado, por exemplo, um problema pode ser 

resolvido com muitas contas sem resolver apenas com uma, mais elaborada, uma conta 
de dividir ou uma expressão numérica pode ser assim mais elaborada... 

 

... e tu gostas ou não de fazer?  

 
Eu? Quando tenho hipótese e quando não sei fazer bem essas coisas não vou fazer para 

depois sair mal... 
 

 Mas gostas de resolver problemas? Como é que era antes?  
 

Dantes no primeiro ciclo não gostava tanto... agora gosto mais porque não era tão bom, 
não sabia fazer tão bem, depende dos problemas... 

 

 O que é que achas que mudou do primeiro ciclo para o segundo? 

 
Entendi melhor, percebia melhor o que é que era um problema que era para fazer na 

altura depois por acaso, gostava mais mas, por exemplo, agora no fim do quarto ano 
todos os testes que tive problemas, tive muito bom... 

 
... no final do 4.º ano?  

 

Não sei porquê porque se calhar estava no final já tinha mais conhecimentos sobre o 
problema e já vim para aqui com mais conhecimentos e mesmo assim não sou ainda 

muito, muito bom a fazer... mas sou bom... sei fazer, sai mal , sai bem... 
 

... já te sentes mais à vontade, então diz-me uma coisa, imagina que tens algum irmão 

mais pequenito e que vinha agora para cá... estava preocupado com isto do 5.º ano e 

te perguntava, ai mano qual é a diferença entre o 5.º ano e aquela Matemática que eu 

conheço que é a Matemática do primeiro ciclo? O que é que tu lhe respondias porque 

já passaste pela experiência.  
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Não disse, não foi muito amiguinho (referia-se ao irmão mais velho, o único que tem). 
Começou-me a mentir a dizer, não é bem... também é em relação às aulas... dizia que 

era muito mais difícil não sei quê, não sei que mais... 
 

E tu, o que é que dirias a um irmão mais novo teu, desta vez...?  
 

O que eu diria a um irmão mais novo? Que era usar os conhecimentos que tinha por 
exemplo, quando o meu irmão me diz eu tive melhores notas do que tu quando estava 

no 5.º ano... mas tu agora estás no 7º ano tens as mesmas notas iguaizinhas às minhas... 
então tu já tens os conhecimentos adequados até ao 7.º ano, eu tenho pouquinhos, tu 

devias de os saber fazer tão bem como fazias no 5.º porque estás no 7.º ano. (Insiste em 
falar do irmão mais velho... percebe-se que há ali algo na relação deles que o 

incomoda...) 
 

Ora, então o que é que tu dizias ao teu irmão mais novo, quais são as grandes 

diferenças entre o 5.º ano e o primeiro ciclo?  

 
O 5.º ano é um bocado mais difícil, é mais puxado mesmo assim o 3.º ano ainda não 

vais notar muita diferença é mais ou menos a mesma coisa, é puxado, é aprender depois 
o 4.º como tu fizeste, foi... 

 

Ele sabia que tu tinhas trabalhado com a ferramenta Scratch e dizia-te assim... mas 

então para que é que isso te serve ? Por que é que tu usaste isso? Tu mostravas-lhe? 

E o que é que tu aprendeste com isso, em que é que isso te ajudou ou fez-te gostar 

mais de resolver problemas por exemplo ou não teve nada a ver?  
 

Dizia-lhe que tem...  

 

Porquê?  
 

Porque como já disse há bocado tem muitas coisas a ver com a Matemática.   
O problema é ter que o resolver, resolver o problema, quer fazer um projecto com 

contas tem que o resolver...  
 

Nos problemas? Achas que o Scratch tem alguma utilidade?  
 

É uma maneira mais fácil de proceder porque se utilizam muito mais as contas, as 
contas, é muito essencial para os poder resolver e dizia-lhe que depois ele que 

experimentasse, desse a ideia à professora, por exemplo, que não conhecia o Scratch, 
depois podia levar mais longe a ideia, ele falava com essa tal professora, para ela 

aprender melhor e não queria que espalhasse a palavra, então aí... 
 

 Diz-me uma coisa, há alguma coisa que tu gostasses de acrescentar aqui à nossa 

conversa que eu não tivesse perguntado, que tenha a ver com este ano que passou?  
 

Não... acho que vale mais fazer uma coisa feia que se faz bonita do que coisa bonita que 
se sai feia.  

 

O que queres dizer com isso?  

 
Um projecto, muito, muito, muito giro e tudo elaborado mas que tem erros, que não 

funciona e um projecto pior mas que não tem erro nenhum e até pode estar aí a ficar 
melhor, vale mais isso do que fazer um muito bonito do que cheio de erros.  
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Mais alguma coisa?  

 
Acho que não, acho que já disse tudo.  

 

Uma pergunta final, lembrei-me agora: Achas que fazer um projecto Scratch é 

resolver um problema ou nem por isso?   
 

É... também passa por isso, não é de todo mas é... 
 

Como? 
 

 É resolver o problema do saber fazer, saber fazer um projecto.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Entrevista (Dama)  
09 de Junho 2008 – 15h15  
Sala Polivalente (37 minutos, sozinha) 
 

Se tu fosses a investigadora... o que perguntavas? 

 
P – O que é que eu achava do Scratch... 

R – Acho um programa interessante, divertido, dá para nós resolvermos problemas que 
não conseguimos no papel, mas ao passarmos para o computador já conseguimos. 

Conseguimos várias coisas no Scratch, dá para fazer muitas coisas, dá para expressar 
sentimentos, dá para desabafar, dá para fazer coisas que ninguém está à espera... dá para 

fazer imensas coisas. 
 

P – Qual era o projecto que eu mais gostava... 
R – O macacadas... 

 

Tentámos aceder à internet sem sucesso... o que foi mais engraçado no macacadas? 

 
Descobrir as variáveis... foi divertido... 

 
P – Perguntava que controlos é que eles usavam mais... 

R -  Quando bandeira verde clicada, isso é quase sempre, os “mova”, que eu nunca os 
deixo parados, têm sempre “mova”, tenho muito, a maior parte deles tem som, ou seja, 

o som também é muito útil, gosto de usar, gosto de os pôr a desaparecer e aparecer, 
aumentar... é divertido... 

 

Mais alguma pergunta como investigadora? 

 
Não me lembro de nenhuma. 

 

Mais giro... menos giro... 

 
Quando nós damos erros eu gosto da parte em que vemos aquilo a fazer estrelas, 

escadas... as coisas assim que não estamos à espera... 
 

Ah, portanto, o que tu estás a dizer é que é giro dar um erro e depois ele fazer coisas 

giras mas que nós não estávamos à espera... 
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Sim. Apanhar-nos de surpresa... 

... 
Não gosto muito quando aquilo dá uma coisa, experimento, tento, tento, tento... não dá, 

mesmo que eu ponha o controlo certo aquilo não... o computador não está bem, ou é 
mesmo o programa do mudar... é um bocado chato tenho de esperar um bocado e às 

vezes chego a não, depois nesse mesmo dia, não poder mexer no computador porque as 
minhas irmãs ou estão lá a tentar resolver, ou estão lá a brincar. 

 

Mais giro... menos giro... 

 
É divertido quando puz a fazer várias coisas sem “espere”, como o projecto das 

macacadas... sem o “espere” aquilo fica de tal maneira que não se percebe quase... 
 

Mais difícil e mais fácil... 
 

O mais fácil são os passos... é uma coisa básica... voltar para trás e andar... O que eu 
acho mais difícil é às vezes na aparência e na música às vezes é muito difícil porque o 

nome não está certo, nós metemos outro... depois não dá no projecto e é um bocado 
difícil e chato. 

 

Sem ser apenas na ferramenta... no trabalho que fomos fazendo... 

 
Mais fácil foi aprender os controlos e trabalhar no Scratch. O que eu achei mais difícil 

foi começar a fazer coisas mais elaboradas sem ter ajuda... só a darem ideias... e 
baralhou um bocado... 

 

Queimou um neuroniozinho ou outro... 

 
Um não! Muitos! 

 

Gostas mais de fazer projectos pessoais sem relação com a escola, ideias só tuas, ou 

seguir propostas, sugestões, ideias para trabalhos ligados à escola? 
 

É-me indiferente. Gosto de fazer os dois. Gosto de ser eu a inventar, mas também gosto 
das ideias. Porque depois das ideias eu também posso inventar para além disso. 

 

Trabalhar sozinho ou em grupo... 

 
Eu gosto de trabalhar sozinha porque é... dá para nós termos só as nossas ideias e nós é 

que sabemos o que é que vamos fazer... não temos de estar a ver se o outro concorda se 
não concorda, mas também é mau porque às vezes temos dificuldades e não temos 

ninguém a quem pedir ajuda... mas às vezes discordamos com as coisas e depois 
acabamos por discutir ou chatearmo-nos a sério só por um miserável projecto que... que 
é só um bonequinho que não queremos este, queremos aquele... 

 

Preferes sozinha? Acompanhada? 

 
Sozinha (resposta imediata) 

 

Planear ou experimentar... 

 
Ir para o computador e seja lá o que vier é bom! 
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Alguma vez fizeste um projecto completamente planeado antes? O que acontece 

normalmente? Fazes projectos como? 
 

Eu... bem... chego ao computador primeiro... a professora como deu ideias chego ao 
computador tiro uma ideia daqui, outra dali, outra de acolá, vou juntando tudo e depois 

vejo o que é que dá e depois se tiver algum erro ou alguma coisa que não está bem eu 
corrijo... 

 

Tudo feito ali directo... tomas alguma nota? Algum apontamento? 

 
Nem por isso.  

 

Se tivesses de mudar alguma coisa que dificultou... 

 
É uma coisa... só o Conselho Executivo é que podia mudar... 

 

É o quê? 

 
A internet... dificultou-nos muito... 

... 
Precisamente hoje estivemos metade da aula sem mexer no computador, só a brincar à 

espera... assim que tivemos internet fomos logo trabalhar... 
 

E outros aspectos? Tempo, ambiente de trabalho... alguma coisa que tu mudasses... A 

ajuda que te é dada... 

 
Esticava o tempo... 

 

Porquê? 

 
Porque eu tenho de estudar, tenho de arrumar a mochila, tenho de ter tempo para mim, 

tenho de ajudar a minha irmã às vezes também que ela às vezes pede-me coisas e eu 
depois tenho pena de não lhas dar. Então... esticar mais um bocadinho para poder 

também eu trabalhar no Scratch... 
 

E por que era importante teres tempo para trabalhar no Scratch? 
 

Porque eu gostei muito de trabalhar e aquilo agora começa a ser um bocadinho mais 
difícil nestas alturas que passo as tardes todas a estudar e depois tenho um bocadinho 

para trabalhar no Scratch, mas a mana quer ir trabalhar no Scratch... a mana mais nova... 
... já está afazer um projecto. Ela tem 8 anos... ela está a fazer um projecto que eu 

desconheço totalmente... 
... não faço a mínima ideia, ela disse-me que está a fazer um projecto... não faço a 
mínima como é que é... enquanto eu estou de manhã nas aulas, ela não tem aulas de 

manhã então está no Scratch... 
 

Como é que tu lhe ensinaste a trabalhar? 
 

Eu fiz assim... ela como ainda anda no 2º ano... ainda não sabe bem aquilo dos graus, 
então ela punha... eu dizia: olha vai ali ao “mova”... e ela: ah, ponho este?... E eu: sim, 

mete esse... Ela metia e depois dava para... e depois eu: põe aqueles graus... e ela: mas 
quantos? E eu puz os graus e depois ela foi à internet, foi buscar a boneca, ela é que 
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escolheu... estive ali mais de um quarto de hora à procura de uma boneca ideal... é 
mesmo aquela, tem de ser aquela... é a preferida é... uau... 

 

E se tu fosses o professor? 

 
Ai ai... (pensou)... eu começava por lhes ensinar o Scratch (as instruções)... as básicas... 

depois dava-lhes assim, dava-lhes a conhecer um ou outro dos mais difíceis e eles que 
descobrissem o que é que os outros fazem (fala de comandos)... dar-lhes a mostrar 

vários projectos de outras pessoas... muito elaborados... muito engraçados e assim para 
eles se motivarem... os próprios e começarem a gostar e a experimentar e a trabalhar, até 

conhecerem bem aquilo... 
 

Como é que os apoiavas, ajudavas, imagina que tens 20 alunos... 
 

Ai ai... se eu tivesse 20 professores... ai professores... alunos!.. tinha de ter... respondia a 
uma pergunta a um, depois a outro, depois a outro... ia tirando as dificuldades mesmo 

sendo muito difícil... 
 

Ajudaste professores duas vezes... como fizeste? 
 

Eu estava fixa num , mas depois desse, enquanto ele estava a fazer o projecto sozinho, 
dava um volta à sala e se algum tinha alguma dificuldade... que eu uma vez estava com 

esses... e que o larguei... estavam duas professoras sozinhas e elas não estavam a 
perceber nada... expliquei-lhes, dei-lhes a conhecer o Scratch... 

 

Como fizeste? Lembras-te? 

 
Mostrei-lhes projectos meus, mostrei-lhes como pôr em casa, mostrei-lhes alguns dos 

comandos que eu utilizei, fiz download dos meus projectos, elas começaram a 
conhecer... não quiseram fazer contas (criar contas Scratch) porque tinham de colocar o 

e-mail... eu disse que aquilo era seguro e não havia problema... elas disseram que faziam 
depois em casa  e acabaram por descobrir e começar a fazer projectos... guardaram nas 

pens e depois em casa fizeram galerias. 
 

Relação entre o Scratch e Matemática, Língua Portuguesa... as disciplinas... ? 

Encontras alguma ligação? 

 
Encontro... com a  Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História... praticamente 

todas.  
Com a Matemática... os graus, os passos, as contas... 

Língua Portuguesa... a escrita... 
Ciências... basta ir buscar coisas de Ciências e faz-se um projecto de Ciências... 

História é a mesma coisa... 
As outras disciplinas o mesmo, por exemplo em Inglês faz-se exercícios... eles que 
resolvam, se quiserem!... (tu fazes só a proposta... risos) 

 

Problemas... 

 
A minha melhor amiga não gosta de resolver problemas... odeia e... eu gosto muito... ela 

diz que como não os consegue resolver... e não percebe muito as coisas... depois começa 
a não gostar porque não consegue fazer... motiva-se mas depois não consegue. 

Eu gosto muito porque percebo, dá para me pôr à prova a mim própria, ver o que é que 
eu sei e o que é que eu não sei, ver o que é que tenho de fazer... experimentar várias 
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coisas.. ver muitas coisas mesmo... dá para ver se consigo tentar resolver ao máximo, 
especialmente os mais difíceis são os mais engraçados, porque têm de se fazer mais 

cálculos e aquilo depois fica uma misturada toda e mesmo assim às vezes consigo ter 
certo... 

 

Por que é que gostas? 

 
Porque gosto de os resolver, não sei bem... 

 

Mas tu sempre gostaste de Matemática... digamos que o Scratch não veio alterar nada 

no teu gosto pela Matemática... porque tu já gostavas desde muito cedo... que papel é 

que o Scratch pode ter tido, uma vez que não teve no teu gosto pela Matemática? 

 
Ele ajudou-me a compreender melhor a Matemática, apesar de eu já gostar muito dela, 

ainda me fez com que eu gostasse ainda mais, ou seja... de um a cinco, eu dava seis. 
(Risos) 

 

Mana quase a vir para a escola...  diferenças entre 4.º - 1.º ciclo - e 5.º... como lhe 

responderias? 
 

A do 3.º e do 4.º é uma matéria... a do 3.º é mais revisão do 2.º... dar um toquezinho do 
4.º. O 4.º começa a preparar-se para o 5.º já é melhor... já começam as dificuldades... 

No 5.º ano aquilo depois é mais difícil... No 5.º ano a matéria já é mais difícil, mas se 
nós soubermos a anterior podemos... se nós percebermos esta e a anterior 

conseguimos... conseguimos fazer várias coisas... conseguimos ter boas notas... se 
soubermos a matéria anterior é como se ela andasse no 2.º ano, só que é mais velha! 

... 
Ela no 2.º também aprende, no 3.º também, no 4.º, no 5.º a mesma coisa... 

 

O que é que tu pensas que vai ser o teu 6.º ano...? Já espreitaste algum manual? 

 
Não. Não sei... 

Espero que seja muito difícil... gosto de coisas difíceis... quando é fácil de mais... 
porque se aquilo faz-se tão simples... nem precisamos de pensar... 

 

Mas pensar não dá trabalho? 

 
Gosto de pensar... 

 

Outra pergunta da mana: o que se pode aprender com o Scrath? 

 
Aprendemos várias coisas de Matemática... como eu já disse há bocado, consegue-se 

resolver problemas que no papel são mais difíceis... porque começamos ali a mover e 
não sei quê, estamos ali na brincadeira... mas a brincar, a brincar aprendemos, ou seja, 
quando estamos a brincar no Scratch mesmo, brincar mesmo, acabamos por 

compreender algo de Matemática... só a mexer nos controlos, a meter nos 
bonequinhos... só que ao meter os controlos e ao escolher o boneco certo... há alguns 

que já têm (demonstrou no computador)... já há isto para fazer (certos sprites trazem 
scripts associados). Há vários... a Pafi outro dia encontrou um do peixe... 

 

Tu aprendeste coisas interessantes e novas utilizando projectos que já estavam feitos? 

 
Não. Nunca. 
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Então aprende-se Matemática... mais coisas com o Scratch? 

