UmCursoMoocdePensamentoComputacional
contextualizadonoCotidianoFeminino 
VâniaSilvaresMarquiori¹,MárciaGonçalvesdeOliveira¹ 
¹InstitutoFederaldeEducação,CiênciaeTecnologiadoEspíritoSanto 
vania.ifes@gmail.com
,c
lickmarcia@gmail.co
m


Abstract. This article presents a course entitled Mooc de Lovelace:
Computational Thinking infeminine'sEveryday,createdwiththeobjectiveof
attracting womentoknowthefundamentalsofComputerScience.Theresults
presented the female audience as the participant majority and certificate,
pointing out that the use of everyday situations emphasizing the female
audiencecancontributetothefightagainstgenderinequalitiesintheworldof
work. 
Resumo. Este artigo apresenta um curso intitulado Mooc de Lovelace:
PensamentoComputacionalnoCotidianoFeminino,criadocomoobjetivode
atrairmulheresparaconhecerosfundamentosdaCiênciadaComputação.Os
resultados apresentaram o público feminino como maioria participante e
certificado, apontando que autilizaçãodesituaçõescotidianasenfatizandoo
públicofemininopodecontribuirparaocombateàsdesigualdadesdegênero
nomundodotrabalho. 

1.Introdução 
Oavançotecnológicotemsidoresponsávelporalteraçõesrápidaseconstantesnosmais
distintos segmentos sociais, entre eles destacam-se os setores produtivos, que
demandam cada vez mais profissionais capazes de solucionar novas demandas, muito
comumente ligadas ao progresso tecnológico e seu constante crescimento[Jimenez e
Fernandez2016;OIT2016]. 
Nesse contexto, estreita-se o olhar para o público feminino no mundo do
trabalhoemmeioaoprogressotecnológico,queaindahojeémajoritariamenteexcluído,
tanto no processo formativo [Nunes 2019], quanto no desempenho de atividades
decorrentes do avanço tecnológico [OIT 2016]. Diante disso, percebe-se que ações
formativasqueobjetivemapopularizaçãodeconhecimentosbásicosdecomputaçãotem
sidoumanecessidaderealdenossasociedade.Enessecontexto,asredestêmpermitido
o desenvolvimento de formações que vencem diversas barreiras, comoasgeográficas,
porexemplo,comoscursosnoformatoMOOC(MassiveOpenOnlineCourse-Curso
Massivo,AbertoeOnline),termocunhadoporGeorgeSiemens[MacAuley2010]. 
Assim, nesta pesquisa, o formato Mooc é utilizado no contexto da Educação
Profissional e Tecnológica (EPT), que é aquela que conduzseusprocessosformativos
aliada às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia [Brasil, 1996], para
ambientar o curso Mooc de Lovelace: Pensamento Computacional no Cotidiano
Feminino, com atividades ligadas ao contexto feminino, utilizadas como âncora para
inserir, pormeiodaprática,oconceitodePensamentoComputacional,considerandoo
objetivoecontribuiçãodocurso,deatrairasmulheresparaconheceremosfundamentos
daCiênciadaComputação,equemsaberesgatarointeressedessepúblicopelaárea. 

Demodoqueopresentetrabalhoencontra-sedivididoemalgumasseções,além
desta, sendo: a segunda seção com a apresentação da revisão deliteratura,aterceira,
abordando os trabalhos relacionados, a quarta com a metodologia e por fim, as
consideraçõesfinais. 

