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Abstract — Various didactic strategies to develop 
Computational Thinking (CT) skills have been successful in 
terms of student engagement and educational outcomes. 

However, monitoring the learning progress of students is still a 
hurdle to teachers and researchers. In this context, we explore 
the use of self-organizing maps for analyzing games produced in 
a game building workshop offered simultaneously to technical 
education students in Brazil and to undergraduate students in 
Computer Engineering in Chile. Metrics from seven CT features 
present in the games were extracted with the Dr. Scratch tool and 
used as an input in the training process. The results allowed a 
clustering analysis considering the identified features and the 

correlation between learning behaviors. The organization of the 
map reflected a progressive skill acquisition identified by 
features present in the developed games. Also, it could be 
identified that students of both educational levels reached similar 
levels of CT skill development. 

Keywords— Self Organizing Map, Computational Thinking, 
Digital Games  

I. INTRODUÇÃO 

Atualmente as crianças e adolescentes são assíduos 
consumidores de recursos tecnológicos, pois convivem cada 
vez mais com dispositivos computacionais interativos em uma 
crescente variedade de formatos e plataformas. Entretanto, o 
contato frequente com esses dispositivos parece não implicar 
em uma vantagem ou facilidade para o desenvolvimento do 
Pensamento Computacional naqueles que optam em seguir 
uma carreira voltada à área de tecnologia, pois tratam-se 
apenas de usuários de aplicativos já desenvolvidos e prontos 
para uso. 

Dado que a tecnologia está presente e cada vez mais estará 
na vida das pessoas, trabalhos como [7] defendem que o 
desenvolvimento de competências e habilidades vinculadas ao 
Pensamento Computacional deveria acontecer já no inicio da 
vida acadêmica, ou seja, já no ensino fundamental. Ainda nesse 
artigo, a autora apresenta o Pensamento Computacional como 
uma habilidade fundamental em todas as pessoas, profissionais 
ou não da computação, atribuindo a essa disciplina o mesmo 
grau de importância que é dado à leitura, à escrita e à 

aritmética, no processo de formação de uma criança. A 
importância deve-se principalmente ao envolvimento dos 
alunos na resolução de problemas e na concepção de sistemas, 
utilizando-se dos conceitos fundamentais da ciência da 
computação. Tais conceitos endereçam a identificação da 
dificuldade e a melhor forma de resolução de problemas, além 
do diagnóstico na qualidade da solução encontrada e se essa 
resolve por completo ou apenas parcialmente o problema, e 
neste caso, se atende de fato às necessidades mais relevantes.  

No entanto, na realidade, isso ainda não faz parte das 
grades curriculares da maioria das escolas de ensino 
fundamental do Brasil o que eleva a dificuldade do ensino nos 
cursos de Tecnologia (médio ou superior) ou de Ciências da 
Computação, fazendo que os professores desses cursos, mais 
precisamente os que ministram disciplinas voltadas à 
programação, busquem alternativas didáticas para apoiar a 
construção desse conhecimento. 

Diante desse cenário umas das iniciativas que estão sendo 
abordadas e estudadas é o uso de atividades que envolvem a 
construção ou manipulação de artefatos digitais, em especial de 
jogos digitais, para introduzir os conceitos de Ciência da 
Computação aos estudantes pois podem incentivá-los a buscar 
uma compreensão geral dos aspectos que envolvem o 
Pensamento Computacional [2, 4], e até mesmo ajudá-los a 
desenvolver habilidades que podem ser aplicadas a outras 
atividades dentro do campo. 

Apesar dos resultados obtidos com essa estratégia didática 
até o presente momento serem promissores do ponto de vista 
do engajamento dos participantes e dos resultados 
educacionais, ainda existe a dificuldade de acompanhar de 
forma automática o progresso do aluno ao longo do processo 
de aquisição das competências do Pensamento Computacional. 
A criação de sistemas vinculados à Analítica da Aprendizagem 
[1] permitiria ao professor, por exemplo, propor atividades 
extra-curriculares para o estudante que se sobressai, fazendo 
que aprimore ainda mais o seu conhecimento, ou de reforço 
para o que está com dificuldade e assim não o deixar desistir 
ou reprovar na disciplina e ainda, em um pior cenário, 
abandonar o curso e desistir da carreira em tecnologia. 