 
Aprende-se com o Scratch várias coisas, Matemática, Língua Portuguesa, esquece-se 

um bocado os erros... começa-se a escrever melhor... a tirar um bocado de erros... 
 

Porquê? Não podem lá ficar os erros? 
 

Não. Não dá lá muito jeito... 
E ao escrevermos ficamos com aquilo na cabeça, sabemos que não tem erros, quando 

vamos a corrigir o projecto... lemos aquilo várias vezes, depois já não esquecemos de 
como se lê e como é que se escreve e já não damos erros. 

 

E se a mana perguntar se o Scratch podia ajudar a gostar mais de resolver 

problemas? – esta questão foi colocada como complemento dois dias depois. 
 

Acho que sim. 

 

Porquê? 
 

Porque é divertido trabalhar no Scratch e ao trabalharmos no Scratch resolvemos 
problemas ou seja... gostamos mais de os resolver. 

 

Então uma pessoa que não goste nada de resolver problemas e que até, pronto, acha o 

Scratch divertido mas não gosta nada de resolver problemas... achas que vai ficar 

muito contente por ter muitos problemas para resolver no Scratch? 

 
Não vai ficar muito contente, mas depois vai começar a gostar um bocadinho mais... 

 

Achas? 

 
Acho. 

 

O que é que se passa lá dentro dela para ela começar a gostar um bocadinho mais? 

 
Porque aquilo é com computadores... é uma espécie de jogo... aquilo ao brincarmos 

estamos a aprender e depois sabemos muitas coisas. 
 

Aprendizagem de coisas no computador que antes desconhecias... 
 

Aprende-se muito. Mesmo. 
Quando eu vim para o 5.º ano eu não sabia nada de computadores... 

 

Nada, como? 
 

Sabia ir à internet buscar imagens, sabia ir à internet jogar jogos... 
 

O que aprendeste este ano? 
 

Aprendi a usar pens, aprendi a mexer em blogues, aprendi a mexer no Scratch, aprendi a 
ir à página do Scratch, aprendi a mexer no gmail, criei uma conta no gmail, criei uma 

galeria... 
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Mais alguma coisa?... blogues... tens? 
 

Tenho um individual... 
 

Usas muito? 
 

Não muito. 
 

Porquê? 
 

O tempo... sempre o tempo. 
 

Mas é importante? Como se relacionou com o Scratch? 
 

Porque é a primeira coisa que eu lá tenho. Olá, eu sou a Dama e a segunda é já um 
projecto. Foi no próprio dia, penso eu... fiz entrada, publiquei a mensagem, fiquei toda 

contente, fui ao Scratch e tirei um projecto. 
 

E agora? 
 

Agora... agora já é diferente. Meto projectos quando tenho projectos novos, escrevo um 
bocado o que me aconteceu, escrevo se estou bem, se estou mal, desabafo um bocado... 

posso pôr lá várias coisas que eu encontro na internet, eu ou colegas minhas muito 
divertidas. Por exemplo, a Nali outro dia encontrou um site muito divertido para 

raparigas... já tenho lá de lado contadores... relógios... calendários... imagens... 
 

Achas que é importante rever erros e mudá-los nos projectos? 
 

Acho. Porque senão pensam que somos desleixados ou qualquer coisa no género. 
 

Vale a pena corrigir porque está na net e se tivesse em tua casa fechado, sem 

ninguém ver, valia a pena corrigir? 

 
Valia! Porque guardar um projecto se está estragado ou mal feito? Se é para ter é para o 

ter bem. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Entrevista (Ebir)  
13 de Junho 2008 – 9H15 
Sala TIC (aula Matemática – com colegas) 
 

Se fosses tu o investigador, que perguntas farias? 

 
Eu começava por perguntar se tinha aprendido mais conhecimentos em todas as áreas 

ou só nalgumas, se tinha aprendido a mexer melhor no computador, a usar as pens, 
programar uns projectos, a mexer no Scratch, se tinha gostado... 

 

Então responde-me lá a essas perguntas de investigador... 

 
Nas áreas aprendi bastante para perceber, por exemplo, os graus... também a usar o eixo 

do X e do Y, por exemplo noutras áreas, nas ciências para fazer projectos, ganhei 
bastante conhecimento com isso, é uma boa forma de estudo. 
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Como investigador também perguntaste se tinhas gostado... 

 
Gostei, não foi o meu programa preferido, mas gostei bastante. 

 

Mas não foi ao longo do ano, pois não? 

 
Ao longo do ano... até porque foi mais História e Ciências de matérias, nunca... gosto 

bastante de Matemática, este trabalho nunca foi muito o que gostasse muito, muito, 
gostei. 

 

Mas não era assim uma coisa... não adoraste... 

 
Não era assim fantástico, mas gostei bastante de usar. 

 

E mais outras coisas que aprendeste... 

 
Aprendi, por exemplo, a saber usar a pen, agora já sei. 

 

E-mail, correio electrónico... 

 
Também não sabia, não sabia anexar e também não tinha email, criei um mail.  

 

Já sabes anexar ficheiros? 

 
Sim. 

 

 Mais alguma pergunta que tu fizesses enquanto investigador? 

 
Se o Scratch, esta ferramenta tinha influenciado os tempos livres, por exemplo, o... 

 

Ah! Aquela pergunta que eu fiz no questionário... 

 
Sim. 

 

E então? 

 
Não... até por acaso sim. Dantes eu só via televisão ou ia brincar e agora... para 

aproveitar, por exemplo, para estudar um pouco ou para fazer os projectos. Quando 
temos um teste de Ciências vou fazer, assim uns projectos, por exemplo escrevo as 

perguntas e depois vou escrevendo e vou tentando responder assim, não é, e vou 
escrevendo que é para decorar... 

 

Mas isso, não precisas do Scratch para isso! 
 

Não, eu gosto de fazer assim. 

 

Diz-me uma coisa: o que é que é mais giro e menos giro na utilização do Scratch? 
 

Bem, eu acho mais giro é assim programar as coisas e do que eu gosto menos é os 
problemas que nos surgem durante o projecto. 

 

Isso não achas giro? 
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Não. Temos grandes problemas, por exemplo, eu no caracol, estava a trabalhar nele e 

tive um grande problema porque aquilo estava a dar qualquer coisa mal e tive de tirar 
montes de coisas de lá, vou ter de recomeçar tudo de novo... não, mas uma grande 

parte... era para eu escrever os dias quando eu ia pensar e então eu enganei-me e pus 
aquilo mal e então tive de tirar os dias todos. 

 

Isso é a parte que tu achas menos giro, os problemas que vão surgindo e é mais 

divertido inventares projectos pessoais teus sem orientações de ninguém ou seguir 

mais ou menos as pistas, as orientações, as ideias da Escola? 

 
Gosto mais de seguir as pistas e as orientações... 

 

Não gostas de inventar tu sozinho coisas que te apeteça? Que não tenha nada a ver 

com a Escola? 
 

Gosto, mas eu prefiro ter um tema de trabalho. Por exemplo, Ciências, Matemática, a 
Poluição, essas coisas. 

 

E seguires sozinho... Ires lá fazer um projecto sobre outra coisa que te apeteça... é 

bom ou não? 
 

Sim, às vezes, mas gosto mais por temas, mesmo quando a professora não pede. 
 

Temas da Escola? 
 

Sim, fracções, estatística, essas coisas. 
 

O que é mais difícil e mais fácil na utilização do Scratch? 
 

O que eu acho mais fácil é assim pôr as imagens, essas coisas é o mais fácil, é o mais 
básico, depois o mais difícil para mim é perceber a lógica que leva, por exemplo, juntar 

o movimento mais a aparência, tipo faço dez passos e desapareça, descobrir essas 
coisas. 

 

As instruções, não é? Como é que combinam... 

 
Como é que combinam. 

 

Mais alguma coisa que aches fácil ou difícil? 

 
Fácil também é, por exemplo, vir ao paint do Scratch, importar as imagens... difícil é 

termos de ir ao paint desenhar se quisermos um desenho e na internet não encontramos 
o que queremos... e termos de desenhar por nós próprios (deu exemplo no computador 
com um desenho – pizzas – que estava a fazer). 

 

Trabalhar sozinho ou em grupo... 

 
Trabalhar em grupo é interessante... estar a combinar... mas por vezes temos aquelas 

discussões que... eu quero uma coisa, mas o meu colega quer outra... e enfim... 
Trabalhar sozinho não acontece isso... estamos a trabalhar sozinhos decidimos o que 

vamos pôr... trabalhar em grupo há desentendimentos... Mas fazer os trabalhos em 
grupo aprendemos mais, por exemplo, eu não sou dos melhores... por isso se estivermos 
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a trabalhar com uma pessoa que tenha mais experiência eu consigo aprender mais com 
isso, consigo ver os truques, as coisas... Quando estamos a trabalhar sozinhos pode 

surgir-nos uma dúvida e nós não conseguimos resolver e se estivermos em grupo, 
podemos pedir ajuda ao nosso colega... 

 

O que é que preferes? 

 
Para trabalhos assim por exemplo das fracções prefiro trabalhar sozinho, mas em 

trabalhos de temas livres prefiro fazer em grupo... 
 

Planear primeiro ou trabalhar directamente? 
 

Eu prefiro ir para o computador pôr e... depois vou pondo... e depois planeio com o 
computador ligado e depois as ideias que me venham à cabeça eu vou pondo o que 

acho... 
 

Sem papéis? 
 

Às vezes uso para fazer contas... aqui por exemplo a conta dos segundos... 
(exemplificou)... 

 

Se tivesses de mudar alguma coisa... 

 
Para já... era a internet... que nós precisamos para estes trabalhos... e para ir buscar 

imagens, coisas assim... até por exemplo precisamos de ir buscar informação... 
 

Mais... 
 

Alterava também... não sei bem o que é que acontece aqui com a minha pen... quando 
eu ligo aqui no computador ela não funciona... 

 

Mais... 

 
(Pausa... pensando...) 

 

Tempo disponível? 

 
Isso também... Que eu agora estou na música e depois tenho hóquei (descreveu os seus 

horários...) 

 

Isso é em casa... e aqui na Escola? 
 

Aqui está bastante bem... temos o Scratch time e temos à segunda-feira um tempinho na 
aula de Matemática... 
 

O que é que mudavas na forma como o professor trabalha e ajuda os alunos? 
 

(Pausa longa) Eu? Acho que nada... acho que está tudo bem. Quando não sabemos a 
Professora explica... eu percebo bastante bem o que a Professora nos quer dizer... 

 

A ajuda foi suficiente? 
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Chega para todos, sim... Os nossos problemas são pequenos problemas e nós temos de 
aprender a raciocinar... a ser autónomos... Nós também temos de... 

 

Se fosses professor fazias como? 

 
Ia ajudar mas, por exemplo, quando estavam muitos a pedir, eu acho que na minha 

opinião estes pequenos problemas, por exemplo, um tempo não está bem, acho que as 
pessoas têm de raciocinar e resolver, porque são pequenos problemas... Agora se for 

mais complicado... isto encravava... então já se tem de intervir... agora nestes pequenos 
problemas (deu exemplo de uma situação com segundos...)... Não pode ser sempre a 

professora a fazer a papinha toda... 
 

Há alunos que gostam de resolver problemas e outros que não gostam... 
 

Eu acho que... eu também sinto um pouco isso, mas tenho vontade em fazê-los porque 
gosto... mas elas sentem medo de dizer porque podem pensar que as pessoas vão gozar 

com elas... têm medo! Por vezes a resposta está certa... os outros têm mal, a pessoa tem 
essa certa e a pessoa não tem coragem para pôr o dedo no ar... pensa que vai ter mal e 

vão gozar e ser humilhado...  E pode ser uma pergunta fácil e a pessoa enganar-se 
porque fica nervosa, apavorada e engana-se... muitas vezes não têm as notas que 

queriam e sabem... mesmo nos testes... como têm medo de ter mal às vezes não fazem... 
 

E aqueles que gostam muito? 
 

Eu acho que eles sentem... não têm medo de se enganarem... gostam... Ah! Enganei-me, 
não faz mal! Tento para a próxima vou conseguir... É sempre a tentar... Mas as pessoas 

que coiso... elas têm medo, não conseguem responder e depois... acabam por ter mal e 
acabam por não fazer e tentar sempre... e as pessoas que gostam de resolver os 

problemas elas... enfim... enfrentam! Elas não têm medo de estar errado... não faz mal... 
é como... é como... se eu cair levanto-me! Se eu tenho mal, continuo... 

 

E qual é a tua posição? 

 
Eu gosto bastante de resolver problemas... mas também tenho um pouco de 

“intimidade” de estar a dizer... consigo resolvê-los bem, não tenho medo de responder, 
às vezes naqueles problemas mais complicados eu até posso ter certo... mas tenho medo 

de estar a pôr o dedo no ar para responder porque posso ter mal... 
 

E tens medo porquê? 
 

Tenho medo porque esta turma sempre humilhou quando nós temos alguma coisa mal... 
 

E isso acontece nas aulas este ano? 
 
Não tanto assim, mais no recreio... (contou episódio) 

 

Imagina que um irmão teu pequenino vinha para aescola... o que lhe dirias? 

 
Não se compara ao nível de desenvolvimento... comparado com as contas que são 

contas de mais, vezes... não se compara com os desenvolvimentos matemáticos que 
temos aqui... desenvolvemos muito mais... temos mais complicações... e também temos 

de saber esta ferramenta Scratch... temos de saber mexer nela... 
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E se ele te perguntar: o que aprendeste com ela, com essa ferramenta? E foi melhor? 
 

Foi sim. Porque nós começamos a saber o eixo do x e do y... e também a usar os graus, 
a medir com transferidor...  

 

O Scratch ajudou?  
 
O Scratch é um programa em que temos de pensar, raciocinar, saber fazer contas... 

 

E pode ajudar a gostar mais de problemas? 

 
Sim, muito. Eu também passei a gostar mais... dantes não gostava muito... gostava 

bastante, mas não adorava... 
 

Relação entre o Scratch e a Matemática, outras disciplinas? 
 

Português... temos de ter o português bem desenvolvido para escrevermos... aqueles 
projectos que não precisam só de animação, mas também de legendas... Por exemplo, se 

quisermos fazer um trabalho de História também precisamos de ter os nossos 
conhecimentos desenvolvidos... Com a Matemática é o que tem mais influência no 

Scratch... temos de pensar... temos de nos pôr a fazer o texto... temos de pensar nas 
combinações, temos de pensar nos segundos, temos de fazer, assim, essas coisas... 

depois também os graus, por exemplo, para mudarmos o boneco.. para virar e isso... 
também se quisermos fazer o boneco desaparecer e ir para outro sítio... usando por 

exemplo os eixos do x e do y... o y vai para tal e o x para tal... enfim... essas coisas... 
 

Alguma coisa que queiras acrescentar... 
 

Não sei... Acho que gostei... Mas como eu disse, nunca foi o meu programa preferido... 
mas sempre gostei deste trabalho... nunca mexi muito, mas... quando mexia era para 

trabalhar bem... para fazer aqueles projectos assim... 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Entrevista (Frus)  
09 de Junho 2008 – 15H45  
Sala Polivalente (alguns alunos) 
 

Se tu fosses o investigador... o que perguntavas? 

 
P – O que é o Scratch? 

R – Respondia que o Scratch é um programa sobre a Matemática, dá para fazer vários 
projectos, jogos... relacionados com várias coisas, dá para estudar, dá para programar e 

criar na internet coisas que nós nunca fizemos. 
 

P – O que é que tinha aprendido com o Scratch? 
R – Aprendi com o Scratch melhor os graus, os ângulos, aprendi a usar os eixos x e y, 

aprendi a programar, a usar o som no computador, a meter e tirar imagens, a fazer 
fundos, a criar sprites e várias coisas. 

 
P – Perguntava se o Scratch tinha interferido com o trabalho das aulas, se ficaram a 

gostar mais das aulas, se não ficaram... 
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R – Acho que o Scratch é giro... depois dá mais interesse às aulas. O Scratch não 
interfere nas aulas... deu tempo para usar o Scratch e para usar as coisas também que se 

devem aprender na Matemática. 
 

Portanto, o que tu estás a dizer é... as outras coisas não se devem aprender... 
 

Devem (risos)... mas aprendemos o essencial este ano. 
 

Conseguimos aprender aquilo que estava, no fundo, nos livros, é aquilo que tu estás a 

dizer... 

Mais giro e menos giro no Scratch... 
 

O menos giro é que ele encrava (O que é que encrava?) 
O Scratch... quando não dá. Eles estão a fazer remodelação e essas coisas, e mais giro é 

que posso ter um espaço da internet, posso criar, posso programar várias coisas, posso 
fazer um projecto à minha escolha. 

O menos giro também é quando estou a fazer um projecto e aquilo dá-me mal, não sei 
bem porquê, depois fico irritado com isto tudo... E mais giro é... posso programar, ter 

um espaço na internet, criar e... não me lembro de mais nada. 
 

Mais difícil e mais fácil... 
 

Mais fácil não é nada, porque é tudo difícil. Se fosse fácil não tinha muita piada. E o 
difícil é que temos de saber... isto ajuda-nos a fazer as coisas, mas ainda temos de saber 

mais coisas além do que isto ajuda. Temos de saber quantos graus tem um ângulo, 
temos de saber usar o referencial cartesiano, temos de saber usar várias coisas. 

 

Planear primeiro ou experimentar? 

