
QQQ©J
nied Núcleo de Inform,Hica Aplicada à Educ,lção

Universidade Estadual de Campinas

o presente artigo descreve quatro programas escritos em Logo, desenvolvidos para o uso com crianças

excepcionais. Os programas têm como objetivo simplificar o manuseio do Logo e/ou salientar certos aspectos

conceituais. É descrito o funcionamento de cada programa, seguido por exemplos do seu uso por crianças

deficientes. É demon~trada também a utilidade dos programas no processo de diagnóstico e rcmcdiação.
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Diagnóstico e Remediação da Capacidade Intelectual da Criança
Deficiente Utilizando a Linguagem Logo

A linguagem computacional Logo como ferramenta de ensino foi utilizada com grande sucesso

com crianças com deficiência física (Valente I.A. , 1983). Os resultados deste estudo indicaram que as

atividades de programação do computador com esta linguagem têm um enorme potencial na avaliação

da capacidade intelectual destas crianças. Este estudo, que foi feito nos Estados Unidos utilizou uma

população privilegiada em termos de Brasil. O fato destas criançasjá conhecerem uma série de conceitos

de matemática e de leitura e escrita permitiu que elas iniciassem o seu trabalho com Logo sem nenhuma

adaptação dos comandos básicos desta linguagem. Mas a realidade no Brasil é que são raras as crianças

deficientes que atingem este nível de escolaridade. Desta maneira O trabalho com crianças que ainda não

adquiriram estes conceitos básicos necessita odesenvolvimento de uma série de programas suplementares

para tornar Logo acessível a elas.

Estes programas serviriam como uma "porta de entrada" para as idéias poderosas do Logo. Assim,
é extremamente importante que mantenham o caráter de diagnóstico e remediação. Com relação ao diag-

nóstico o processo de manipulação do programa precisa ser transparente e acessível para análise. Por
parte da remediação, o programa precisa dar abertura para a criança construir a noção em questão através

de exploração do conteúdo.

Cada um destes programas pode ser considerado um "micromundo" (Papert, 1980). Um "micro-

mundo" no computador é um ambiente para a exploração de um fenômeno específico. Ele consiste de
atividades para o usuário explorar, e uma série de comandos com os quais o usuário pode interagircom

o programa. Uma das iàéias por trás do micromundo é que através do aprofundamento numa área delimi-

tada podem ser adquiridas noções sofisticadas que posteriormente podem ser aplicadas em outros

contextos. Muitas vezes estas noções são difíceis de serem captadas num contexto mais complexo onde

os princípios do fenômeno podem ser obscurecidos por outros fatores não essenciais.

I Núcleo de lnformática Aplicada ~IEducação
Universidade Estadual de Campinas - São Paulo



linguagem Logo, e focalizar a atividade ao redor de um conceito específico. Para muitas crianças a ativi-

dade de desenhar com a tartaruga é bastante complexa sendo que para isto ela precisa planejar o percurso

da tartaruga, de~crevê-Io em termos numéricos de ângulo e distância, e registrá-Io num programa Logo.

Isto faz com que a atividade seja bastante rica, mas ao mesmo tempo, em certos casos, a quantidade de

ações torna esta atividade demasiadamentefrustante. Desde modo seria desejável permitir àcriançadese-

nhar com a tartaruga sem ter que controlar todos estes aspectos do processo.

Em outros casos a dificuldade na interação com a tartaruga é devido a uma deficiência num concei

to específico. A atividade com a tartaruga envolve uma série de conceitos os quais teriam que sercoorde-

nados para resolver um determinado problema. Por exemplo, para desenhar um quadrado a criança preci-

sa controlar os giros nos cantos e o comprimento dos lados. Nomeio do processo de desenhar o quadrado

freqüentemente fica difícil identificar a causa de um erro por causa de um conhecimento frágil de um

destes conceitos. As vezes a criança atribui o erro ao "número grande" que utilizou enquanto a causa real

é a orientação da tartaruga antes de deslocar. Nestes casos é desejável fornecer uma outra atividade onde
a criança pode trabalhar somente com um conceito específico.

À primeira vista esta característica de focar a atividade pode não parecer condizente com a
proposta rle aprendizagem livre e explorat6ria do Logo. Entretanto, esta impressão reflete uma análise

muito simplista dos programas de diagnóstico e remediação. A exploração não é necessariamente

prejudicada pelo foco de atenção num domínio mais estreito. A questão principal é, "O que a criança

faz neste domínio?" Se o compu tador fornece repostas do tipo "certo" ou "errado", a criança é estimulada

a acertar, e não de explorar o fenômeno. Neste caso, é o computador "inteligente" ensinando a criança

"burra". Mas se o que é fornecido é uma representação do resultado da ação tomada pela criança,

deixando para a criança o julgamento do mérito da sua ação, então as qualidades de exploração e investi-
gação são preservadas. Neste caso o computador funciona com uma "lente" para entender melhor seu
próprio pensamento. A aprendizagem consiste na depuração do mesmo.

