


Aline Silva De Bona
(organizadora)

(Des)Pluga: o Pensamento Computacional 
atrelado a Atividades Investigativas e a 

uma Metodologia Inovadora

Vol. 03

São Paulo
Pragmatha

2022



Pragmatha Editora
www.pragmatha.com.br

Edição: Sandra Veroneze
Identidade Visual: Pragmath

Diagramação: Luccas Pozzada
Revisão: Letícia Pereira Rosa

Copyright: Dos Autores e Organizadora

Todos os direitos reservados.

Proibida a reprodução total ou parcial
sem a expressa autorização.

Dados Internacionais de Catalogação
D278    (Des)Pluga: o pensamento computacional atrelado a atividades 
v. 3        investigativas e a uma metodologia inovadora / Aline Silva De
              Bona (organizadora) – São Paulo: Pragmatha, 2022.
324 p. : il. color. ; 14 x 21 cm. 
Inclui referências bibliográficas.
ISBN 978-65-86926-95-8
1.Tecnologia educacional. 2.Educação – Efeito das inovações tecnológicas. 
3.Inovações educacionais. 4.Educação – Processamento de dados. 5.Prática 
de ensino. I.De Bona, Aline Silva. 
          CDU 37:004
          CDD 371.334

Catalogação na publicação:
Bibliotecária Carla Maria Goulart de Moraes – CRB 10/1252



Sumário

        
Prefácio / 6

Aline Silva De Bona

Capítulo 1 - O Pensamento Computacional atrelado aos 
contextos da Física e da Química: do jogo aos experimentos / 12
Henrique Reinke Winterkorn, Vitor Emmanuel de Mello Siqueira 
Bitencourt

Capítulo 2 - Letramento digital e letramento matemático aliados 
ao pensamento computacional em sala de aula / 101
Lucas Pinheiro Alves

Capítulo 3 - “Construa uma casa”: sugestão de plano de 
aula utilizando o Pensamento Computacional e seu pilar de 
algoritmos / 124
Lucas Pinheiro Alves, Natália Bernardo Nunes

Capítulo 4 - “Construa uma casa”: atividade investigativa através 
do Pensamento Computacional e a construção de algoritmos / 
160
Guaraci Vargas Greff, Lucas Pinheiro Alves, Natália Bernardo 
Nunes e Aline Silva De Bona

Capítulo 5 - O Pensamento Computacional como metodologia na 
aprendizagem de matemática: uma experimentação com base 
em questões da OBMEP / 180

Natália Bernardo Nunes, Aline Silva De Bona



Capítulo 6 - A Diversidade de Resoluções criadas para Problemas 
de Matemática na Escola Básica ancorada no Pensamento 
Computacional / 193
Aline Silva De Bona, Marcus Vinicius de Azevedo Basso

Capítulo 7 - Pensamento Computacional e a aprendizagem por 
desafios: um estudo de caso na educação básica / 211
Guaraci Vargas Greff, Aline Silva de Bona

Capítulo 8 - Uma Proposta Desplugada e Investigativa para 
a Educação Física no Ensino Remoto com uma Metodologia 
Ancorada no Pensamento Computacional / 255
Marcelo Barbosa Magalhães, Lucas Souza Santos, Aline Silva de 
Bona, Anelise Lemke Kologeski

Capítulo 9 - Análise do Uso da Tecnologia por Crianças com Base 
na Aplicação de um Jogo de Labirinto nas Versões Concreta e 
Digital / 273
Ana Carolina de Fraga Dorneles, Aline Silva de Bona, Anelise 
Lemke Kologeski

Capítulo 10 - Comparando a Utilização da Tecnologia na Infância 
com uma Tarefa nas versões Plugada e Desplugada com Crianças 
de 4 a 5 anos / 292
Enzo Klein Gomes da Silva, Aline Silva de Bona, Anelise Lemke 
Kologeski

Capítulo 11 - Recomendações para o uso das Tecnologias na 
Infância / 304
Ana Carolina de Fraga Dorneles, Aline Silva de Bona, Anelise 
Lemke Kologeski

Autores / 318



6

Prefácio e o Pertencer:
uma história de pesquisa

Convidamos o leitor a pertencer, a fazer parte? Sim, ativa-
mente do seu desenvolvimento e processo de aprendizagem, 
seja em casa, na escola ou em qualquer espaço (BONA, CAZA-
ROTTO, 2021).

Essa lógica do pertencer é o que se objetiva com os estu-
dantes em sala de aula e com os professores em suas ações, 
segundo os autores deste livro, volume 3, do (Des)Pluga, que 
está recheado de atividades e reflexões quanto à apropriação 
do pensamento computacional na Educação Básica através de 
atividades investigativas em muitos contextos, e tendo a Mate-
mática presente em todas as situações, de uma forma direta ou 
indireta.

Nesse fluxo, os projetos de pesquisa denominados “Ativi-
dades Diferenciadas e Inovadoras para Computação Plugada e 
Desplugada”; e “O Pensamento Computacional presente em Di-
ferentes Contextos na Escola Básica através de Atividades (Des)
plugadas” desenvolvidos, desde 2020 até hoje, no IFRS - Campus 
Osório pretende promover ações que mobilizem o processo de 
aprender a aprender para que, através deste, se produza co-
nhecimento, focando predominantemente na Educação Mate-
mática e seus contextos e possíveis aplicações mediados pelas 
tecnologias digitais como meios, iniciando-se com o processo 
desplugado para promover o desenvolvimento do estudante 
segundo seus tempos de amadurecimento, até processos com-



plexos de abstração e reflexão. Destaca-se que a transposição 
do recurso desplugado para o plugado é bastante natural para a 
geração imersa na cultura digital, além dos nativos digitais. Tal 
apropriação ficou ainda mais evidente como viável e possível 
com a pandemia de covid-19, mas desde 2010 já registro tal fato 
em pesquisas como Bona (2010).

A metodologia do professor é o desencadeamento do per-
tencer para o estudante na sua disciplina e aos poucos na esco-
la, para seu desenvolvimento como sujeito e suas aprendizagens 
disciplinares, por exemplo. E é o acolhimento do estudante às 
novas ações e práticas do professor que proporcionam ao mes-
mo tempo o seu pertencer profissional “realizado” e se inicia um 
ciclo espiral de aprender a aprender.

Foi nessa perspectiva de buscar novas metodologias para o 
processo de ensino e de aprendizagem que já o livro (Des)pluga 
Volume 1 trouxe um conjunto de atividades lúdicas e textos com 
relatos reflexivos, depois o livro (Des)pluga Volume 2 comparti-
lhou um enorme conjunto de atividades em muitos contextos e 
disciplinas escolares, de fácil adaptação, inclusive do professor, 
todas atividades focando a metodologia do pensamento compu-
tacional numa concepção pedagógica construtivista e dialógica. 
E o presente, (Des)pluga Volume 3, traz um outro olhar às ativi-
dades, com elementos como experimentos, jogos, fluxogramas, 
movimentos e lógicas de algoritmo, e tecnologia na infância, 
com recomendações aos pais, responsáveis e professores. Ou 
seja, um composto de reflexões, ancoradas em conceituações, 
atividades e práticas realizadas com estudantes através de ações 
de pesquisa, com coleta de dados; de extensão, com professores 
e suas turmas, e a extensão do tipo formação docente; e entre o 
grupo de pesquisa MATEC - (Des)pluga; além dos participantes 
que são multiplicadores da proposta trazida pelos projetos de 
pesquisa (Des)pluga. Cita-se um agradecimento às secretarias 
municipais de educação parceiras, assim como a 11ª CRE, e ou-
tras escolas estaduais do Rio Grande do Sul, que, com a pande-
mia e a apropriação do “mundo online” se estendeu além do RS.

A seguir, algumas falas de estudantes e professores que ex-
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pressaram o seu pertencer e sua apropriação, da aprendizagem 
à adaptação, no seu contexto, seja docente ou estudante. São 
muitos dados, em relatos e ações, então ilustra-se apenas três, 
escolhidas pelos critérios resistência, dificuldade e superação:

“Sou professora há mais de 12 anos na escola, sempre 
com 40 horas, e todos sentem vontade de me dizer o que 
fazer na minha aula de matemática, tem sempre uma 
pesquisa nova, e parece que tenho de parar e mudar 
tudo. Entrei na formação com muita resistência, pois na 
minha escola não tenho computadores, nem laborató-
rio, moro em local com pouca rede, então cada aula era 
muito difícil, e parecia longe da minha realidade. Mas 
eu precisava fazer alguma coisa, já era novembro de 
2020, e eu sou responsável pelos meus alunos. Na ter-
ceira aula eu estava tão envolvida fazendo as atividades 
com os jovens que ministravam o projeto com a orien-
tação da professora, que perdi o tempo, e escuto meu 
marido dizer, já coloquei as crianças para dormir, e vou 
indo….Olho no relógio eram 22h15…Dormi pensando, 
sonhando, e no outro dia fiz uma atividade investigativa 
com meus alunos usando ideias que aprendi….os alunos 
foram receptivos….os pais também ajudaram….e deu 
certo….Na outra semana no curso já tinha outro olhar, 
e aprendi muito…muito bom aprender a pensar sob um 
outro olhar, e não era ninguem me dizendo o que fa-
zer, apenas estavam trocando ideias e compartilhando 
pesquisas, que me deram muitas ideias (...)” (Recorte 
da Auto Avaliação da Formação Docente realizada em 
2020; a mesma professora participou novamente em 
dezembro de 2021).

“Autorizei um grupo de pesquisa a fazer uma prática na 
minha sala de aula online e depois presencial, pois tinha 
dois grupos,...a proposta era eu realizar as atividades 
junto com os alunos, e no outro dia a formação era co-
migo, e colegas. Estranho, Diferente, mas seguimos. A 
atividade proposta parecia fácil, tinha material concre-
to acessível, envolvia movimento do corpo, e cálculos, 
(...) depois tinha que fazer um bilhete ao amigo de outra 
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turma tudo que você fez sem eu estar lá….bah que di-
fícil. Quando os meus alunos começaram a apresentar 
no quadro ou online o que tinham feito, mostrando, e 
usando planilhas, e um fez até desenhos, fiquei encan-
tada e pensei…como fiz diferente….Quando chegou mi-
nha vez fui explicar e me atrapalhei na minha sequência 
tipo um algoritmo, e os alunos levantaram para me aju-
dar, e estávamos ali aprendendo….mágico….” (Recor-
te da Auto Avaliação da Professora Regente de Escola 
Pública do Litoral Norte Gaúcho RS parceira do projeto 
num ida de Coleta de Dados da Pesquisa denominada 
“O Pensamento Computacional presente em Diferentes 
Contextos na Escola Básica através de Atividades (Des)
plugadas” em setembro de 2021).

