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RESUMO 

Este paper apresenta a “forma de abordagem do jardim da infância para a             
aprendizagem” – caracterizada por um ciclo espiral de Imaginar, Criar, Brincar,           
Compartilhar, Refletir, e de novo Imaginar – é idealmente seguindo as necessidades do             
século 21, ajuda aprendizes desenvolverem as habilidades do pensamento criativo que           
são essenciais para obter sucesso e satisfação na sociedade de hoje. O paper discute              
estratégias para desenhar novas tecnologias que encorajem e sustentem o estilo de            
aprendizagem no jardim da infância, construído sobre o sucesso dos materiais e            
atividades do tradicional jardim da infância, mas também estendendo aos alunos de            
todas as idades, ajudando-os a continuar a se desenvolver  como pensadores criativos. 

INTRODUÇÃO 

O jardim da infância vem passando por uma mudança dramática. Por           
aproximadamente 200 anos, desde que o primeiro kindergarten foi aberto em 1837,            
tem sido um espaço com tempo para contação de história, construção de castelo,             
desenho de imagens, e aprendizagem para compartilhar. Mas isso está começando a            
mudar. Hoje, mais e mais crianças de escolas da infância estão gastando tempo em              
completar folhas de alfabeto fônico e memorizando cartões matemáticos [5]. Em           
resumo, o jardim da infância está ficando mais parecido com o resto da escola. 

1 Termo original = Kindergarten, apologia ao autor Robert Fulghum (1986). O bestseller de Fulghum All I Really Need                   
to Know I Learned in Kindergarten tem como foco o que as crianças aprendem no jardim da infância, e porque essas                     
lições são importantes para o resto de suas vidas. Este paper foca no como as crianças aprendem no jardim da                    
infância, e porque o estilo de aprendizagem no jardim da infância serve como um útil modelo para aprendizes de                   
todas as idades. 
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Na minha mente, o necessário é exatamente o oposto: ao invés de fazê-lo ficar mais               
parecido com o resto da escola, nós precisamos fazer com que o resto da escola               
(certamente, o resto da vida) seja mais como o kindergarten. 

Como eu tenho percebido isso, a abordagem da escola da infância tradicional é             
idealmente adaptada às necessidades do século 21. Numa sociedade caracterizada          
pela incerteza e pelas rápidas mudanças, a habilidade de pensar criativamente está se             
tornando a chave para o sucesso e satisfação, ambos em âmbito profissional e pessoal              
[2]. Para as crianças de hoje, nada é mais importante do que aprender a pensar               
criativamente – aprender a descobrir soluções inovadoras para situações inesperadas          
que vão continuamente aparecer em suas vidas [17]. 

Infelizmente, a maioria das escolas estão fora do ritmo com as necessidades do hoje:              
elas não foram desenhadas para ajudar os alunos se desenvolverem com pensadores            
criativos. Os jardins da infância (ao menos aqueles que restaram da tradição dele) são              
uma exceção. A tradicional abordagem da aprendizagem é bem parecida com as            
necessidades da sociedade atual, e deveria ser estendida aos alunos de todas as             
idades. 

O que eu quero dizer com a abordagem da aprendizagem do jardim da infância? Nas               
escolas da infância tradicionais, constantemente as crianças são convidadas a          
desenhar, criar, experimenta, e explorar. Duas crianças podem começar a jogar com            
blocos de madeira, ao longo do tempo, elas constroem uma coleção de torres. Um              
colega de classe vê essas torres e começa a empurrar seu carro de brinquedo entre               
elas. Mas as torres continuam independentemente de fazer espaço para os carros.            
Neste processo, uma das torres cai. Depois de uma breve discussão a respeito de              
quem era a culpa, eles começam falar sobre como construir uma torre mais forte. O               
professor mostra fotos dos arranha-céus do mundo real, e eles percebem que as bases              
dos prédios são mais largas que os topos. Então eles decidem reconstruir suas torres              
de bloco com uma base mais larga que a anterior. 