Uma outra questão é a amplitude do domínio. Há um grande mérito em relação ao "whole

learning" onde aprendizagem ocorre em ambientes ricos de múltiplos materiais e idéias. O fato do micro-

mundo reduzir o domínio não prejudica as suas funções como elaboradas anteriormente. A mescla de

atividades que favorecem o "whole learning" e o uso de micromundos pode contribuir muito no processo

de aprendizagem.

Os programas de diagnóstico e remediação foram desenvolvidos no projeto: Uso da Informática

na Educação Especial, do Núcleo de Infonnática Aplicada à Educação da Universidade Estadual de



Campinas (Valente J.A., 1987). O projeto está baseado em dois centros de reabilitação: A Sociedade

Campineira de Reabilitação da Criança Paralítica onde freqüentam, crianças com deficiências físicas,

e no Centro de Reabilitação Profº Dr. Gabriel Porto onde crianças deficientes auditivas e visuais partici-

pam do projeto. Em ambos os centros foram montadas salas de aula onde está sendo desenvolvida uma

metodologia de integrar o uso do computador, especificamente a linguagem Logo, com os materiais

tradicionais.

Seguem as descrições dos programas e exemplos do seu uso por várias crianças do projeto.

Finalmente há uma explicação de como os programas foram utilizados na sala de aula.

Este programa tem como objetivo simplificar o uso da tartaruga para fazer desenhos. Com esta

finalidade o programa tem as seguintes c,apacidades: 1) Ajustar o tipo de entrada necessária para as

primitivas de controle do movimento da tartaruga. 2) Registrar todos os comandos dados pela criança

na forma de procedimentos.

Os comandos nonnais da linguagem Logo para movimentar a tartaruga tem a seguinte forma:

comando entrada. Por exemplo, para comandar a tartaruga andar para frente 10 passos, o comando é

parafrente 10. E para girar a tartaruga para direita 30 graus, o comando é paradireita 30. Para a criança

que desconhece números de mais de um algarismo, ou que tem dificuldade em quantificar ângulos, estes

comandos são barreiras para o aproveitamento do Logo.

Estes comandos podem ser modificados, especificando valores fixos para entradas. Neste caso

os comandos são menos flexíveis, mas mais acessíveis. Desta maneira a criança pode explorar noções

de lateralidade, direcionalidade, distância, planejamento espacial, etc., mesmo com um conhecimento

de números muito rudimentar.

Os comandos podem ser modificados para eventualmente chegar nas primitivas. Na versão de

Logo Simples descrita abaixo acriança simplesmente aperta uma tecla para cada movimento da tartaruga.

O próximo nível é usar números pequenos para comandar a tartaruga a andar. Entretanto, os números

de um algarismo produzem riscos muito pequenos na tela. Assim uma conversão é feita onde o número



1 para a criança vale 10 para o Logo. O conjunto de comandos é: F número = parafrente 10 * número,

T número =paratrás 10* número. Os comandos O e E permanecem sem números porque a relação entre

o giro de um ângulo e um valor numérico é bem mais abstrato do que a relação entre o comprimento de

um risco e o seu valor numérico. O número quecorresponde ao grau deve ser introduzido posteriormentel•

As outras versões do programa Logo Simples seguem este modelo, gradativamente "abrindo" os

comandos adaptados até chegar nos comandos normais. Ou seja, números pequenos são liberados para

ângulo, números grandes para distância, etc.

Após t~r carregado Logo Simples o comando brinque deverá ser teclado para acionar o

programa2• De início, a tartaruga aparece no meio da tela, aguardando ordens. Ela não faz nada a não

ser executar as instruções da criança. A criança comanda a tartaruga para se deslocar na tela utilizando

os comandos adaptados. Na versão mais simples, os desenhos são criados usando comandos de uma tecla

só. Os comandos, e as suas respectivas funções, são:

F = andar para frente 10 passos
T = andar para trás 10 passos
D = girar para direita 30 graus

E = girar para esquerda 30 gralls

L = limpar tela
G = guardar o desenho

Caso a criança deseje guardar o que fez, ela aperta a letra" g" para guardar o desenho na memória

do computador. Em seguida o programa solicita um nome para o desenho. Uma vez dado, aparece a men-

sagem, "aprendi nome". Agora, a tartaruga "obedece" este novo comando da mesma maneira que os

comandos adaptados.

I O número usado como entrada para os comandos de andar para frente e para trás depende da versão do Lo.go usada.
Por exemplo, no Logo sem i-gráfico da Itautec, 5 é um número bom enquanto é muito pequeno para o Logo gráfico do
comptador tipo MSX onde 10 seria um número mais apropriado.

2 As instruções específicas para a operação do progra Logo Simples depende da versão utilizada. São duas as versões
irnplementadas, uma para o Logo da Itautec, e a outra para o Logo do computador tipo MSX. A documentação
apropriada deverá acompanhar o disquete correspondente.



DT = desapareça tartaruga

AT = apareça tartaruga

UL = use o lápis

UB = use a borracha

UN = use nada

No estado inicial do programa a tartaruga está usando o lápis. No caso em que o lápis é trocado
por uma borracha, quando a tartaruga passa por cima de um risco, o riso é apagado. E no caso da tartaruga

não usar nem o lápis, nem a borracha, ela anda sem riscar.

o programa Logo Simples é um outro interpretador, colocado em cima do interpretador Logo.