“Professora eu gostei muito destes jogos de comandos 
que a senhora tem mandado de tema, me supero pois 
não jogo no chute, meu pai brincou comigo, e nunca ti-
nha pensado que plano cartesiano e matrizes podiam 
ajudar a brincar com jogos. E o nosso colega cego tem 
participado e se aproximado mais, e ele é bem esperto, 
tem uma memória grande. Ele se supera. Na prova gos-
tei que teve questões assim de fazer pesquisa e também 
resolver um problema diferente, não sei explicar mas 
me sinto encantado com os problemas e quero resol-
ver e falar sobre eles. Achei tão legal quando a senhora 
deixou eu usar as tabelas do celular do meu pai, ficou 
tão linda minha pesquisa, e eu aprendi fácil colocar as 
matrizes lá. Sinto que estou aprendendo muito mais que 
antes(...)” (Recorte transcrito de um áudio que o estu-
dante mandou via whatsapp para a professora, e ela 
enviou para o grupo (Des)pluga, depois de ter feito o 
curso com a gente, seja como coleta de dados e curso, 
em dezembro de 2021 Estudante do nono ano do ensi-
no fundamental de uma escola pública do Litoral Norte 
Gaúcho do RS, 15 anos).

 Cabe ainda destacar que a professora do segundo re-
lato acima procurou o grupo de pesquisa para agradecer pela 
fala feita na Feira do Livro de Osório/RS, no dia 22 de novembro 
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de 2021, de forma online na rede social Facebook da Prefeitura 
Municipal de Osório/RS, às 18h, em palestra denominada Pen-
samento Computacional é uma metodologia inovadora para a 
sala de aula?, realizada por Aline Silva de Bona, Guaraci Var-
gas Greff, Lucas Alves, Natália Bernado Nunes, do IFRS (https://
www.facebook.com/PrefeituraDeOsorio/). Seu agradecimento 
é decorrente de que a professora compartilhou com os pais e 
responsáveis dos seus estudantes, e o retorno foi muito positivo 
de que entenderam o “movimento” da procura por modificar o 
“método” da sala de aula para “cativar” os estudantes a estuda-
rem (as palavras entre aspas foram citadas pelos pais e respon-
sáveis à professora, em conversa na escola, entrada e saída, e 
ela nos relatou).

Assim, 
Integrar atividades investigativas e desplugadas con-
siderando uma lógica que contemple o Pensamento 
Computacional cria um espaço de aprendizagem, em 
que se faz necessário o contrato didático, de modo a fi-
car claro para todos os envolvidos os direitos e os deve-
res vinculados ao processo de ensino e aprendizagem. 
Articular essa diversidade tendo um olhar para cada 
ano escolar, considerando o conteúdo e o perfil da tur-
ma, permite que o professor integre as estratégias, nas 
quais a metodologia do Pensamento Computacional, 
seguindo seus pilares, ajuda no processo de avaliação 
dos estudantes, em especial no ensino remoto, pois o 
processo de desenvolvimento e resolução do estudante 
quanto a atividade está organizado em pilares. (BONA, 
LUCCHESI, FIOREZE, , p.197)

 Com isso, o presente livro convida a todos para refletir 
com criatividade, se apropriar e colocar as ideias em ação, dialo-
gando e aprendendo, sempre “pertencendo” ao que nos propôs 
fazer.

       
Aline Silva De Bona

(organizadora dos Livros (Des)pluga)
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CAPÍTULO 01

O Pensamento Computacional atrelado
aos contextos da Física e da Química:

do jogo aos experimentos

Henrique Reinke Winterkorn
Vitor Emmanuel de Mello Siqueira Bitencourt

1. Introdução

Este segmento do projeto do Despluga Pensamento Com-
putacional surgiu devido ao problema que é enfrentado por 
uma grande parte dos estudantes em matérias como Física e 
Química. Portanto, fez-se necessária a criação de atividades ini-
cialmente desplugadas, que tinham como objetivo, justamente, 
ajudar esses estudantes a compreender melhor os conteúdos 
tratados por essas áreas disciplinares, porém de uma maneira 
simples e objetiva, no intuito de construir uma abordagem dife-
rente das consideradas “padrões”. 

No começo, optou-se por fazer a criação de um jogo didático 
e aplicável que abordasse os conteúdos das disciplinas de Física 
e Química, de forma que o mesmo não apresentasse grandes 
dificuldades para os jogadores e sim exercitasse os seus conhe-
cimentos de ambas as disciplinas, a sua lógica de pensamento, 
estratégia, e que de alguma forma abordasse a metodologia do 
Pensamento Computacional junto com a Gamificação e o Ensino 
por Investigação.

Além do jogo, ainda fez-se necessária a criação de ativida-
des mais voltadas conceitualmente para as duas disciplinas cita-
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das anteriormente; porém que, assim como o jogo, não fossem 
muito difíceis de serem resolvidas e sim que fossem apreciadas 
pelos estudantes, ao mesmo tempo sem prejudicar o seu apren-
dizado.

2. Como foi o desenvolvimento das atividades

Durante o transcorrer do projeto, foi-nos incumbida a tarefa 
de realizar a criação de atividades que se relacionassem com as 
áreas da química e da física. Para que esta tarefa fosse realizada 
com êxito, foi necessário buscar conhecimento e embasamento 
em fontes externas de conhecimento, tendo nosso foco direcio-
nado primordialmente para buscar entender onde se localiza-
vam as principais dificuldades dos alunos nos estudos de física 
e química.

Através das observações realizadas durante a aplicação da 
oficina do projeto “Experimentando a Física”, em 2020, nas tur-
mas de 1° ano do ensino médio e de seus respectivos desempe-
nhos, percebeu-se que grande parte dos alunos não continha 
uma base sólida envolvendo conceitos básicos, como Densida-
de, Polaridade de Substâncias, Aceleração, Velocidade média 
etc, só para citar alguns exemplos. Sabendo disso, é compreen-
sível que a taxa de erros e dificuldades, bem como o surgimen-
to de concepções alternativas, possam vir a se manifestar com 
mais frequência no ensino médio, onde tais conceitos são fun-
damentais para a formação completa do estudante.  

Com esta análise realizada, pudemos desenvolver atividades 
que buscassem abordar de forma simples estes tópicos que ge-
ralmente causavam problemas aos alunos, ao passo que, gra-
dativamente, aumentamos o grau de complexidade. Entretanto, 
por mais que soubéssemos o que abordar, algo a mais deveria 
ser desenvolvido, algo que aumentasse o engajamento dos alu-
nos para com os conceitos abordados, sem que se tornasse algo 
maçante ou impraticável no longo prazo. 

Desta forma, a ideia da criação de um jogo didático começou 
a tomar forma, instigada sobretudo após uma reunião com o 
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professor Augusto Weiand, que compartilhou conosco os con-
ceitos de atividades gamificadas, as quais, segundo Luciane Ma-
ria Fadel, Cláudia Regina Batista, Tarcísio Vanzin e Vania Ribas 
Ulbricht (2014) consistem em trazer elementos de jogos para 
atividades que originalmente não se tratam de jogos. Com este 
conceito em mãos, tornou-se possível a organização e separa-
ção dos diversos tópicos que são abordados no ensino básico 
para um ambiente que, por mais que fosse simples, permitiria a 
descontração do aluno com seus demais colegas, ao passo que 
auxilia o mesmo a fixar tais conceitos de forma interativa e que 
oferece algum tipo de incentivo ao aprendizado.

3. As atividades

Atividades 

Física atividades
Tipo do experimento: Atividade Desplugada

Experimento
Conteúdo abordado: Eletricidade estática

Materiais necessários:
2 moedas;
1 palito de fósforo pequeno;
1 balão;
1 copo de plástico transparente;

Como fazer:

Coloque uma das 2 moedas deitada. Agora, cuidadosamen-
te, coloque a outra moeda em cima da que está deitada, porém 
desta vez coloque esta segunda moeda em pé. Agora pegue o 
palito de fósforo e coloque-o deitado em cima da moeda que 
está em pé, de modo a formar um “X” do palito de fósforo com 
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a moeda que está deitada. Agora, cuidadosamente, para não 
desmanchar o que já foi feito, coloque o copo de plástico trans-
parente por cima de tudo. Então pegue o balão, encha-o de ar e 
esfregue no seu cabelo por um tempo. Depois disso, aproxime o 
balão carregado negativamente do copo de plástico, sem encos-
tar, e tente mover o palito de fósforo.

Obs 1: Para a realização deste experimento, verifique se o dia 
está seco, pois a eletricidade estática funciona melhor em dias 
assim.

Obs 2: Tente esfregar o balão em cabelos penteados. O efeito 
funcionará de forma melhor.

Pilares que aborda:
Decomposição: Para a realização deste experimento, a 
pessoa deve tentar dividir o que é pedido em etapas, de 
modo a tornar o seu trabalho mais fácil, ou seja, deve pe-
gar o problema maior e “separá-lo” em problemas meno-
res, utilizando-se assim do pilar da decomposição.
Abstração: Neste experimento é importante que o estu-
dante tenha seu foco voltado para aquilo que é mais im-
portante e essencial para a realização do experimento, 
de modo a não se atentar muito aos detalhes, para evitar 
dúvidas como: Será que a cor do balão importa? O balão 
deve ser de quantos milímetros de espessura? etc. Faz-se, 
assim, o uso do pilar da abstração.
Algoritmo: O modo com que a pessoa segue cada passo 
para a realização correta deste experimento pode ser fa-
cilmente convertido para um algoritmo bem trabalhado e, 
portanto, o jeito que é utilizado para se fazer este experi-
mento é sim um algoritmo, e desta forma faz-se o uso de 
mais um pilar do pensamento computacional, o algoritmo.
Reconhecimento de padrões: No decorrer do experimen-
to, a pessoa que realiza o mesmo deve buscar reconhe-
cer jeitos mais eficazes de se conseguir um melhor efeito 
deste experimento e, para isso, a mesma deve procurar 
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reconhecer padrões de comportamento dos objetos es-
pecíficos quando colocados um perto do outro, estando 
ou não carregados eletricamente, fazendo-se assim o uso 
do pilar do reconhecimento de padrões.