Esse tipo de processo é repetido inúmeras vezes no kindergarten . Os materiais variam             
(pinturas de dedo, gizes de cera, sinos) e as criações também variam (imagens,             
histórias, músicas), mas o cerne do processo é o mesmo. Eu penso niso como um               
processo em espiral onde cada criança imagina o que ela quer fazer, cria um projeto               
baseado nas suas próprias ideias, brinca com suas criações, compartilha suas ideias            
e criações com os outros, reflete sobre as próprias experiências – tudo o que as               
conduz para imaginar novas ideias e novos projetos (veja Figura 1). 
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Através deste processo, estudantes do jardim da infância desenvolvem e refinam suas            
habilidades como pensadores criativos. Eles aprendem a desenvolver suas próprias          
ideias, testam-nas, testam os limites delas, experimentam com alternativas, recebem          
sugestões dos outros – e, talvez mais significativamente, geram novas ideias baseadas            
em suas experiências. Na realidade, os passos dentro do processo não são distintos ou              
sequenciais como no diagrama. Imaginar, criar, brincar, compartilhar e refletir estão           
juntos e misturados de diversas formas. Mas os elementos chave estão sempre lá, de              
um jeito ou de outro. 

Alguns dos mais criativos artistas e inventores do século 20 atribuem, com            
tranquilidade, às experiências do jardim da infância, a base para o sucesso futuro [1]. 

Se essa abordagem da aprendizagem foi tão bem sucedida na escola da infância,             
porque ainda não foi aplicada nas outras partes do sistema educacional? Uma razão,             
eu acredito, a falta de apreciação da importância de ajudar as pessoas jovens se              
desenvolverem como pensadores criativos. Outra razão tem a ver com a           
disponibilidade de apropriar mídias e tecnologias. Blocos de madeira e pintura de dedo             
são ótimos para alunos trabalharem conceitos no jardim da infância (como números,            
formas, tamanhos, e cores). Mas conforme os alunos vão crescendo, eles querem e             
precisam trabalhar em projetos mais avançados e aprender conceitos mais avançados.           
Blocos de madeira e pintura de dedo não são suficientes. Se alunos mais velhos vão               
aprender através da abordagem do kindergarten , eles precisam de diferentes tipos de            
ferramentas, mídias, e materiais [12]. 

 
Imagem 1: Abordagem do jardim da infância para a aprendizagem 
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Aí está onde, na minha opinião, tecnologias digitais podem assumir um papel de             
transformação na educação. Eu acredito que as tecnologias digitais, se propriamente           
desenhadas e sustentadas, podem estender a abordagem do jardim da infância, assim            
os alunos de todas as idades podem continuar a aprender nesse estilo – e, no               
processo, continuar a se desenvolver como pensadores criativos. 

Meu objetivo aqui é no que os pesquisadores nomearam “little c” (cezinho) criatividade             
– que é, criatividade dentro da vida de alguém – não “big c” (cezão) Criatividade que                
transforma todas as fronteiras de um domínio ou disciplina. O objetivo é não alimentar              
o próximo Mozart ou Einstein, mas ajudar todos a se tornarem mais criativos no sentido               
de lidar com os problemas cotidianos. 

O restante desse paper é organizado em torno dos diferentes aspectos da abordagem             
para aprendizagem do jardim da infância: Imaginar, Criar, Brincar, Compartilhar,          
Refletir, e novamente Imaginar. Cada parte trata de estratégias para desenhar novas            
tecnologias que encorajem e sustentem o estilo kindergarten de aprendizagem,          
construído no sucesso dos materiais e atividades do tradicional jardim da infância, mas             
estendendo aos alunos mais velhos, na esperança de ajudá-los a continuar seu            
desenvolvimento como pensadores criativos. 