Neste contexto, o objetivo desse trabalho é apresentar o uso 
de mapas auto-organizaveis como uma ferramenta de apoio na 
análise de métricas de código visando evidenciar a aquisição de 
competências do Pensamento Computacional geradas pela 
ferramenta Dr. Scratch [10]. As métricas foram obtidas por 
análise dos artefatos produzidos em uma oficina de produção 
de jogos digitais oferecida simultaneamente a estudantes do 
ensino técnico no Brasil e a ingressantes da graduação em 
Engenharia de Informática no Chile durante o primeiro 
semestre de 2013. 

Além da introdução, que visa contextualizar a proposta e 
apresentar o objetivo desta pesquisa, na Seção II uma 
introdução das principais referências é apresentada. Na Seção 
III a metodologia adotada nesta proposta. Na Seção IV os 
principais resultados e, por fim, Seção VI as discussões finais e 
conclusão.  

II. REFERENCIAL TEÓRICO 

A. Pensamento Computacional 

Conforme descrito em [7] o Pensamento Computacional 
endereça a reformulação de um problema complexo para um 
que conhecemos e sabemos como resolver, utilizando-se de 
técnicas como a decomposição, a incorporação, a 
transformação ou ainda a simulação de cenários que 
representem as suas características. A autora define que 
Pensamento Computacional é: pensar recursivamente, 
processar em paralelo, interpretar o código como dados e dados 
como código, além das técnicas de abstração e decomposição 
para a solução de um problema grande e complexo através da 
sua identificação adequada e dos seus aspectos relevantes. 
Encoraja a mudança em sistemas de alta complexidade mesmo 
sem possuir o conhecimento de todos os seus detalhes 
utilizando-se técnicas de planejamento, aprendizagem e 
gerenciamento das incertezas (conhecimento e controle sobre o 
que conhece e delimitação clara do que não é conhecido). 
Ademais, endereça a pensar em prevenção, proteção e a 
recuperação de situações críticas utilizando-se da redundância, 
contenção de danos e correção de erros. Resumindo, Wing [7] 
define que o Pensamento Computacional é a habilidade de 
decompor problemas (abstração) e definir a sua solução através 
da automação de processos, utilizando-se de recursos 
computacionais. 

O trabalho apresentado em [6] também corrobora que 
abstração e automação são conceitos que devem ser abordados 
no ensino do Pensamento Computacional diante do fato que, 
segundo o autor, softwares são “automações de abstrações”. 
Além desses dois conceitos o artigo também apresenta o de 
análise, definido como uma prática reflexiva de validação das 
abstrações realizadas, verificando se elas foram feitas 
corretamente.  

B. Mineração de Dados 

Mineração de dados é o processo automatizado ou semi-
automatizado de descoberta de padrões em bases de dados que 
podem endereçar a geração de conhecimento com grande 
utilidade em atividades de tomada de descisões. Esistem dois 
tipos de taxonomia na literatura que caracterizam as atividades 
de mineração de dados: preditiva e descritiva. Preditiva é a 

analise que permite descobrir o relacionamento existente entre 
os exemplares da base de dados através das características que 
os descrevem (atributos descritivos) e o tipo de classificação 
associado a cada um deles (atributo de classe). Por outro lado, 
descritiva é a análise que tem como objetivo encontrar padrões 
que descrevem os dados existentes na base de dados. Ambos os 
tipos de análise possuem especializações definidas pelo 
segundo nível da taxonomia já mencionada: na preditiva 
encontra-se classificação e regressão e na descritiva estão 
agrupamento, sumarização, modelagem de dependência e 
detecção de desvios [1]. 

Para o trabalho apresentado neste artigo foi utilizada a 
análise descritiva com a especialização de agrupamento, 
também conhecida por análise de agrupamento. Os algoritmos 
existentes neste tipo de análise buscam aspectos similares ou 
diferentes entre os exemplares da base de dados através da 
analise dos seus atributos descritivos e efetuam o seu 
agrupamento através de medidas de distância: quanto menor 
distância, maior a similariedade e vice-versa. Esse processo é 
constituído da tomada de descisão sobre qual grupo o exemplar 
deve ser associado, através da maximização da similaridade, ou 
seja, modelando através do problema de minimização das 
medidas de distância intra-grupos. Nas técnicas de aprendizado 
de maquina esse processo é considerado um processo indutivo 
e não supervisionado, também chamando de treinamento ou 
aprendizado não supervisionado [1]. 