Metodologia utilizada:
Pensamento computacional: Uso dos pilares e o jeito que a 

atividade é construída.
 
Atividade 1:

Tipo da atividade: Atividade Desplugada
Conteúdo: Eletricidade estática

Questionário:
Depois de realizar o experimento do balão, tente pegar um 

canudo e esfregá-lo, assim como fez com o balão, porém agora 
em uma folha de papel, por um tempo, e depois aproxime o 
canudo de um filete bem fino de água. Com base na realização 
de outra variação de como usar o conteúdo do primeiro expe-
rimento, responda às seguintes questões, de acordo com seus 
conhecimentos prévios sobre eletricidade estática:

A) Por que o palito de fósforo não se mexe quando passamos 
o balão perto do copo antes de esfregá-lo no cabelo?

B) O que acontece quando passamos o canudo eletricamente 
carregado perto do filete de água?

C) O que aconteceria se aproximássemos o canudo carrega-
do negativamente perto de pequenos pedaços de papel? Por 
que isso ocorre? E por que todos os três experimentos possuem 
comportamentos semelhantes?

D) De que forma as cargas positiva e negativa de todos os 
materiais se comportam quando aproximadas de outro objeto 
eletricamente carregado?
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Pilares abordados:
Decomposição: Para a realização deste experimento, a 
pessoa deve tentar dividir o que é pedido em etapas, de 
modo a tornar o seu trabalho mais fácil, ou seja, deve pe-
gar o problema maior e “separá-lo” em problemas meno-
res, utilizando-se assim do pilar da decomposição.
Abstração: Neste experimento, é importante que o es-
tudante tenha seu foco voltado para aquilo que é mais 
importante e essencial para a realização do experimento, 
de modo a não se atentar muito aos detalhes, para evitar 
dúvidas como: Será que a cor do balão importa? O balão 
deve ser de quantos milímetros de espessura? etc, fazen-
do, assim,  o uso do pilar da abstração.
Algoritmo: O modo com que a pessoa segue cada passo 
para a realização correta deste experimento pode ser fa-
cilmente convertida para um algoritmo bem trabalhado 
e, portanto, o jeito que é utilizado para se fazer este ex-
perimento é sim um algoritmo, e desta forma faz-se o uso 
de mais um pilar do pensamento computacional, o algo-
ritmo.
Reconhecimento de padrões: No decorrer do experimen-
to, a pessoa que realiza o mesmo deve buscar reconhecer 
jeitos mais eficazes de se conseguir um melhor efeito des-
te experimento e para isso a mesma deve procurar reco-
nhecer padrões.

 

Metodologias utilizadas:

Pensamento Computacional: Uso dos pilares e o jeito com 
que a atividade é construída.

Ensino por investigação: Pode ser percebido no decorrer da 
atividade, em todos os passos onde é pedido à pessoa que reali-
za a atividade para buscar saber por conta própria o que aconte-
ce se fizer alguma coisa que o exercício proposto pede.
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Atividade 2:
Tipo da atividade: Atividade Desplugada
Conteúdo: Eletricidade estática

Como pode ser demonstrado em outro experimento reali-
zado na parte de química, com base no conhecimento obtido 
neste experimento de química referente à parte de polaridades 
de cada molécula, faça os experimentos propostos e responda 
ao questionário sobre estes experimentos:

Experimento 1:
Materiais necessários:

1 balão;
1 espécie de cilindro pequeno oco, de modo que se possa 
assoprá-lo;
Detergente de louça;
Um pouquinho de água.

 
Como fazer:

Primeiro, coloque um pouco de detergente em algum reci-
piente, depois acrescente um pouquinho de água (não coloque 
muito, pois o efeito pode acabar ficando fraco). Depois, espa-
lhe para que o detergente tenha contado com a água e forme 
espuma. Pegue o balão e encha-o (tomando cuidado para ele 
não estourar). Depois, procure um cabelo seco e penteado, e 
esfregue o mesmo no cabelo algum tempo. Então, pegue o ci-
lindro pequeno e molhe na água com detergente. Depois disso, 
enquanto segura o balão em uma das mãos, assopre o cilindro 
de modo a formar uma bolha. Agora, rapidamente com o balão 
que está eletricamente carregado, tente atrair a bolha de modo 
que a impeça de cair no chão. Se conseguir, tente achar o ponto 
de equilíbrio entre a gravidade e a força eletromagnética que 
está atuando sobre a bolha (dica: a bolha não irá subir nem cair, 
ela flutuará parada no mesmo lugar).
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Obs 1: para conseguir um melhor efeito, faça este experimen-
to em um dia com ambiente seco.

Obs 2: o Cabelo utilizado também deve estar seco.

Atividade de análise e elaboração de hipóteses:

Com base no que pode observar, tente tirar suas próprias 
conclusões sobre o por que isso acontece com as bolhas de 
água. (Sem pesquisar na internet ou em qualquer outra fonte, 
o objetivo disso é para que se desperte curiosidade e análise 
com base apenas nas observações e discussão com os colegas 
de modo que o aluno elabore as suas próprias conclusões para 
depois compará-las com a real explicação deste efeito). Lembre-
-se de anotar suas hipóteses sobre o motivo deste efeito estar 
ocorrendo.

Experimento 2:
Materiais necessários:

1 balão
1 sacola bem fina (quanto mais fina e leve melhor)
1 tesoura

Como fazer?

Assim como os outros experimentos que vimos até aqui, pe-
gue o balão e encha-o(tomando cuidado para não o estourar), 
depois disso pegue a saco bem fina e dobre ao meio, agora com 
a tesoura solicitada corte uma “tira” desta sacola, de modo que 
quando desdobrá-la forme uma espécie de arco(Procure não 
utilizar as alças da sacola e sim o seu meio). Agora tendo o balão 
enchido e o arco de sacola, esfregue o balão em um cabelo seco 
e penteado (Pode se fazer isso também em seu braço) durante 
algum tempo. Agora faça o mesmo com o arco de sacola (toman-
do cuidado para não rasgar enquanto esfrega, pois, o mesmo é 
bem fino e por ser uma sacola pode rasgar com facilidade neste 
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caso). Por último pegue o balão em uma de suas mãos e o arco 
de sacola na outra, agora antes de soltar o arco de sacola colo-
que o balão eletricamente carregado em baixo do arco de sacola 
sem encostar nele, solte o arco de sacola e tente mantê-lo no ar 
flutuando. Se puder pegue outro balão, esfregue também em 
um cabelo da mesma maneira que fez com o outro e comece a 
brincar com outra pessoa de “passar a sacola” sem deixar a mes-
ma cair no chão, de modo a manter a mesma sempre flutuando.

OBS-1: Para conseguir um melhor efeito faça este experimen-
to em um dia com ambiente seco.

OBS-2: O Cabelo utilizado também deve estar seco.

Atividade de análise:

Com base no que pode observar, tente tirar suas próprias 
conclusões de o por que isso acontece com as bolhas de água. 
(Sem pesquisar na internet ou em qualquer outra fonte, o obje-
tivo disso é para que se desperte curiosidade e análise com base 
apenas nas observações e discussão com os colegas de modo 
que o aluno elabore as suas próprias conclusões para depois 
compará-las com a real explicação deste efeito). Lembre-se de 
anotar suas hipóteses sobre o motivo deste efeito estar ocor-
rendo e depois tirar uma foto e colocar a mesma abaixo desta 
descrição.

Questionário:
Agora com base nos conhecimentos adquiridos desde a ativi-

dade 1 até aqui respondas as perguntas propostas:

A) Por que a bolha com água é atraída pelo balão de modo 
a flutuar no ar indo na direção do balão quando o mesmo está 
próximo da mesma?

B) Como pode ser observado existe um ponto que é o cha-
mado “ponto de equilíbrio”, que pode ser alcançado depois de 
algumas tentativas com o objetivo de obtê-lo, portanto explique 
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por que a bolha neste ponto não caí nem sobre em direção ao 
balão mesmo este estando próximo a bolha de água?

C) Como pode ser identificado, em todos os experimentos 
sobre eletricidade estática realizados, algum objeto sempre é 
atraído por outro, mas no experimento 2 da segunda atividade 
isso não ocorre, o que ocorre é uma repulsão de ambos os obje-
tos. Explique por que isso ocorre.

D) Comparando suas hipóteses anotadas, o que pode con-
cluir quando comparando-as com o real motivo desses efeitos 
físicos estarem acontecendo? Explique também como pensou 
em suas hipóteses através apenas da observação.

Pilares que aborda:
Decomposição: Para a realização deste experimento, a 
pessoa deve tentar dividir o que é pedido em etapas, de 
modo a tornar o seu trabalho mais fácil, ou seja, deve 
pegar o problema maior que foi pedido e “separá-lo” em 
problemas menores, utilizando-se assim do pilar da De-
composição.
Abstração: Neste experimento é importante que o es-
tudante tenha seu foco voltado para aquilo que é mais 
importante e essencial para a realização do experimento, 
de modo a não se atentar muito aos detalhes, para evitar 
dúvidas como: Será que a cor do balão importa? O balão 
deve ser de quantos milímetros de espessura? etc. Fazen-
do assim o uso do pilar da abstração.
Algoritmo: O modo com que a pessoa segue cada passo 
para a realização correta deste experimento pode ser fa-
cilmente convertida para um algoritmo bem trabalhado, 
e por tanto o jeito que é utilizado para se fazer este expe-
rimento é sim um algoritmo, e desta forma faz-se o uso 
de mais um pilar do pensamento computacional, o algo-
ritmo.
Reconhecimento de padrões: No decorrer do experimen-
to a pessoa que realiza o mesmo, deve buscar reconhecer 
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jeitos mais eficazes de se conseguir um melhor efeito des-
te experimento e para isso a mesma deve procurar reco-
nhecer padrões de comportamento dos objetos específi-
cos quando colocados um perto do outro estando ou não 
carregados eletricamente, fazendo-se assim o uso do pilar 
do Reconhecimento de Padrões.

Metodologias utilizadas:
Pensamento Computacional: Uso dos pilares e o jeito com 

que a atividade é construída.