 

IMAGINAR 

Considere os materiais mais populares encontrados no jardim da infância: blocos de            
montar, giz para desenhar, bonecas para brincadeiras de faz de conta, peças de             
padrões geométricos. Todos esses materiais foram desenhados para encorajar a          
imaginação da criança. Os materiais não forçam demais nem determinam demais.           
Crianças com diferentes interesses e diferentes características de aprendizagem         
podem todas usar os mesmos materiais, mas cada uma em seu próprio caminho             
pessoal. 

Ao desenvolver tecnologia para aprendizes mais velhos, tentamos atingir um efeito           
similar. Nosso princípio guia é “vários caminhos, vários jeitos” – que é, desenvolver             
tecnologias que podem ser usadas ao longo de diversos caminhos, por crianças com             
muitos estilos diferentes. Com muita frequência, tecnologias educacionais forçam         
demais, como se fosse um programa tutor para ensino de álgebra, ou um programa              
que simula a movimentação planetária dentro do sistema solar. Nosso objetivo é            



Tradução livre por: Fernanda Milene da Silva (fefemilene@gmail.com) 

 
 

providenciar ferramentas que possam ser usadas de múltiplas maneiras, deixando mais           
espaço para a imaginação das crianças. 

Quando meu grupo de pesquisa desenvolveu a tecnologia Cricket, por exemplo, nos            
tentamos explicitamente ampliar a gama de projetos que as crianças poderiam criar            
[15]. Crickets são pequenos dispositivos programáveis, pequeno o suficiente para          
caber na palma da mão de uma criança. Crianças podem acoplar motores, luzes,             
sensores, e outros blocos eletrônicos no Cricket , e programar suas criações para rodar,             
acender, e tocar música. Crianças usaram Crickets para fazer uma grande combinação            
de criações imaginativas. Por exemplo, um grupo de meninas num centro de contra             
turno em Boston usou Crickets e materiais artesanais para criar um jardim interativo,             
com flores que dançam e mudam de cores quando você bate palmas. Num workshop              
em Hong Kong, um garoto de 12 anos de idade criou uma caixa de música, que se                 
pode vestir, que toca músicas diferentes quando você coloca diferentes moedas, e uma             
menina de 11 anos adicionou luzes em suas botas e as programou para mudar de               
cores de acordo com o seu jeito de andar, medido por sensores que ela acoplou nas                
botas (veja a Figura 2). 

Os Kits Crickets são similares, de vários jeitos, aos kits Mindstorms Robotics, kits             
desenvolvidos pela LEGO companhia de brinquedos, em colaboração com meu grupo           
de pesquisa. Mas existem importantes diferenças. Enquanto Mindstorms Robotics         
foram desenvolvidos especialmente para fazer robôs, Crickets foram desenvolvidos         
para possibilitar uma diversa gama de projetos combinando arte e tecnologia. Os kits             
de Crickets incluem não apenas blocos de LEGO e motores, mas também uma coleção              
de materiais artesanais, luzes coloridas, e uma caixa de som para tocar efeitos sonoros              
e músicas. Ao providenciar uma ampla extensão de materiais, nós esperamos           
encorajar uma ampla extensão de projetos – e acender a imaginação de uma ampla              
extensão de crianças. Em particular, nós almejamos encorajar uma participação maior           
dentre as meninas. Mesmo com fortes esforços para aumentar a participação feminina,            
somente 30% de participantes na competição LEGO robotics são meninas [9]. Nas            
atividades Cricket nos museus e centros de contra turnos, a participação tem sido mais              
balanceada entre meninos e meninas [16]. 

Como nós desenvolvemos novas tecnologias para crianças, nossa esperança é que as            
crianças irão continuamente se surpreender (e nos surpreender também) enquanto          
elas exploram o espaço de possibilidades. 

Quando nós criamos Crickets , nós não imaginávamos que crianças os usariam para            
medir a velocidade dos patins, ou criariam uma máquina de polir e lixar as unhas. Ao                
apoiar e encorajar essa diversidade, nós explicitamente incluímos elementos e          
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características que poderiam ser usados em diferentes formas. O desafio do design é             
desenvolver características específicas suficientes para que as crianças possam         
rapidamente aprender como usá-las, mas gerais o suficiente para que as crianças            
possam continuara a imaginar novas maneiras de usá-las [14]. 