A criança interage com a tartaruga aparentemente da mesma maneira que em Logo normal. Entretanto,

cada comando dado é interpretado previamente, antes de mandá-Io para o Logo.

Desta maneira a criança trabalha o tempo todo em modo direito. Isto é, ela dá um comando, e

imediatamente este é executado. A criança não usa o modo de edição para escrever programas. O registro
dos comandos executados é feito pelo programa. Cada comando dado é guardado pelo programa em uma

lista. Uma vez fornecido um nome, o programa Logo Simples transforma a lista de comandos em um

procedimento com este nome. Este nome, então, fica disponível para a criança usar como mais um coman
do reconhecido pelo interpretador.

Este componente do programa Logo Simples altera significantemente a natureza do processo de

programarem Logo. A criança pode recuperare acrescentar o seu produto de trabalho sem a complicação

de entrar no editor, reproduzir o que foi feito, sair do editor, testar o procedimento, modificá-Io, etc. A

mecânica deste processo, mais a reflexão e a análise envolvidas , complicam desnecessariamente a

atividade de aprender os comandos básicos para dirigir a tartaruga. A criança precisa ser capaz de explorar

a movimentação da tartaruga através de comandos, e recuperar os seus desenhos, deixando como etapa
posterior a edição de procedimentos. O programa Logo Simples fornece este recurso para a criança.

O programa Logo Simples também pode ser utilizado para introduzir a idéiade subprocedimentos.

Como o programa não propicia a alteração de procedimentos definidos, é fornecido uma representação

seqüencial da estruturação de um programa. Geralmente uma parte é "colocada" depois da outra. Esta

representação é mais elementar em termos de programação e freqüentemente é a primeira adotada pelo

iniciante.



Segue um exemplo de um projeto feito por uma menina deficiente auditiva neurosensorial
bilateral profunda. Ela tinha seis anos de idade e não estava alfabetizada. Na sala de aula havia atividades
de exploração de letras, e no computador ela resolveu desenhar uma delas: a letra "E". Faziaquatromeses
que ela trabalhava com o programa Logo Simples para fazer desenhos simples.

Desenho Completo E
figura 1

Listagem da sequência de comandos usados:

F F F F F F T T T T T T T T T T E E E E E
E E E E F F F F F F F T T T T T T T E E E
F F F F F F F T T E E E T T T T T T T T
F F F F F F F F E E E T T T T T E E E
F F F F F F T F T T T T T T E E E T T T T
T E E E E E E E E E E E D D F F F F F F F

DT AT UB T F F DD O F F F F F D DD F DT F

Trajetória usada na construção da letra E :

L t: E
f-~EE



Existem várias aspectos deste projeto a serem analisados. Talvez o mais notável é a perfeição que

ela demonstra em termos de tamanho e orientação espacial. Ela centraliza a letra na tela estendendo o

traço vertical para cima e depois para baixo do ponto de origem da tartaruga que fica no meio da tela.

Depois de ter traçado as três linhas horizontais, ela leva a tartaruga de volta para estas linhas para arrumar

o comprimento das mesmas, deixando-as exatamente iguais. Termina o desenho com a tartaruga desapa-
recida para melhor destaque da letra. Estaestéticademonstra conceitos espaciais muito bem desenvolvidos.

oque ela fez para conseguir este produ to? A análise dos comandos usados demonstra que ela usou

um subconjunto dos comandos disponíveis. Até a sexta etapa ela se restringiu aos comandos FTe E. Na

verdade, com estes três comandos ela consegue fazer tudo que precisa. A seleção entre três comandos

ao invés de quatro, simplifica a tarefa. Evidentemente a questão da lateralidade é ainda desafiante para
ela, sendo mais produtivo lidar com o giro de uma direção só. Mas o giro para a direita não é desconhecido.

Na 6ª etapa, a tartaruga gira em volta inteira para a esquerda e ultrapassa um pouco o ponto de destino.

Neste momento a questão de economia pesou mais do que as regras do "micromundo". Ao invés de dar

mais uma volta inteira para esquerda, ela compensou girando duas vezes para a direita (etapa 7). Assim

ela demonstra que ela está construindo um conceito de lateralidade no sentido que ela sabe que são movi-
mentos opostos, e que um desfaz o efeito do outro. Daí para frente ela utilizou o giro para direita nos últi-

mos dois cantos para completar o desenho.

E:ltas estratégias demonstram bastante autonomia e conhecimento de si própria. Demonstram que

ela sabe como facilitar a sua própria aprendizagem delimitando certas opções. Mas estas "regras" são sufi-

cientemente flexíveis para serem alteradas em função da economia dos seus esforços.

o objetivo deste programa é o de trabalhar especificamente com a quantificação de distância.