 
Gosto mais de planear primeiro. Eu já não uso diário de campo, portanto faço no 

blogue... antes de fazer no blogue, faço numa folha. 
 

E o que pões nessa folha? 
 

Desenho como se fosse o ecranzinho do Scratch... depois... às vezes quando estamos em 
Estudo Acompanhado também desenho... depois... faço o écran... depois no caracol fiz... 

fazia aqui um risquinho a dizer os dias... costumava fazer os desenhos... o fundo que eu 
queria... depois fazia, por exemplo aqui... usava, fazia assim (foi demonstrando no 

PC)... para o do caracol fazia uma coisa assim e assim (foi desenhando no écran). 
 

Mas desenhavas isso no teu diário de campo? 
 

No diário de campo não, numa folha mesmo, branca. Depois... (continuou a 
exemplificar) fazia assim.. 
 

Alguma vez programaste... ir para o computador e depois vais fazendo, ou gostas 

sempre primeiro de planear... ou misturar... 

 
Sim... mas já fiz também... 

 

Como? 

 



 70 

Começo por fazer várias coisas e depois, se não gosto, tento fazer outra coisa, vou 
fazendo até gostar do que estou a fazer do projecto. 

 

O das pizzas, como estás  a fazê-lo? 

 
Estou a fazê-lo mesmo directo. 

 

Se tivesses de mudar alguma coisa... 

 
Internet na escola que quase nunca dá para ir. Acho que tivemos boas condições para 

trabalhar a não ser a internet. 
 

O que é que são boas condições para trabalhar? 
 

É termos material, termos a possibilidade de ter os computadores, de os usar.  
Podermos usar os computadores, termos acesso a eles, às vezes temos internet, temos 

instalado o Scratch nos computadores. E agora também usamos o Scratch não só nas 
aulas de Matemática, mas também o utilizamos nas aulas de Área de Projecto. 

 

Já começaram a trabalhar em Área de Projecto? 

 
Sim, sobre os castelos... 

 

E como é que as professoras estão a reagir, uma vez que é a primeira vez que elas 

estão a trabalhar? 
 

Não é a primeira vez porque as professoras já tinham instalado o Scratch no computador 
delas. Elas acharam que estávamos a trabalhar em Matemática e gostávamos do 

programa, então acharam uma boa ideia fazermos um projecto final sobre o que 
aprendemos sobre os castelos, no Scratch. Tem a ver com a ópera. Pesquisámos sobre 

os castelos para os irmos visitar para o ano e... 
 

Como é que elas vos ajudam? Ou são mais vocês... 

 

Somos mais nós... 
 

Como fazem? 
 

O meu grupo sou eu e o Gong e a Dama e a Kit, só que estamos num computador só nós 
os dois. Então vamos propondo coisas um ao outro. Então, no nosso castelo, 

propusemos meter um boneco a entrar... fomos tirando imagens sobre os castelos no 
interior e no exterior e ele ia entrando no castelo e dizia o que era aquilo, o que é que 

era aquilo, dizia a vista do castelo, dizia quantos anos tinha o castelo, se estava aberto 
ao público... 
 

Se tu fosses o professor... 
 

Pedia-lhes para quando sentissem dificuldades não ficarem logo desanimados, pedia-
lhes para não confundirem o Scratch com as aulas mesmo... que o Scratch não 

interferisse com as outras disciplinas, que eles continuassem a ter as notas que tinham, 
que não baixassem por causa do Scratch. 

 

Tu já ensinaste adultos... como foi a experiência? 
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Comecei por mostrar no site mesmo do Scratch o que é que era o Scratch, depois 

expliquei-lhes que o Scratch era um programa e que dava para fazer várias coisas e 
depois fui com os dois primeiros professores, fomos à internet tirar uma imagem para 

eles criarem o seu próprio projecto, então utilizámos... o professor A. utilizou um cão... 
não deu tempo para fazer muita coisa, mas ensinei-lhe a pôr o cão a falar, a pôr o cão a 

andar... 
 

E eras tu que dizias tudo? As instruções? 
 

Não... depois ele ia-me fazendo perguntas... que eu também, algumas eu também não 
sabia. Depois ele ia-me fazendo perguntas e eu ia respondendo, as que não sabia ia 

perguntar à professora e ia-lhe dizer. 
 

Colocaste algum desafio? 
 

Não me lembro. Mas mostrei-lhe vários projectos. Mostrei-lhe o blogue da turma, 
mostrei a minha galeria individual, mostrei-lhe a galeria em conjunto... depois ele queria 

sempre mais do que eu lhe dizia, perguntava-me se dava para fazer contas, se dava para 
pôr o gato a fazer os ângulos, os sólidos... eu ensinei-o a importar os fundos e ele 

perguntava-me se podia ser ele mesmo a criar o próprio fundo... eu disse que podia, que 
também podia criar sprites... 

 

Qual é a diferença entre fundo e sprite? ... para te picar... 

 
O fundo é como se fosse uma tela e o sprite é como se fosse um boneco que andasse lá. 

 

Relação entre o Scratch e Matemática, Língua Portuguesa... as disciplinas... 

Encontras alguma ligação? 
 

Acho que o Scratch é mais relacionado com a Matemática  porque tem... acho que é à 
base de Matemática... porque ensina os ângulos... ensina o referencial... ensina várias 

coisas... os graus dos ângulos... ensina a fazer contas... ensina a arredondar números... 
ensina várias coisas. 

 

Língua Portuguesa? 

 
Na parte da escrita... falar... 

 

Outras disciplinas... 

 
... da ferramenta não... mas podemos fazer um projecto do Scratch sobre a disciplina.  

 

Relação do Scratch com os blogues? 
 

Os blogues individuais podem ser para pôr coisas nossas, falar sobre o Scratch, para 
várias coisas. 

 

E tu fizeste isso? 

 
Sim. Pus coisas que eu gostava no meu blogue e depois ia lá falando, metia lá o diário 

de campo, ia metendo lá projectos e no blogue da turma... eram só projectos e diários de 
campo. 
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Problemas... Há alunos que gostam... alunos que não gostam... 

 
É que eu já não gostei e passei a gostar. Porque os que não gostam fazem do problema 

um problema mesmo e os que gostam não têm medo, vêem-no bem, procuram nele as 
coisas que é mesmo preciso e... procuram as coisas que é preciso. 

 

Tu disseste que já estiveste nas duas posições... em que altura é que não gostavas? 

 
Quando fazia dos problemas um problema. Desde quando entrei para o quinto ano não 

gostava de problemas, comecei a perceber os problemas e a conseguir resolvê-los 
melhor e depois como os conseguia resolver, também me motivava mais. 

 

Consegues explicar o que é que é fazer do problema um problema? 

 
É ter medo do problema... 

 

Diferença entre quarto ano e quinto ano... 

 
A Matemática do quinto é mais complicada só que gosto mais... acho mais divertida... 

tem mais problemas. Tem contas e a Matemática do quarto ano era falar mais sobre 
contas só... tínhamos de fazer as coisas mas não falávamos mais delas, então não 

aperfeiçoávamos as coisas. 
 

Blogues? 
 

É giro ter um blogue porque tenho o meu espaço na internet, posso pôr as coisas que 
gosto, dizer as coisas que não gosto... posso meter lá projectos, filmes, músicas, 

imagens... 
 

Temas que preferes? 
 

Surf... e músicas e quase todos os meus projectos estão lá... 
 

Escrita... erros... 
 

Às vezes tento corrigir, mas para ter mesmo a certeza faço a correcção ortográfica com 
o corrector do blogue... 

 

Trabalhar sozinho ou em grupo... 

 
Trabalhar sozinho eu gosto mais porque não tenho alguém a dizer que não gosta ou que 

gosta, faço eu criado por mim. E em conjunto também gosto de fazer porque tenho uma 
pessoa para dizer que gosta, se está giro, se está bom. 
 

O que fazes agora no computador que não fazias antes? 
 

Programar, ver mails, mandar mails, anexar ficheiros, blogues... 
 

Preferes... projectos teus ou seguir orientações? 
 

Eu gosto mais de fazer os que não são da escola porque posso fazer à minha escolha. 
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Aprendes tanto com uns como com outros? 
 

Não, com os da escola aprendo mais. Porque os da escola estão relacionados com 
matérias. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Entrevista (Nalim)  
16 de Junho de 2008 – 16H00  
Sala Polivalente (Scratch time, com alunos do 5.ºG e do 6.ºB) 
 

Como investigadora... o que perguntarias à aluna? 
 

Se teve dificuldades, se a professora-aluna teve dificuldades, neste caso. 
 

Então eu devolvo-te a pergunta. Tiveste dificuldades na utilização do Scratch? 
 

Mais ou menos. 
 

O que é que é isso de mais ou menos? 

 

Às vezes sim, outras vezes não. Mas quando eu tinha dificuldades e a professora me 
dizia e eu resolvia. Mas depois de resolver ficava muito triste porque era uma coisa 

muito fácil. 
 

Quando era fácil. Ficavas triste quando era fácil? 
 

Quando era fácil e eu não conseguia resolver. 
 

Que coisas é que tu achaste mais fáceis e mais difíceis? 
 

Mais fáceis... mais difíceis as variáveis e os sensores. As variáveis já mexemos um 
bocadinho. As mais fáceis foi o movimento, o controle, o som e a caneta.  

 

Que perguntas mais é que tu me fazias como investigadora? 

 
Não sei. 

 

Então vou-te fazendo eu as perguntas. O que é que é para ti mais giro e menos giro 

na utilização do Scratch? 
 

Mais giro é os desenhos, a parte dos desenhos porque há muitas cores misturadas, há 
muitas coisas e menos giro... (demorou) 

 

Não há? Não há assim nada que não tivesse tanta graça no Scratch, não achasses 

tanta graça? Tudo aquilo que fizeste achaste interessante ou nem por isso? 
 

Achei tudo interessante. Menos interessante não achei nada. 
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É mais divertido inventar projectos pessoais, teus, que não têm nada a ver com a 

escola ou trabalhar em projectos sugeridos pela professora, por exemplo por mim, 

projectos ligados à escola? 
 

Eu acho que... eu gosto de fazer muitos TPCs mas também gosto de fazer assim para 
descobrir coisas. 

 

Quando tu dizes TPCs : tens TPCs e decides fazê-lo no Scratch... 

 
Sim. 

 

Não é uma questão que te é colocada e tens de fazer em Scratch? 

 
Não, mas isso também faço... mas quando a professora também pede, por exemplo a 

classificação dos seres vivos... a professora disse que era para copiar e eu fiz em 
Scratch. Eu acho que é mais divertido. Eu a ler não estou assim tão interessada. 

 

Mas a construir o projecto acabas por ler, ter que ler, não é? 

 
Aprendo as coisas. Aprendo a matéria, pronto, que estamos a dar e aprendo a trabalhar 

no Scratch. 
 

Pois...  juntas as duas coisas. Então digamos que não tens nenhuma preferência. 
Fazer projectos só teus...(Carolina abana negativamente a cabeça)  

 

Trabalhar sozinho e trabalhar em grupo. São duas formas de trabalhar. Vantagens e 

desvantagens de cada uma, por exemplo, vamos pegar numa: trabalhar em grupo – o 

que é que é bom e o que é menos bom? 

 
O mais complicado é as ideias que nós temos e uma pessoa tem uma ideia para aquilo e 

outra tem outra, ficamos ali muito tempo a discutir. Eu não gosto tanto porque também 
depois temos que... é uma grande complicação ao dividir as tarefas e isso tudo porque... 

é no computador. Se fosse noutra coisa já era mais fácil, dividíamos as coisas, mas 
como é no computador o projecto é mais difícil dividir e depois se uma pessoa está ali e 

a outra está a fazer, uma pessoa está ali fica assim um bocadinho ahahah!! E a outra que 
está a fazer contente e depois têm de trocar: fica a outra que estava a fazer muito triste e 

a outra contente. E é assim sempre muito coiso (faz gestos com as mãos). 
 

Portanto o grupo tem vantagens? Também tem coisas boas, trabalhar em grupo? 
 

Às vezes tem coisas boas. 
 

Como por exemplo? 
 
Trabalhar em grupo... sim mas... discutimos opiniões e aprendemos coisas, para além de 

estarmos em confronto com as opiniões, também aprendemos. Porque uma pessoa diz 
que é assim, a outra diz que é assim. Normalmente quando discuto com o meu grupo, 

por acaso somos três, temos todos opiniões diferentes, normalmente todas estão certas 
mas são diferentes e então aprendemos. 

 

Então e sozinha? Coisas boas e coisas menos boas. 
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Menos boas... menos boas... as ideias... não temos tantas. O meu grupo por exemplo tem 
muitas ideias. 

 

Estavas a dizer que em grupo era mais complicado... 

 
É mais complicado dividir tarefas. As tarefas é mais fácil sozinha e porque vou fazendo 

as coisas assim devagarinho sem me estar a preocupar e ter de passar a outra pessoa 
perco o raciocínio todo... mas é mais fácil. 

 

Achas que é mais fácil. O que é que tu preferes? Preferes sobretudo trabalhar... 

 
Sozinha. 

 

No Scratch é melhor planear primeiro... 

 
Conforme. Se for os TPCs, eu ponho o papel e vejo o que é que tenho de fazer, mas em 

projectos ponho-me logo a fazer. 
 

Projectos mais pessoais... 
 

Pois. Vou começando a fazer um desenho, uma pintura e depois vejo o que é que aquilo 
dá. Faço bolas, triângulos, essas coisas, depois vejo o que é que isso dá e vou pensando 

o que é que tem, o que é que eu posso fazer a partir daquilo. Às vezes até apago o 
desenho que fiz e vou buscar aos bonecos do Scratch e vou fazendo assim. 

 

Os  que planeias são mais os TPCs... e aqueles que nós fazemos nas aulas: sugestões 

como a das pizzas, a do caracol, foram feitos com plano ou foram feitos directo? 
 

Eu estou a fazer com a Catarina, nós falamos entre as duas, falamos o que é que vamos 
fazer. 

 

Mas não apontam, vão fazendo? 

 
Não, vamos fazendo. 

 

Supõe que eras uma feiticeira, podias viajar no tempo e mudar durante este ano 

coisas que te tinham dificultado o trabalho, que não tinham corrido tão bem, tu 

mudavas para tudo ficar melhor, o que é que tu mudavas? 

 
Nada. 

 

Se te der umas pistas? Será que tu descobres alguma coisa? Por exemplo, se eu disser 

a palavra tempo. 
 
Não. 

 

Achaste que tiveste o tempo necessário tanto na escola como em casa, não alteravas 

nada disso? Se eu te dissesse qualquer coisa como computadores, equipamento... 
 

Ah! já me lembro de uma coisa sobre o tempo para estar no computador em casa. Tenho 
pouco tempo porque não estou na minha casa. Durante o dia estou na casa da minha avó 

e não tenho computador. 
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Isso mudavas. Ter lá um computadorzinho para poderes trabalhar. Então 

relativamente aos computadores da escola ou equipamento, mudavas alguma coisa? 

 

Às vezes temos faltas de Internet e precisávamos de ir buscar para o Scratch algumas 
coisas. 

 

Então isso mudavas? 

 
Sim. 

 

Ao longo do ano achas que isso dificultou o trabalho? 

 
Dificultou um bocadinho porque eu fiquei duas ou três aulas parada, mais ou menos 

parada, ia fazendo outras coisas. Mas faltava-nos coisas e não podíamos ir buscá-las. 
 

Na Internet... ias buscar coisas para os próprios projectos, não é? Mudavas por exemplo 
a forma como o professor podia ajudar, uma vez que vocês são tantos... achas que a 

ajuda foi suficiente? 

 

Sim. 
 

Não sentiste falta de: ... professor venha cá, venha cá, e o professor nunca mais 

chega? 

 
Não. 

 

Se tu fosses professor, imagina que de repente tu eras professora, até porque já tiveste 

essa experiência com adultos, não foi? 
 

Foi. 
 

Se tu fosses professora como é que tu tinhas ao longo do ano motivado os teus alunos, 

trabalhado com eles com o Scratch na Matemática... como é que tu organizavas o 

trabalho? 
 

Ai s‟tora, isso é tão complicado. 
 

Então como é que fizeste com aqueles professores? 
 

Os professores iam-me perguntando coisas e eu ia circulando entre os professores. 
 

Quantos professores é que tu ajudaste? 
 

Não sei. 
 

Já não sabes... mas ajudaste mais do que um porque tu andaste... 

 
Andei a circular. Numa aula estive com duas professoras mas de resto andei a circular, 

noutra aula. 
 

E que tipo de perguntas é que os professores faziam? 
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Bem! Poucas, era mais sobre o Scratch, o andar, como é que se trabalhava mesmo, 
como é que se desenhava, como é que se ia buscar bonecos. 

 

Era sobretudo essas instruções mais básicas...  

Tu achas que existe alguma relação entre a ferramenta Scratch e a Matemática, a 

Língua Portuguesa, as outras disciplinas? Encontras alguma relação entre o Scratch 

e as várias disciplinas? 
 

Eu acho que me ajudou mais a entender algumas coisas. 
 

Mas porquê? 
 

Eu não sei bem, professora, mas algumas coisas eu não percebia, por exemplo, as 
fracções. 

 

As fracções só começámos a dar agora... 

 
Sim, mas agora estamos mais naquilo da pizza... com isto do Scratch fui vendo algumas 

coisas e fui percebendo, não sei bem explicar mas tinha algumas dificuldades e aqui 
resolvi. 