Ensino por investigação: Pode ser percebido ao decorrer da 
atividade, em todos os passos onde é pedido a pessoa que reali-
za a atividade para buscar saber por conta própria o que aconte-
ce se fizer alguma coisa que o exercício proposto pede.

Gamificação: Fica visível o seu uso, no final do segundo expe-
rimento onde é proposto uma brincadeira, onde a pessoa que 
realiza este experimento pode observar os efeitos de fenôme-
nos físicos através de atividades lúdicas, ou seja, através de uma 
brincadeira.

Atividade 3:

Tipo da atividade: Atividade Desplugada
Conteúdo: Magnetismo

Como você já deve ter estudado ou não, a grande maioria 
senão todas as coisas que vemos em nosso cotidiano são fei-
tas por átomos e o mesmo dependendo do tipo de ambiente 
ao qual são expostos ou até mesmo dependendo dos tipos de 
átomos diferentes aos quais são expostos provocam fenômenos 
físicos e químicos na natureza. Diante disso e com base nas ou-
tras atividades de física e química as quais já realizou, faça os 
experimentos propostos e depois responda às demais questões 
solicitadas com atenção.
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Experimento 1:
Materiais necessários:

Palitos de fósforo com cabeça marrom.
1 imã ou superímã
1 Copo com água

Como fazer:

Para começar deixe o copo com água perto de você e acenda 
o palito de fósforo (lembre-se de estar sempre com um respon-
sável por perto, pois, estamos lidando com fogo), depois disso 
deixe o mesmo queimar até aproximadamente a metade, agora 
mergulhe o mesmo no copo com água e retire-o. Depois disso 
pegue o palito de fósforo queimado e encoste-o no imã (que 
pode ser encontrado dentro de uma grande parte dos apare-
lhos eletrônicos como fones de ouvido, aparelhos de DVD, etc). 
Depois de fazer isso, tente repetir o processo colocando mais 
palitos encostados no imã.

OBS-1: É de extrema importância que algum responsável 
acompanhe este experimento, pois, como já citado acima, esta-
mos lidando com fogo.

OBS-2: Certifique-se de que o palito de fósforo usado tenha a 
cabeça na cor marrom, pois, alguns testes feitos com palitos da 
cor vermelha deram errado, só funcionando com um palito de 
fósforo na cor marrom.

Atividade de análise e elaboração de hipóteses:

Com base no que pode observar, tente tirar suas próprias 
conclusões sobre o por que isso acontece com o(s) palitos de 
fósforo quando expostos ao imã. (Sem pesquisar na internet 
ou em qualquer outra fonte, o objetivo é para que se desperte 
curiosidade e análise com base apenas nas observações e dis-
cussão com os colegas de modo que o aluno elabore as suas 
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próprias conclusões para depois compará-las com a real expli-
cação deste efeito). Lembre-se de anotar suas hipóteses sobre o 
motivo deste efeito estar ocorrendo e postá-la logo abaixo desta 
descrição.

Experimento 2:
Materiais necessários:

1 tampinha de garrafa Pet
1 ou mais ímãs fortes ou superímãs
1 pedaço de isopor (pode ter a forma de uma base de um 
barco)
1 Bacia razoavelmente grande.

Como fazer?

Primeiramente pegue a bacia e coloque água dentro da mes-
ma, aproximadamente até o seu topo/boca. Depois disso pegue 
a tampinha de garrafa Pet e encha-a com água aproximadamen-
te até o seu topo/boca. Depois disso, coloque o pedaço de iso-
por na água da bacia e logo em seguida, com cuidado pegue a 
tampinha de garrafa Pet com água e coloque cuidadosamente 
em cima do isopor que está na água. Agora pegue o(s) imã(s) 
fortes e sem encostar aproxime-o(s) da tampinha de garrafa 
Pet com água. Repita esse processo algumas vezes observando 
bem. Agora tente colocar o(s) ímã(s) no lugar da tampinha de 
garrafa Pet e pegar a mesma e aproximar do(s) ímã(s) que agora 
estão em cima do isopor que está na água.

OBS-1: É importante salientar que preferencialmente deve 
ser usado mais de 1 imã, pois, amplifica o efeito e assim acaba 
tornando o mesmo mais visível para quem está realizando este 
experimento.

OBS-2: Cuidado para não colocar muito peso no isopor, ele 
deve estar com um peso pequeno para o efeito ficar melhor.
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Atividade de análise e elaboração de hipóteses:

Com base no que pode observar, tente tirar suas próprias 
conclusões de o por que isso acontece com o “barquinho, com 
o imã e com a tampinha de garrafa Pet com água” (Sem pesqui-
sar na internet ou em qualquer outra fonte, o objetivo disso é 
para que se desperte curiosidade e análise com base apenas nas 
observações e discussão com os colegas de modo que o aluno 
elabore as suas próprias conclusões para depois compará-las 
com a real explicação deste efeito). Lembre-se de anotar suas 
hipóteses sobre o motivo deste efeito estar ocorrendo e depois 
tirar uma foto e colocar a mesma abaixo desta descrição.

Questionário:
Agora que você realizou estes 2 experimentos e respondeu 

as 2 questões de observação e anotação e ainda com base em 
seus conhecimentos adquiridos até aqui, responda as perguntas 
abaixo com atenção.

Em relação a atividade 1:
A) Por que quando colocamos o palito de fósforo sem estar 

queimado perto do ímã nada acontece e quando queimamos o 
mesmo e aproximamos do imã ele começa a ser atraído?

B) Se falarmos em termos atômicos(átomos), como este pro-
cesso pode ser explicado de forma simples?

C) Sabe-se que uma grande parte dos metais como ferro e 
aço são construídos em siderúrgicas. Como podemos relacionar 
as técnicas para a produção de metais em siderúrgicas e os efei-
tos físicos e químicos que ocorrem neste experimento?

D) Depois de pesquisar um pouco sobre o real motivo des-
ses fenômenos estarem ocorrendo neste experimento, compa-
re a suas conclusões tiradas apenas com a sua observação na 
atividade de observação e anotação com este o motivo Físicos 
e químicos estão ocorrendo. Depois disso escreva como você 
pensou para chegar a sua conclusão na atividade de observação 
e anotação.
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Em relação a atividade 2:
E) Qual o real motivo de o “barco” de isopor começar a se 

mexer sendo que a única ação que foi realizada sobre o mesmo 
foi a de aproximação de um ou alguns imãs perto de uma tampi-
nha de garrafa Pet com água?

F) Qual a explicação para a água estar se afastando do(s) 
imãs? Qual o nome que se dá para materiais que assim como a 
água são repelidos pelos imãs?

G) Explique com as suas palavras que semelhança(s) pode-
mos encontrar em relação ao primeiro experimento e o segundo 
experimento e escreva-as abaixo.

H) Depois de pesquisar um pouco sobre o real motivo des-
ses fenômenos estarem ocorrendo neste experimento, compare 
a suas conclusões tiradas apenas com a sua observação na ati-
vidade de observação e anotação com este o motivo Físicos e 
químicos estarem ocorrendo. Depois disso escreva como você 
pensou para chegar a sua conclusão na atividade de observação 
e anotação.

 
 
Pilares que aborda:

Decomposição: Para a realização deste experimento, a 
pessoa deve tentar dividir o que é pedido em etapas, de 
modo a tornar o seu trabalho mais fácil, ou seja, deve 
pegar o problema maior que foi pedido e “separá-lo” em 
problemas menores, utilizando-se assim do pilar da De-
composição.
Abstração: Neste experimento é importante que o es-
tudante tenha seu foco voltado para aquilo que é mais 
importante e essencial para a realização do experimento, 
de modo a não se atentar muito aos detalhes, para evitar 
dúvidas como: Será que a cor da bacia importa? A marca 
do isopor deve ser de A ou B? etc. Fazendo assim o uso do 
pilar da abstração.
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Algoritmo: O modo com que a pessoa segue cada passo 
para a realização correta deste experimento pode ser fa-
cilmente convertida para um algoritmo bem trabalhado, 
e por tanto o jeito que é utilizado para se fazer este expe-
rimento é sim um algoritmo, e desta forma faz-se o uso 
de mais um pilar do pensamento computacional, o algo-
ritmo. 
Reconhecimento de padrões: No decorrer do experimen-
to a pessoa que realiza o mesmo, deve buscar reconhecer 
jeitos mais eficazes de se conseguir um melhor efeito des-
te experimento e para isso a mesma deve procurar reco-
nhecer padrões de comportamento dos objetos específi-
cos quando colocados um perto do outro estando ou não 
carregados eletricamente, fazendo-se assim o uso do pilar 
do Reconhecimento de Padrões.

 
Metodologias utilizadas:

Pensamento Computacional: Uso dos pilares e o jeito com 
que a atividade é construída.

Ensino por investigação: Pode ser percebido ao decorrer da 
atividade, em todos os passos onde é pedido a pessoa que reali-
za a atividade para buscar saber por conta própria o que aconte-
ce se fizer alguma coisa que o exercício proposto pede.

Gamificação: Fica visível o seu uso, no final do segundo ex-
perimento onde é proposto uma brincadeira com uma espécie 
de “barco”, onde a pessoa que realiza este experimento pode 
observar os efeitos de fenômenos físicos através de atividades 
lúdicas, ou seja, através de uma brincadeira.

         
Atividade 4:

Tipo da atividade: Atividade Desplugada
Conteúdo: Eletromagnetismo
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Experimento 1:
Materiais necessários:
1 prego de metal
Fio de cobre esmaltado
Pilhas ou Baterias de 9V
Uma faca ou estilete

Como fazer:

Primeiramente pegue o fio de cobre esmaltado e comece a 
enrolar com calma no prego de metal, tentando colocar cada 
volta uma do lado da outra e depois que enrolar uma boa parte 
do prego, volte enrolando de novo. Lembre-se de ao final do 
enrolamento deixar as duas pontas do fio com um comprimento 
de uns 10 a 15 centímetros sobrando, isto vai deixar na movi-
mentação do eletroímã feita por você. Agora que fez todos os 
passos anteriores, pegue a faca ou estilete ou ainda qualquer 
coisa que possa ser usado como um dos objetos citados ante-
riormente e com cuidado para não cortar o fio, retire o verniz 
das 2 pontas do fio de cobre, ou seja, você deve lixá-las. Depois 
disso, pegue uma ponta do fio de cobre e conecte ou enrole em 
um dos polos da pilha ou bateria e a outra ponta do fio de cobre 
no outro polo da pilha ou bateria. Agora tudo está pronto, basta 
aproximar o prego de um objeto de metal que de preferência 
seja de Ferro, níquel ou cobalto ou ainda uma “liga” de dois ou 
mais destes elementos, tomando cuidado para não desfazer a li-
gação das pontas do fio de cobre com a(s) pilha(s) ou bateria(s).