C. Redes Neurais Artificiais  

Redes neurais artificias surgiram em decorrência do 
interesse em desvendar o cérebro humano bem como da 
descoberta que o neurônio é o seu elemento principal e que a 
sua formação de redes com a troca de sinais através de sinapses 
é o fator responsável pela característica de aprendizado. Trata-
se da simulação do funcionamento de um neurônio artificial, 
através de um modelo formal baseado na fisiologia de um 
neurônio biológico, como uma função automatizada que 
mapeia entradas e saídas. Os algoritmos de aprendizado de 
máquina utilizam redes neurais. 

Proposto por Kohonen em 1982 [13], SOM (do inglês, 
Self-Organizing Maps) ou Mapas Auto-Organizáveis é um tipo 
de rede neural artificial interconectada e não supervisionada 
que permite um mapeamento auto-organizável do espaço de 
dados multidimensionais em um plano bidimensional, 
resolvendo problemas envolvendo tarefas como agrupamento 
de dados, visualização e abstração. Também pode ser utilizado 
para um estudo mais amplo da correlação entre as multiplas 
variáveis existentes em uma base de dados, sem restrição da 
quantidade a analisar, graças a sua propriedade de mapear 
dados com elevado número de dimensões em dimensões 
reduzidas, convertendo relações estatísticas não lineares 
complexas em relações geométricas, mas preservando a relação 
topológica original visto que a localização física dos dados no 
mapa mostra a similaridade entre os mesmos no espaço 
multidimensional original [12]. O treinamento da rede SOM 
consiste em submeter iterativamente o conjunto de dados de 
entrada (um objeto do conjunto de treinamento é escolhido 
aleatoriamente) a um modelo de aprendizagem competitiva, na 
qual os neurônios disputam entre si a representatividade dos 
objetos do conjunto de treinamento, num processo que envolve 

 



a adaptação dos pesos da rede a partir dos estímulos fornecidos 
pelos dados de entrada (calculo da distância de cada vetor de 
peso de todos os neurônios do mapa, onde a menor indica o 
neurônio mais próximo (maior intensidade) e a maior os 
neurônios adjacentes (menor intensidade). No final do 
treinamento, cada neurônio representa um subconjunto de 
objetos usado no treinamento, que são semelhantes entre si, 
mas que também possuem características similares com os 
neurônios mais próximos e distintas para os mais distantes [8]. 
Na representação bidimensional, o treinamento dos dados 
multidimensionais de entrada compõe uma matriz pré-definida, 
de x colunas e y linhas.  

III. METODOLOGIA 

O presente artigo utiliza-se do SOM para a análise de 
agrupamento e da correlação existente entre as métricas 
calculadas pelo Dr. Scratch a partir da codificação de 
programas em arquivos .sb2, do ambiente de programação 
Scratch, resultantes da aplicação de uma Oficina de Produção 
de Jogos. Esta seção descreve a metodologia utilizada nesse 
trabalho, esquematizada na Figura 1. 

 

Fig. 1. Fases da metodologia aplicada ao estudo. 

A. Estruturação da Oficina de Produção de Jogos 

A Oficina de Produção de Jogos foi desenvolvida com o 
foco no desenvolvimento de habilidades do Pensamento 
Computacional. As habilidades relacionadas a aspectos da 
automação de processos, mencionados na seção anterior, tem 
forte vinculação com os fundamentos da programação de 
computadores. Por esta razão, optou-se por desenvolver uma 
sequência de atividades que pudesse ser incluída em um curso 
de Tecnologia da Informação ou de introdução à Ciência da 
Computação. As atividades da Oficina foram distribuídas ao 
longo de 12 semanas; cada encontro semanal dura 
aproximadamente duas horas e meia, durante as quais os 
estudantes são convidados a explorar conceitos relacionados ao 
desenvolvimento de jogos (animação de sprites, colisão, 
controles por teclado e mouse) e a fundamentos de 
programação (variáveis, estruturas condicionais, laços e 
mensagens). Em cada encontro, o professor propõe a 
construção de mecanismos de interação relacionados à 
construção de um jogo digital. Foi escolhido o Scratch como 
ferramenta de desenvolvimento devido à similaridade da 
estrutura dos seus comandos com aqueles utilizados nas 
linguagens tradicionais de programação. 

B. Desenvolvimento da Atividade 

Nas primeiras semanas da Oficina, as atividades são 
relacionadas aos fundamentos de programação e da utilização 
do ambiente do Scratch. A partir do quarto encontro os 
estudantes começam a implementar jogos com funcionalidades 

completas. Os jogos propostos são: Adivinhe o Número, Pedra-
Papel-Tesoura, um jogo de Simulação de Guerra e protótipos 
dos famosos jogos Breakout (“paredão”) e Pacman, [4]. Na 
Tabela I é apresentada a distribuição das atividades da oficina 
ao longo das 12 semanas. 