 
Figura 2 – Projetos de um Workshop de Cricket 

 

CRIAR 

Criar é a raiz do pensamento criativo. Se nós queremos que as crianças se              
desenvolvam como pensadores criativos, nós precisamos proporcionar a elas mais          
oportunidades para criar. 

Friedrich Froebel entendeu essa ideia quando ele abriu o primeiro jardim da infância do              
mundo em 1837. Froebel encheu seu jardim com objetos físicos (como blocos,            
miçangas, e pecinhas) com os quais as crianças poderiam construir, desenhar e criar.             
Estes objetos se tornaram conhecidos como presentes de Froebel. Froebel          
cuidadosamente planejou seus presentes para que as crianças, enquanto brincavam e           
construíam com os presentes, aprendessem sobre padrões comuns e formas na           
natureza.  

Na verdade, Froebel estava planejando para planejadores – ele planejou objetos que            
permitiam as crianças na sua escola fizessem seu próprios planos. O trabalho de             
Froebel pode ser visto como o antecessor do enfoque construcionista de Seymour            
Papert para educação [11], que tinha em vista engajar os alunos numa experiência             
pessoal e significativa de projeto. 

Ao criar seu presentes, Froebel estava limitado por materiais disponíveis no começo do             
século 19. Com os eletrônicos de hoje e materiais digitais, nós podemos criar novos              
tipos de abordagem para os estudantes mais velhos trabalharem em mais avançados            
projetos e aprenderem ideias mais complexas. Com Mindstorms e Crickets, por           
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exemplo, os alunos podem criar construções dinâmicas e interativas – e, no processo,             
aprender conceitos relacionados a estímulo, resposta e controle. 

Eu enxergo Mindstorms e Crickets como presentes de Froebel para o século 21,             
usando novas tecnologias para expandir o enfoque do kindergarten para os estudantes            
de todas as idades. 

Infelizmente, isso é exceção ao invés de ser a regra para as histórias dos brinquedos               
de hoje. A maioria dos brinquedos eletrônicos não estão relacionadas ao espírito dos             
presentes de Froebel, desde que eles não propiciam às crianças oportunidades de            
projetar ou criar. A maioria dos brinquedos eletrônicos de hoje são pré programados             
pela empresa de brinquedos. As crianças não podem projetar ou criar com esses             
brinquedos, elas só podem interagir com eles, por exemplo: segura a mão da boneca e               
sua boca vira um sorriso, canta para boneca e ela começa a dançar. Estou certo de                
que os designers e engenheiros das empresas de brinquedos aprendem um bom            
negócio enquanto criam esses brinquedos, mas eu tenho minhas dúvidas se as            
crianças aprendem alguma coisa enquanto interagem com os brinquedos. 

 

BRINCAR 

A frase famosa proclamada por Piaget “Brincar é o trabalho da criança.” Certamente             
brincar é uma parte integral da tradicional abordagem nas escolas da infância, e a              
maior parte dos adultos reconhece a importância de garantir aos pequeninos           
oportunidades para brincar. Mas as crianças vão crescendo, e vão se referindo a essas              
atividades como “só brincar,” como se brincar fosse separado e até oposto de             
aprender. 