 

Diz-me uma coisa: tem a ver com as dificuldades e tem a ver com a Matemática. Há 

pessoas que gostam de resolver problemas de matemática e há outras que não gostam 

mesmo nada de resolver problemas, e eu gostava de saber... uma pessoa que não 

goste... o que é que ela sente? O que é que se passa na cabeça dela? 
 

Confusão, mesmo, talvez confusão, pensar em valores trocados e a partir daí como vai 
fazendo muitas vezes confusões, começa a não gostar, a não entender tanto... 

 

E quem gosta? 

 
É um desafio, mas tenho que pensar no que lá tenho. É uma aventura. 

 

Tu gostas de resolver problemas? 

 
Sim. 

 

E o que é que dá mais gozo, mais satisfação na resolução de problemas? 

 
YES! 

 

O que é que é “YES”? 

 
Ter o raciocínio correcto. 
 

Dar a resposta correcta? 
 

Sim, mas às vezes não dou. Por exemplo no último ou penúltimo teste a professora pôs: 
raciocínio correcto, mas tinha o problema errado. 

 

Porquê? O que é que estava errado? 
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Ah porque tinha lá umas coisas trocadas, porque enervei-me muito. Foi lá uns zeros e 
umas vírgulas. Enervei-me muito naquele problema. 

 

Foi só naquele ou acontece noutros problemas? 

 
Às vezes. 

 

Imagina que o teu irmão era mais novo (se tivesses um) perguntava... quais são as 

diferenças entre a Matemática do 5.º ano e aquela que a gente dá no 1.º ciclo. O que é 

que tu lhe respondias? 

 
Isso já me aconteceu mas foi ao contrário. Eu a perguntar ao meu irmão. 

 

Imagina que agora é ao contrário... 

 
Vou tentar dar a que o meu irmão me deu. 

 

Porquê? Achas que ele tinha razão? ... então diz lá o que é que ele te disse? 

 
A matemática do 4.º e do 5.º ano... é um resumo mas alargamos mais. Damos a maior 

parte da matemática do 5.º no 4.º ano, mas depois a professora vai, por exemplo, demos 
as contas no 3.º, 4.º ano e depois com isso a professora foi treinando mais as contas, 

contas cada vez maiores e fomos aprendendo as expressões numéricas. Vamos sempre 
aprendendo mais a partir do que já demos, vamos revendo e vamos juntando algumas 

coisas que já aprendemos, também juntar a outras que já aprendemos e vai dar muita 
coisa. 

 

Achas que é mais difícil? 

 
Não. 

 

Foi isto que o teu irmão te disse e foi isto que aconteceu realmente? 

 
Sim. 

 

Vamos imaginar que ele continuava a fazer-te perguntas. Tinha-te visto a trabalhar 

com o Scratch em casa e não percebia. Tu dizias-lhe que aquilo era um trabalho para 

Matemática ou Ciências e ele não percebia o que uma coisa tinha a ver com a outra, 

então punha-se a fazer perguntas... por exemplo, “Oh mana tu achas que eu com o 

Scratch aprendo a resolver melhor problemas e vou gostar mais de resolver 

problemas?” O que é que tu lhe respondias? Tu achas que o Scratch permite ou 

não...? 

 
Eu acho que permite, mas agora explicar!? 
 

... se o Scratch tinha ajudado nalguma coisa ou não? 
 

Sim, eu acho que ajudou muito, mas não sei bem explicar! 
 

Como é que os problemas podem estar relacionados com o Scratch? Tu achas que há 

alguma relação entre resolver um problema matemático e construir um projecto no 

Scratch, consegues ver alguma relação? O Scratch tem problemas para resolver ou 

nem por isso? 
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Tem. 

 

Onde? 

 
Quando fazemos os projectos, aparecem-nos... 

 

É melhor dar exemplos... 

 
Estou a fazer um projecto, aparece-me uma coisa que eu não sei fazer à frente, aparece-

me à frente uma coisa que eu não sei fazer (risos de ambas), então... eu... é um 
problema... 

 

E depois? Viras costas e vais-te embora... Os problemas são chatos... 

 
Não, não! Tento resolver. E vou pedindo a ajuda da professora, se ela der. 

 

Claro! Se ela der. O que é que às vezes ela faz? 

 
Não dá nada. 

 

E o que é que ela diz? 

 
Temos de pensar. 

 

Exacto. E mesmo assim tu ainda achas alguma piada a resolver problemas com o 

Scratch? 
 

Sim. Pelo menos puxa pela cabeça. Faz bem. 
 

Achas que se aprende mais quando a gente puxa pela cabeça ou não? O melhor é 

estar sossegadinho? 

 
Não, não. É bom puxar pela cabeça. 

 

O que é que tu sabes agora fazer com o computador que não sabias fazer antes? Eu 

sei que tu dominas muitas coisas e já usavas bastantes coisas com o computador, mas 

houve alguma coisa que tu tivesses aprendido em particular este ano que não 

dominavas antes? 
 

Eu não sabia instalar algumas coisas. 

 

Já sabes agora. Java... 
 
Java e isso. 

 

O Scratch... 

 
O Scratch eu nem sabia que existia, os blogues, não sabia como é que se criava. Sabia a 

página mas nunca percebia bem como é que se criava, procurava ali mas não 
encontrava. 

 

E agora... 
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Agora já faço bem. 

 

E a pen já usavas antes? 

 
Já. 

 

Mail? 

 
Sim. 

 

Anexar ficheiros... 

 
Já. Foi a primeira coisa que aprendi no mail. 

 

Este ano ou já... 

 
Antes. 

 

O teu blogue é assim uma coisa importante para ti ou nem por isso? 

 
Sim, é importante. 

 

Porquê? 

 
Eu uso o blogue para coisas da escola mas também para coisas que eu gosto e ponho lá 

músicas e ponho os TPCs e tenho alguma parte do diário de campo, mas pouquinha. 
Tenho lá só poucos dias porque agora não tenho ido lá. 

 

Mas também vocês têm estado num período complicado, de muito estudo. Diz-me um 

coisa, pegaste o bichinho de alguma coisa lá em casa? 
 

A mãe tem uma galeria, uma coisa lá da escola que tem um título... Área de Projecto... 
 

Quem é que lhe ensinou a trabalhar com os blogues? 
 

Fui eu. 
 

E com o Scratch, quem é que ensinou? 
 

Fui eu. 
 

Pegaste o bichinho à mãe... E a mãe levou para a escola? 
 
A mãe diz que... ah! esqueci-me de uma coisa. Há um mês ou dois que ela pediu 

autorização para trabalhar com os alunos do Scratch. 
 

Pediu-te autorização a ti? 
 

Sim. Para eu pedir à professora. 
 

Ah! Não! ... mas o Scratch é de toda a gente. Ela pode trabalhar e nós ficamos só 

contentes de saber. 
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Para eu ir lá ensinar. 

 

Tu ires lá?! Eu acho isso muito giro. E tu gostavas de ir ensinar aos alunos da tua 

mãe? 
 

Sim. 
 

Eu acho que era engraçado. Era uma boa oportunidade. Queres acrescentar mais 

alguma coisa? 

 
Não. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Entrevista (Laim)  
16 de Junho de 2008 – 10h30  
Sala 16 (Aula de Estudo Acompanhado, com alunos  e outra professora) 
 

Se tu fosses a investigadora ... 

 

A primeira pergunta? Se já tinha aprendido alguma coisa com o Scratch... desenvolvido 
mais os pensamentos.  

 

Podes responder... 

 
Acho que sim, no primeiro período a Professora entregou-nos um questionário e eu 

tinha escrito que não gostava de problemas, agora a Professora deu-nos outra vez e 
escrevi que agora gostava muito mais de problemas que o Scratch me ajudou muito, 

acho que me tem ajudado.  
 

Outra pergunta que tu me fizesses... 

 

Suponhamos que a Professora dava muitos erros. Perguntava se tinha parado de dar 
erros?  

 

... e o que é que tu respondias?  

 
E eu respondia, mesmo eu em aluna, respondia que sim, porque eu dou muitos erros, 

mesmo muitos e acho que estou melhor, ajuda-me muito, publico na minha galeria, 
depois o ffred que é um programador muito bom, deixa um comentário, diz “Maria tens 

uns erros, o que é isso?”, depois a Professora também vai e diz “Maria tens uns erros... 
como é isso?”... e depois às vezes algumas amigas minhas e amigos também vão lá e 

corrigem e dizem Maria tens aquele erro, tal e tal... 
 

Então por que achas que era importante, para ti, corrigires os erros?  
 

Porque para mim é importante corrigir os erros porque não é bonito estar a escrever e 
dar erros e de depois estar a ser adulta e dar erros. A escrever no meu blogue e ter 

gralhas e erros é horrível.  

 

Perguntaste se tinha sido útil para aprender coisas, desenvolver o pensamento e 

perguntaste se a pessoa desse muitos erros, se podia ajudar... Mais perguntas?  
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Se no Scratch tinham feitos muitos projectos e se tiveram dificuldades no documento do 

Scratch ... se alguém vos ajudou. 
 

Isso já eram muitas perguntas numa só, portanto estavas a dizer se tinham 

dificuldades, se alguém tinha ajudado... então vamos às dificuldades...  

 
Numa das dificuldades, tinham ajudado.  

 

Ok, primeiro: sentiste dificuldades na utilização da ferramenta ao longo do ano no 

trabalho?  
 

Ao princípio um bocado, primeiro foi o problema de instalar o Scratch tive que esperar 
pelo meu irmão, tive que ter a ajuda dele, depois uma vez irritei-me tanto, não 

conseguia, mas fui dizer à Professora e a Professora disse vamos corrigir isso na aula de 
Matemática. Pronto corrigimos e agora já percebo melhor... já faço projectos mais 

elaborados e às vezes a Aiba que também é boa a fazer projectos ajuda-me e acho que… 

 

Mais alguma pergunta que tu me fizesses? 

 

Se gostava de conhecer um grande programador... Porque sei que sexta-feira vai estar cá 
o Fred que sempre deixou comentários e sempre foi ver as nossas galerias e sei que no 

nosso blogue da turma também vai ver e sei que se nós déssemos os endereços dos 
nossos blogues também de certeza que iria ver.... 

 

Agora pergunto eu, o que é mais giro ou menos giro na utilização do Scratch?  

 
Eu acho que não há nenhuma coisa menos gira... a sério.  

 

Não há assim uma coisa que seja menos agradável ou menos engraçado?  

 
Há, sim, sim, é quando eu ponho um boneco ou por exemplo, este (mostrou)... e se eu 

quiser começar a fazer assim, isto vai começando a ficar desfocado, desfocado...  
... e se também fizermos assim e começarmos a aumentar aqui ainda fica mais 

desfocado e depois fica... 
... e por exemplo, eu faço assim muitos risquinhos, eu faço aí muitos riscos, este aqui 

não tem sabido, por exemplo, faço isto assim, não é?, agora vou fazer undo, e só dá até 
um certo tempo (mostrou o “undo”)...  

 

Ah! Usando o desfazer os disparates que a gente fez... só tem alguns níveis... são 

poucos, achavas que devia ter mais?  

 

Sim, achava que dava para apagar tudo mas também dá para pôr em  … (mudou o rumo 
da conversa)… mas, também, imagine que era uma coisa, por exemplo, tinha feito uma 
coisinha assim, e eu não queria apagar tudo só queria apagar, por exemplo, os erros 

assim que eu fiz, então acho que devia poder parar só esses aí... 
 

E coisas giras que tu achas que o Scratch tem? 

 

 Poder ser eu a controlá-lo... se eu quero que ele se mova para tal no X tal no Y... porque 
isso era suposto nós só darmos no 7º ano... mas a nossa Professora deu-nos logo no 

quinto mas eu gosto também e depois também acho bom, por exemplo, quero pô-lo 
aqui, por exemplo, tinha aqui... e tinha um gráfico, então agarro nele ponho aqui... 
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deslizo um segundo, e faço, por exemplo eu quero aqui então, vejo logo aqui menos 123 
X e Y menos 71 nós vamos poder pôr aqui... (foi demonstrando) 

 

Ah! Estou a perceber, agarrar logo nele e pôr no sítio, ler as coordenadas dele e 

depois enviá-lo para aquele sítio... 

 

 Por exemplo, eu quero que ele tenha... aqui está 172, 106, então agora, por exemplo, 
vou pô-lo aqui e ele vai começar a deslizar até ali.  

 

Ok! Isso é uma coisa que tu achas giro... esse tipo de controlo assim mais preciso, 

não é? Mais coisas giras no Scratch?  

 

Também é engraçado serem eles a escolher o boneco, aquela caixinha das surpresas, é 
engraçado também podermos escolher nós um boneco qualquer e programar, programar 

com falas, dê voltas... acho engraçado quando eles fazem, acho engraçado quando eles 
começam a fazer isto assim espere aí... sempre (foi demonstrando). Acho engraçado 

quando eles começam a dar voltas e ainda acho mais engraçado com a caneta em baixo, 
ainda acho mais engraçado assim.  

 

Gostas de controlar o que se passa.  

 
Porque é engraçado, por exemplo, os óculos, os óculos a mexerem-se é estranho, mas é 

engraçado, poder fazer montes de coisas também... eu gosto... tenho entusiasmo.  
 

E diz-me lá o que é que para ti é mais difícil e o que é mais fácil no Scratch?  

 

Mais difícil... mas em casa ou na Escola? 
 

Em qualquer sítio. Na utilização do Scratch, no trabalho... mas não precisa ser só na 

ferramenta do Scratch, no trabalho que fomos desenvolvendo em tudo o que foi sendo 

feito ao longo do ano. Mais difícil ou mais fácil?  

 

Foi trabalhar, foi ter a internet nos computadores da Escola, por exemplo, à segunda-
feira raramente vamos à sala de Informática trabalhar no Scratch, mesmo raramente, só 

quando temos um teste ou assim, e é chato irmos para a sala de Informática, queremos 
fazer um projecto e depois publicá-lo logo na nossa galeria… temos que pô-lo na pen 

porque não há internet ou queremos também pô-lo se não há pen... pô-lo então no mail 
da turma e não dá porque não temos internet. 

 

E na utilização mesmo do Scratch o que é que é para ti mais difícil ou o que é que é 

mais fácil?  

 

É, não sei Professora... Acho que primeiro foi difícil pô-lo a fazer, por exemplo, se eu 
não tiver isto assim ou se tiver assim ele só vai andando (mostrou comandos) e depois 
fui descobrindo as ferramentas e pondo também... foi difícil... e depois há pouco tempo 

descobri isto que foi “quando receber qualquer coisa mude”, por exemplo, mude-se de 
traje, mude para o próximo traje, por exemplo... eu agora tento fazer, ai, assim por 

exemplo, OK? é só copy de Y pronto OK, por exemplo, assim e eu iria fazer isto assim 
eu mudei de traje... foi há pouco tempo que descobri isso. (foi demonstrando a mudança 

de traje...) 

 

Diz-me só uma coisa? Trabalhar sozinha ou trabalhar em grupo no Scratch, o que é 

que é melhor? Coisas boas e coisas menos boas destas duas formas de trabalhar?  
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... trabalhar sozinha tem boas vantagens e tem más, por exemplo, se eu tiver alguma 

dúvida e estiver a trabalhar sozinha não posso esclarecer essa dúvida com os meus 
colegas, mas também é bom estar sozinha para poder fazer um projecto meu à minha 

vontade... mas também se estiver em grupo não me importo... também é bom... 
esclareço as dúvidas, podemos às vezes estar desentendidas mas resolvemos, pomos por 

exemplo... queria pôr este boneco, uma amiga minha queria pôr este, e outra ainda 
queria pôr, por exemplo, este... então não púnhamos nenhum destes, púnhamos outro 

boneco.  
 

Pois... tinham que negociar.  
 

Sim, negociávamos.  
 

O que é que tu preferes em grupo ou sozinha?  
 

Depende... porque tem mais vantagens estar em grupo, na Escola acho que prefiro estar 
em grupo. Mas quando estiver a acabar um projecto prefiro estar sozinha... mas quando 

estou em casa, gosto mais de estar sozinha., depende do sítio.  

 

Trabalhas bem de qualquer maneira. Diz-me uma coisa é melhor planear os projectos 

primeiro, ou ir ao computador e começar a trabalhar a ver o que é que dá? Como é 

que tu trabalhas? 

 

Eu não sei como é com os outros mas para mim é o que me vem à cabeça, é o que eu 
faço. Só houve uma vez ainda que planeei, que foi o projecto da água, que acho que é 

um dos meus melhores projectos.  

 

E tu tens diário de campo? O que é que tu fazes com o teu diário de campo? 
  

Quando acabo um projecto passo tudo para o diário de campo, depois, também se tiver 
uma aula de Matemática, se for muito importante, por exemplo, se dermos as fracções 

então digo, hoje no dia tal dei as fracções na aula de Matemática com a professora de 
Matemática. 

 

... já vi que preferes ir para o computador e ir avançando... mais do que estares a 

escrever e a planear tudo... 

 

E quando ando muito chateada e não tenho nada para fazer, fico tão chateada, não tenho 
nada para fazer, não me apetece ver televisão, não me apetece ir brincar para o 

computador, não me apetece brincar com as minhas bonecas, só me apetece ir para o 
Scratch... não tenho nada para fazer, irrita-me. 

 

Então depois onde é que vais buscar as ideias?  
 

Vou à internet procurar imagens e com isso tudo depois o que são essas imagens e 
ponho no Scratch e começo a trabalhá-las... 