OBS-1:  Tente pegar baterias ou pilhas com carga relativa-
mente forte, pois isso amplifica o efeito do eletroímã.

OBS-2:  Se for fazer com uma pilha, tente colocar uma fita 
isolante ou durex para fixar melhor a conexão com os polos da 
pilha.
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Atividade de análise e elaboração de hipóteses:

Com base no que pode observar, tente tirar suas próprias 
conclusões sobre o por que isso acontece de ser possível cons-
truir um imã que liga e desliga. (Sem pesquisar na internet ou em 
qualquer outra fonte, o objetivo é para que se desperte curio-
sidade e análise com base apenas nas observações e discussão 
com os colegas de modo que o aluno elabore as suas próprias 
conclusões para depois compará-las com a real explicação deste 
efeito). Lembre-se de anotar suas hipóteses sobre o motivo des-
te efeito estar ocorrendo e postá-la logo abaixo desta descrição.

Experimento 2:
Materiais necessários:

Fio de cobre (razoavelmente mais grosso que o usado na 
experiência anterior).
2 Pilhas (de preferência alcalinas)
Um objeto cilíndrico que possua um diâmetro maior do 
que as pilhas
Um ímã de Neodímio
Um alicate

Como fazer?

Para começar pegue o objeto cilíndrico e comece a enrolado 
em torno deste objeto, cuidado para que o tamanho do cilindro 
não exceder o tamanho da pilha e deixando um pouco de fio de 
cobre sobrando após o término da enrolação nas duas pontas 
do fio. Agora retire o fio de cobre enrolado do objeto cilíndrico, 
tomando cuidado para não o desfazer. Agora com o auxílio do 
alicate solicitado, entorte o fio de cobre de uma das bases deste 
fio de cobre enrolado de modo a formar um círculo. Na outra 
ponta do fio de cobre enrolado com o alicate entorte a ponta 
deste fio de cobre formando um gancho. Agora pegue uma das 
pilhas e coloque-a dentro deste fio de cobre enrolado e logo em 
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seguida pegue o ímã de neodímio e coloque dentro do círculo 
formado em uma das bases do fio de cobre enrolado, de modo 
que o imã grude na pilha. Depois disso pegue a outra pilha e 
com um dos polos da outra mesma e grude-a no imã. Agora bas-
ta colocar o gancho formado pelo fio de cobre enrolado encos-
tado no polo que está abaixo dele, ou seja, o polo da pilha que 
não está com o ímã de modo que o gancho não pare de encostar 
neste polo. Agora basta colocar esse sistema em um objeto pla-
no para o mesmo não cair e ver o que acontece.

OBS-1: Tente usar um fio um pouco mais grosso do que o 
outro fio utilizado no outro experimento para que o mesmo se 
mantenha “em pé”.

OBS-2: Tente também utilizar pilhas alcalinas e com uma car-
ga razoavelmente grande.

Atividade de análise e elaboração de hipóteses:

Com base no que pode observar, tente tirar suas próprias 
conclusões sobre o por que isso acontece com o fio de cobre 
enrolado. (Sem pesquisar na internet ou em qualquer outra 
fonte, o objetivo é para que se desperte curiosidade e análise 
com base apenas nas observações e discussão com os colegas 
de modo que o aluno elabore as suas próprias conclusões para 
depois compará-las com a real explicação deste efeito). Lembre-
-se de anotar suas hipóteses sobre o motivo deste efeito estar 
ocorrendo e depois tirar uma foto e colocar a mesma abaixo 
desta descrição.

Questionário:
Agora, depois de ter realizado todos os experimentos pro-

postos até aqui, e ter anotado suas hipóteses, responda o ques-
tionário abaixo com atenção, sobre estes 2 experimentos:

Em relação a atividade 1:
A) Por que o prego depois que conectamos o fio de cobre que 
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está enrolado nele em uma fonte de energia como uma pilha 
vira um “imã”? Por que quando desconectados a ligação do fio 
de cobre com a pilha o prego deixa de ser um “imã”?

B) Por que foi solicitado que os materiais os quais iriam ser 
“pegos” pelo prego fossem de materiais específicos? Qual a re-
lação destes materiais com os ímãs e eletroímãs?

C) O que acontece quando colocamos um objeto metálico 
grudado nesse prego quando o mesmo está ligado em uma fon-
te de energia, perto de outro metal feito dos mesmos materiais 
solicitados no experimento?

D) Depois de pesquisar um pouco sobre o real motivo des-
ses fenômenos estarem ocorrendo neste experimento, compa-
re a suas conclusões tiradas apenas com a sua observação na 
atividade de observação e anotação com este o motivo Físicos 
e químicos estão ocorrendo. Depois disso escreva como você 
pensou para chegar a sua conclusão na atividade de observação 
e anotação.

E) Construa um algoritmo para fazer a construção deste ele-
troímã e depois poste-o abaixo desta descrição.

Em relação a atividade 2:
F) Por que o fio de cobre enrolado na pilha quando o gancho 

encosta na pilha começa a se movimentar? O que acontece se 
invertemos os polos da pilha e encostarmos novamente um dos 
polos da pilha no gancho?

G) Este efeito de movimento poderia ser alcançado com fios 
de cobre com outros formatos, mas que tivesse o mesmo papel 
do fio de cobre enrolado no sistema que foi criado? Por que?

H) Explique com as suas palavras que semelhança(s) pode-
mos encontrar em relação ao primeiro experimento e o segundo 
experimento e escreva-as abaixo.

I) Depois de pesquisar um pouco sobre o real motivo desses 
fenômenos estarem ocorrendo neste experimento, compare a 
suas conclusões tiradas apenas com a sua observação na ati-
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vidade de observação e anotação com este o motivo Físicos e 
químicos estarem ocorrendo. Depois disso escreva como você 
pensou para chegar a sua conclusão na atividade de observação 
e anotação.

J) Construa um algoritmo para fazer a construção deste ele-
troímã e depois poste-o abaixo desta descrição.

 
Pilares que aborda:

Decomposição: Para a realização deste experimento, a 
pessoa deve tentar dividir o que é pedido em etapas, de 
modo a tornar o seu trabalho mais fácil, ou seja, deve 
pegar o problema maior que foi pedido e “separá-lo” em 
problemas menores, utilizando-se assim do pilar da De-
composição.
Abstração: Neste experimento é importante que o es-
tudante tenha seu foco voltado para aquilo que é mais 
importante e essencial para a realização do experimento, 
de modo a não se atentar muito aos detalhes, para evitar 
dúvidas como: Será que a cor da pilha importa? A marca 
do fio de cobre deve ser de A ou B? A fonte de energia 
deve ser da marca A ou B ou C?, etc. Fazendo assim o uso 
do pilar da abstração.
Algoritmo: O modo com que a pessoa segue cada passo 
para a realização correta deste experimento pode ser fa-
cilmente convertida para um algoritmo bem trabalhado 
de modo que inclusive duas das questões do questioná-
rio solicitado pedem a construção de um algoritmo para 
chegar à construção destes 2 experimentos, e por tanto o 
jeito que é utilizado para se fazer este experimento é sim 
um algoritmo, e desta forma faz-se o uso de mais um pilar 
do pensamento computacional, o algoritmo. 
Reconhecimento de padrões: No decorrer do experimen-
to a pessoa que realiza o mesmo, deve buscar reconhecer 
jeitos mais eficazes de se conseguir um melhor efeito des-
te experimento e para isso a mesma deve procurar reco-
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nhecer padrões de comportamento dos objetos específi-
cos quando colocados um perto do outro estando ou não 
carregados eletricamente, fazendo-se assim o uso do pilar 
do Reconhecimento de Padrões.

 

Metodologias utilizadas:
Pensamento Computacional: Uso dos pilares e o jeito com 

que a atividade é construída.

Ensino por investigação: Pode ser percebido ao decorrer da 
atividade, em todos os passos onde é pedido a pessoa que reali-
za a atividade para buscar saber por conta própria o que aconte-
ce se fizer alguma coisa que o exercício proposto pede.

Gamificação: Fica visível o seu uso, no final do segundo ex-
perimento onde é proposto uma brincadeira com uma espécie 
de “barco”, onde a pessoa que realiza este experimento pode 
observar os efeitos de fenômenos físicos através de atividades 
lúdicas, ou seja, através de uma brincadeira.

 

Atividade 5:

Materiais experimento 3:
200 ml de azeite de cozinha comum;
200ml de água;
200ml de querosene
200ml de álcool etílico
100g de mel;
1 recipiente alto (como um copo) e não muito largo; Obs: 
Evite vasilhas ou potes largos.
Opcional: corantes variados.
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Como Fazer:

Utilizando como suporte o recipiente alto, coloque todo o 
mel na parte mais inferior do mesmo, tomando cuidado para 
não fazê-lo grudar-se nas bordas, em seguida adicione a água 
misturada com um corante colorido caso esteja usando, e pos-
teriormente o óleo, também já com o corante misturado caso 
esteja usando. Logo em seguida adicione o álcool e o querosene 
nesta ordem, sempre adicionando o corante aos materiais caso 
opte por usar; tomando o máximo de cuidado possível já que se 
trata de um material inflamável. Observe a estrutura formada e 
anote suas observações.