A quantificação de relações espaciais é um componente na atividade de programarem Logo. Mas, como
este conceito é usado em conjunto com muitos outros, as vezes a exploração específica da relação

número-distância é passada por cima em vista da produção do desenho. Nestes casos, qualquer número,

ou combinação de números, é usado para resolver o problema sem reflexão sobre conceitos de soma, igual

dade, relatividade de tamanhos, etc. Com a finalidade de tratar especificamente a relação número-

distância, o programa Estimação de Distância foi desenvolvido.



o caráter deste programa é diferente da atividade de desenhar usando Logo. No programa Esti-
mação de Distância uma situação de jogo é criada. A criança é solicitada a comandar a tartaruga a atingir

alvos na tela. Para isto, basta mandar a tartaruga para frente um determinado número de passos. Claro,

esta situação é muito mais restrita e controlada do que a atividade de programar em Logo. Mas é exatamen

te esta a intenção. A criança pode focalizar somente na quantificação de distâncias, explorando o efeito

dos números usados em relação a um espaço pré definido.

É importante reforçar que este trabalho com jogos não substitui a atividade de programar em

Logo. Aliás, são atividades complementares. Uma vez que uma dificuldade conceitual é diagnosticada,

o trabalho de remediação é introduzido. Mas a criança não para de programar em Logo. As duas ativida-
des acontecem simultaneamente, enquanto o professor tenta facilitar a transferência do conceito emremk
diação para a sua aplicação funcional.

Quando o programa é iniciado um alvo é desenhado numa determinada altura na tela e a tartaruga

aparece na parte inferior da tela embaixo do alvo, olhando para o mesmo. Uma linha base demarca a po-
sição de origem da tartaruga. A criança é solicitada a comandar a tartaruga para entrar no alvo utilizando
o comando F número. Se a tartaruga não alcançar o alvo na primeira tentativa, um risco é desenhado

na nova posição da tartaruga, e a criança pode novamente comandar a tartaruga para frente até chegar
no alvo. Desta maneira cada segmento é demarcado. Se a tartaruga ultrapassar o alvo, o comando T

número pode ser empregado para voltar. Não há necessidade de girar a tartaruga.

Para incentivar a economia de tentativas, o "prêmio" de uma flor é fornecido quando o alvo é

alcançado. O tamanho da flor varia de acordo com o número de comandos usados para atingir aquele

aivo. Se o alvo foi alcançado em uma tentativa, uma flor grande aparece; duas ou três tentativas correspon

de a uma flor média; e mais do que três tentativas produz uma flor pequena.



ojogo tem um total de oito alvos distribuídos em dois conjuntos de quatro por ela. Quando com-

pleta os primeiros quatro alvos, a tela é apagada e são iniciados mais quatro alvos.

A interface entre a criança e o Logo é similar à do programa Logo Simples. Há um procedimento

que recebe o comando dado pela criança. Este é avaliado, executado, e registrado numa lista que serve

como um registro de todos os comandos usados para resolver aquele problema. Subseqüentemente a

posição atual da tartaruga é comparada com a região do alvo. Se a tartaruga se encontra dentro do alvo,

uma flor de tamanho correspondente ao número de tentativas é desenhada, o próximo alvo aparece, e

a tartaruga é posicionada embaixo do mesmo, aguardando instruções. Caso a tartaruga não atinga a região

do alvo, um risco é desenhado para demarcar a nova posição da tartaruga, e ela fica esperando até receber
um comando novamente. Quando completa os oitos alvos o programa termina.

Ao tenninar o programa, existe na memória do computador um registro de todos os comandos

dados pela criança nesta "rodada" do jogo. Este registro serve para análise da utilização de números pela

criança. Pode ser gravado em disquete e/ou um outro programa pode ser chamado para recriar grafica-
mente o processo utilizado pela criança para alcançar cada alvo.

As distâncias apresentadas no jogo podem ser controladas pelo professor. O programa começa

com um cnnjun(o predefinido de posições para os alvos. Mas estes valores podem ser alterados facilmente

pela edição do procedimento que cria a lista de todas as posições. Desta maneira os números com mais

relevância para a problemática de cada criança podem ser explorados. O tamanho do passo da tartaruga

neste programa é o mesmo utilizado no programa Logo Simples para facilitar a transferência de hipóteses
e conclusões formadas em um âmbito para o outro.

A demarcação de cada segmento traçado pela tartaruga fornece à criança a informação de que

o resultado de um dado número é um pedaço do risco todo. Ela pode comparar este resultado com os dos

outros números utilizados. Esta análise é mais difícil no Logo normal onde cada acréscimo num risco

é visualmente incorporado no comprimento total do mesmo. No Logo normal, quando a criança comanda

a tartaruga parafrente 4 e depois parafrente mais 2, os resultados discretos de cada um dos números 2

e 4 desaparecem, e o que é evidente na tela é o resultado do número 6. Esta análise pode ser difícil para

a criança que ainda não conserva quantidades contínuas e que está iniciando a manipulação de operações

numéricas. É possível que ela atribua ao número 2 o comprimento do risco todo. Ela pode fazer esta atri-



buição com uma interpretação do tipo, "Dois foi o número que deu certo". A combinação dos

componentes deste micron;lUndo: segmentação das partes do risco, representação visual do efeito do

número, e o estreitamento do número de conceitos envolvidos; pode contribuir na construção de relações

entre a distância e o seu valor numérico

Segue um relato da experiência de uma menina, T., de 6 anos de idade com paralisia cerebral

espástica forma diplégica. O seu corpo inteiro está comprometido sendo bem mais acentuado a nível dos

membros inferiores. Ela estava no seu segundo ano do projeto, tendo contacto com Logo há um ano e

meio. Durante esta época ela estava aprendendo a engatinhar e andar. Ela manipulava números de 1 até
9 na sala de aula em atividades com materiais concretos. A seqüência verbal dos números ela dominava.