 

Se tivesses que modificar alguma coisa que tivesse dificultado o trabalho ao longo do 

ano, o que é que mudavas? 

 

Mudava os computadores não terem internet e se calhar termos mais aulas de 
Matemática ou de Ciências ou a professora ter mais tempo para, por exemplo se a 
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professora não tivesse tido que corrigir as provas de aferição dava melhor para fazermos 
mais coisas... A falta de tempo, ter mais tempo... 

 

Diz-me lá uma coisa: se tu fosses o professor, como é que tu ao longo do ano 

motivavas os teus alunos, ensinavas, apoiavas, como é que organizavas o trabalho nas 

aulas?  

 
Se tivesse à mesma os dias que tínhamos. Nós temos três dias por semana Matemática, 

então à segunda-feira ia à mesma para os computadores para, para ficar, porque 
normalmente à segunda-feira nós estamos sempre de cabeça no ar, há distracções, então 

íamos para os computadores para ver se eles ficavam mais alegres... depois, terça fazia 
revisões, umas vezes fazia provas, outras vezes dava matéria num instante como a 

professora faz, num instante mas esclarecia mas, por exemplo, uma expressão numérica 
tentava fazer em segundos fazia essas coisas assim e depois à sexta-feira mandava os 

trabalhos de casa ou então mandava à terça para segunda não sei... 
 

E como é que tu, por exemplo, nas aulas de informática ajudavas os teus alunos, 

como é que tu organizavas o trabalho?  

 
Muitos dos alunos, de certeza, que teriam dúvidas, então eu ia, se calhar... por filas, ou 

então iria primeiro pelo que teve dúvidas... eu iria porque ia ser mais justo, por 
exemplo, se ele tivesse mais dúvidas... então eu iria, talvez, não sei professora, então 

...falar dirigir à aparência e procurar uma ferramenta... (?) 
 

... davas logo as respostas? Explicavas?   

 

Não, eles tinham que descobrir, descobriam e dizia-lhes para irem para casa explorar 
melhor o Scratch... explicava e dizia para falar com um aluno melhor que soubesse 

trabalhar melhor com o Scratch... às vezes também dava as respostas, dava pistas e 
isso... acho que fazia assim. 

 

Alguma vez ensinaste um adulto a trabalhar?  

 
A minha Mãe e o meu irmão. 

 

Que relação é que tu achas que existe entre a ferramenta Scratch e a Matemática, a 

Língua Portuguesa, outras disciplinas?  

 

A língua portuguesa, os erros... o escrever, por exemplo, eu quero que ele diga olá! Eu 
posso, por exemplo, dar um erro no olá, então, que não é esse o caso.  

E a Matemática... Pensar, pensar, ah! resolver, eu quero tanto, por exemplo, que ele faça 
uma coisa que a Professora há pouco tempo nos ensinou, que eu achei muito engraçado 

que era, pormos assim, penso se não me engano era assim, por exemplo, uma coisa 
muito difícil 199 +200 ele iria dar o resultado 399... 
A matemática com o Scratch, pensar... acho que o essencial é mesmo pensar e é resolver 

os problemas que tem. 
 

Achas que há instruções mais ligadas à Matemática, outras menos, ou nos controlos 

do Scratch?  
 
Há coisas ligadas, outras não. 
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Olha, há alunos que não gostam de resolver problemas e há alunos que gostam de 

resolver problemas... o que é que tu achas que os alunos sentem, quer uns quer 

outros? 

 

Eu quando não gostava de problemas dizia: “eu detesto problemas, não consigo resolver 
isto, é uma seca, porquê, não consigo, não dá, isto não vai dar resultado certo, não 

percebo!”, sentimos: “que raiva, não consigo!”, mas depois quando se começa a gostar é 
porque gostamos mais e conseguimos resolver melhor quando se começa a gostar.  

 

Então o que é que acontece primeiro? Começa-se a resolver primeiro ou começa-se a 

gostar e resolver melhor? 

 

Começa-se a resolver melhor e depois começa-se a gostar.  

 

E como é que a gente começa a resolver melhor um problema se antes resolvia mal 

um problema e tinha raiva?  

 
Porque eu comecei a trabalhar com o Scratch e achei que isso me desenvolveu muito, o 

pensamento, a cabeça, a cabeça... 
 

O que é que tu chamas desenvolver a cabeça e os pensamentos? 

 

Ter melhor raciocínio, por exemplo, no primeiro período eu acho que tirei um muito 
bom menos porque sabia muito bem já aquilo e tinha dado no 4.º ano e depois que tive 

um suficiente achei que poderia estudar melhor, não tinha ainda ligado muito ao 
Scratch... achei isso... então agora tirei um Muito Bom, um Bom mais, um Bom e agora 

desci para um Suficiente...   

 

... mas esta prova era especial, tinha muitas coisas...  
 

... mas pronto acho que foi bom ter o meu 4 a matemática... 

 

... mas não estamos aqui a falar de avaliação... estavas a falar-me da razão pela qual, 

uns gostam e outros não, estavas a dizer-me que quando não gostavas, sentias raiva... 

 
... sentia raiva, Professora, porque nunca conseguia resolver os problemas e agora já 

consigo resolver melhor, gosto mais. 
 

OK! Faz de conta que tens um mano pequenino... 

 

Eu não achei muito diferente, demos um pouco de matéria mas acho que o 5.º ano é 
mais revisões, mas por exemplo as fracções, se tivermos uma professora como a 

Professora há sempre coisas para dar, não é?, e eu gosto disso, dar coisas novas isso é 
giro, repetir, mais ou menos, repetir é bom para rever, por exemplo nas contas nós já 
devíamos saber as contas todas e não dar erros nas contas e damos muitos erros nas 

contas.  
 

Porque é que isso acontece?  
 

Acho que é de estar distraído a fazer uma conta...  

... portanto a diferença que tu ias dizer ao mano era...?  
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Que não há uma grande diferença, se apanhares uma Professora como a minha, tens 
coisas para dar mas boas, a Professora ensina muito bem...  

 
... olha ela a dar-me graxa, estou a brincar...  

 

E agora ele dizia-te assim “Mana, eu também sei que trabalhaste lá com um 

programa... o que é que se aprende com esse programa?”  

 

Aprende-se a dar menos erros, tu dás erros, se deres erros...  

 

... estavas a tentar explicar ao teu irmão que era mais engraçado, mas ele continuava 

a insistir... é mais engraçado porquê? Porque é que eu vou gostar mais? 

 
Porque tu podes escolher traje e com esse traje tu desenvolves um projecto que tu nem 

sabes que estás a resolver um problema. 
 

Ah! Portanto, no fundo, estás a ser enganada ... a resolver problemas mas sem dar 

por isso... o que é que a pessoa está a fazer que goste tanto que nem dá por nada?  
 
Então está tão obcecada, tão obcecada, a dizer ai, eu adoro o Scratch, eu consigo fazer 

isto, que às tantas estás a resolver um problema que tu nem sabes que estás a resolver o 
problema. 

 

Diz-me só outra coisa: alguma coisa que eu não tenha perguntado que tu gostasses de 

responder ou assim alguma coisa que tu quisesses acrescentar... por exemplo, sobre 

os blogues, sobre o teu trabalho durante o ano... ? 

 
Os blogues... eu adorei meter o meu blogue... ajuda-me também muito nos erros, 

sempre a dar erros a escrever uma mensagem “Maria, alerta, alerta, sinal vermelho, 
corrigir erros” e eu corrijo, depois também tenho uma tia que vai ver o meu blogue e diz 

“Maria, corrigir os erros, corrigir os erros”, e eu corrijo, há pouco tempo fui à casa dela, 
“oh Maria nós temos que ir ao blogue corrigir os erros!”.  

 

É muito bom, muito bom tu teres essa companhia também, porque nem sempre os 

Professores estão disponíveis, o que é pena mas isso é importante...  

 

... eu já tenho apoio a Português e às vezes vou ao blogue para corrigir os erros mas 
agora já não tenho ido muitas vezes.  

 

O que é que tu sabes fazer agora com os computadores que não sabias antes?  

 
... a Aiba ensinou-me a fazer uma coisa que é aquilo que ela fez no blogue da turma e 

dela...  já sei fazer, que são os cabeçalhos, já sei pôr projectos também, já sei pôr vídeos, 
imagens, deixar num lado, aonde estão as coisas que nós temos no blogue, já sei lá pôr 
imagens, já sei isso... 

 

Outra coisa. Utilizar a pen? Já sabias antes deste ano ou aprendeste melhor este ano?  

 
Aprendi este ano.  

 

Correio electrónico?  

 
Se eu sei trabalhar com o mail, sei... eu criei este ano, já sabia porque via o meu irmão...  
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E anexar ficheiros para enviar?  
 
Sei.  

 

Sabias no 4.º ano? Quando é que aprendeste? Aprendeste este ano, porquê, a 

propósito de quê?  

 

Aprendi este ano.  
 

A propósito de quê?  

 

Porque nós precisávamos de mandar os nossos projectos para o mail da turma e então eu 
fazia isso sozinha. 

 

Mais alguma coisa que saibas fazer com os computadores? Que tenhas aprendido 

este ano?  

 

Os computadores este ano... a trabalhar com o Scratch.     

 

 OK! É mais divertido inventar projectos teus que não têm nada a ver com a Escola, 

ou seguir as orientações e as propostas que são feitas na Escola?  
 
Depende, se os meus colegas estiverem... se a Professora der ideias giras... normalmente 

faz... a Professora dá ideias e eu fico logo: “ai que giro, que giro!”, mas depois ainda 
com os meus pensamentos ainda vou pôr mais...  

 

... portanto acrescentas coisas às ideias?  
 
Sim, por exemplo, no projecto da borboleta era só suposto fazer quantos dias é que ela 

demora a subir o copo, mas eu fiz quantos dias é que ela demora a subir o copo que é 
para sair do copo para ir formar casulo que encontra um macho borboleta, forma casulo 

e depois as outras borboletas todas a fazer a mesma coisa que ela faz. 
 

Foi muito engraçado porque acrescentaste sempre qualquer coisa à ideia que te era 

sugerida. Se tivesses que dizer o que é que preferes mesmo, fazer projectos 

completamente inventados por ti que não tem nada haver com isto que está aqui, ou 

aqueles que estão relacionados com a Escola? 

 
O que é que eu fazia? Fazia projectos inventados.  

 

E isso tem alguma coisa a ver com os computadores ou nem por isso?  

 
Muita coisa. Porque tem muita coisa.  
 

Se o Scratch não funcionasse num computador?  

 

Então não era a mesma coisa...  
 

... então qual é a diferença?  

 

É que eu não estou a imaginar o Scratch sem ser no computador... 
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... então achas que o computador é isso que faz a diferença?  

 

Acho que sim, porque parece que tem mais vida... 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Entrevista (Piria)  
16 de Junho de 2008 – 15H00  
Sala polivalente – Clube Scratch time (alunos da turma) 
 

... se tu fosses a investigadora e eu a aluna... que pergunta é que tu me fazias sobre o 

Scratch? 
 

Fazia... se gostava do Scratch...  
 

... diz lá tu... 
 

 Eu gosto do Scratch. 
 

Outra pergunta que tu fazias.  
 

Por exemplo, se fazem o projecto, se os projectos do Scratch são fáceis de fazer, tem 
que se pensar muito para fazer um projecto... e para fazer um projecto como é que se  

pensa para fazer o projecto... quem é que disse a novidade para fazer o projecto.  
 

Então vamos lá voltar atrás, para tu responderes...  
 

Eu respondia que para fazer um projecto primeiro tem que se pensar no que é que se vai 
fazer, depois vai-se ao Scratch e depois faz-se... mas primeiro às vezes é a Professora 

que diz para fazermos o projecto, por exemplo, pôr a pizza... muitas fracções e do 
caracol... e fazia mais perguntas, se os projectos que se faziam eram para ter melhor 

nota, só para ter melhor nota ou para agradar às senhoras professoras... eu respondia que 
era para as duas coisas... mas o Scratch não conta para nota! Só os testes essas coisas, 

Professora já não sei mais. 
 

... o que é que tu achas mais fácil e mais difícil?  

 

Por exemplo, pôr backgrounds e os bonecos, isso é fácil, pôr os bonecos, pôr os 
backgrounds... por exemplo os backgrounds sempre a mudarem... duas isso já não 

consigo muito bem, só consigo mudar de  backgrounds... quando estive a fazer o 
projecto do caracol tive alguma dificuldade porque, por exemplo, para mudar o caracol 

para trás senti mais alguma dificuldade, mudar o caracol para trás tinha sempre que ir 
para cima três e descer dois... 

 
 ... e já acabaste o teu projecto do caracol com o Tokio?  

 
Estou quase... está guardado no computador e aí senti mais alguma dificuldade só 

depois eu perguntei à Professora como é que se fazia... sim tivemos que pôr, por 
exemplo, os tracinhos e depois tivemos que pôr um botão de ……… e para cima três e 

para baixo dois, e depois fui fazendo sempre isso e fui sempre seguindo estas partes 
assim do X e, por exemplo, agora punha assim o gato e aqui era a fingir que tinha um 

tracinho, e aqui tinha que pôr no X ia buscar uma coisa de X aqui e punha, muda X por 
menos 172 e depois fazia o mesmo com o Y menos 115  (a aluna tem um discurso 
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confuso – característica sua... alguma imaturidade que se reflecte também no discurso 
oral) 

 

Punhas naquele local porque passavas o X e o Y e isso já achaste um bocadinho mais 

difícil?  
 

Sim achei, só que depois eu perguntei à Professora e depois a Professora disse que era 
assim e depois já consegui melhor fazer isto. 

 

Então diz-me lá uma coisa, o que é que tu achas mais giro e menos giro no Scratch? 

 

O que eu acho mais engraçado, é assim eu gostava de saber como é que o senhor que 

inventou o Scratch fez esta coisa toda, acho mais engraçado isso... assim e como é que 
fez isto aqui no rato assim estas coisas por exemplo assim... como é que... 

 

Assim na utilização do Scratch, das coisas que tu fizeste, o que é que tu achaste mais 

giro fazer no Scratch?  

 

Por exemplo aprendi mais...  
 

... aprendeste mais o quê? 

 

Por exemplo, o X e o Y, quando nós fomos ver aquilo o que é que era o X e o Y, 
perguntámos na aula de Matemática à Professora e a Professora disse o que é que era o 

X e o Y e depois agora para nós é como se fosse muito fácil.  
 

E diz-me outra coisa o que é que é menos giro que não tem piada nenhuma no 

Scratch? 

 
Por exemplo, é quando não consigo fazer as coisas... depois fico toda nervosa e depois 

paro de fazer o que estou a fazer e que não consigo.  
 

E isso não achas tão engraçado... não conseguires resolver um problema e ficares ali 

parada... Diz-me só uma coisa também, Piria, trabalhar sozinha ou em grupo, o que é 

que tem de bom trabalhar em grupo, o que é que tem de menos bom?  

 

Por exemplo, quando estou a trabalhar em grupo às vezes quando não sei coisas no 
Scratch a minha colega Bug ensina-me algumas coisas enquanto ela está a fazer um 

projecto e eu, por exemplo, não sei como é que se faz uma coisa ela ensina-me, a Bug 
ou a Cinip. 

 

E trabalhar sozinha?  
 
Trabalhar sozinha, por exemplo, quando tenho alguma dúvida depois fico toda chateada 
porque não consigo fazer... pois no outro dia também estava a fazer o projecto do 

caracol e como não percebia como é que se mudava aquilo para cima e para baixo... e 
depois no dia seguinte, naquele dia, estava a tentar fazer isso só que depois não 

consegui... e no dia seguinte na aula de Matemática a Professora ensinou-me e eu 
consegui . 

 

Diz-me outra coisa, no Scratch tu costumas planear tudo no papel antes ou vais 

directo para o computador e começas a fazer?  
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Vou para o computador e começo a fazer.  
 

Como é que tu trabalhas habitualmente, como é que te lembras das ideias?  

 

Às vezes é a Professora que diz... depois, por exemplo, estou a ver televisão, depois 
estou a ouvir música, depois vou ao... e depois começo a puxar músicas e faço um 

projecto com músicas... 
 

... com músicas? Tu gostas muito de fazer projectos com músicas, nós percebemos 

isso. 

Diz-me lá, é mais giro fazer projectos inventados por ti só que não tem nada a ver 

com a Escola, esses teus da música, etc. ou fazer aqueles que a Professora sugere?  

 
Eu acho que é melhor os que a Professora manda porque assim ficamos com mais 

curiosidade com os que a Professora diz, aprendemos mais e os que a Professora manda 
têm mais valor... 

 

 Porquê?  

 
Oh! Professora, mas é assim, tem mais comentários, não sei porquê Professora... 

 
 Por que é que tem mais comentários? (risos) 

 
Pois não sei, por exemplo, das fracções ainda não acabámos, mas por exemplo, os 

nossos amigos já estão a dizer que está muito giro, essas coisas. 
 

Ah! Portanto achas que ficam mais complicados?  

 

Pois, ficam mais complicados assim. 
 

Então diz-me também outra coisa. Se tivesses que mudar alguma coisa que ao longo 

do ano dificultou o trabalho, não deixou que as coisas corressem tão bem, o  que é 

que tu mudavas no ano inteiro? Coisas que não tenham corrido tão bem que tivessem 

dificultado o trabalho? O que é que tu mudavas?  
 
Não sei Professora.. 

 

Não havia nada assim que tu achasses que... então se eu disser coisas assim como 

tempo? O tempo, não mudavas nada no tempo?  