TABELA I.  PROGRAMAÇÃO DA OFICINA DE PRODUÇÃO DE JOGOS 

Semana Atividade/Conteúdo 

1 
Conceito de Algoritmo. Familiarização com o Ambiente do 
Scratch. Conceitos de sprites e colisão entre sprites 

2 Variáveis e Laços de Repetição 

3 
Laços de Repetição e Estruturas Condicionais.   
Criar o jogo Adivinhe o Número 

4 Criar o jogo Pedra-Papel-Tesoura 

5-6 Criar o jogo Simulação de Guerra 

7-8 Criar o jogo Breakout 

9-11 Criar o jogo Pacman 

12 Apresentação dos Projetos Finais 

 
Conforme descrito em [4] no jogo Adivinhe o Número os 

estudantes desenvolvem um algoritmo em que o jogador deve 
adivinhar um número “pensado” pelo personagem. No Pedra-
Papel-Tesoura os estudantes definem teclas para cada ação 
possível de ambos os jogadores e também como o resultado 
(vitória ou empate) será exibido na tela. Na Simulação de 
Guerra os estudantes constroem um algoritmo que define a 
trajetória linear para um projétil, que pode ser disparado contra 
um inimigo ao pressionar de uma tecla, e as possíveis 
condições para a sua explosão – a colisão contra o inimigo ou 
contra os limites do cenário. No Breakout, novamente é 
necessário definir uma trajetória linear, mas agora de uma bola, 
com uma funcionalidade a mais: ricochetear quando tocar em 
um obstáculo ou na barra controlada pelo jogador. No jogo 
Pacman os alunos devem implementar controles para os 
movimentos do personagem principal, restritos aos possíveis 
caminhos dentro de um labirinto. Além disso, os movimentos 
de dois inimigos (fantasmas) devem ser definidos, sendo que 
um deles deve obrigatoriamente perseguir o Pacman e o outro 
pode percorrer um caminho predeterminado no labirinto. Este é 
o projeto final da oficina, utilizado para fins de consolidação 
do aprendizado e avaliação dos alunos. 

Consonante com uma proposta construcionista, em que a 
construção de artefatos digitais pelos estudantes demanda uma 
postura razoavelmente autônoma, as atividades da oficina 
seguem a abordagem de aprendizagem baseada em problemas 
(ABP). Conforme apresentado em [5], a aprendizagem baseada 
em problemas é “uma estratégia centrada no estudante, que 
trabalha de maneira colaborativa na solução de algum 
problema”, a figura do professor serve como auxílio e a 
construção do conhecimento é gradativa e empírica. Em cada 
atividade da oficina, os estudantes recebem instruções sobre os 
objetivos propostos para o jogo; além disso, são apresentados a 
um exemplo do jogo proposto sendo executado e a partir daí 
iniciam o trabalho. O professor atua como um facilitador, 
observando o trabalho e intervendo quando os alunos solicitam 
esclarecimentos.  



Mesmo os conceitos fundamentais de programação são 
introduzidos nas primeiras semanas na forma da mecânica de 
pequenos jogos a serem construídos pelos alunos. Os conceitos 
de variáveis e estruturas de repetição são introduzidos através 
de um jogo de “pesca” em que o jogador deve clicar em sprites 
representando peixes na tela para somar pontos. O conceito de 
execução condicional de comandos é introduzido através de 
um jogo de adivinhação, em que o jogador deve adivinhar um 
número “pensado” pelo personagem – quando o conceito de 
aleatoriedade, bastante relevante nos jogos a serem 
desenvolvidos posteriormente, também é apresentado. 

Os alunos são solicitados a trabalhar em pares no 
computador, o que não exclui a possibilidade de interação entre 
vários estudantes de modo a possibilitar a discussão de diversas 
soluções para os mesmos problemas enfrentados. Os requisitos 
mínimos de cada atividade são informados a eles e, conforme 
seu interesse, os estudantes podem acrescentar voluntariamente 
novas funcionalidades.  

C. Geração da Base de Dados 

A Oficina foi oferecida pela primeira vez durante o 
primeiro semestre de 2013 para um grupo de 40 alunos 
ingressantes no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo, Brasil, matriculados no curso técnico 
em Informática. A Oficina foi incluída nas atividades da 
disciplina de Lógica de Programação. No mesmo semestre a 
Oficina foi também oferecida para os ingressantes em 
Engenharia de Informática, na Universidade de Valparaíso, 
Chile. Para estes estudantes, a Oficina foi oferecida como uma 
atividade complementar às atividades regulares do curso.  