Materiais experimento 4:
3 ou mais Gelatinas em pó, ou água com corante;
4 colheres de chá de açúcar (medida para 3 gelatinas e/ou 
água com corante);
Uma vasilha pequena (ou um copo) para armazenar cada 
uma das gelatinas já dissolvidas ou a água com corante;
1 recipiente alto (copo);
1 conta gotas (opcional; mas facilita muito o processo)

Como Fazer:

Separe as gelatinas já dissolvidas em água nas vasilhas, em 
seguida não coloque açúcar na primeira gelatina, coloque 1 co-
lher de açúcar na segunda, e por fim 2 na terceira, (caso esteja 
usando mais de três gelatinas vá adicionando uma colher a mais 
a cada gelatina diferente: por exemplo 4° coloque 3 colheres, na 
5° coloque 4 colheres e assim por diante).Em seguida coloque a 
gelatina com mais açúcar no fundo do recipiente alto (faça isso 
devagar, de preferência usando as bordas do copo para desa-
celerar o líquido) e vá adicionando as outras da mesma forma, 
sempre indo da com mais açúcar na mistura para a com menos 
açúcar. Observe o efeito após terminar.
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Questionário:
1) Em nosso dia-a-dia, vemos, ou realizamos diversas mistu-

ras, dentre elas temos a mistura de água e óleo, que quando re-
alizada vemos um efeito interessante, no qual o óleo fica sobre 
a água, e quando adicionamos mel, percebemos que se forma 
uma torre de substâncias que não se misturam. Contudo, ao adi-
cionarmos álcool na água, vemos que ocorre uma mistura, e ao 
analisarmos as densidades vemos que a do álcool é bem menor 
que a da água, o que deveria teoricamente fazer com que não 
se misturassem assim como o que ocorre com o óleo. Por que 
isso ocorre?

2) Na segunda experiência vemos que uma forma diferente é 
formada. Baseando-se nos conceitos de densidade, tente expli-
car o porquê disto acontecer.

3) Ao adicionar álcool na água vemos a formação de uma 
mistura homogênea (onde não conseguimos distinguir seus 
componentes entre si), sabendo que ambas as substâncias pos-
suem densidades diferentes, mas polaridades iguais, com quais 
outras substâncias este fenômeno pode vir a ocorrer?

4) Agora que você sabe o que ocorre com as substâncias po-
lares e apolares, bem como o que é a densidade, elabore uma 
estrutura na qual 3 líquidos (ou mais) diferentes e imiscíveis 
(que não se misturam) devem ser representados e empilhados, 
bem como uma identificação dos líquidos, densidades e polari-
dades, buscando informar ao leitor o que, e como o efeito ocor-
re, se caso convir a testagem pode ser realizada na forma física.

Pilares que são abordados na Atividade:

Abstração: Ao longo da atividade o estudante pode notar que 
as variações de combinações entre líquidos diferentes, tanto 
miscíveis quanto imiscíveis, podem ser muitas, e por vezes 
difíceis de saber com exatidão se podem ou não se misturar, 
cabendo ao mesmo abstrair o máximo possível para mate-
riais que estejam presentes no seu cotidiano e experimentar 
combinações diferentes para concluir o questionário.
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Decomposição: No que tange à execução do experimen-
to, é necessário que o aluno consiga separar e distinguir 
as etapas de realização para executar o experimento com 
êxito, de forma semelhante, também é necessário que ele 
anote suas observações para utilizá-las ao decorrer da ati-
vidade ao passo que realiza as alterações necessárias para 
se adequar ao seu cenário, e a sua realidade.
Reconhecimento de Padrões: Por se tratar de um experi-
mento, esta atividade contém passos ou instruções bem 
definidas para que sea executada com um resultado x já 
imaginado, em função disso o aluno deve reconhecer es-
tes passos e adaptá-los para executar um experimento se-
melhante ou parecido em qualquer outro momento.
Algoritmo: Atividades experimentais possuem passos e 
uma execução bem definida, caracterizando-se por apre-
sentarem uma sequência de instruções que devem ser 
executadas em uma ordem específica para se atingir re-
sultado x ou y. Desta forma cabe ao estudante executar 
estes passos e aprender com os resultados, tornando-se 
apto a recriar o experimento adaptado para qualquer si-
tuação que venha a ser conveniente.

Álcool: Polar
Densidade: 0,789

Óleo: Apolar
Densidade: 0,99

Água: Polar
Densidade: - 1,00

Querosene: Apolar
Densidade: 0,750
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Jogo

Embasamento

Como já mencionado, atividades gamificadas têm o poten-
cial necessário para transmitir ao aluno conceitos relacionados 
às mais diversas áreas do conhecimento de forma interativa e 
simples. Segundo as teorias apresentadas no livro “Gamificação 
na Educação (2014)”, atividades gamificadas são capazes de cap-
turar a essência dos jogos, ou seja, suas mecânicas e caracterís-
ticas, que proporcionam maior engajamento e motivação para 
os alunos. Obtendo desta forma; resultados mais satisfatórios.

Procurando seguir esta lógica os autores concentraram seus 
esforços para desenvolver uma atividade gamificada que aten-
desse esses objetivos, ao passo que propiciava uma experiência 
inovadora e eficiente para os alunos, sem que esta exigisse re-
cursos ou pré-requisitos complexos para que as instituições de 
ensino ou estudantes com dificuldades de acesso estariam com 
a obrigação de atender. 

Em um primeiro momento, os desenvolvedores optaram 
por construir esta atividade gamificada a partir das inspirações 
proporcionadas pelo jogo “Potato Pirates”, que possuía uma 
estrutura que agradava ao público pela sua simplicidade, tanto 
mecânica quanto em design, que já havia sido aplicado em es-
colas; cujas quais relataram um aumento expressivo na compre-
ensão dos alunos quanto aos conceitos de programação e lógica 
básica. Desta forma, os autores traçaram paralelos de conexão 
com os principais pilares do pensamento computacional em sua 
criação, subliminarmente inseridos nas cartas, peças, tabuleiro 
e mecânicas do seu jogo.

Com os primeiros passos dados a ideia de desenvolver uma 
atividade gamificada tomou forma e se transformou em uma 
jogo real, abordando de maneira clara cada uma dos pilares do 
pensamento computacional. Entretanto, buscando engajar de 
forma mais efetiva os estudantes, ao passo em que facilitava o 
processo avaliativo dos professores, foi inserido o conceito do 
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ensino por investigação. Esta metodologia visava instigar o es-
tudante a jogar e conhecer o jogo, ao passo que com sua busca 
individual ou coletiva, e o devido direcionamento do professor, 
este conseguiria compreender claramente os conceitos aborda-
dos ao longo de sua jogatina.                                                                                                                          

Inspirações

As inspirações para a criação deste jogo vieram sobretudo 
de outro jogo de tabuleiro nomeado “Potato Pirates”, que foi 
apresentado aos criadores através do professor Augusto Weiand 
em uma de suas reuniões. Tal jogo consiste em batatas piratas 
que tem por missão resgatar o seu rei batata, e para ganhar o 
jogador precisa coletar todas as cartas do rei batata ou afundar 
todos os navios adversários.

 Entretanto para executar esta mecânica são adicionadas car-
tas que repetem ações, executam condições ou mesmo apre-
sentam casos para resolução de um efeito, por exemplo; o que 
estabelece um paralelo direto com conceitos de lógica de pro-
gramação. Esta jogabilidade chamou a atenção dos criadores 
que optaram por seguir uma linha semelhante ao jogo Potato 
Pirates, entretanto, visando sempre gerar um produto final que 
possuísse personalidade própria.

Mecânica e Funcionamento do Jogo

Cada jogador inicia o jogo com 7 cargas correspondentes ao 
seu lado do campo: sendo as cargas negativas representadas 
pela cor vermelha, e as positivas representadas pela cor azul. 
Cada carga move-se por padrão 1 casa por vez, podendo cada 
jogador mover 3 de suas cargas por rodada. Semelhantemente, 
cada jogador inicia o jogo com 5 cartas obtidas após o emba-
ralhamento, podendo comprar duas novas da pilha do deck a 
cada novo turno. Podem haver no máximo 3 cartas ativas por 
cada jogador (desconsidera-se a carta de campo) no seu turno, 
e quando todos os efeitos forem ativos e as peças do jogador 
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forem movidas, estas cartas devem ser colocadas na pilha de 
descarte, não podendo ser mais utilizadas. 

O objetivo principal consiste em chegar com uma de suas 
cargas até a carga fonte do campo elétrico adversário, para isso 
utiliza-se as cartas para melhorar a movimentação das cargas 
pelo tabuleiro e cada jogador pode ter no máximo 3 cartas ati-
vas simultaneamente (desconsiderando a carta campo ativa no 
momento). 

Para vencer o jogo, o jogador 
precisa colocar uma de 
suas cargas nesta região 
(correspondente à carga 
fonte)
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O tabuleiro impacta de maneira diferente dependendo da 
posição de uma peça no tabuleiro. Sendo que na região cinza 
(que compreende uma zona em que as duas cargas fontes exer-
cem influência) qualquer carga pode se movimentar 2 casas. 

Conceitos Básicos:
 
Cargas Polares: São as cargas controladas pelos jogadores 

(divididas em positivas e negativas), por padrão se movem uma 
casa por vez em qualquer direção (exceto para trás), e um joga-
dor pode mover 3 durante seu turno. 

Cargas nulas: Cargas em equilíbrio elétrico, surgem no cam-
po somente por efeitos de cartas de ação. Estas cargas são 
controladas pelo jogador que ativou a carta e não possuem li-
mitação de movimento (se movem quantas casas quiser para 
apenas uma direção por turno), a não ser que vá ocorrer colisão 
com uma carga polar adversária ou de sua posse. Vale ressaltar 
que estas cargas não conseguem adentrar a carga fonte, e que 
portanto não podem ser usadas para vencer o jogo. De forma 
semelhante, estas cargas possuem uma propriedade única de-
nominada Polarização (página 28).

Super Cargas: São cargas com potencial elétrico maior do 
que as cargas polares normais, e só se formam a partir de efei-
tos gerados por cartas de ação, porém tem a capacidade de se 
mover 2 vezes por turno.

Cartas de Ação: São as cartas que geram efeitos no campo e 
ditam o ritmo e as estratégias do jogo, por turno cada jogador 
pode ter 3 cartas ativas no máximo, distribuídas entre cartas de 
ação e repetição. 

Cartas de Repetição: São cartas que repetem os efeitos das 
cartas de ação um número x de vezes, até que sua condição 
estabelecida seja resolvida, ou os requisitos para a ativação de 
uma carta de ação não possam mais ser cumpridos, quebrando 
o laço de repetição.

Cartas de Campo: só pode haver uma carta de campo ativa 
por vez no tabuleiro, quando uma nova carta de campo for re-
quisitada por um jogador, a antiga será deposta. 
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Descarte: após os efeitos de uma carta de ação serem resol-
vidos (esteja ela anexada a uma carta de repetição ou não), uma 
carta de campo ser substituída, ou uma carta de apoio ser joga-
da e resolvida; estas cartas irão para a pilha de descarte.