Mas ela demonstrava bastante dificuldade mantendo a ordenação dos elementos na sua contagem de obje-

tos discretos, muitas vezes contando a mesma peça duas vezes, ou pulando uma ou mais peças (Kamii,
1985).

Na sua interação com o programa, Estimação de Distância, ela se restringiu aos números de

"01har" de 1até 4, mesmo manipulando números maiores em sala de aula. Ela demonstra va uma estraté-
gia marcante que pode ser descrita como "chego lá pouco a pouco" . Uma seqüência típica de soluções

para uma tela de quatro alvos seria:

Alvol: 4 1 2 1 para chegar em 8

Alv02: 431 para chegar em 8

Alv03: 2 1 1 para chegar em 4
Alv04: 321 4 111 para chegar em 13

Evidentemente ela não está levando em consideração o aspecto do tamanho da floma sua manipu-

lação do programa. A seu estratégia de "pouco a pouco" é tão "robusta" que despreza este enfeite. Ela

emprega tantas tentativas quantas sejam necessárias para chegar no alvo. Note que no alvo de altura 4,

ela não u::.aeste número direto, mesmo que faça parte do seu repertório, e opta pela estratégia de "pouco

a pouco". Diante uma distância grande recua, e nem os números familiares ela otimiza para chegar ao

alvo.

Um dia ela utilizou um número grande. É desconhecido se este ato foi espontâneo, por engano,

ou por sugestão de uma colega. De qualquer maneira o número 7 levou a tartaruga para dentro do alvo



em uma única tentativa e produziu uma flor enorme! A partir deste momento 7 foi incorporado ao repertó-

rio. O 7 assumiu o papel de qúmero "grande" enquanto o papel do 4 passou a ser "meio grande". A estraté-

gia de "pouco a pouco" permaneceu. Diante de uma distancia grande (maior que 9), ela empregava o

número 7. Distâncias menores foram tratadas com números de 1 até 4.

Neste -processo T. chegou a manipular este conjunto de números com bastante conhecimento

intuitivo sobre os seus tamanhos relativos e em termos das distâncias que representam. Ela adquiriu um
sentimemo de confiança e controle da atividade.

Nesta época foi ressaltado a T. o aspecto do tamanho da flor para incentivar uma maior economia

e exatidão na sua utilização dos numerais. Foi sugerido que ela tentasse conseguir flores grandes como
suas colegas na sala. Foram incluídos, inicialmente, distâncias pequenas na sua versão do programa e

T. aceitou o desafio. Neste contexto de segurança T. consegui se liberar da estratégia de "pouco a pouco"
e se deleitou quando conseguiu produzir flores maiores. Gradativamente foram incluídas alturas maiores

no programa para incentivar a exploração de uma gama maior de números.

Este exemplo demonstra vários aspectos importantes no processo de diagnóstico e remediação.
Em primeiro lugar, sem meios de permitir a expressão do conhecimento que ela tinha, esta menina pode-

ria ser rotulada com problemas espaciais ou inabilidade para quantificar. Uma vez que ficou transparente

a regra que ela usava, este conhecimento podia ser valorizado e capitalizado em um programa de

remediação.

Em segundo lugar é necessário apreciar o uso apropriado de reforços neste processo. T. não

interagia com o programa para ganhar flores. A própria atividade tinha uma interesse intrínseco para T.
Os reforços foram usados simplesmente para estimular a criança a assumir o próximo passo.

Este programa trata do aspecto do giro da tartaruga que é muito difícil para muitas crianças. Em

certos casos esta dificuldade impede o próprio aproveitamento do Logo. Foram identificados três

componentes deste problema os quais são trabalhados no programa Direita-Esquerda: 1) A distinção

entre os movimentos de girare andar; 2) A noção da direção do giro; e 3) A antecipação de que a direção

da tartaruga indica também a direção do risco se ela andar para frente, ou seja, a interpretação da tartaruga

como um apontador.



Novamente o programa assume a forma de um jogo. A tartaruga e um dos cinco alvos aparecem

em detenninadas posições na tela. A atividade é levar a tartaruga para dentro do alvo, desta vez utilizando

os seguintes comandos:
D = um giro de 30 graus para a direita

E = um giro de 30 graus para a esquerda
F = deslocamento da tartaruga na sua orientação atual, desde a sua posição atual até o alvo

Desta maneira a manipulação da tartaruga é simplificada para dar ênfase à noção do giro. Com
estes comandos o andar da tartaruga é minimizado. Ele assume o caráter de "atirar". Se a criança utilizar

o comando F e a tartaruga não entrar no alvo, a tartaruga deixa uma marca na posição onde estava, e volta

para sua posição anterior antes do comando F, mantendo a orientação corrente. Esta marca serve como

referência para onde a tartaruga está apontada, e pode ser comparada com a posição do alvo.