Durante as atividades da oficina os participantes 
produziram um total de 150 arquivos com extensão .sb, 
formato utilizado pela versão 1.4 do Scratch disponível à época 
do oferecimento da oficina. Tais arquivos foram submetidos a 
avaliação da ferramenta web de código livre Dr. Scratch, 
apresentada em [10] baseada no framework Hairball descrito 
em [3].  

O Dr. Scratch permite avaliar um conjunto de competências 
que compõem o Pensamento Computacional da forma como 
são evidenciadas na construção de projetos Scratch. A 
avaliação é feita com base em uma rubrica, proposta em [9], 
baseada nas categorias Abstração, Paralelismo, Lógica, 
Sincronização, Controle de Fluxo, Interatividade com o 
Usuário e Representação de Dados avaliadas individualmente 
em três níveis: Básico, Intermediário e Avançado, através da 
atribuição das notas 1, 2, ou 3, respectivamente, em cada uma 
das categorias. A Tabela II, extraída de [9], apresenta a rubrica 
para identificação e definição de níveis de competência em 
cada categoria. A avaliação em cada categoria é baseada na 
presença e frequência da utilização de estruturas de 
programação disponíveis no Scratch no programa em análise. 
Essa estratégia baseia-se na premissa de que o uso de estruturas 
mais complexas em uma dada categoria denota um domínio 
mais avançado dos conceitos de programação relacionados 
àquela categoria. Na avaliação de um dado programa é 
atribuído um ponto a cada categoria onde ocorreu a utilização 
em nível básico dos conceitos, dois pontos pela utilização 
intermediária e três pontos pela utilização avançada. Somando-
se os pontos obtidos nas categorias, o programa é categorizado 

como “Básico” se obteve até 7 pontos, “Intermediário” se 
obteve entre 8 e 14 pontos e “Avançado” se obteve 15 pontos 
ou mais. 

TABELA II.  REGRAS IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DE NÍVEIS DE 
COMPETÊNCIA DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL PROPOSTO PELO DR. 

SCRATCH [9] 

Competência 
Nível 

Básico Intermediário Avançado 

Abstração 
Mais de um 
script e mais 
de um sprite 

Definição de blocos Uso de clones 

Paralelismo 
Dois scripts 
relacionados à 
bandeira verde 

Dois scripts 
relacionados ao 
pressionamento de 
teclas ou clique no 
sprite associados ao 
mesmo sprite 

Dois scripts quando 
receber mensagem, 
criação de clones, 
dois scripts quando 
%s > %s, dois 
scripts quando o 
pano de fundo 
mudar 

Lógica Uso do se Uso do se...senão 
Uso de operações 
lógicas 

Sincronização Uso do espere 

Uso do envie 
mensagem a todos, 
quando receber 
mensagem, pare 
todos. 

Uso do espere até, 
quando o pano de 
fundo mudar, envie 
mensagem a todos 
e espere 

Fluxo de 
Controle 

Sequência de 
blocos 

Uso do repita e 
sempre 

Uso do repita até 
que 

Interatividade 
com o Usuário 

Uso da 
bandeira verde 

Verificação de tecla 
pressionada, sprite 
clicado, pergunte e 
espere, sensores do 
mouse 

Estrutura quando 
%s > %s, vídeo, 
audio 

Representação 
de Dados 

Modificadores 
de 
propriedades 
dos sprites 

Operações em 
variáveis 

Operações em listas 

 
Foram então selecionados os projetos Scratch que fariam 

parte desse trabalho e optou-se pelos gerados no 
desenvolvimento dos jogos Advinhe o Número e Pacman, que 
compõem uma amostra de 150 arquivos .sb com o objetivo de 
segmentar a análise inicial e permitir uma melhor identificação 
de uma possível tendência de aquisição de novas competências 
ao longo do tempo. Foi realizada então a conversão dos 
arquivos para o formato.sb2, por meio da abertura dos projetos 
e efetuando o mecanismo de “salvar como”. Após a finalização 
desse processo todos os arquivos foram submetidos a avaliação 
da ferramenta Dr. Scratch. Apenas 8 projetos não tiveram 
métricas geradas por limitações da implementação da 
ferramenta, derivando assim uma base de 142 registros. Cada 
registro é composto pelas notas (de 1 a 3) atribuídas a cada 
uma das sete características do Pensamento Computacional já 
descritas, bem como o nível do projeto proposto pela rubrica, 
além do jogo desenvolvido (Pacman e Jogo de Adivinhação) e 
do nível educacional no qual o aluno estava matriculado 
(Superior ou Técnico). A Tabela III a seguir apresenta um 
resumo da base de dados. 