Na minha cabeça, brincar e aprender podem e deveriam ser intimamente relacionados.            
Cada um, com o seu melhor, envolve um conjunto de experimentações, explorações, e             
testes de limites [19]. Infelizmente, muitas tentativas recentes de ligar brincar e            
aprender são, coincidentemente, com o jardim da infância. Considerando o recente           
foco nos produtos de “entretenimentos educativos”. Criadores desse tipo de produtos           
para entretenimento tendem a enxergar a educação como um pouco de medicina, que             
precisa de uma camada do açúcar do entretenimento para se tornar palatável. Eles             
proporcionam entretenimento como recompensa se você está desejando sofrer um          
pouco de educação. Ou eles se gabam de que você terá muito mais divertimento              
usando seus produtos que você não se dará conta de que está aprendendo - como se                
aprender fosse a experiência mais desagradável no mundo. 
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Eu também tenho um problema com as palavras “entretenimento educativo”. Quando           
as pessoas pensam sobre “educação” e “entretenimento”, eles tendem a pensar nelas            
como se fossem serviços que alguém lhes oferece. Estúdios, diretores, e atores            
proporcionam a você esse entretenimento, escolas e professores proporcionam a você           
com educação. Agora, empresas de “entretenimento educativo” tentam te providenciar          
os dois. Em todos esses casos, você está sendo visto como um recipiente passivo. 

Incentivados por uma extraordinária popularidade de vídeo games na cultura jovem, um            
número crescente de pesquisadores começou a examinar como e o quê as crianças             
aprendem enquanto jogam video game [4]. Não há dúvidas que as crianças aprendem             
muitas coisas quando elas jogam video games , e as crianças demonstram um profundo             
senso de engajamento que é raro nas aulas da escola. Mas, com poucas exceções              
percebidas, como a da série de jogos “Sim” e “Shaffer’s” – “jogos epistêmicos” [18],              
video games disponíveis atualmente não apoiam a aprendizagem estilo kindergarten .          
Até mesmo jogos que envolvem crianças em pensamento estratégico e resolução de            
problemas possibilitam poucas oportunidades para as crianças planejarem e criarem,          
um ingrediente chave nessa abordagem de ensino. 

Como nós podemos usar novas tecnologias para integrar o brincar, planejar e            
aprender? Uma forma é proporcionar às crianças a oportunidade de desenhar seus            
próprios jogos. No livro Minds in Play, Yasmin Kafai [7] mostra como alunos do ensino               
fundamental se tornaram pensadores mais criativos ao desenhar seus próprios jogos.           
Mais recentemente, meu grupo de pesquisa se reuniu com Kafai para desenvolver uma             
nova linguagem de programação, chamada Scratch (http://scratch.mit.edu), que        
permite às crianças criar não apenas jogos, mas também histórias interativas,           
animações, música e arte [13]. Ao desenhar Scratch , um dos nossos objetivos chave             
era “habilidade de pensar” – nós queríamos tornar isso fácil para que as crianças              
misturassem os pedaços dos programas de computador de uma forma divertida, que            
elas os testassem, desmanchassem, e recombinassem eles. Para criar programas no           
Scratch , você simplesmente posiciona os blocos gráficos juntos, parecido com as           
peças de LEGO ou quebra-cabeça (veja a Figura 3). Você não precisa se preocupar              
sobre onde colocar a pontuação e a sinalização: os blocos foram pensados para se              
encaixar de forma que faça sentido, ou seja, não há “syntax errors” como em              
programação de linguagem tradicional. Você pode até adicionar novos blocos quando           
rodar o programa, dessa forma é fácil “brincar com seu código”, testar novas ideias              
gradualmente e interativamente. 
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Figura 3: Blocos de programação Scratch 

 

COMPARTILHAR 

Num workshop de tecnologia educacional a alguns anos atrás, participantes foram           
entrevistados sobre qual das seguintes experiências foi a mais difícil para eles: 

o Aprender a andar de bicicleta, 
o Aprender linguagem de programação, 
o Aprender a compartilhar. 

A maioria absoluta respondeu “Aprender a compartilhar.” 