Existe um caminho mínimo para atingir cada alvo. Por exemplo, se a tartaruga assume a direção
de O graus (apontada para cima) e o alvo está posicionado 60 graus à sua direita, então o caminho mínimo

seria dois comandos de girar para direita (cada giro sendo 30 graus) e um comando de andar para frente,

total de comandos usados sendo 3. Se o giro inicial for para esquerda, a seqüência de comandos pode

ser para esquerda, para direita (compensação), para direita, para direita, e para frente, formando um total

de 5 comandos, dois a mais do que o mínimo.

Se a tartaruga entrar no alvo aparece uma flor cujo tamanho corresponde ao número de comandos
utilizados: o número mínimo de tentativas corresponde à flor grande; até dois comandos a mais do que

o mínimo corresponde a flor média; e comandos em excesso de duas a mais do mínimo corresponde à

flor pequena. Desta maneira é incentivada a estratégia de primeiramente orientar a tartaruga na direção

do alvo (com preferência de selecionar o lado certo) e depois andar.

Os alvos aparecem um por vez para não criar confusão na meta atual. Uma vez atingido, o próxi-

mo alvo é desenhado.

Existem duas versões do programa que variam em tennos da dificuldade da criança em se colocar

na orientação da tartaruga. Na primeira versão, a tartaruga aparece no meio da parte inferior da tela e

está apontando para cima. Os alvos estão posicionados na tela em um arco em volta da tartaruga (figura



4). Nesta primeira versão a orientação da tartaruga corresponde à da pessoa sentada na cadeira em frente

do computador, facilitandQ a transferência do conhecimento de esquema corporal da pessoa para a

tartaruga.

Já na segunda versão este não é o caso. Nesta versão a tartaruga aparece em cinco posições e orien-

tações diferentes, inclusive apontada para baixo, e os alvos são espalhados pela tela (figura 5). Esta versão

é desafiante até para adultos, os quais as vezes são observados virando na cadeira para determinar qual

é o lado direito da tartaruga.

É importante ressaltar que o objetivo deste programa não é de "ensinar lateralidade". Este é um

conhecimento muito complexo, e para a criança deficiente física, mais problemático ainda. O objetivo

do programa é de facilitar o manuseio da tartaruga em Logo. Se esta atividade influencia·na adquisição

da noção de lateralidade fica como questão de pesquisa futura.



I

que recebe os comandos, e executa as operações descritas acima correspondentes às letras D, E e F.

Somente no caso do valor do comando dado ser igual a F que a posição da tartaruga é comparada com

a posição do alvo atual. Se a tartaruga se encontrar dentro da região do alvo, o prêmio é dado e O próximo

alvo é apresentado. Se a tartaruga não se encontrar no alvo ela volta e o interpretador fica esperando o
próximo comando.

oúnico componente diferente deste programa é a estrutura da lista de dados que é mais complexa .

do que nos outros programas. Existe um número mínimo de comandos particular para cada alvo, e o tama-

nho da flor depende deste número. A lista das posições dos alvos contém uma lista para cada alvo cujo

conteúdo,é a posição do alvo e o número mínimo de tentativa para este alvo. No caso da segunda versão

do programa onde os alvos e posições iniciais da tartaruga são espalhadas pela tela, cada uma destas listas
contém quatro elementos: a posição do alvo, a posição inicial da tartaruga, a orientação inicial da tarta-
ruga, e o número mínimo de tentativas.

Sendo um programa bastante dirigido, o seu uso tem sido mais ou menos estereotipado. Geral-

mente através da análise do movimento da tartaruga as crianças começam a deduzir para onde a tartaruga
está apontada. O uso de um palitinho para testar a posição da trajetória é útil em certos casos. Uma vez

que a criança entende para onde a tartaruga está apontada é muito raro que a criança não gire primeiro

para depois andar, diferenciando bem estes dois movimentos.

Em termos da direção do giro, as crianças adquirem a noção de que existem duas funções opostas,

ou seja, que uma desfaz o efeito da outra. Equipada com esta noção de reversibilidade mas sem saber

qual lado é qual na tartaruga, muitas crianças estabelecem uma estratégia arbitrária para a primeira esco-
lha, consciente de que se não der certo, pode ser corrigido. A primeira escolha pode ser sempre um lado

ou outro, ou totalmente aleatório. Este nível de domínio sobre a tartaruga é bastante gratificante, e a maio-

ria das crianças não se preocupa com um maior otimização do número de tentativas usado.

Operações Aritméticas

O objetivo do programa, Operações Aritméticas, é o de fornecer uma "ponte" entre a exploração

intuitiva de materiais concretos de quantificação e a formalização deste conhecimento em expressões

aritméticas. No computador uma representação intennediária é fomecida.



