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CARTA AO LEITOR 

Este produto educacional,  envolve a Máquina de Rube

Goldberg, intencionalmente elaborada com vistas  a

desenvolver as habilidades do Pensamento

Computacional (Abstração, Decomposição,

Reconhecimento de Padrões e Algoritmo). A atividade

constante neste produto foi realizada com alunos do

oitavo ano do ensino fundamental.

Este produto educacional está inserido na linha de

pesquisa “Mídias e Tecnologias de Ensino de Ciências

Naturais e Matemática”, do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e

Matemática-PPGECIM da Universidade Regional de

Blumenau (FURB).  
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Não é nenhuma novidade observarmos os avanços tecnológicos e a

rapidez com que elas acontecem. Encontramos estas inovações

tecnológicas, em praticamente tudo que nos rodeia, desde os produtos

que consumimos, nos eletrônicos que utilizamos, nas roupas que

vestimos, e cada vez mais acessível a qualquer indivíduo. A Ciência

da Computação tem sido um dos vetores do aumento da velocidade

destas mudanças e é uma área que permeia, atualmente, todas as

demais áreas do conhecimento.

O impacto das tecnologias é cada vez maior, uma vez que a

Computação provê estratégias para lidar com a complexidade,

avançando na solução de problemas distintos e em diferentes áreas do

conhecimento. Na prática, esses conceitos podem ser aplicados

transversalmente aos componentes curriculares, tanto da educação

básica (Matemática, Ciências, Artes etc.) como da educação superior

por meio de técnicas de resolução de problemas .

A pergunta é: Como podemos preparar nossos alunos a utilizar a

tecnologia e  se beneficiar com ela? De que forma é possível alcançar  

as demandas da atual sociedade e as habilidades do século XXI?
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• I N T R O D U Ç Ã O •



Bom, a resposta pode ser encontrada através do Pensamento

Computacional (PC), termo este cunhado por  Jeanette Wing em

2006, e hoje em voga em vários países e gerando diversos

discursos sobre sua importância e principalmente sua colocação

como componente curricular no Brasil. Para tanto, vamos dar

uma visão do que se considera ser as habilidades de PC, para que

posteriormente venhamos a indicar suas aplicações e

contextualizações no âmbito escolar e no mercado de trabalho. E

apresentar uma sequência didática que possa ser desenvolvida em

sala  de aula.

O PC pode ser definido como sendo as  habilidades necessárias

para o desenvolvimento do raciocínio lógico e desenvolvimento

da capacidade de abstração, além de uma estratégia de resolução

de problemas, utilizando de alguns fundamentos da Ciência da

Computação. Estas habilidades podem ser aplicadas nas mais

diversas áreas do conhecimento, usando de algoritmos bem

definidos, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina possam

executá-los.
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O Pensamento Computacional é composto de Quatro Pilares ou

também entendidas  por habilidades, deste modo ao identificar

um determinado problema e desmembrá-lo em pequenas partes,

facilitando o gerenciamento delas, chamamos de Decomposição.

Ao passo que, ao realizar a análise de cada parte e reconhecer

suas semelhanças, e identificando a solução única para

problemas parecidos, envolve o Reconhecimento de Padrões.

Dirigir a atenção, especificamente a pormenores importantes,

descartando informações que são dispensáveis, realiza-se a

Abstração. Ao fazer uso de todos as demais habilidades,

associando-os a uma sequência na resolução de problemas,

encontramos o Algoritmo.

O PC auxilia crianças e adolescentes para o futuro, através da

alfabetização e letramento digital, proporcionando a organização

do pensamento, frente as tecnologias disponíveis.
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RECONHECIMENTO DE
PADRÕES

ALGORITMO

Fonte: https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zp92mp3/revision/1

Pensamento Computacional

DECOMPOSIÇÃO ABSTRAÇÃO



Para isto a contribuição das teorias de Piaget às ideias de Papert,

permitem relacionar o PC e à inserção dos alunos em futuros

ambientes informatizados, auxiliando a integração entre o

conteúdo que está sendo aprendido e a estrutura deste conteúdo

em ambientes computacionais. Desta forma estabelecendo

conexões entre as estruturas existentes, com o objetivo de

construir estruturas novas e mais complexas.

A íntegra da pesquisa que compôs o produto educacional, é

resultado da dissertação de mestrado de Alexandre Simon,

intitulada: A Máquina de Rube Goldberg como promotora de

habilidades do Pensamento Computacional no ensino

fundamental, orientada pelo Professor Dr. Elcio Schumacher,

pertencente a linha de pesquisa “Mídias e Tecnologias de Ensino

de Ciências Naturais e Matemática”, do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática-

PPGECIM da Universidade Regional de Blumenau (FURB),

disponível na Biblioteca de Teses e Dissertações da FURB.
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Seguindo esta prerrogativa foi elaborada uma sequência didática,

composta de atividades relacionadas a construção da Máquina de

Rube Goldberg. 

Seguindo esta prerrogativa foi elaborada uma sequência didática,

composta de atividades relacionadas a construção da Máquina de

Rube Goldberg. Esta sequência está dividida em quatro fases

distintas, as quais  compõem este produto educacional.

• S E Q U Ê N C I A  D I D Á T I C A •
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Fonte: https://lamaquinadegoldberg.wordpress.com/2013/12/04/goldberg-sigue-en-nuestras-vidas/



Fase Inicial constituiu em separar os alunos por grupos,

contendo entre quatro ou cinco alunos em cada grupo. 