2.RevisãodeLiteratura 
O Pensamento Computacional (PC) pode ser concebido como umaferramentamental
[Wing 2006] que permite aos seres humanos apropriar soluções para problemas de
forma que tais soluções possam ser executadas por máquinas [Liukas 2019], sendo,
portanto, uma maneira de as pessoas pensarem soluções. Essa ferramenta mental é
composta por quatro pilares, cada um com uma finalidade facilitadoranoprocessode
resolução de determinado problema, conforme apresentado no Quadro 1, e possui
variadaspossibilidadesdeutilização,tantonavidaprofissionalquantonavidapessoal. 
De acordo com Brackmann [2017] e Liukas [2019] os pilares do PC são
Abstração, que elenca pontos essenciais, descartando as informações supérfluas, para
facilitarasoluçãodeumproblema.Algoritmoqueconsisteemumasequênciadepassos
finita, evidenciando passos em sequêncialógicaquelevamàsoluçãodeumproblema.
Decomposição que transforma um problema em problemas ou partes menores,
facilitandoasolução.EoReconhecimentodepadrões,emquecaracterísticasutilizadas
parasolucionarumproblema,sãoutilizadasnasoluçãodeproblemassimilares. 
SendooPCtomadoaquicomoumaformadedisseminarconhecimentosbásicos
de Ciência da Computação, com vistas a despertar o interesse de mais pessoas,
principalmentemulheres,partindodafaltadeprofissionaisnasáreastecnológicasedas
altas taxas de evasão, mais acentuada quando se trata do público feminino, conforme
demonstramasTabelas1e2,deacordocomdadosencontradosemNunes[2019].
Tabela1-Matriculados 
Ano

Mulheres  Homens 

Tabela1-Concluintes 
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199038 
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2016 

39332 
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2016 

6046 

33397 

39443 

2017 
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247604 

288535 

2017 

5874 

31987 

37711 
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48570 

307420 

355990 

2018 

6725 

40560 

47285 

2019 

49734 

306392 

356126 

2019 

6304 

38983 

45287 





E,muitoembora,asmulheresjátenhamsidopioneirasemáreasdeprogresso,comoé
o caso do ramo da tecnologia, esse apagamento feminino da história indica que a área
tecnológicacarecedeaçõesqueatraiammaismulheresparaaárea. 

3.Trabalhosrelacionados 
O trabalho de Oliveira et. al. [ 2018], que expõe um projeto piloto de letramento em
programaçãoparameninas,comfoconopúblicodemeninassurdas,noformatoMooc.Neste
trabalhopercebe-seasensibilidadecomumpúblicoexcluído,sendoimportantedestacarque

a disseminação dos conhecimentos tecnológicos é uma necessidade para muitos públicos,
tendo em vista que, para vencer as desigualdades, essa popularização também precisa
alcançarasminoriasexcluídasdentrodecadasegmentodasociedade. 
Estetrabalhoseassemelhaaessapesquisaquantoàpopularizaçãodosconhecimentos
referentes aos fundamentos da Ciência da Computação, mas diferencia-seporpossibilitara
interação de mulheres, de diferentes contextossociais,dentrodeumcursoMoocpensadoe
organizadoparamulheres,levandoosparticipantesarefletirsobreapróprianecessidadedas
mulheresaprimoraremseusconhecimentoseseposicionarnaSociedadedaInformação. 

4.Metodologia 
OcursoMoocfoidesenvolvidoeavaliadocombasenomodeloADDIEM,modeloadaptado
pelo Centro de de Referência em Formação e em Educação a Distância - Cefor, tomando
comobaseomodeloADDIE.OADDIE(A
 nalyze,Design,Develop,ImplementandEvaluate
-Análise,Projeto,Desenvolvimento,ImplementaçãoeAvaliação),éummodelocompostode
cincofases,utilizadoparaoplanejamentodeaçõesdeensino[Munhoz2016]. 
O ADDIEM segue os mesmos princípios do ADDIE, diferenciando-se pelas
características exigidas na formatação de um Mooc, que deveserproduzidodeformaclara
evitando dúvidas, considerandoquenesseformatodecursonãohátutoria,alémdetermais
umafase,queidentificaessaaçãocomosendoumMooc[BattestineSantos2019]. 
Dessa maneira foi concebido, implementado e avaliado o Mooc de Lovelace:
Pensamento Computacional no Cotidiano Feminino. O curso foi composto por oficinas,
inspiradas na metodologia ativa ABP, que é uma das metodologias ativas que parte de
problemassimplesparaengajaralunosnaconstruçãodeseusprópriosconhecimentos[Filatro
eCavalcanti,2018],eaplicadasconformeoQuadro2. 
Quadro1-OficinasdePensamentoComputacional 
Oficinas 