Este programa foi desenvol vido em resposta a uma necessidade específica na sala de aula. Neste

ambiente havia bastante trabalho com as barras coloridas de comprimento de 1até 10 unidades da Monte.s

sori. Depois de um ano de uma exploração rica deste e outros materiais similares (contando fichas, cons-

truindo igualdades, etc.) foi introduzida a formalização destas operações na forma de expressões
aritméticas do tipo 2 + 3 = 5, sempre mantendo os materiais concretos como referência. Entretanto, esta
transferência foi extremamente árdua. Mesmo as crianças que arrumaram mecanismos para lidar com

estes símbolos raramente aplicaram operações para resolver um problema real ou no computador. Na
edição de um programa em Logo era comum encontrar seqüências de comandos do tipo parafrente 2,
parafrente 3 sem a simplificação dos dois comandos em um, parafrente 5.

o programa é similar ao de Estimação de Distância no sentido de ser no formato de um jogo.
Existem oito alvos a serem atingidos, distribuídos em duas telas de quatro alvos cada. No início do progra-
ma aparece uma linha base na parte inferiorda tela. Em cima desta linha, no lado esquerdo da tela, aparece

uma torre de um número, X, de quadradinhos empilhados. Alguma distância, Y, acima da torre aparece

um risco indicando a altura que a torre deve atingir. O valor numérico desta altura, Z, é escrito em baixo
da tonoe. Uma tela inicial pode ter esta forma:

~
53D 3+2=5 2+3+1=6 4 Q

2

Embaixo da linha base há um espaço para a criança escrever operações aritméticas do tipo, + N

para acrescentar quadradinhos, e • N para tirar quadradinhos se a altura da torre ultrapassar o valor de

Z. Para dar início ao trabalho da criança, já está escrito o valor numérico X da altura da torre atual.

Nocaso da tela inicial desenhada acima, a altura aser atingidaé5. Já tem uma torre de 3. "Quantos

quadradinhos faltam?" O cursor está posicionado ao lado direito do numeral 3 para aí escrever uma



operação aritmética, por exemplo, + 2. Uma vez que a criança fornece a ordem, o computador representa

graficamente o resultado desta operação, neste caso acrescentando mais dois quadradinhos na torre. Se

a torre alcançar o risco, ou seja, a soma de X +Y = Z, então o computador escreve a equação completa,

(3 + 2 = 5) e passa para a próxima torre. Caso contrário, se por exemplo a criança escrever + 1, o
computador desenha mais um quadradinho e o cursor fica piscando ao lado direito do numeral 1,
aguardando mais uma ordem. Quando a criança completar o total, Z, a equação criada pela criança é

completada, (3 + 1 + 1= 5) e o computador passa para a próxima torre. Neste programa não há nenhum

outro tipo de reforço.

Este programa atendeu nossas necessidades no sentido que a criança pode trabalhar com os sÍm-

bolos formais, mas receber do computador uma representação do efeito desta terminologia. No lápis.e

papel estes símbolos não provocam nenhum efeito. A sua interpretação depende da leitura de uma outra

pessoa para corrigir a expressão. Outra característica importante deste programa é que a atividade não

foge do material concreto. O tamanho de cada quadradinho na tela é igual ao bloco de uma unidade das
baITas Montessori. Desta maneira a criança pode trazer este material ao exemplo, selecionar uma barra

de 3, compará-Ia com a barra de 5, e comparar ambos com a representação gráfica na tela.

Este programa foge bastante do Logo. Não aparece a tartaruga, e as unidades não se relacionam

com o passo da mesma. Inclusive, os comandos +N e • N não correspondem a comandos da linguagem.

Como nos outros programas de diagnóstico e remediação, há um mini-interpretador que recebe

os comandos da criança para avaliação. Se a fonna do comando for correta, ele desenha ou apaga o núme-

ro de quadradinhos indicado. Este comando é acrescentado em uma lista onde estão guardados todos os
comandos dados para aquele alvo. Para cada comando executado o interpretador compara a nova posição

da tartaruga (desparecida) com a posição do risco. Se forem iguais a lista de comandos é atribuída a um

outro nome (alvol, ou alv02, etc.), a equação é escrita, e o próximo alvo é iniciado. Caso contrário, o

interpretador volta a esperar para um outro comando. No final do programa todas as respostas da criança

estão armazenadas na memória do computador para serem imprimidas ou gravadas em .disquete para

análise posterior.

Como no programa Estimação de Distância, o professor pode facilmente controlar as contas a

serem trahalhadas pela criança. Existe um procedimento que cria uma lista de oito pares de números, cada

par referindo a um dos oito alvos no jogo. O primeiro número no par é a altura, o valor de Z, e o segundo

número refere à altura da torre, o valor de X. Este procedimento pode ser editado a qualquer momento.



Este exemplo surge da experiência de uma outra menina com paralisia cerebral do tipo tetra-

pIegia espástica com um componente de atetose. Isto significa que os quatro membros são comprometidos
com movimentos espásticos e atet6ides. Ela se chama C. e na época ela tinha 9 anos de idade. Ela

dominava as atividades com materiais concretos, mas demonstrava dificuldade na passagem destas

atividades para a representação formal das operações.