 

Não.  
 

Computadores? 

 
 Os computadores, por exemplo, a internet... às vezes falhava aqui na Escola e nós 

queríamos, por exemplo, quando não trazíamos pens, os projectos estavam gravados na 
galeria e estavam incompletos e nós não tínhamos pens, e não tínhamos internet... por 

isso não podíamos fazer projectos enquanto não tínhamos. Ou mesmo ir buscar coisas 
para eles... descarregar fotos para os projectos. 

 

Portanto, isso achas que não correu lá muito bem? Isso alterava-se era? Mais alguma 

coisa? O apoio, achas que o Professor tem tempo para dar ajuda a toda a gente que 

precisa?  
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Sim!  

 

Vocês são tantos... Então?  

 
Pois são.  

 

Como é que isso acontece depois na aula?  

 
A Professora depois fica um bocadinho chateada porque tem que ir a um a um e está 

toda a gente a chamar a Professora, mas a Professora vai sempre a todo o lado.  
 

E achas que consigo mais ou menos e fico “chateada” porquê? 
 

Fica aborrecida porque fica cansada por causa dos alunos estarem sempre a chamar por 
essas coisas. 

 

Diz-me ainda, se tu fosses o professor como é que tu fazias para motivar os alunos? 

 
Como assim, Professora?  

 

Como é que tu fazias para trabalhar com o Scratch com eles, para os interessar, para 

os apoiar, para os ajudar, como é que tu te organizavas?  

 

Por exemplo, no primeiro dia dizia o que é que era o Scratch e a página do Scratch e 
essas coisas... depois no segundo dia íamos para uma sala própria para essas coisas... 

depois cada aluno ia ao computador e ia ver o que é que era o Scratch, a página inicial 
do Scratch, depois iam-se desenvolvendo. Fazer galerias e a ensinar a fazer galerias a 

eles... depois como é que se mudava de background e só depois... o mais giro é por 
exemplo, uma pessoa, a Aiba, ela aprende uma coisa e depois vai contar às outras 

colegas e isso é bom.  
 

E isso é bom? Cada um partilhar um bocadinho daquilo que sabe? E se fosses 

professora tu querias que os teus alunos fizessem essas coisas... Como é que tu 

ajudavas os teus alunos?  

 

Por exemplo, tinha que vir um aluno que pusesse o braço no ar... 
 

Mais alguma coisa que tu fizesses assim diferente?  
 

Não.  
 

Diz-me uma coisa, há alunos que gostam imenso de resolver problemas e outros que 

não gostam nada…  

 

Aqueles que não gostam, por exemplo, acham que a Matemática é uma porcaria, que 
não presta para nada, mas a Matemática presta, porque daqui a uns anos, quando formos 

mais velhos e quisermos trabalhar estas coisas, precisamos da Matemática.  

 

E então o que é que eles pensam, que é uma porcaria, mas o que é que eles sentem? 

Que é aborrecido resolver problemas?  

 
Que os números, essas coisas que são aborrecidas.  
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E o que é que eles sentem mais? Para não gostar, aqueles que não gostam, o que é 

que lhes passa pela cabeça? Para além de ser aborrecido?  
 

Alguns querem parar com a Escola, porque depois têm más notas e depois desistem da 
Escola . 

 

E aqueles que gostam muito, muito de resolver problemas?  

 
Aqueles que gostam muito, por exemplo, com o Scratch?  

 

Não, o que é que eles sentem a resolver problemas, os que gostam muito de resolver 

problemas. Não sabes o que é que sente um aluno que gosta muito?  
 

Por exemplo, podem passar de ano, porque a matemática ajuda também... a passar de 
ano. 

 

Diz-me uma coisa, e tu, o que é que tu sentes relativamente aos problemas?  

 

Aos problemas? Gosto e não gosto mais ou menos.  

 

Então, diz lá a parte que tu não gostas nada?  

 
Eu, por exemplo, os problemas que fizemos hoje na aula de Matemática tive mais 

dificuldade porque, por exemplo, aquilo da Professora e as mesas, isso aí já sabia que 
não era verdade... aquilo não dava, isso aí não era aborrecido.... 

 

Mas... outros problemas todos, dos problemas das aulas de Matemática, dos testes de 

outros problemas até quando andavas na Matemática no 4.º ano, não gostas?  

 

Por exemplo, no 4.º ano já não gostava nada de Matemática, mas agora, com o 5.º ano, 
gosto mais.  

 

Porquê? Não sabes explicar?  
 
Se calhar, porque esta matéria é mais gira... a do 4.º ano era aborrecida.  

 

E diz-me uma coisa... que diferenças é que tu achas que houve na Matemática do 5.º 

ano em relação ao 4.º, o que é que achas que é diferente?  
 

Por exemplo, a Professora já dá matéria do 6.º e do 7.º e depois... 
  

... e tu ainda assim gostas?  

 
... mas eu gosto, sim... que é mais gira essa matéria e depois no 4.º ano também 

fazíamos pouca matemática, treinávamos aquilo dos metros, decímetros e centímetros, 
treinávamos muito isso e as contas e depois a Professora chamava-nos para fazer a 

tabuada e ainda mais coisas, por exemplo, a Professora dá matéria  já do 6.º e do 7.º e 
isso aí é bom, eu gosto...  

 

Se um mano teu viesse para a escola e perguntasse... 
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Há um irmão meu que é muito curioso e eu no outro dia estava no Scratch e ele foi ver o 
que era aquilo, os meus dois irmãos... Uma tem 4 e o outro tem 9, só que ele anda ainda 

no 1.º ano porque tem um problema e ele no outro dia veio ter comigo e disse “Piria o 
que é que é isso?” e eu disse assim “Ah! É um programa que minha Professora nos 

ensina”... e depois ele tentou mexer e o meu irmão mais velho também já tem o 
programa do Scratch instalado no computador dele, no outro dia estava a fazer um 

projecto só que agora tenho que o ensinar a pôr na galeria porque ele não sabe ainda pôr 
na galeria. 

 

O que é que tu aprendeste este ano a fazer no computador que ainda não sabias 

fazer? 

 

Por exemplo, no mail eu não sabia, agora já sei, naquilo que se pode fazer coisas de 
estatística no Excel isso aí também não sabia mexer, sabia que existia, mas não sabia 

mexer, ...o Scratch. 
 

Há mais alguma coisa que tu quisesses dizer que não tenhas dito, por exemplo, dos 

teus projectos?  

 
Por exemplo... à primeira os projectos não eram muito elaborados, mas agora como a 

Professora ensina coisas e os meus colegas vão dizendo coisas uns aos outros, coisas 
que aprendem, agora já tenho projectos mais desenvolvidos... 

 
 ... e achas que as pessoas gostam mais quando vão à galeria?  

 
Sim, sim.  

 
Queres acrescentar mais alguma coisa?  

 
Não. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Entrevista (BUG)  
13 de Junho de 2008 – 08H00  
Sala TIC  (sozinha 1.º e depois acompanhada pela turma)  
 

Sabes qual é o tema da nossa conversa? 
 

É a entrevista para a tese da professora. 
Scratch... Matemática... Ciências... muita coisa! 

 

Qual era assim a primeira pergunta que tu farias? 

 
Perguntaria se ela tinha gostado muito do Scratch, se tinha aprendido coisas novas com 

o Scratch, por exemplo, criar uma galeria ou um blogue, coisas assim. 
 

... responde lá... 

 

Gostei muito do Scratch. Foi uma coisa que gostei muito. Por acaso eu não costumo 
mexer muito no computador e não gosto de utilizar o computador, mas agora que tenho 

o Scratch passo a vida no computador e às vezes eu nem posso jogar porque a minha 
mãe e o meu irmão estão no Scratch. 
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O  que é que aconteceu? Foste tu que lhes mostraste?  

 
Fui, fui eu. Chamei a mãe, mostrei-lhe alguns projectos, mostrei ao mano e o mano logo 

no primeiro dia que viu quis logo. A mãe foi pensando. 
 

Foi pensando. A mãe agora já tem alguma galeria? 

 

A mãe... eu estou a criar ainda porque a mãe está a pensar nos dados (???) 
 

Ah! Está a pensar nos dados do problema (!)... o que perguntaste mais...? 

 

Aprendi coisas novas. Aprendi, por exemplo, a mexer na pen; a trabalhar com o 
Scratch; a criar a galeria, o blogue... por acaso nunca tinha ido ao Youtube. 

 

Por exemplo, e o email, já usavas? 

 
O email já. Foi o meu pai que mo criou um dia antes de eu precisar de apresentar o 

Scratch. 
 

Ah, que engraçado. Mas usas o hotmail ou o gmail? 

 

Uso agora... uso... não tenho usado muito o gmail porque os meus amigos ainda não 
sabem bem do gmail, ainda lhes tenho que dar, só uso o do hotmail. 

 

Ah, então é esse endereço que tu tens usado... 

 
Sim, mas o meu computador, o meu pai é que me disse a password. Eu anotei num 

papel e fui pôr outra vez e ele não quis aceitar. 
 

Tu tens esse teu probleminha com as passwords... 

 

Não, mas a sério, foi o meu pai que guardou e ele não quis aceitar, o meu computador, 
mas sempre consigo ir às vezes... 

 

Diz-me outra coisa: mais alguma pergunta que tu fizesses, enquanto investigadora? 

 
Não. 

 
Não te lembras de mais nada. Então vou eu fazer-te... (risos) Se eu te perguntasse: O 

que é mais giro e o que é menos giro na utilização do Scratch? 

 

Eu não acho que seja menos giro alguma coisa. Eu acho muita coisa gira, gosto, por 
exemplo, de fazer projectos e receber comentários, bons ou maus, não é?! Os maus para 
melhorar e bons... eu gosto sempre. Até agora ainda não descobri nada que seja menos 

interessante no Scratch. 
 

Na utilização, naquilo que foste fazendo ao longo do ano? 

 

Não. 
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E... e é mais divertido: inventar projectos pessoais, teus, que não tenham nada a ver 

com a escola, ou ter que seguir algumas ideias  que são dadas nas disciplinas ou para 

alguns trabalhos..? 

 

Eu gosto mais de fazer livre. 
Sim. Calha-me uma ideia na cabeça vou logo pôr em prática. 

 

Vais logo fazer. Portanto, não é para ti tão agradável que te indiquem tarefas como: 

agora constrói um polígono, agora constrói... 

 

Não, não mas... 
 

Isso já não achas tão... 

 

Não, mas gostei muito de fazer... estou a fazer o projecto das fracções e do caracol, que 
gostei muito... 

 

...  foram tarefas que foram sugeridas 

 
Sim, mas essas aí até foram divertidas, mas...(cara feia) 

 

... preferes mesmo é inventar...  livre, tentar e fazer os teus projectos. Diz-me outra 

coisa: o que é para ti mais difícil e mais fácil na utilização do Scratch? 

 

O mais difícil foi quando, eu às vezes (agarra no rato do computador) é aqui nos sons: 
eu ponho a gravar um som e por vezes eu acabo de gravar o som, vou pôr outra vez para 

ver se está bem e não acaba a metade da frase que eu disse e depois às vezes aqui irrita-
me um bocadinho... 

 

Pois, e o que é que tu fazes depois para... 

 
O que é que eu faço? Eu... eu espero um bocadinho, depois começo, depois espero outro 

bocadinho, depois é que desligo. Assim já dá o que eu queria fazer. 
 

Coisas mais difíceis, ainda? 

 

Coisas mais difíceis!... 
 

Para além desse problema que te acontece com o som? 

 

Não, não tenho mais nada... 
... excepto ali a das fracções, que estou com uma dúvida: 

É a pizza desaparecer e ir p‟ró estômago. 
 

Ah!!! Então tens de procurar as instruções que... 

  
Pois tenho. 

 

Tens de procurar a instrução que te permita fazer isso... 

 
Pois, porque... 

 

Ou então... 
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Eu tinha aqui a pizza e depois pus “desapareça” e depois esqueci-me de pôr aqui um 

buraquinho para ela ir pra lá! 
 

Ah!!! Portanto agora vais ter de pensar! É uma questão de pensar... 

 

Sim! Mas o resto foi muito fácil de usar, foi fácil de descobrir as coisas; algumas não é! 
Porque outras não, até porque o projecto do caracol, esta questão do “por” e do “para”... 

 

... do “y” e do “x”... 

 
pois e... mais nada. 

 

Nada assim de especial! 

 
Não. 

 

Então, outra pergunta: trabalhar sozinho ou em grupo nos projectos do Scratch. 

Quais são as coisas boas e menos boas destas duas formas de trabalhar? 

 

A menos boa é... estou... estou sozinha, não tenho ideias (encolhe os ombros e fecha os 
olhos) 

 

Trabalhar sozinha: o que é que tem de bom e o que é que tem de menos bom? 

 
Menos bom... 

 

... na tua opinião... 

 
Estou sozinha... não... sinto tão interessante, mas por um lado até é bom porque 

ninguém me chateia e posso fazer o que eu quiser . 
 

E... mais alguma coisa do “estar sozinha”? 

 

Não. 
 

E acompanhada? 

 

Acom... acompanhada! Isso é que é mais difícil porque, ham, por vezes, como 
aconteceu com a CC? Ela, ela dizia... ela só queria ir ao blogue e depois dizia-me cá... e 

depois ia dizer à professora que, que eu é que não a deixava trabalhar, ela disse: eu faço 
um projecto e tu ajudas-me e depois fazemos outro contigo. Ela já tinha acabado o dela 

e depois queria ir à internet outra vez e não deixava trabalhar a mim. Às vezes era 
complicado! 
 

Portanto, dizes tu que em grupo... é mais difícil... 

 

É complicado porque todos querem usar e... 
 

... e fazer e pôr as suas ideias... 

 

Mas por outro lado é bom porque estou com amigos, estou a divertir-me, é assim... 
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Qual seria a tua preferência? Trabalhar sozinho, trabalhar acompanhado ao longo 

do ano? 

 
Ao longo do ano eu preferia trabalhar sozinha. 

 

Portanto, é mesmo aquilo que tu gostas mais? É trabalhar sozinha. 

 
É, gosto mais de trabalhar sozinha. 

 

... é preferível planear primeiro tudo num papel, nos vossos diários de campo, ou ir 

para um computador experimentar, trabalhar ou, ... enfim, que forma é que tu usas 

mais, como te organizas? 

 
Eu uso mais: penso numa ideia e vou logo pô-la em prática e depois... vou pensando 

mais e assim vejo que alguma coisa não está bem, vou corrigir, depois assim é que eu 
consigo bem, não é? Planear. 

 

Tudo, tudo direitinho! 

 
Sim. 

 

Tomas alguma nota durante esse processo em que estás a construir o projecto? 

 
Tomo no blogue todos os dias, todos os dias não, mas.. 

 

Eu estava a dizer quando estás a fazer o projecto se tomas alguma nota num papel à 

parte, não, ou...? 

 

Ah! Não preciso porque eu lembro-me de tudo. 
 

e portanto, vais... avançando e depois quando retomas o projecto ainda te lembras, 

por exemplo, se o deixares a meio...? 

 
Sim, ainda me lembro o que é que era para fazer, o que é que não era... 

 

Então diz-me uma coisa: pensa em todo o ano que passou. Se tivesses que mudar 

alguma coisa que tenha dificultado o trabalho ao longo do ano, com o Scratch, nas 

aulas, enfim, o Scratch Time, todo, todo o trabalho que nós fomos desenvolvendo, que 

coisas é que tu mudavas, se pudesses voltar atrás? 

 

Se pudesse voltar atrás tinha convencido o meu pai há mais tempo a pôr o Scratch, que 
o meu pai ainda não sabia bem como é que era e eu também não! Nunca tinha 

experimentado e também nas aulas eu gosto muito de estar atenta, gosto muito de 
Ciências e Matemática, é uma disciplina que eu tenho muito boas notas e assim... 
 

Mas o que é que tu mudavas? 

 

Não tenho nada que me queixar. 
 

Não? Então eu vou dar-te algumas pistas, por exemplo, já respondeste a uma que era 

a das actividades propostas e actividades livres. Mudavas provavelmente... querias 

mais actividades livres e menos actividades propostas?! 
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Pois, queria. Queria menos actividades propostas e mais actividades livres, ham... queria 
assim estar sozinha... 

 

Mais vezes sozinha... 

 
Sim. 

 

...tempo?!? 

 
O tempo... o tempo acho que é pouco. (silêncio) Por exemplo, nas aulas de Ciências nós 

só temos uma que dura assim dois tempos. Eu não acho bem. As aulas que eu queria, 
que eu gosto muito tenho poucas vezes por dia (sorriso). 

 

Ah! E diz-me uma coisa, tempo para trabalhar no Scratch, na Escola, em casa...? 

 
Em casa tenho muito, sim, desde que o meu irmão não esteja no computador, nem a 

minha mãe. 
 

E aqui na escola? 

 

Aqui na escola, nem todas as vezes, porque eu às vezes estou a fazer uma coisa e certa 
pessoa me tira o rato e vai fazer outra, ah! ah! 

 

Mas tens trabalhado sozinha ultimamente, ou não? 

 
Não. 

 

Não, não, pois ultimamente tens estado mais acompanhada... 

 
Tenho estado com a MP. 

 

Achas que o tempo foi suficiente para fazermos todo o trabalho? 

 
Acho que sim, mas para o ano também queria ter mais... mais... mais... 