EstratégiadeLetramento 

PC
Nestaoficinafoiapresentadoumvídeocontendoaexecuçãodeumareceita,eosparticipantesforamconvidadosapesquisar
Confeitado  suaprópriareceita(algoritmo),edecomporestareceitaemitensde:entrada,processamentoesaída.Depois,aatividadefoi
compartilhadapelosparticipantespormeiodefórumcomosdemaisparticipantes. 
PC
Maquiado 

Paraestaoficinafoiapresentadoumvídeocontendoumtutorialdemaquiagem,eaatividadeconsistiaemcadaparticipante
eleger umdospassosdamaquiagem,praticarad
 ecomposição,transformandoessepassoemumnovoa lgoritmo. 

PC
Para o desenvolvimento desta oficina foi preparado um tutorialdecomotraçarumarotanoaplicativoGoogleMaps,eos
Endereçado  participantes eram convidados a traçar uma rota e compartilhar via fórum dentro do curso. Nessa oficina utilizava-se o
algoritmo, percebia-se a abstração do mundo real por meio do mapa echegava-seàdecomposiçãodeumcaminhoem
passos. Neste tópico também continha outra atividade, possibilitada pela ferramenta Padlet, onde os participantes eram
convidadosacompartilharumalgoritmodeseucotidiano. 
PC
Divertido 

Estaúltimaoficinacontavacomumaatividadedecaráterdesplugadochamada“AtravessandooRio”.Nelaoparticipantetinha
acessoàsregrasdojogoeoobjetivoeraalcançaroalgoritmo(passoapasso)maiseficaz,ouseja,comomenornúmerode
passospossível,paraatravessarospersonagensdeumladodorioparaoutro,utilizandooreconhecimentodepadrões. 
Eparafinalizartinhaoúltimofórumquetinhacomoobjetivoproporcionaraparticipaçãoemoutraplataforma,echamava-se
DesafioCode.org.Nelaoparticipanteexecutavaumaatividadenessaplataformaecompartilhavapormeiodofórumproposto.
Sendoessaaatividademaisricaempilares,considerandoqueosparticipantesdeveriamseguirinstruçõesparapraticaruma
outraatividade,queelesmesmoescolheram. 

O curso foi liberado para acesso ao público em 27 de novembro de 2020 e foi
divulgado através da aula inaugural1, exibida pelo canal do CefornoYoutube,nodia02de
dezembro de 2020. O público alvo foram mulheres eospré-requisitosparaparticipaçãono
1

Aulainauguraldocurso:h ttps://www.youtube.com/watch?v=a2z_IcxCVUs. 