  
Efeitos de campo: 

Polarização:
Representa uma propriedade exclusiva das cargas nulas, não 

podendo ocorrer com nenhuma outra carga. Se consiste na capa-
cidade das cargas polares influenciarem o alinhamento elétrico 
de uma carga nula ao se aproximarem. Na prática, se uma carga 
nula tiver seu movimento encerrado imediatamente à frente de 
uma carga polar; no início do turno do seu oponente, (ou do seu 
turno caso a mesma fique a frente de uma de suas cargas) ela se 
tornará uma carga polar correspondente à carga polar ao qual 
se aproximou. Quando isso ocorrer as cargas precisam imediata-
mente se repelir devido à semelhança de polaridade:
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Zona Especial:
Fica compreendida na parte central do tabuleiro, caracteri-

zada pelo seu tom cinza. Nesta zona temos uma influência de 
ambas as cargas fontes ao mesmo tempo, gerando uma zona de 
atração mais poderosa  que permite as cargas polares se move-
rem 2 casas em seu interior. Entretanto, após deixarem a zona 
este benefício será perdido e as cargas passaram novamente a 
só se movimentarem uma casa por vez.
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Atração: 
Quando duas cargas opostas se encontram com menos de 

uma casa de distância como no exemplo abaixo; elas não po-
derão ser movidas até que alguma carta que altere este efeito, 
como “Absorção de cargas” e “Desanexação Forçada” sejam ati-
vadas. Cargas atraídas não atraem outras cartas para perto de si, 
portanto pode-se transitar entre cargas sob o efeito de atração 
sem restrições. 

As cargas serão 
consideradas como 
“atraídas” até que 
algum jogador ative 
uma carta que afeta 
peças com este efeito.

Cargas positivas 
transitando livremente 
pelos lados de duas 
cargas sob o efeito de 
atração.
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Repulsão: 
Quando duas cargas de mesmo sinal se encontram com me-

nos de uma casa de distância como no exemplo abaixo; elas não 
poderão se aproximar mais, e qualquer tentativa de aproxima-
ção será considerada inválida, e portanto, não poderá aconte-
cer: 

Cargas de mesmo sinal Cargas de mesmo sinal 
são constantemente são constantemente 
afetadas pela repulsão, afetadas pela repulsão, 
que não permite que que não permite que 
haja menos de uma casa haja menos de uma casa 
de diferença entre cada de diferença entre cada 
carga, isso para todos os carga, isso para todos os 
lados.lados.

A repulsão só não é 
ativada nas diagonais.
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Progressão e Funções das Cartas: 
Conforme o passar dos turnos, os jogadores compram cartas 

que lhes permitem realizar jogadas de grande valor para o des-
fecho e decisão de um vencedor. Todas as cartas e suas funções 
seguem abaixo: 

 
Cartas de ação: 
São as cartas que geram efeitos no campo. Só podem haver 

no máximo 3 cartas de ação e de repetição ativas por turno, e 
após o mesmo se encerrar irão ser direcionadas à pilha de des-
carte:

 
Absorção de cargas: permite ao usuário eliminar as cargas 

adversárias que estão sobre o efeito de atração. 



46

1°: Podemos observar que existe 1 par de cargas que estão 
sobre o efeito de atração, e por isso sua carga está impossibili-
tada de se mover.

2°: A carta de ação “Absorção de Cargas”  é jogada e seu efei-
to é ativo.

3°: Após a resolução da carta ativada pelo jogador com as 
cargas positivas, as cargas negativas que se encontravam atra-
ídas foram removidas do jogo e a carga positiva que anterior-
mente estava atraída ocupou o lugar da mesma.

Absorção
de Cargas
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Desanexação forçada: desfaz as atrações entre todas as car-
tas do campo, colocando as cargas separadas a uma distância 
para a direção que for conveniente, porém sem gerar conflito 
com outras cargas.

1°: Na primeira imagem temos um conjunto de cargas posi-
tivas e negativas, sendo que algumas estão sendo afetadas pelo 
efeito de atração.

2°: Na segunda imagem vemos a carta da Desanexação for-
çada sendo ativada 

3°: Na terceiro imagem temos a resolução do efeito causa-
da pela carta Desanexação forçada, na qual todas as atrações 
em campo são desfeitas e as cargas são afastadas; colocando-as 
a pelo menos uma casa de distancia de suas posições iniciais, 
porém esta distância deve ser mantida sem provocar repulsão 
entre cargas iguais como representado na imagem.

Desanexação

Forçada
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Equilíbrio Elétrico: torna um par de cargas que estão sobre 
o efeito de atração, à sua escolha, em cargas nulas controladas 
por você.
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1°: Como pode ser visto na primeira imagem acima, temos 
2 pares de cargas afetadas por atração, impedindo assim o seu 
movimento. 

2°: Na segunda imagem, vemos a carta de Equilíbrio Elétrico,  
anexada à uma carta de repetição FOR  ativando seu efeito.

3°: Na terceira imagem, vemos o resultado da ativação da 
carta do Equilíbrio Elétrico, a qual foi usada para transformar 
todos os pares de cargas atraídas em cargas nulas, controlados 
pelo jogador que jogou a carta de Equilíbrio Elétrico.

Equilíbrio
Elétrico

FOR
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Força favorável ao movimento: Permite ao jogador mover 
uma de suas cargas 1 casa a mais durante um turno.
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1°: Na primeira imagem, as cargas de sinal negativo estão se 
movendo normalmente, sendo que uma está em uma região 
normal, já que se move somente uma casa por vez, e a outra 
está na zona especial do tabuleiro. 

2°: Na segunda imagem, vemos que o jogador das cargas 
negativas ativou a carta de Força Favorável ao Movimento, que 
possui a descrição de seus efeitos abaixo de seu nome. 

3°: Na terceira imagem, é visível o resultado do feito causa 
pela ativação da carta, pois, agora a carga que andaria 1 casa 
apenas vai andar 2 e a que andaria 2 agora vai poder andar 3, 
até sair da zona de aumento de movimento, depois de sua saída 
desta zona andará também 2 casa por vez assim como a outra 
carga.

Força
Favorável

ao
Movimento
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Força contrária ao movimento: impede que seu oponente 
mova 1 de suas cargas durante um turno; 
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1°: Na primeira imagem vemos que o jogador com as cargas 
positivas está se preparando para realizar os seus movimentos e 
avançar para o território de seu oponente.

2°: Na segunda imagem podemos ver a carta de Força con-
trária ao movimento tendo seu efeito resolvido pelo jogador das 
cargas negativas, com sua descrição abaixo de seu nome.

3°: Na terceira imagem vemos o efeito causado pela carta 
Força contrária ao movimento, na qual faz com que uma das 
cargas do oponente do jogador que jogou esta carta, fique um 
turno sem poder se mexer.

Força
Contrária

ao
Movimento
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Estática: esta carta acumula energia e portanto não pode ser 
descartada enquanto seu efeito não se resolver: após 3 turnos 
(como esta não pode ser descartada, enquanto o efeito se resol-
ve o jogador só poderá ativar 2 cartas nos turnos subsequentes), 
as cargas do jogador que forem realizar seus movimentos  irão 
mover-se 3 vezes em um turno.
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1°: Na primeira imagem vemos os movimentos normais de 
cargas positivas de um dos jogadores.

2°: Na segunda imagem vemos a carta de Estática sendo re-
solvida com a sua descrição abaixo de seu nome.

3°: Na terceira imagem vemos o efeito causado nas cargas 
positivas pela estática, onde depois de 3 turnos de espera, po-
dem se mover 3 vezes neste turno, lembrando que a movimen-
tação também é afetada pela zona especial no tabuleiro.

 
Estática
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Ionização: Permite com que uma carga ionize a energia de 
outra carga de mesmo sinal que esteja sob sua posse, de modo 
a tornar a carga afetada nula e a carga ionizada em uma super 
carga com capacidade para andar 2 casas por rodada durante 3 
turnos. Para que seja possível resolver este efeito; as cargas que 
irão ser ionizadas precisam estar a uma casa de distância para 
qualquer direção (exceto nas diagonais). Após o período de 3 
turnos; a carga ionizada voltará a ser uma carga normal e a carga 
nula continuará sendo uma carga nula.
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OBS: Isso só se aplica para as suas cargas e não aplica qual-
quer efeito em seu oponente. Semelhantemente, não é possível 
resolver  esta carta e criar a carga modificada com cargas que 
estejam sob o efeito de atração.

1°: Na primeira imagem, encontra-se cargas em algumas po-
sições do tabuleiro, sendo que 2 pares de cargas com o sinal po-
sitivo se encontram bem próximas umas das outras, entretanto 
um par está livre e o outro tem um dos seus componentes sob 
o efeito de atração..

2°: Na segunda imagem, vemos que o jogador das cargas po-
sitivas utilizou a Carta de Ionização, que possui a devida descri-
ção de seus efeitos logo abaixo de seu nome.

3°: Na terceira imagem, pode ser visto o resultado da ativa-
ção da carta Ionização, onde agora as cargas positivas que se en-
contram próximas umas das outras sofreram uma alteração, no 
qual uma das cargas positivas do par que estava livre se tornou 
uma super carga e seu outro componente se tornou uma carga 
nula. Já o par que tinha um dos seus componentes sobre o efeito 
de  atração não pode ser utilizado para resolver a carta.

 
Ionização
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Combustão: Permite que você coloque um marcador de 
combustão em qualquer casa no seu lado do tabuleiro, exceto 
na frente da carga fonte do tabuleiro. Cargas adversárias que 
passarem por cima da casa marcada serão removidas do jogo.
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OBS: Nenhuma ficha de combustão pode ser colocada no 
lado adversário ou na zona especial, caso isto ocorra ela deverá 
ser removida, tendo seus efeitos negados. 

 
1°: Na primeira imagem vemos a carta da Combustão com 

toda a descrição de seus efeitos logo abaixo de seu nome.
2°: Na segunda imagem vemos uma situação hipotética onde 

 
Combustão
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temos várias fichas da carta combustão em locais diferentes jo-
gadas pelo jogador das cargas positivas.

3°: Na terceira imagem temos a visão do jogador das cargas 
negativas, que pretende mover uma de suas cargas para uma 
casa marcada pela carta de combustão. E também vemos que 
várias fichas de combustão colocadas em posições hipotéticas 
foram removidas, por justamente terem sido colocadas em lo-
cais inválidos.