 

... o apoio e a ajuda, a forma como o professor vai circulando e vai ajudando, achas 

que é suficiente ou era uma coisa que tu mudavas... 

 

Acho, acho que era o suficiente mas era preciso mais uma professora... 
 

... explica lá... 

 

Toda a gente tem muita dúvida, depois toda a gente mete o dedo no ar. A professora não 
pode ajudar... ou então anda a ajudar os outros e às vezes não repara. 
 

Hum... e portanto tu achas que... 

 

Que devia haver duas... 
 

Duas professoras. Um professor é pouco para... para... 

 

Pois! 
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Imagina que tu eras o professor e nas aulas com actividades com o Scratch como é 

que tu tinhas feito para motivar e ajudar os teus alunos no trabalho? Portanto... o 

que é que tu fazias, se tu fosses a professora? 

 

Se eu fazia? Punha assim... uns desafios e assim... punha assim... ver se vocês 
conseguem... e assim... vamos ver, por exemplo, um concurso se vocês conseguirem 

acabar primeiro este projecto difícil do que os outros do 6º ano, vocês assim ficavam 
assim com mais conhecimentos e... 

 

Mais coisas, em relação à forma como ajudavas os teus alunos? 

 
Como ajudava... por exemplo, se tivessem dúvidas ajudava... se... por vezes propor 

assim umas pesquisas, sobre... por exemplo se eles tivessem dúvidas, algumas dúvidas 
assim simples podiam ir aos cartões espreitar se havia lá, ... dizia... 

 

Quer dizer...  Não davas as respostas todas? 

 
Nem todas! Não... 

 

Porquê? 

 
Deixava assim um cheirinho do desafio! 

 

Ah!!!! 

 
Descobrimento. 

 

Portanto, achavas que isso era importante no trabalho com os teus alunos? 

 
A ver se eles conseguiam desenvolver sozinhos. 

 

Ah! Ok! 

 
Sozinhos não, mas mais ou menos. 

 

Mais alguma coisa que tu fizesses enquanto professora? 

 
Não. 

 

Já, já ensinaste algum adulto a... 

 
Já. 

 

Conta lá essa experiência. 

 

Ensinei mas... estive ali naquele computador com ela, com uma senhora e estive-lhe a 
mostrar o Scratch. 

 

Ah! Era uma... foi numa daquelas sessões, era uma professora, então, a tua aluna? 

 
E ela... ela achou muita graça serem os alunos a ensinarem aos professores, então 

perguntou tudo sobre o Scratch. Perguntou como eu fazia isto e aquilo... aquilo... 
aquilo... eu fui-lhe mostrar. Depois a senhora também queria criar uma galeria e eu fui-
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lhe mostrar como fazer e ela depois... e portanto, como instalar o Scratch, não instalei 
claro, já temos... também lhe mostrei as nossas galerias, o blogue, coisas assim, para ela 

ver. 
 

E gostaste dessa experiência? 

 

Gostei. 
 

... porquê... o que é que sentiste? 

 

Porque... porque senti que foi ao contrário. Em vez de ser o professor a ensinar, ser o 
aluno. 

 

E achas que isso... foi importante? 

 
Foi muito importante! 

 

... há alunos que não gostam de resolver problemas e há outros que gostam. O que é 

que tu achas que sentem? Por que razão é que uns gostam e outros não? O que é que 

eles sentem em relação aos problemas, tanto uns como outros? 

 
Alguns podem ter medo de errar e de os outros gozarem... isso não é o problema da 

nossa turma, podem ter vergonha, coisas assim ou podem então mesmo não gostar 
mesmo de fazer os problemas e os que gostam podem simplesmente, por exemplo, usar 

as ideias do Scratch, por exemplo como fui eu no teste. A professora disse para dividir o 
problema do Scratch porque havia aqui um... daquilo do caracol... e eu dividi o 

problema... 
 

Ah! aquele que tinha uma lista muito grande... 

 

Pois foi, porque... lembrei de dividir a sala do... do capítulo? 
 

Sim, aquele problema da prova global! 

 

E eu separei, dividi o cub... o rectângulo, depois dividi o quadradinho, dividi não, 
calculei a área e depois juntei as duas áreas e deu logo a área certa! 

 

Acertaste?! Não é!? 

 
Sim. 

 

Portanto, aprendeste essa técnica de partir um problema grande em problemas 

pequenos aqui no... 

 
Sim, no Scratch. 

 

... o que sentem os que gostam...? 

 
devem sentir assim um... uma capacidade de assim... eu consigo, eu consigo, hum... eu 

consigo, eu consigo... 
Depois acabam... acaba por conseguir e pensam no Scratch e vêem os problemas como 

se fosse o Scratch e assim conseguem resolver problemas. 
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E achas que é por isso que gostam!?! E os que não gostam? Já tinhas falado um 

bocadinho mas diz lá o que é que tinhas dito... 

 
Já. Se calhar têm vergonha, coisas assim... têm medo... ou outras vezes têm, têm... não 

gostam... outras vezes até nem gostam mesmo de fazer... nem gostam mesmo de fazer 
os problemas e... (encolhe os ombros) se calhar sentem-se com dificuldades...  (encolhe 

os ombros outras vez) 
 

... achas que existe alguma relação entre o Scratch e a Matemática, Língua 

Portuguesa...? 

 
Acho que tem alguma coisa a ver. P‟ra já o Scratch tem a ver com a Língua Portuguesa 

porque nós para fazer projectos às vezes até... às vezes até escrevemos... escrevemos e 
depois a pôr os nomes também damos erros, mas às vezes temos que corrigir. Também 

tem a ver com português. Matemática, temos de pôr os ângulos, fazemos projectos 
sobre fracções e assim. E... num projecto de Ciências utilizámos matemática, como o do 

caracol. 
 

Pois, que tem a ver  com a... 

 

Uns tem a ver com a... aqui “mudo para” e Ciências.  
 

“Mude para onde”, tem a ver com o quê? 

 

...por exemplo: nós precisamos que o gato vá para a, por exemplo, o zero. P‟ró ponto 
zero. (demonstrou com o computador) 

 

Já lá está! 

 
Já lá está. Então agora quero que ele vá p‟ró, por exemplo... para o ponto... pr‟aí menos 

56, por exemplo... e ele vai pra lá (exemplifica no computador onde está a câmara a 
filmar). 

 

-56 do quê? Do x ou do y? 

 
Do y... 

 

Como é que anda o y? 

 
O y anda... 

 

Portanto... 

 
Assim um bocado... para baixo e para cima. 
 

E o x? Se fosse o x? 

 

Se fosse o x ele andava assim de lado, assim p‟rá frente (indica sempre o movimento no 
monitor do computador). 

 

... imagina que o teu irmão (é mais novo do que tu?)... 

 
Sim, é mais novo. 
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Anda em que ano? 

 
No primeiro. 

 

Imagina que ele já estava no quarto e vinha para esta escola e dizia assim: Oh! 

Mana, quais são as diferenças entre a matemática do 4.º ano e do 3.º ano da escola do 

1º ciclo e do 5.º ano? Quais são assim as diferenças? Porque ele estava preocupado, 

não é, vinha aqui para escola... 

 

Então eu dizia que no 5.º ano provavelmente tinha mais dificuldade e cada vez mais, 
mas ia ser mais divertido porque podias aprender coisas novas divertidas, podes achar 

graça agora à escola e às novas disciplinas, podes gostar de umas e não gostar de 
outras.. 

 

... 

 
E é assim, vais ver... 

 

Para ti... a Matemática propriamente? 

 
A Matemática... 

 

Que informação é que tu lhe davas para... 

 
... dizia-lhe que estudar muito, que ia aprender muitas coisas novas mas divertidas e que 

se calhar tinha-se de ter o Scratch, se calhar não se sabe... 
 

E com o Scratch? Ele ia dizer: Oh! Mana, o que é que é isso do Scratch e por que é 

que estás a falar disso nas aulas de Matemática? O que é que se aprende com isso? 

 
Dizia-lhe – no Scratch... ele faz parte de uma aula de Matemática porque o Scratch... 

podemos fazer um projecto de Matemática, Ciências, Português, tanto faz, por isso o 
Scratch aprende-se muito mais de Matemática e menos de outras disciplinas, mas de 

qualquer maneira aprende-se muito na mesma. 
 

... Se ele te perguntar... se o Scratch pode fazer gostar mais de problemas? 

 

Eu digo-lhe que sim. 
 

Porquê? 

 

Ou sim, ou não. Porque ele pode ver os problemas como o Scratch, dividi-los como no 
Scratch, ou então pode não gostar muito como, por exemplo, se ele gostar muito do 
Scratch vai conseguir ter uma boa resolução de problemas ou às vezes mais ou menos, 

mas pode pensar um bocadinho e ver se no Scratch eu faço assim aqui também posso 
fazer. 

 

Portanto... ias dizer-lhe que se calhar podia ser ou não, não é, podia também não 

ajudar nada... 
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Se não gostasse, ... ele também é muito distraído, muito distraído. Podia dizer que 
também se ele não... se ele não gostasse assim muito do Scratch, mas podia tentar, podia 

tentar assim... ir trabalhando, depois vai acabar por gostar, tenho a certeza. 
 

E... há alguma coisa que tu gostasses de dizer... que eu não tenha perguntado ou que 

te apeteça ainda dizer sobre o Scratch, sobre este ano que passou, o trabalho que se 

desenvolveu...? 

 

Eu gostei muito do ano que passou, dos professores, dos colegas, com a nova 
ferramenta o Scratch, ... modificou muito a minha vida... 

 

Então!!!??? Como!!?? 

 
Eu dantes não tinha nada para fazer, ou ia estudar, ou ia ver televisão, ou jogar 

computador e agora vou para o computador e vou para o Scratch e não faço nada disso, 
só estudar claro... 

... 
O resto deixo p‟ra trás. 

 

O quê? O que é que deixas para trás? 

 
A televisão, jogar menos jogos de computador e mais o Scratch... 

 

Jogas menos jogos, é? 

 
É, eu dantes... eu jo... jogo assim jogos no Google... e agora não. Agora vou ao Scratch 

em vez de estar a ocupar tempos livres com o ver televisão, coisas assim. 
 

Por que é que escolhes o Scratch? Por que que é que achas que o Scratch é mais 

divertido do que um jogo, por exemplo? 

 
Porque um jogo é ali uma coisa feita por outras pessoas e não por mim. 

 

Hum! 

 
No Scratch eu posso fazer o meu próprio jogo e toda a gente vê e jogar. 

Posso fazer o meu projecto, posso ir ao meu blogue, posso fazer muita coisa. 
 

Gostas do teu blogue, de trabalhar com o teu blogue? 

 

Gosto muito, eu tenho dois ... e... é assim coisas bonitas, gosto... gosto... de pôr lá 
vídeos, imagens, até já lá perguntei às minhas amigas como é que se fazia e elas... 

ensinaram-me a ir às coisas da... fui lá e tinha lá para pôr calendário todos os dias, por 
exemplo, agora tenho que ir actualizar o calendário... 
 

Por que é que é importante para ti pôr lá coisas para os outros verem? 

 

Porque assim poderia, poderia ser... admirada pelos outros, podia, podia receber 
comentários, podiam ver o meu blogue, podiam até querer fazer um... não sei.  

 

Alguma coisa mais que queiras acrescentar? Já disseste tudo aquilo que tu...? 

 
Não. Sim. 



 105 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Entrevista (LAG)  
11 de Junho de 2008 – 10H30  
Sala 16 - Estudo Acompanhado (em turma) 
 

Como investigador, qual seria a primeira pergunta que farias? 

 
Se o aluno gostava realmente do Scratch. 

 

E eu devolvo-te a pergunta... 

 
Que sim. 

 

Dirias mais alguma coisa ou só dirias “sim” ao investigador? 

 
Apenas sim. 

 

Outra pergunta que farias como investigador? 

 
Que dificuldades é que sentiste? 

 

E que dificuldades é que tu sentiste? 

 
Às vezes não consegui pôr o som e não sabia como é que se gravava. Foram 

praticamente só essas duas. 
 

Mais perguntas... 
 

Perguntava... o que mais gostaste? 
 

No Scratch, na utilização do Scratch, nisso tudo, era? E o que é que tu responderias? 

Assim o que tinhas gostado mais, que tinhas achado mais giro? 

 
Gostava mais de fazer jogos. 

 

Tu construires os teus jogos, sim? 

 
Só que ainda não consigo fazer. 

 

Não consegues fazer. Mas já consegues fazer um bocadinho de interactividade? 

 
Interrupção  

 

Tinhas dito que gostavas de fazer jogos mas que ainda não conseguias. E vais parar? 

 
Vou tentar, mas ... 

 

Mais alguma pergunta, senhor investigador...? 

 
Não sei. 

 

Não?! Queres que seja eu agora a fazer mais perguntinhas? 
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Já disseste o que é mais giro...  O que é que foi menos giro? 

 

Não gostava muito de fazer trabalhos para as disciplinas. 
 

... portanto quando eram trabalhos no Scratch mas... que tipo de trabalhos? Estás a 

falar do Scratch ou não? 

 
Estou. Não gostava muito de fazer trabalhos para as disciplinas. 

 

Por exemplo: Ciências, essa parte assim de fazer trabalhos. Mas não fizeste muitos, 

pois não? Tu próprio decidiste que não era aí que ias utilizar o Scratch. Gostavas de 

pensar mais noutras coisas. Mais alguma coisa que também não tivesses achado 

interessante? O que é que para ti é mais difícil e mais fácil na utilização do Scratch, 

enfim para o trabalho que nós fomos realizando? O mais difícil? 

 
O mais difícil... ... não sei. 

 

Não encontras aí nada que seja mais difícil e mais fácil? 

 
Era quase tudo fácil. 

 

... trabalhar sozinho ou trabalhar em grupos nos projectos Scratch, no trabalho. 

Fala-me das coisas boas e menos boas que têm estas duas formas diferentes de 

trabalhar. O que é que tu achas sobre cada uma delas e no fundo o que é que tu 

preferes? 

 

Prefiro trabalhar em grupo porque em grupo temos mais ideias e sozinho não temos 
assim tantas ideias para fazer. 

 

Ok. Essa é a tua preferência. Mas tem alguma desvantagem trabalhar em grupo ou 

não? Alguma coisa que seja menos boa? 

 

Às vezes... os projectos às vezes ficam melhor em grupo do que sozinhos. 
 

Claramente preferes o trabalho em grupo e há alguma coisa boa com o trabalhar 

sozinho ou só há coisas más? 

 
Sim. 

 

Por exemplo. 

 
Há. Em grupo às vezes discordamos, sozinhos já não há... 

 

... mas depois podem ter mais dificuldades, não é? 

 

(Vasco acena com a cabeça) 
 

Outra pergunta. No Scratch é preferível planear primeiro tudo, tudo, tudo e só depois 

ir ao computador, gostas mais... ou preferes chegar ao computador e ir avançando... 

Como é que tu habitualmente... 

 

Eu primeiro penso, depois vou ao Scratch. 
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Quando tu dizes pensas... 
 

Construo na minha cabeça. 
 

Na tua cabeça... 

 

Depois vou ao Scratch e ponho tudo. 
 

E se não resulta? 

 

Experimento outras coisas. 
 

Vais experimentando directo no computador, é isso. Tens diário de campo? 

 

Tenho. 
 

E o que é que apontas lá no diário de campo? 

 

Agora já não aponto. Dantes apontava tudo o que fazia. 
 

Ok. O que fazias ou planos para fazer? 

 

Umas vezes era planos e outras era dúvidas que tinha. 
 

... agora não sentes necessidade, porquê? 

 

Não sei. 
 

Já não sentes tanto essa necessidade? 

 

Já não tenho muitas dúvidas. 
 

Já chegas e já conheces. Se tivesses que mudar alguma coisa durante o ano todo que 

tenha dificultado o nosso trabalho: o Scratch, a Matemática, tudo isso, o que é que tu 

mudavas? 

 

Devíamos ter trabalhado mais na aula do que no Scratch. Às vezes no Scratch nós 
brincávamos um bocado. 

 

Ah! estás a dizer que os alunos na aula que deviam concentrar-se mais no trabalho, 

porque às vezes dispersavam-se um bocadinho. Mais coisas que achas que tenham 

dificultado o trabalho... podes mexer aí no rato só para... 

 
Não sei. 
 

Se tu fosses o professor...  fazias como? 

 

Se eles fizessem alguma coisa mal, ralhava um bocadinho com eles mas depois dava 
dicas, se eles fizessem bem eu... 

 

E como é que os apoiavas e ajudavas? 

 
Não sei. 
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Não te consegues colocar na pele de professor. Já ensinaste algum adulto a trabalhar 

com o Scratch? 

 

Um bocadinho... o meu pai. 
 

Tu nunca chegaste a estar naquele grupo que ensinou o Scratch aos professores? 

 

Sim. 
 

Ensinaste algum deles? 

 

Ensinei. 
 

Como é que tu ensinaste? Conta-me lá essa experiência. 

 

Eles perguntavam-me como é que aquilo funcionava e eu ia dizendo ou não o que se 
fazia. 

 
Portanto não tomaste a iniciativa de seres tu, eles é que iam perguntando? (Vasco 

acena que sim com a cabeça) Tu não explicaste nada... chegar e dizer: isto agora é 

assim, assim e assado. Não? 

 
Eles quiseram começar logo... 