curso foram: ter concluído ou estar cursando a partir do ensino fundamental II e ter
conhecimentosbásicosdenavegaçãonaInternet. 
Afaixaetáriadosparticipantesfoide19anosatéparticipantescomidadesuperiora
56anos.AescolaridadeestevecompreendidadeEnsinoMédioCompletoaPósGraduação.E
por fim, informa-se que o curso contou comparticipantesdosseguintesestadosbrasileiros:
DF, ES, MS, PA, SP, SC, RN, RS e RJ. Inicialmente a pesquisa buscou verificar os
conhecimentos acerca de PC pelosparticipantesdocursoatravésdeumquestionárioinicial
antes do curso. Dos respondentes, identificou-se que nem todos conheciam o termo, no
entanto, após explanação dos conteúdos, as atividades propostas foram adequadamente
executadas. 
ConsiderandoocaráterautônomodocursoMooc,atéomomentoaindanãoépossível
mensurar os dados de evasão, tendo em vista que o curso ainda não se findou. Assim, os
dadosparciaismostramqueatéadatade16deabrilde2021,datadeproduçãodesseartigo,
o curso contava com 85 inscritos, dos quais, apenas06eramdosexomasculino,indicando
que mais de 90% dos inscritos eram do sexo feminino. Dos 16 inscritos que finalizaramo
curso,apenas1eradosexomasculino. 
Aofinal,osparticipantesforamnovamenteouvidosacercadaimportânciadoPCeda
contribuição das atividades para compreensão do tema, e as respostas apontam que as
atividades contribuíram para a compreensão do tema. Ao serem perguntados sobre a
importância de incentivar mulheres para a área, os participantes também afirmaram que a
iniciativaérelevante. 
Jáapesquisadesatisfaçãodocurso,ouviuos16concluintes,emrelaçãoaosmateriais
disponibilizados e o curso de maneira geral. Uma das perguntas buscava saber como o
participante avaliava o curso, comasseguintespossibilidadesderesposta:Muitobom,bom,
regular,ruimemuitoruim,e100%dosparticipantesavaliaramocursocomomuitobom. 
Quanto à metodologia do curso, 93,75% dos participantes informaram que os
conteúdos estavam adequados e facilitaram a aprendizagem, ao passo que 6,25%
consideraramqueasatividadesnãoestavamadequadasaoconteúdodocurso.Emrelaçãoaos
vídeos disponibilizados, 87,5% consideraram os vídeos de fácil compreensão e em
profundidade adequada, enquanto 12,5% gostariam de vídeos mais detalhados. Os textos
foram considerados adequados por 81,25%, enquanto 18,75% gostariam de textos mais
detalhados. Quantoarecomendaçãodocurso,numaescaladezeroa10,onde10representa
totalmente recomendado e zero não recomendado, 81,25% afirmaram que o curso é
totalmenterecomendável,assinalandoaresposta10,enquantoosoutros18,75%assinalaram
aresposta9,oquetambémtornaocursorecomendávelnavisãodosúltimos. 
Dessaforma,percebe-sequemesmosendoumcursoquenãoenvolveuaprogramação
efetivadecomputadores,aaçãocontribuiuparautilizaçãodosconceitosdeComputaçãosem
anecessidadedemodificarasengrenagensdeumcomputador,apenasutilizandoaredecomo
meiodeacessaresseconhecimento.Fatoqueindicaapotencialidadedesseformatodecurso
napopularizaçãodalinguagemdeprogramação,tendoemvistaqueasatividadespodemser
adaptadasparaoformatodesplugado. 
Outro ponto que cabe destacar, é que essa pesquisa gerouumProdutoEducacional,
contendoopassoapassoparaaconstruçãodeoficinasquetenhamcomoobjetivodisseminar
o PC, ou utilizá-lo como facilitador no ensino para interessados em produzir oficinas
facilitadas por essa ferramenta mental. Este produtoencontra-sedisponívelparaacessoem:

https://docs.google.com/document/d/1tI5husSbWSB_dI8eQfiM10_dku_2vzcbWcUXosQVlV
8/edit?usp=sharing. 

5.Consideraçõesfinais 
Como principais resultados, aponta-se que a popularização dos conhecimentos de PC são
possíveis por meio de cursos Mooc, pelo seualcanceecaráterdemocrático,tendoemvista
quenãoháprocessoseletivo,equeoassuntoélevadoparadiversasrealidadeselocalidades.
Destaca-se também que a utilização do contexto socialmente marcado como feminino,
utilizadoparaancorarosconhecimentosdeComputaçãomostraram-serelevantesnachamada
dopúblicofemininoparaessaaçãoformativa.Evidenciandoqueaçõesquelevamemcontaa
trajetóriafemininamarcadaporsegregaçãoemrazãodogênero,devemserconsideradaspara
entenderanecessidadedeconceberestratégiasqueatraiamopúblicofemininodeformaleve
esemestranhamentos. 
Ademais, percebendo-se a necessidade de explorar ainda mais o tema, com o olhar
voltadoparaoutrospúblicos,comotrabalhosfuturos,aintençãoéproduzirconteúdosacerca
do PC para educadores, tendo em vista a possibilidade de alcance do PC por meio de
educadores, quelidamcomdiversospúblicos,quetambémdependemdessesconhecimentos
paraatuarnessanovasociedade. 
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