 

Dividir sempre foi uma parte importante do processo criativo no jardim da infância, mas              
a habilidade de compartilhar e colaborar tem, geralmente, recebido menos ênfase nos            
anos mais tardios de escolarização. Isso começou a mudar recentemente, como um            
resultado de um conjunto de iniciativas independentes, mas convergentes, todas as           
quais estão pressionando as escolas a prestarem mais atenção no dividir e colaborar: 

● Líderes de negócios e negociadores, perceberam que hoje em dia trabalho em            
equipe é mais importante no espaço de trabalho do que antes, encorajaram            
escolas a colocar mais ênfase na colaboração para ajudar na preparação dos            
estudantes para os seus trabalhos futuros 

● Pesquisadores da educação, construíram no trabalho sustentáculo de Vygotsky,         
focaram mais atenção na natureza social da aprendizagem e nas estratégias de            
apoiar comunidades/grupos de alunos [8] 

● A proliferação de tecnologias interativas e o espalhamento do acesso à Internet            
levou ao florescimento do que Henry Jenkins [6] chama de “cultura participativa”            
– na qual as pessoas criam ativamente e compartilham ideias e mídias com os              
outros através de blogs e sites colaborativos como Flickr (para fotografias) e            
YouTube  (para vídeos) 



Tradução livre por: Fernanda Milene da Silva (fefemilene@gmail.com) 

 
 

Nossa linguagem de programação do Scratch visa se construir com essas tendências,            
fazendo do compartilhar uma parte integral do processo de programação. Mesmo na            
cultura participativa de hoje, muito pouco dos usuários estão criando e compartilhando            
mídias programáveis (como os personagens e jogos interativos). Enquanto os mundos           
online como Second Life fazem disso algo relativamente simples criar e compartilhar            
objetos, fazer esses objetos dinâmicos e interativos requer alguma forma de           
programação, e linguagem de programação tradicional começou na curva de          
aprendizagem. A dificuldade de compartilhar mídias progrmáveis tem sido um dos           
fatores críticos limitadores nas tentativas anteriores de envolver as crianças na           
programação. Numa crítica da linguagem de programação Logo , por exemplo, Marvin           
Minsky [10] percebeu que Logo tinha uma ótima gramática, mas não muita literatura.             
Ao passo que jovens escritores são, frequentemente, inspirados pelos excelentes          
trabalhos de literatura que leram, não existe uma livraria análoga de excelentes            
projetos Logo para inspirar jovens programadores – e nenhuma loja onde jovens            
programadores podem dividir seus projetos com os outros. Para superar essas           
limitações, a linguagem de programação Scratch é conectada a um site que oferece             
tanto inspiração quanto audiência. Os alunos podem testar projetos criados por outras            
pessoas, reutilizar, modificar os códigos desses projetos e postar seus próprios           
projetos para outros testarem. O objetivo é uma comunidade colaborativa onde as            
crianças estão constantemente construindo e colaborando no trabalho de outros com           
mídias programáveis. Descobrimos que essa construção e a comunidade vão na           
mesma direção do processo criativo: elas se tornam mais engajadas no processo de             
construção quando estão dispostas a compartilhar suas construções numa         
comunidade, e os alunos se tornam mais engajados em grupos quando eles podem             
dividir criações (não apenas conversar) com outros que fazem parte dessas           
comunidades. 

 

REFLETIR 

Os jardins da infância em Reggio Emilia, Itália, são a mecca (lugar sagrado) para              
pesquisadores e educadores interessados na escola da infância. Pessoas fazem          
peregrinação para as escolas Reggio e, sempre, voltam impressionadas com a           
organização do espaço, a disponibilidade de diversos materiais para experimentação e           
expressão criativa, o suporte de atividades colaborativas. Mas para mim, a parte mais             
impressionante da escola da infância Reggio é a forma como eles encorajam as             
crianças a refletirem sobre o que elas estão fazendo. Crianças na Reggio estão             
constantemente produzindo desenhos e diagramas para trabalhar nos projetos.         
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Professores usam artefatos para envolver as crianças na discussão e reflexão no            
processo dos seus projetos e pensamentos. As paredes das salas de aulas são cheias              
de desenhos de crianças, com anotações do professor, propiciando um jeito deles            
olharem para trás nos estágios iniciais de seus trabalhos. 