 

Eles é que quiseram começar logo... então iam perguntando, é isso? Mais alguma 

coisa que tu te lembras de ter feito? Ias só respondendo a questões deles? (Vasco 
acena com a cabeça)  

 

Para ti que relação é que existe entre o Scratch, a Matemática, Língua Portuguesa, 

eventualmente outras disciplinas. Há alguma relação que tu vejas que existe? 
 

Sim. No Scratch também se faz problemas e às vezes tem de se escrever, para não dar 
erros tem de se saber Língua Portuguesa. 

 

... há alguma coisa no Scratch que possa estar relacionada com matemática? 

 
Sim. 

 

O quê, por exemplo? 

 
Os graus, a posição do “y” e do “x”. 

 

... tu sabes que há alunos que não gostam nada de resolver problemas e há alunos 

que gostam. O que é que tu achas que sentem os alunos que gostam, os alunos que 

não gostam... o que é que eles pensam, o que é que lhes vem à cabeça sobre os 

problemas? 

 
Os que gostam acho que querem resolver o problema que existe naquela altura e os que 

não gostam estão fartos daquilo, porque aquilo para eles não se resolve. 
 

Portanto, o que os que gostam sentem é que querem fazer, mas por que é que eles 

querem fazer? 
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Porque gostam de resolver problemas e então como aquilo é um problema, eles gostam 

e querem fazer. 
 

E porque é que tu achas que eles gostam de resolver problemas? 

 

Porque é giro. 
 

Porque é que é giro? O que é que isso de ser giro, de resolver um problema, 

consegues explicar... 

 
É imaginar, às vezes. 

 

Às vezes é imaginar. Imagina, tens um problema para resolver... porque é que uma 

pessoa há-de sentir prazer a resolver um problema... e até gostar? 

 

Não sei. 
 

E não gostar. Porque é que achas que um aluno não gosta de resolver problemas? 

 

Se calhar porque é preguiçoso. 
 

Tu achas que quem gosta de resolver problemas não é preguiçoso? 

 

Às vezes é. 
 

 Ok. Mais alguma coisa sobre a resolução de problemas? Tu gostas de resolver 

problemas? 

 
(Vasco acena que sim) 

 

E por que é que gostas de resolver problemas? Sempre gostaste? Mesmo no 1.º ciclo? 

 
(Vasco acena que sim) 

 

Faz de conta que tinhas um irmão pequenino que vinha para esta escola para o ano e 

ele perguntava-te assim: oh mano, qual é a diferença entre a Matemática do 4.º, 3.º e 

a do 5.º? Estava preocupado... vinha para a escola e queria saber...  o que é que tu lhe 

respondias? 

 

Na matemática do 5.º resolve-se mais coisas e tem mais enigmas e a matemática do 4º já 
não. É mais fácil. 

 

Mas ele ficava assustado, porque dizia assim: tem mais enigmas? Oh mano o que é 

que é isso? Enigmas? 

 
Mais coisas para resolver. 

 

Então e não tinham muitas coisas para resolver no 4.º ano? 

 
Acho que sim, mas no 5.º ano há mais. 

 

E achas que é diferente? 



 110 

 
Não. 

 

É só mais coisas para resolver... e tu gostaste mais ou menos ou... 

 
Gostei mais do 5.º porque eu gosto muito de resolver problemas e no 5.º há mais do que 

no 4.º. Fazer contas. 
 

Fazer contas. Achas que fizeste mais no 5.º do que no 4.º? 
 

(Vasco acena que sim) 
 

Imagina que ele sabia que tu tinhas trabalhado com o Scratch e estava muito 

admirado, porque tinham trabalhado nas aulas com o Scratch, e ele perguntava-te o 

que é que aprendeste com o Scratch... e o que é que tu lhe respondias? Ele um bocado 

aflito, então mas o que aprendeste com isso, com esse programa? 

 
Aprendi a dominar melhor os problemas e aprendi algumas vezes a escrever melhor 

porque acho que às vezes dava muitos erros e agora já não dou tantos erros. 
 

Já não dás tantos erros. Sentes que evoluiste e isso tem só a ver com o Scratch, 

também tem a ver com os blogues, não? 

 
Também tem a ver com os blogues. 

 

Como? De que maneira é que tu achas... 

 
Porque às vezes eu escrevi coisas que estavam com erros, depois ia lá corrigir. 

 

Quem é que te dizia que estava com erros? 

 
A professora. 

 
(Risos dos dois) 

 

E tu ficavas preocupado de deixar aquilo com erros? 

 
Depois as pessoas iam ver e aquilo com erros é mau. 

 

E ele dizia-te: oh mano, mas aprendeste a escrever e isso não é na Língua 

Portuguesa? O que é que aprendeste mais? Só problemas? Ele se calhar fazia-te essas 

perguntas. Achas que foi só isso que aprendeste... a trabalhar melhor os problemas 

com o Scratch? Não sentes que te tenha ajudado em mais nada? 
 
Não. 

 

Uma pergunta muito difícil: alguma coisa que eu devia ter perguntado e não 

perguntei? Queres acrescentar alguma coisa sobre o teu trabalho ao longo do ano? O 

que é que achaste? Alguma coisa? 

 
Não. 
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Última parte da entrevista 
 

O que é que tu sabes fazer agora no PC, nos computadores, que antes não sabias? 

Coisas que tu tenhas aprendido ao longo deste ano. 

 
Procurar coisas na net. 

 

Usar pen. Não sabias? 

 
Não. 

 

Usar o correio electrónico e... 

 
Já sabia. 

 

... e anexar ficheiros para enviar? 

 
Não. 

 

Aprendeste este ano... Já tinhas uma conta no gmail? 

 
O meu pai tem. 

 

Aprendeste aqui a anexar ficheiros no gmail? 

 
Foi. 

 

Mais coisas que tenhas aprendido... blogues, já sabias fazer antes? 

 
Não. 

 

Aprendeste este ano... O que é que aprendeste com os blogues, o que é que os blogues 

te trouxeram? Coisas que aprendeste a fazer... 
 

Escrever o que quisesse lá, mas tinha de ter cuidado porque outras pessoas iam lá ver. 
 

Mais... Pôr lá projectos ou vídeos. Sabias fazer? Aprendeste quando? 
 

Este ano. 
 

É mais divertido inventar projectos pessoais que não têm nada a ver com a escola ou 

seguir instruções e orientações para... 

 
Inventar. 
 

Gostas mais de inventar do que seguir orientações que dou aqui? 
 

Às vezes é. 
 

Mas o que é que preferes? 
 

Inventar. 
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Lembras-te da história do irmãozinho que perguntava... Se ele te perguntasse assim: 

oh mano, mas tu achas que o Scratch me pode fazer gostar mais de resolver 

problemas ou nem por isso, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? O que é 

que tu lhe respondias?  

 
Habituamo-mos a fazer problemas e começamos a gostar mais porque não temos outro 

caminho, sem ser resolver isso ou então paramos o projecto todo. 
 

Ah! a única maneira quando estamos a fazer um projecto é ir resolver problemas. 

Mas uma pessoa podia ficar a não gostar de problemas mas é, já que tinha que andar 

assim de volta deles, por que é que ia ficar a gostar mais? 
 

Não sei. 
 

Ok mano. Tens muitos problemas para resolver... Então por que é que não paras com 

o projecto? E tu? 

 
Eu não parava porque eu quero continuar o projecto. 

 

Isso fazia-te ficar a gostar menos de resolver problemas. Se calhar ficavas a não 

gostar de resolver problemas? 
 

Não, porque eu gosto de problemas. 
 

E uma pessoa que não gostasse? Podia ficar a gostar mais? 
 

Não. 
 

Achas que não? Porquê? 
 

Porque não gostava... então não queria. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Entrevista (Nali )  
16 de Junho de 2008 – 10H00  
Sala TIC (30 minutos) (com alguns alunos de outra turma)  
 
OBS. Alguma dificuldade em entender algumas questões à primeira... alguma aflição,  

respondeu contraída e pouco à vontade... algo muito característico da sua personalidade 
 

Se tu fosses o investigador, o que perguntavas? 
 

P – Perguntava como é que se utilizava a ferramenta do Scratch. Para que servia. Modos 
de utilizá-la. 

R – Serve para muitas coisas. Serve para fazer projectos. Também dá para estudar, para 
aprender e projectos também... giros. 

 
P – Os projectos que se fazem são sobre o quê? 

R – Podem ser sobre Matemática, sobre várias disciplinas ou sobre coisas assim... que 
nos apeteça fazer... 

 

E o que preferes? Projectos sugeridos pelo professor ou teus? 
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Projectos de Matemática. 

 

Não preferes fazer os teus giros? Porquê? 

 
Não. Porque acho que é melhor. 

Porque acho que tem mais valor... acho que tem mais importância fazer projectos de 
Matemática e disciplinas e isso para aprender do que... sei lá... sempre com os 

bonequinhos e essas coisas... 
 

Mais giro e menos giro... 
 

Mais giro... professora, posso pensar? 

 

Claro! 
 

Eu acho que há muitas coisas giras no Scratch... terem conversas os bonequinhos... estar 
a aprender as coisas... exercícios por exemplo... 

 

Menos giro... 

 
Acho que é assim... é tudo muito giro... 

 

Mais difícil e mais fácil... 

 
Mais fácil é fazer projectos parados e essas coisas assim. Mais difícil para mim é fazer 

projectos assim com muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa... 
 

Muita coisa é o quê? 
 

Muitas coisas ao mesmo tempo, ou comprido... um projecto que nunca mais acaba e 
isso... 

 

Sozinha ou em grupo...? 

 
Grupo – bem... é nós partilharmos, deixar cada um fazer as suas coisas, por exemplo, 

partilharmos... um faz um, outro faz outro... dividirmos as coisas, não é só um fazer as 
coisas e outro ficar a ver... é dar ideias. Uma coisa que não é boa é não partilharmos... é 

não deixar dar ideias e não deixar... os parceiros de grupo também trabalharem no 
Scratch e quando uma pessoa está só a trabalhar no Scratch no projecto tem de se 

fazer... duas pessoas, não é, por exemplo a Bug e a Piria... a Piria põe só ela e a Bug não 
pode escolher... 

 

E sozinha? 
 

Menos boas é que assim não temos as ideias dos outros para nos ajudarem e as melhores 
é que podemos aprender sozinhos. 

 

Como preferes? 

 
Em grupo. 

 

Planear ou experimentar à medida que se vai fazendo? 
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É assim, eu imagino, depois eu tento ir ver as coisas que há e tento pôr. 

 

E se der erro? 

 
Apago e faço de novo (ri). 

 

Tomas alguma nota? Diário de campo? 

 
Não. Só se for um papelito só para dar uma notita só das coisas para fazer. 

 

Se tivesses de mudar alguma coisa... 

 
Alterava os meus erros. Tentava alterar e se depois corresse alguma coisa mal com os 

que eu tinha apagado com o resto do projecto eu tentava melhorar o resto. 
... (pedi mais...) 

 
Não conseguir enviar, porque aquilo não dava! Era aquele tal problema de não 

conseguir enviar para a galeria... 
 

O tempo disponível... não podia estar sempre no computador porque tinha de estudar 
para os testes e também a minha mãe não me deixava estar mais tempo no computador e 

nem sempre estava em casa... 
 

Outras coisas... 
 

Era por exemplo as dificuldades a tentar fazer os projectos. 
 

E a ajuda do professor chega para tudo? 
 

Sim, ajuda, se der ideias está bom. 
 

Mas não sentiste falta de apoio? 
 

Não. 

Se tu fosses a professora... 

 
Dava as ideias, depois as dúvidas que eles tivessem... chegava ao pé do computador e 

dizia modos de fazer, ajudava e assim... 
 

Como? 
 

Dando formas de fazer o projecto. 
 

E se quatro ou cinco chamassem ao mesmo tempo? 

 
Falava para todos. Perguntava as dúvidas de todos e depois... alto... falava.  

 

E ajudavas sempre com tudo, todas as dúvidas? 

 
Sim (acenou com a cabeça). 

 

Ensinaste algum adulto? 
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Tentei a minha mãe. A minha mãe quando me viu lá no Scratch... ela: “ai, mas como é 

que... por que é que estás a mexer nestes bonecos?... isto... nunca te vi...”. Quando a 
minha mãe... não costuma ver... que anda sempre a arrumar as coisas da casa... e eu no 

computador e ela: “Que coisas são essas?” e perguntava “Que bonecos são esses? Que 
coisas são essas?” 

 

E tu ensinaste-a...? 

 
Ela: “mover? Mas mover para onde se eu não vejo aí nada?” E ela tentou pôr lá uma 

borboletazinha a andar, a tentar fazer uma coisa. 

 

Relação entre Scratch e Matemática... Scratch e outras disciplinas... 
 

Sim. (Acenou afirmativamente)  
Porque com a Matemática podemos fazer projectos de Matemática, os ângulos e isso, 

com o Português... o Scratch dá para várias disciplinas... acho eu. Acho que dá para 
várias disciplinas como a Matemática, as Ciências, para estudar para Ciências. 

 

E nas Ciências como é que fazes? 

 
Por exemplo, do livro, copiar lá uma informação, depois fazemos, como se fosse um 

livro e depois várias coisas... 
 

E com a Matemática... só por fazer projectos de Mat ou... o próprio Scratch tem lá 

qualquer coisa? 

 
Tem... com a Matemática... os ângulos... o coiso do x e do y... 

 

E mais alguma? 

 
Os números... 

 

Problemas... uns gostam... outros não... 

 
Quando gosta é porque se sente entusiasmado a fazer os problemas com que... dá logo a 

ideia... a ideia que vem logo e depois quer mostrar a ideia sobre o problema... é fácil os 
problemas, compreende os problemas... 

 

E quem não gosta? 

 
Às vezes não está a perceber os problemas... como não percebe lá muito os problemas é 

que não gosta, outros porque não gostam mesmo dos problemas não gostam de os 
resolver, outros porque não sabem algumas coisas dos problemas... 
 

Por que é que não sabem... não gostam...? 
 

Porque às vezes têm dúvidas nas contas, ou não perceberam os problemas... 
 

O que é que tu sentes?... (Encolheu os ombros) 
 

Gosto... não é desgosto nem gosto... gosto... 
Há o não gosto, o gosto e o adoro... e eu gosto. 
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O que é que sentes quando tens um problema para resolver e não consegues? 

 
Porque leio o enunciado e não consigo ver na minha cabeça como é que se faz. 

 

Isso aborrece-te, ou nem por isso? 

 
Fico um bocadinho aborrecida de não conseguir resolver. 

 

Se tivesses um mano... e ele pergunta as diferenças... 

 
É diferente... Oh professora... eu não...  (repeti) 

Não é muita coisa diferente. 
A Matemática do quarto ano não gostei lá muito, era sempre contas no quadro e não 

fazíamos quase mais nada. Ou era contas ou era fichas. 
 

Então agora no quinto, como dizes que é quase igual, também não gostas... 
 

Algumas coisas é igual. Aprender Matemática é igual. Diferente é o que fazemos nas 
aulas. 

 

Mas continuas a não gostar muito de Matemática... 

 
Não... Agora gosto mais. 

Antes não gostava tanto de Matemática porque era o que fazíamos nas aulas... era 
contas e depois fichas e depois falar... montes de contas. 

 

E agora? 

 
Agora é mais divertido. 

 

Porquê? 

 
Porque tem os computadores, porque tem... porque há mais coisas... 

 

Que coisas é que a gente faz... que sejam diferentes...? 

 
Problemas, a professora ensina coisas no quadro e nós fazemos no caderno. 

 

E isso não é parecido com o quarto ano? 

 
No quarto ano era: tínhamos o caderno e tínhamos de ir sempre ao quadro... e um de 

cada vez e tínhamos de lá ficar montes de tempo até conseguir resolver a conta e depois 
a professora (imitou a cara da professora) ali à espera. 

 

E não gostavas de ir ao quadro?... (abanou a cabeça) 

 

E se o mano perguntasse... Scratch... o que se aprende?... se se aprende melhor... 
 

Aprendi a utilizar a ferramenta, é uma maneira de estudar, de fazer exercícios, por 
exemplo Matemática, Ciências... tentar fazer projectos com que se aprenda, ou então 

coisas que sejam divertidas, só para divertir... 
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E se ele perguntasse se isso tinha ajudado a resolver melhor problemas... a gostar 

mais... 

 
Que gostava mais de resolver problemas... 

 

O que sentias no quarto ano? 

 
Nem tinha computador nem nada disso, era sempre no quadro... 

 

Então é só por ser no computador que é melhor... 

 
Não, é mais giro, porque é no Scratch. 

 

E o que é que o Scratch tem que faz essa espécie de magia? 

 
Não consigo dizer... 

É diferente, é mais interactivo. É melhor. 
Porque podemos resolver problemas no computador, podemos pôr os bonequinhos a 

ensinar e essas coisas... é mais giro... 
 

O que sabes fazer com o computador agora que não fazias antes? 
 

Usar melhor pen 
Blogue 

Scratch 
E copiar códigos (truque) 

 

Já usavas muito o computador antes? 

 
Não era bem... era vestir bonecas, brincava no Word, ia à internet... 

É giro ter um blogue. Podemos contar coisas. É muito divertido. 
E pôr coisas... ver outros blogues e sites e procurar ideias coisas para pôr no meu 

blogue... 
(Já entusiasmada) 

Eu ia aos blogues via coisas e quando saía ia aos sites à procura das coisas que havia 
nos blogues... e procuro e tento tento tento até conseguir... 

 

Relação do blogue com o Scratch 

 
Agora já tem mais... vai ter mais projectos e fala sobre o meu dia a dia... 

 
 