 

 

 



TABELA III.  RESUMO DA BASE DE DADOS 

Projeto 

Scratch 

Nivel Aluno Nivel Projeto no Dr. Scratch 

Técnico Superior Básico Intermediário Avançado 

Jogo Adivinhe 
o Numero 40 22 9 53 0 

Jogo Pacman 70 10 3 66 11 

 

D. Descoberta do Conhecimento 

A análise de agrupamento e da correlação existente entre os 
dados foi realizada por intermédio da linguagem R [14] e o seu 
pacote Kohonen (Supervised and Unsupervised Self-
Organising Maps) [15] com a função som parametrizada 
conforme apresentado na Tabela IV. 

TABELA IV.  PARAMETRIZAÇÃO DA FUNÇAO SOM 

Parâmetro Configuração 

Dados Base 142 registros 

Grid Dimensão 6x6 com lattice Regular 

Época 100 

Taxa de Aprendizado Inicial 0,05 redução linear até 0,01 

Manter os dados originais VERDADEIRO 

 
Os dados que foram submetidos ao processo de treinamento 

da rede SOM são os referentes aos níveis de competência, 
medidos pela ferramenta Dr. Scratch, nas 7 caracteristicas do 
Pensamento Computacional, referentes aos 142 registros 
presentes na base de dados, visto que o proposito é verificar a 
influencia de cada uma na composição de cada nodo e a 
consequente distribuição topológica dos elementos da base de 
dados sob o mapa. Os demais dados de cada registro, ou seja, o 
nível do projeto proposto pelo Dr. Scratch, escopo (Pacman e 
Jogo de Adivinhação) e nível do aluno (Superior ou Técnico) 
não fizeram parte do agrupamento. 

E. Análise dos Dados 

O processo de analise foi efetuado utilizando os gráficos, 
representados nas Figuras 2, 3 e 4, que segundo [1] apresentam 
respectivamente: a distância média de cada registro da base de 
dados ao nodo mais próximo durante o treinamento, 
permitindo acompanhar a convergência do processo 
(estabilização dos pesos); a influência de cada atributo 
descritivo em cada nodo; e a contagem de exemplares 
presentes em cada nodo. A apresentação e análise de cada um 
desses gráficos no contexto que está sendo estudado neste 
artigo é apresentada na Seção IV desse artigo descrita a seguir. 

F. Resultados 

O experimento realizado produziu um conjunto de mapas 
gerados pelo algoritmo SOM que podem ser analisados de 
forma isolada ou combinada. 

A Figura 2 apresenta o gráfico de convergência do processo 
de mapeamento, mostrando que, ao longo do treinamento, a 
variação da distância média entre cada elemento da base de 
dados e o seu nodo mais próximo foi reduzindo, o que 
determina maior similariedade entre os seus atributos 

descritivos, neste caso, entre as 7 caracteristicas que compõem 
o Pensamento Computacional e suas referidas notas. 

 A Figura 3 exibe o mapa resultante do treinamento SOM 
com os 142 registros da base com os atributos referentes as 
notas de 1 a 3 das 7 características já descritas, sob o qual 
foram impressos, em cada nodo, elementos circulares coloridos 
proporcionais aos valores do vetor que contem o peso das 
características. Esta visualização permite observar o peso de 
cada característica do Pensamento Computacional proposta 
pelo Dr. Scratch na composição de cada nodo e a consequente 
distribuição topológica dos elementos da base de dados sob o 
mapa. É possivel observar que o peso, representado pela área 
do elemento circular, correspondente a cada característica:para 
as categorias “Lógica” e “Abstração” são maiores na parte 
superior esquerda do mapa e, ainda, que no lado direito do 
mapa nas partes superior e inferior a categoria “Lógica” possui 
um peso muito baixo e acategoria “Abstração” não está 
presente.Também é possivel notar que o peso da característica 
“Interatividade com o Usuário” não está presente em nenhum 
nodo, o que permite inferir que ela não tem relevância no 
agrupamento. Com relação à característica “Representação de 
Dados” verifica-se que ela só não está presente em um nodo, 
todos os demais possuem em menor ou maior peso. 