A reflexão é uma parte crítica do processo criativo, mas todas são relevantes em sala               
de aula. De uns tempo pra cá, escolas adotaram mais atividades planejadas “mão na              
massa”, no entanto o foco é geralmente na criação de um objeto ao invés da reflexão                
crítica das ideias que guiaram o planejamento desse objeto, ou nas conexões            
fundamentais de conceitos científicos e relacioná-las ao fenômeno do mundo real. 

Quando introduzimos as novas ferramentas tecnológicas como Crickets e Scratch, nós           
nos esforçamos para envolver as crianças na reflexão do processo de planejamento.            
Nós tivemos uma conversa explícita sobre o espiral        
imaginar-criar-brincar-compartilhar-refletir-imaginar, e sobre os caminhos para os       
participantes usarem e comunicarem suas ideias. No fim do workshop de dois dias             
usando a tecnologia Cricket , por ecemplo, meu parceiro Bakthiar Mikhak pediu que os             
participantes de 12 anos de idade escrevessem “dicas” para as crianças que fariam o              
mesmo workshop no dia seguinte. As crianças escreveram as seguintes dicas:  

Comece simples 
Trabalhe em coisas que você gosta 
Se não tiver nenhuma pista do que fazer, dê uma volta 
Não tenha medo de experimentar 
Encontre um amigo para trabalhar junto, compartilhe ideias! 
Está tudo bem em copiar coisas (para te dar uma ideia) 
Mantenha suas ideias num livro de rascunho 
Construa, desmonte, reconstrua 
Muitas coisas podem dar errado, saiba disso  

 

Essas dicas capturam os elementos centrais da abordagem de aprendizagem do jardim            
da infância. Nós as vemos como um importante indicador de sucesso quando os             
participantes do nosso workshop não apenas praticaram a abordagem kindergarten ,          
mas também entenderam e articularam as ideias centrais e fundamentais dessa           
abordagem.  

 

IMAGINAR 
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Repetição é o coração do processo criativo. O processo de Imaginar, Criar, Brincar,             
Compartilhar, e Refletir inevitavelmente conduz às novas ideias – levando de volta ao             
Imaginar e recomeça um novo ciclo... 

Nós tentamos aplicar essa ideias em nós mesmos, em meu grupo de pesquisa,             
enquanto desenvolvemos novas tecnologias como Crickets e Scratch. Nós nunca          
esperamos acertar de primeira. Nós constantemente criticamos, ajustamos,        
modificamos e revisamos. A habilidade de desenvolver protótipos rápido é criticamente           
importante nesse processo. Nós descobrimos que rascunhos não são suficientes, nós           
queremos protótipos funcionais. Protótipos iniciais não precisam funcionar        
perfeitamente, só bem o suficiente para nós (e nossos usuários) brincar com eles,             
experimentá-los, falar sobre. Nós produzimos um protótipo, experimentamos,        
brincamos com eles só nós mesmos, assistimos crianças brincarem com ele, falamos            
com elas sobre ele, falamos entre a gente sobre ele – e aí rapidamente reconstruímos               
um novo protótipo. 

Quando as crianças usam nossa tecnologia, nós as incentivamos a realizar o mesmo             
processo. Não importa se elas estão criando uma história animada ou construindo uma             
escultura interativa. Em todos os casos, nossa mensagem é a mesma: repita, repita, e              
repita de novo. Tempo, é claro, é essencial nesse processo. Se as crianças tem tempo               
suficiente para percorrer o ciclo somente uma vez, elas perderão a parte mais             
importante do processo criativo. 

O processo de se tornar um pensador criativo é em si mesmo um processo repetitivo.               
Historicamente, o jardim da infância proporcionou uma boa base do pensamento           
criativo. Devemos pensar nesse período como a primeira experiência do ciclo de            
pensamento criativo. Infelizmente, depois de deixar a escola da infância, as crianças            
não têm a oportunidade de repetir o que fizeram lá para continuar esse             
desenvolvimento. Ao estender essa abordagem, esperamos proporcionar       
oportunidades para os alunos de todas as idades a construção dessas experiências,            
repetitivamente refinando suas habilidades como pensadores criativos ao longo de          
suas vidas. 
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