No primeiro momento são orientados a realizar uma busca pela

internet, sobre o que  é a Máquina de Rube Goldberg, dando

ênfase à vídeos que abordam o funcionamento da máquina em

diferentes situações, bem como, com o uso de diferentes

materiais. Nesta primeira etapa, várias indagações surgem por

parte dos grupos e os mesmos devem trocar informações entre si. 

A partir desta pesquisa inicial e familiarização com o assunto,

cada grupo poderá projetar a sua máquina, escolhendo quais os

materiais que poderá usar, assim como o trajeto que as peças irão

fazer, para que ocorra a reação em cadeia. 
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Neste processo de execução, os alunos devem trazer, materiais

(Linguagem de programação) como:

- Dominós ou outro material que gerasse uma queda em sequência;

- Materiais que se assemelham a rampas ou tubos cilíndricos ocos;

- Bolas de diferentes tamanhos (bolas de gude, tênis de mesa etc.)

- Para a linhas, foi solicitado materiais como barbantes, lápis,

copos, papelão;

- Para ângulos poderiam trazer livros, pesos;

- Carrinhos a corda ou fricção, para o movimento.

Fica a critério de cada grupo o material a ser utilizado para a

construção da MRG. Podendo ser utilizado outros materiais

diferentes, do que estes contidos na lista acima.  



A construção da máquina

Em um segundo momento (período de uma aula), os grupos de

alunos em mãos de seus materiais  poderão começar a projetar suas

máquinas, identificando as possibilidades, ângulos e recursos que

serão necessários. Paralelo a montagem da máquina, os alunos são

orientados  a escrever um relatório do passo a passo da montagem

da MRG (Algoritmo), no qual deverá constar os materiais

utilizados, a forma como ficarão dispostos, assim como distância e

posição dos materiais (Figura 1). Este relatório servirá como o

Algoritmo, um programa de computador, que as peças escolhidas

para criar a máquina seriam a figura da linguagem de programação

e a replicação, a execução do algoritmo, seria a execução do

computador, fazendo assim uma alusão a computação.
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Figura 1: Projetando a máquina e escrita do relatório

Fonte: Arquivo do autor (2019)



A finalização da máquina

Cada um dos grupos finaliza suas máquinas, ajustando os últimos

detalhes, juntamente com o relatório incluindo o passo a passo na

montagem e execução. Neste momento  são tiradas fotos e vídeos

das máquinas finalizadas (Figuras: 2, 3 e 4) e seu funcionamento.

Os registros são de grande importância visto a analise do professor

perante a replicação pelo grupo oposto. Embora as fotos façam

parte do relatório estas não são colocadas para o outro grupo, a fim

de promover a abstração e entendimento a partir somente das

instruções. 
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Fonte: Arquivo do autor (2019)

Figura 2: MRG finalizada 
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Figura 3: MRG finalizada 

Figura 4: MRG finalizada 

Fonte: Arquivo do autor (2019)

Fonte: Arquivo do autor (2019)
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A replicação da máquina

O próximo passo é a troca dos relatórios entre os grupos, juntamente

com os materiais que seriam utilizados para a replicação da

máquina. Cada grupo recebeu uma denominação, referente a um

número e uma letra, para que  seja possível identificá-los.  Para a

troca de relatórios entre turmas, entregamos o relatório do grupo A

para o grupo B e o relatório do B para A, procedendo da mesma

forma com os demais relatórios para cada grupo. Desta forma, o

relatório (algoritmo) é a única referência e servirá para que cada

grupo possa replicar com exatidão a máquina do outro grupo. 
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Durante a execução dos algoritmos,  dúvidas com os relatórios

podem surgir e o dialogo entre os grupos poderá pender para a

lógica para decifrar como deveria funcionar a MRG. No fim desta

fase inicia-se a comparação com as imagens das máquinas que estão

em arquivo, neste momento, os grupos poderão observar se suas

réplicas foram fiéis ou não, tendo acesso a foto da máquina e fazer a

comparação com a replica construída. 

Figura 5: Tentativa de replicação da MRG  

Fonte: Arquivo do autor (2019)



Fluxograma 

Após o encerramento da máquina a quinta e sexta aula, servirá para

a elaboração do fluxograma (Figura 6) da MRG construída

inicialmente, no qual atribuíram os símbolos e suas funções de

acordo com projeto inicial. Deste modo cada grupo utiliza o

computador para descrever o percurso e funcionamento da sua

máquina (Figura 7). 
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Figura 6 Elaboração do fluxograma pelos alunos

Fonte: Arquivo do autor (2019)
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Figura 7 Simbologia para a construção do Fluxograma 

Fonte: Watanabe (2010, p. 27)



Scratch

Após a finalização do fluxograma, os alunos com conhecimentos

prévios  no uso do Scracht, desenvolverão uma animação da MRG.

Para isso, irão utilizar as funções da plataforma para explicar os

comandos e os materiais utilizados, bem como, o caminho que a

máquina realizou. Algumas fantasias e atores precisaram ser

desenhadas ou buscadas na internet, para que correspondam com

exatidão a máquina do grupo (Figura 8). Cada grupo, disponibilizará

o link de acesso para a correção do projeto, mostrando sua execução

e atribuindo esta informação ao relatório. Todas as informações  irão

compor um único relatório de cada grupo, contendo a construção e

replicação da máquina, o fluxograma e desenvolvimento da

animação no Scracht.
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Figura 8 Máquina desenvolvida no Scratch do grupo 2A

Fonte: Arquivo do autor (2019)
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