Seus primeiros contatos com o programa Operações Aritméticas foraminsatisfat6rios. C. gostava

de interagir com o programa, mas tinha um desempenho assistemático. Basicamente, ela usava exclusi-

vamente a pista espacial, estimando visualmente quantos quadradinhos deveriam caber no espaço. Com
esta estratégia as vezes ela acertava e outras não. Não houve muita reflexão sobre as quantidades numéri-
cas que ela escolhia nestas estimativas ..

SubseqUentemente foi ressaltado o aspecto numérico do programa: "Aqui tem tantos quadradi-

nhos." apontando para o numeral na parte inferior da tela. "Tem que chegarem tant.o." apontando ao núm~

ro embaixo da torre. "Quantos faltam?" C. interpretou esta intervenção como uma cobrança para "fazer

contas". Isto "travou" sua interação livre e espontânea com O programa. Ela ficava contando nos dedos,
se perdendo, e entrando com números sem o menor sentido no contexto do problema.

Nesta altura foi sugerido que C. trouxesse os blocos Montessori ao lado do computador. Este mat~

rial facilitou na coordenação da representação espacial com a numérica. Inicialmente ela se baseou nas

barras. Ela selecionava os blocos que correspondiam à torre e à altura do risco, e comparava os dois com

a representação gráfica na tela. Ela preenchia o restante com os blocos de uma unidade, contava quantas

unidades utilizou, e entrava com esta quantidade no programa. Gradativamente estas manobras se torna-

ram desnecessárias e C. começou a utilizar mais a infonnação na tela. Ela estimava quantos quadradinhos
faltavam olhando a tela e verificava com a barra correspondente a este valor posicionando-a na tela.

Nestas estimativas ela refletia sobre as quantidades numéricas, e não eram mais "chutes no escuro" como

no início. Eventualmente certas combinações de números se tornaram rotina e nem empregava mais as

barras.

Este exemplo demonstra como o programa Operações Aritméticas serviu como uma ponte entre

a exploração concreta e a abstração. Ele forneceu um contexto onde a criança podia juntar e coordenar

as várias representações do mesmo fenômeno, as quais anterionnente eram desconectadas na cabeça da

crIança.



Os programas têm sido usados por aproximadamente 50 crianças de duas populações, deficientes

auditivas e deficientes físicas. Claramente, estas populações têm necessidades particulares. Entretanto,

as características dos programas se adequam ao uso de ambas as populações.

No decorrer do projeto houve uma mudança revolucionária no processo de avaliação psicope-
dagógica. Anteriormente a criança saia da salade aula para ser avaliada utilizando instrumentos padroni-

izados que tinham pouco a ver com as atividades de sala de aula, e pouca relevância para a criança. Depois

da avaliação a criança voltava para a sala de aula com um diagnóstico na forma de um rótulo quantitativo

de QI, ou na forma de listas de conceitos adquiridos e não adquiridos. Ambas estas formas eram pouco

aproveitáveis em tennos de como lidar com as dificuldades da criança na sala de aula. A informação de

como remediar um determinado problema era passada informalmente em reuniões, mas raramente apare-

cia nos dados padronizados.

Já com o uso do Logo e os programas aqui elaborados, este processo mudou. Avaliação passou
a acontecer dentro da sala de aula. As observações foram feitas em cima de atividades ricas e relevantes
para as crianças, utilizando o computador e materiais tradicionais. Estas observações resultaram em

hipóteses sobre o pensamento da criança, o seu estilo, as suas teorias. Equipado com estes nível de infor-

mação a remedição era uma mera extensão do que já estava ocorrendo na sala. Remediação assumiu a

forma de calcular as intervenções e adaptações necessárias na atividade para ajustar o problema ou incen-
tivar o próximo passo.

O processo de diagnóstico e remediação tomou-se um processo circular, onde um componente
alimenta a outro. Neste contexto os testes padronizados ainda eram úteis para conseguir dados suple-

mentares e nonnativos. Mas os testes padronizados não mais dirigiam o processo de ensino.

Foi demonstrado como a idéia do "micromundo" pode se tomar ferramentas extremamente úteis
para o diagnóstico e a remediação da capacidade intelectual de crianças deficientes. Cada um dos progra-

mas descritos ressalta alguns conceitos específicos e fornece à criança meios claros para a manipulação

destes cC'1ceitos. A característica de focar a atividade forneceu uma maneira para a criança encontrar



entradas em domínios desconhecidos e complexos. Em dois exemplos foi relatado como a pr6priacriança

espontaneamente limitou suas opções mais ainda em função de adquirir controle e aprofundar na

atividade. Este processo de facilitar à criança se situar num domínio, fornece ao profissional infonnações

ricas sobre o pensamento da criança. Entretanto, é importante ressaltar que o micromundo deve sempre
estar situado num contexto educacional mais ampla para pennitir a transferência e aplicação das idéias

em construção.
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