A Figura 4 apresenta um indicador de qualidade da rede 
SOM, com a quantidade de elementos mapeados dentro de 
cada nodo. Nele é possível observar que os nodos de cor 
predominante vermelha, presentes majoritariamente na metade 
superior esquerda, possuem poucos elementos mapeados 
internamente, o que determina uma pequena quantidade de 
projetos Scratch similares entre si. Os nodos de cor amarela 
predominante, presentes no canto superior esquerdo e direito e 
no inferior direito, são os que possuem uma quantidade maior 
de elementos, ou seja maior quantidade de projetos Scratch 
similares entre si e os representados pela cor cinza não 
poussem nenhum deles.  

 

 
 

Fig. 2. Convergência do progresso do treinamento. 
 

Realizando uma análise conjunta do mapa das 7 
caracteristicas, Figura 3, com o atributo Nível de Projeto 
proposto pelo Dr. Scratch, apresentado na Figura 5, é possivel 
identificar que o nodo que possui o maior peso nas 
características Lógica, Representação de Dados, Controle de 
Fluxo, Sincronização e Abstração, e um menor peso em 
Paralelismo e nenhum peso em Interatividade com o Usuário 
(destacados em azul) representam o que possui projetos com o 
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nível Avançado, já os que possuem menor pesos é que tem o 
nível Básico, em vermelho.  

Assim é possivel afirmar que existe uma coerência entre o 
mapa das 7 caracteristicas com o atributo nível de projeto 
proposto pelo Dr. Scratch no que se refere aos níveis Avançado 
e Básico, mas com relação ao Intermediário existe uma grande 
gama de agrupamentos que o determinam, o que sugere que 
este tipo de classificação está com uma abordagem muito 
ampla. 

Na Figura 6 é possivel identificar que o jogo Pacman está 
presente majoritariamente nos nodos da metade esquerda do 
mapa, onde também estão presentes, na figura 3, os nodos que 
possuem, de forma geral, o maior valor em Lógica, 
Representação dos Dados e Abstração. Isso permite inferir que 
a proposta desse jogo, bem como a solução aplicada, possui um 
maior número de elementos de projetos Scratch medidos pelo 
Dr. Scratch que endereçam a maturidade nestas características. 
Adicionando a esta análise a Figura 5, nota-se que somente o 
jogo Pacman foi o que conseguiu atingir o nível Avançado, 
destacado em azul, e como já foi mencionado, são os dois que 
possuem o maior valor em conjunto em todas as características. 
Os demais nodos presentes na área do mapa esquerda do mapa, 
onde o Pacman predomina, estão na classificação ampla de 
Intermediário. 

 

 

Fig. 3. Mapa das sete características do Pensamento Computacional proposta 
pelo Dr. Scratch, representados na forma de elementos circulares coloridos. 

 
 

 
Fig. 4. Número de elementos da base de dados mapeados dentro de cada nodo. 
 

 
Fig. 5. Número de elementos da base de dados mapeados dentro de cada nodo 

no atributo nível de projeto proposto pelo Dr.Scratch: (B)ásico, 

(I)ntermediário e (A)vançado. 



 
Fig. 6. Número de elementos da base de dados mapeados dentro de cada nodo 

por jogo: (P)acman e Jogo de (A)divinhação. 
 

Outra analise que pode ser feita está ligada a metodologia 
da oficina, na qual o Jogo de Adivinhação foi desenvolvido na 
semana 3 e o Pacman foi o projeto final, desenvolvido a partir 
da semana 9. O agrupamento da Figura 6 correlacionado com o 
apresentado na Figura 3 mostram que realmente o avanço do 
conhecimento está relacionado a essa estratégia, pois os nodos 
onde está predominante o Jogo de Adivinhação possuem 
valores menores nas características em relação aos que 
possuem majoritariamente o Pacman. 

A Figura 7 apresenta a distribuição de projetos no 
agrupamento pelo nível do aluno (Superior ou Técnico). Nesse 
mapa podemos identificar uma predominância dos alunos do 
nível Técnico nos cantos superiores esquerdo e direito. Já o 
nível Superior está distribuído na área central do mapa. 
Correlacionando com o mapa da Figura 5 podemos notar que o 
nodo identificado em vermelho, onde predomina o nível 
Básico, somente possui alunos do nível Técnico, já os nodos 
em azul, onde predomina o nível Máster, possui uma igual 
proporção de ambos os níveis. Isso nos leva a inferir que, com 
exceção do nodo que o conjunto das características possuem 
um baixo valor (Figura 3) e que está mapeada como nível 
Básico (Figura 5) o qual só possui alunos do nível Técnico 
(Figura 7), a relação entre o agrupamento e o nível escolar do 
aluno, matriculados no curso técnico em Informática do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo (Brasil) ou Engenharia de Informática, na Universidade 
de Valparaíso (Chile), não possui uma relação direta. 

 

 
Fig. 7. Número de elementos da base de dados mapeados dentro de cada nodo 

por nível do aluno: (S)uperior ou (T)écnico. 

 
Uma possível explicação para este resultado é a provável 

não exposição prévia dos alunos de ambos os níveis 
educacionais a atividades de desenvolvimento do Pensamento 
Computacional; dessa forma, partindo de um ponto inicial 
comum, o nível de competência atingido ao final da oficina foi 
similar independente do nível de ensino dos alunos. De toda 
forma, a análise é mais um indicador da efetividade da 
proposta da oficina. 

IV. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Este estudo identificou o uso potencial do SOM como uma 
ferramenta de análise de dados obtidos por meio de métricas 
geradas pela ferramenta Dr. Scratch, as quais são derivadas da 
validação de projetos Scratch produzidos em uma oficina de 
produção de jogos digitais, tendo demonstrado a capacidade da 
ferramenta em visualizar aspectos referentes ao agrupamento 
das características que formam o Pensamento Computacional. 

O SOM mostrou-se particularmente útil como ferramenta 
de visualização das interações entre as notas de 1 a 3 das 7 
características: Abstração, Paralelismo, Lógica, Sincronização, 
Controle de Fluxo, Interatividade com o Usuário e 
Representação de Dados, que participaram do processo de 
treinamento do algoritmo. Os demais dados que não 
participaram do treinamento, como o nível do projeto proposto 
pelo Dr. Scratch, escopo (Pacman e Jogo de Adivinhação) e 
nível do aluno (Superior ou Técnico), identificando aspectos 
difícieis de serem inferidos na análise direta dos dados brutos. 

Os resultados do mapeamento demonstraram que a 
característica interatividade com o usuário não teve nenhuma 



influência no processo de agrupamento e que o avanço 
evidenciado na aquisição de competências do Pensamento 
Computacional aconteceu em ritmo semelhante para os alunos 
do nível Técnico e os de nível Superior. Além disso foi 
possível identificar que o nível Intermediário proposto pelo Dr. 
Scratch está muito amplo e geral, considerando a amostra de 
dados utilizada e que poderia ser subdividido em outras 
categorias que apresentem uma escala do conhecimento 
adquirido. Porém, o mapeamento permite, por meio da 
identificação dos nodos nos quais o projeto está classificado, 
identificar quais características possuem um maior ou menor 
peso e, assim, identificar as ações de reforço que devem ser 
tomadasjunto ao aluno. 

A análise também indica que a atividade proposta está 
ligada às competências adquiridas do Pensamento 
Computacional, portanto a estratégia adotada pela oficina de 
iniciar por jogos mais simples e depois aumentar a 
complexidade de fato surgiu efeito. Trata-se de uma evidência 
que soma-se a resultados anteriores [2, 4, 11] que indicam que 
a oficina de jogos se constitui como um facilitador efetivo para 
o desenvolvimento do Pensamento Computacional 

Considerando que a medição dos itens que determinam a 
nota de 1 a 3 em cada uma das 7 características é baseada nas 
estruturas de programação utilizadas no programa em análise, 
sendo que algumas estruturas só estão disponíveis na versão 
2.0 do Scratch, é possível que os valores obtidos em algumas 
características tenham sido desproporcionalmente baixos. Por 
exemplo, na categoria “Abstração”, a porntuação máxima só 
pode ser obtida em um projeto que utiliza o mecanismo de 
clones e de criação de procedimentos, estruturas essas que não 
estavam disponívels na versão 1.4 do Scratch à época da 
realização da oficina. Dessa forma, pode ter sido introduzido 
algum ruído nos dados em relação à proporcionalidade dos 
valores nessas características, o que poderá exigir investigações 
futuras.  

Por outro lado, os resultados promissores deste estudo 
poderão motivar análises mais aprofundadas em estudos 
futuros visando, por exemplo, a aplicação dessas análises como 
um instrumento preditivo automatizado do desempenho dos 
alunos, possibilitando intervenções pedagógicas junto aos que 

apresentam desempenho abaixo do esperado considerando os 
programas produzidos até determinado momento.  
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