4°: Na quarta imagem vemos os efeitos causados pela carta 
de combustão, a qual quando uma das cargas negativas moveu-
-se para um casa marcada pela carta de combustão, foi automa-
ticamente removida do jogo junto com a marca da combustão 
daquela casa em específico.
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Ligação Covalente: permite que 3 cargas próximas se juntem 
em uma super carga, que se move em qualquer direção, 2 vezes 
por turno.
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OBS: Para o efeito se resolver é necessário que as cargas que 
irão fazer a ligação estejam a exatamente 1 casa de distância, 
alinhadas tanto horizontalmente quanto verticalmente. Esta su-
per carga só pode ser atraída por outra super carga ou 3 cargas 
opostas.

1°: Na primeira imagem vemos que estão em campo 3 cargas 
positivas uma ao lado da outra separadas por uma casa.

2°: Na segunda imagem vemos que o jogador das cartas posi-
tivas ativou a carta de Ligação Covalente. Também podemos ver 
que esta carta possui sua descrição logo abaixo do seu nome.

3°: Na terceira imagem vemos os efeitos causados pela ativa-
ção da carta de Ligação Covalente, pois agora as 3 cargas posi-
tivas que estão em campo se transformara em uma super carga 
que agora pode andar 1 casa por turno, porém pode ser movida 
2 vezes por turno, ou seja, em uma zona normal ela se move 
1 casa por vez, podendo ser movimentada 2 vezes por turno, 
quando a super carga entra em uma zona de aumento de movi-
mento pode andar 2 casa por vez 2 vezes por turno. (o segundo 
movimento foi representado pela flecha verde)

 
Ligação

Covalente
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Ligação Iônica: Possibilita 3 cargas próximas trocarem ener-
gia, tornando 2 cargas nulas e uma em super carga que se move 
2 vezes por turno, contudo a super carga voltará a ser uma carga 
normal em 3 turnos. 
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1°: Na primeira imagem, existem 3 cargas negativas posicio-
nadas em campo, uma ao lado da outra tendo uma distância de 
1 casa entre elas.

2°: Na segunda imagem vemos que o jogador das cargas ne-
gativas ativou a carta Ligação Iônica, que está com a descrição 
de seus efeitos logo abaixo de seu nome.

3°: Na terceira imagem, nota-se os efeitos causados pela ati-
vação da carta de Ligação Iônica, pois, agora 2 das 3 cargas ne-
gativas que estavam em campo foram transformadas em cargas 
nulas e a carga que sobrou recebeu a energia das outras cargas, 
se transformando assim em uma super carga que se move 2 ca-
sas por turno, mas voltará a ser uma carga normal após 3 turnos.

 
Ligação
Iônica
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Ligação Metálica: Precisa de 3 cargas de mesmo sinal para 
ser ativada, as 3 cargas serão unidas e não podem se separar, 
contudo 1 carga se tornará uma supercarga e as outras duas se 
tornaram nulas.
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1°: Na primeira imagem podemos ver a carta de Ligação Me-
tálica, com a sua devida descrição logo abaixo do seu nome.

2°: Na segunda imagem vemos 3 cargas positivas, uma ao 
lado da outra tendo uma distância de 1 casa e também vemos 3 
cargas negativas na zona de aumento de movimento.

3°: Na terceira imagem vemos os efeitos causados pela ati-
vação da carta de Ligação Metálica, pois, agora as 3 cargas posi-
tivas que antes estavam separadas por 1 casa, agora estão uma 

 
Ligação

Metálica
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ao lado da outra, sendo que 2 delas se tornaram cargas nulas e 
a outra se tornou uma super carga, podendo andar 2 casas por 
turno. É importante ser dito que essas 3 cargas não podem se 
separar, ou seja, esse conjunto de 3 cargas pode andar 2 casas 
por turno durante 2 turnos até que a ligação metálica se desfaça.

4°: Na quarta imagem vemos outro efeito da carta de Ligação 
Metálica, pois, como pode ser visto para atrair esse conjunto de 
3 cargas são necessárias 3 cargas de sinais opostos posicionadas 
uma ao lado da outra sem espaços entre elas. Caso haja menos 
do que 3 cargas de sinais opostos na frente desse conjunto de 3 
cargas não haverá efeito de atração e as cargas de sinais opostos 
que tentariam atrair esse conjunto de 3 cargas serão empurra-
das para trás, ou seja, recuarão 1 casa a cada vez que a super 
carga se mover.
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Adição de carga: adiciona mais uma carga ao seu lado do 
campo (respectivamente do seu sinal correspondente); só pode 
ocorrer 3 vezes em um turno.
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1°: Na primeira imagem vemos a carta de Adição de carga 
sendo jogada anexada a uma carta de repetição FOR para fins 
demonstrativos;

2°: Na segunda imagem está representado o funcionamento 
da carta, que logo após a ativação (e por estar anexada a uma 
carta FOR) colocou 3 cargas (quantidade máxima) negativas no 
campo. Vale ressaltar que as cargas ativadas só podem ser co-
locadas na linha imediatamente acima da carga fonte, qualquer 
outra posição é considerada inválida para a ativação da carta.

FOR

 

Adição
de Carga
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Material Isolante: Coloca uma barreira no tabuleiro que im-

pede que as cargas avancem por um local determinado pelo jo-
gador, entretanto a barreira só pode ser posicionada em casas 
livres e no lado do campo correspondente ao jogador que a ati-
vou e nunca na frente da carga fonte. A barreira permanece em 
campo por 3 turnos.
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OBS: caso a barreira seja posicionada na zona especial ou no 
lado do adversário de quem ativou a carta ela deverá ser retira-
da de jogo e ter seus efeitos negados. 

  
1°: Na primeira imagem vemos as cargas positivas de um jo-

gador avançando pelo tabuleiro que possui algumas barreiras 
isolantes.

2°: Na segunda imagem vemos que o jogador das cartas ne-
gativas estava com uma carta de material isolante ativa, que 
está mostrada nesta imagem com a sua descrição abaixo de seu 
nome.

3°: Na terceira imagem vemos os efeitos causados pela ati-
vação da carta de material isolante, no qual cada barreira ocupa 
duas casas de comprimento, impedindo que qualquer carga pas-
se por elas e ainda ficando em campo por um total de 3 turnos. 

 
Material
Isolante
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Cartas de campo: compreendem um tipo especial de carta, 
devido ao fato de gerarem um efeito permanente no campo que 
afeta ambos os jogadores enquanto estiverem ativas. Entretan-
to só pode haver uma carta de campo ativa por vez, que deve ser 
posicionada no lado esquerdo do tabuleiro, e para ser removida 
basta qualquer um dos jogadores ativar outra, neste momento a 
antiga será direcionada à pilha de descarte e seus efeitos serão 
substituídos pelos da carta que assumiu seu posto.

 
Velocidade: enquanto está cartas estiver ativa, ambos os jo-

gadores podem mover suas cargas uma casa a mais durante um 
turno independente da zona do tabuleiro em que estejam.

 
OBS: Ao invés de mover somente uma casa move-se duas, 

este efeito não se aplica a cartas de ação.
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1°: Na primeira imagem vemos que ambos os jogadores só 
podem mover cada uma de suas cargas uma casa por turno, com 
exceção de quando entram na zona de aumento de movimento, 
pois neste caso poderão mover 2 casas por turno enquanto per-
manecerem dentro desta zona.

2°: Na segunda imagem vemos que a carta de velocidade foi 
ativada e se olharmos um pouco para a direita da imagem, po-
demos ver que agora ambos os jogadores podem mover suas 
cargas 1 casa a mais por turno (tendo sua posição final represen-
tada pelo “x” no tabuleiro). Já para as cargas que estão dentro 
da zona de aumento de movimento está sendo adicionado uma 
casa a mais no seu movimento enquanto permanecerem dentro 
desta zona, ou seja, podem andar 3 casas por turno. 

 

Velocidade
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Atrito: Esta carta restringe o movimento de cargas em uma 
casa, porém só é aplicada a movimentos sobressalentes gerados 
por cartas de ação para os movimentos de super cargas, não res-
tringindo os movimentos normais do turno e das cargas nulas.
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 1°: Na primeira imagem vemos que o jogador das cargas po-
sitivas possui algumas de suas cargas em campo e ainda está 
com a carta de ação estática ativa, permitindo assim que suas 
cargas se movam 3 cargas a mais por turno.

2°: Na segunda imagem vemos que o jogador das cargas ne-
gativas ativou a carta de Atrito e um pouco mais para a direita 
da imagem vemos os efeitos da ativação desta carta, pois, ago-
ra todo o movimento das cargas positivas foi reduzido em uma 
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casa. É importante lembrar que o atrito só afeta os movimen-
tos sobresalentes das cargas, ou seja, somente os movimentos 
a mais permitidos por outras cartas, não afeta os movimentos 
normais(1 casa por turno) e da zona de aumento de movimen-
to(2 casas por turno), como pode ser notado pelos movimentos 
das cargas negativas que não foram restritos.
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Campo seco: Enquanto esta carta estiver ativa, ambos os jo-
gadores moverão uma carga a mais por turno. 
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1°: Na primeira imagem vemos que ambos os jogadores iriam 
mover 3 cargas, das quais controlam durante o jogo como é de 
se esperar.

2°: Na segunda imagem vemos que a carta de campo Campo 
Seco foi ativa, e por isso cada jogador pode mover agora uma 
carga a mais por turno enquanto esta carta de campo estiver 
ativa, ou seja, cada jogador pode mover um total de 4 cargas de 
uma só vez!
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Fios de cobre: Tendo esta carta ativa, as cargas controladas 
por ambos os jogadores serão capazes de saltar sobre as cargas 
que estão sobre o efeito de atração uma vez por turno.



80

1°: Na primeira imagem vemos que existem 3 pares de cargas 
sob o efeito de atração no tabuleiro, e algumas cargas negativas 
uma casa atrás de cada par de cargas afetadas pelo efeito de 
atração.

2°: Na segunda imagem vemos que o jogador das cargas ne-
gativas ativou a carta Fios de cobre, pois, se olharmos um pouco 
para a direita da imagem veremos que agora as cargas negati-
vas que antes estavam uma casa atrás de cada um dos pares de 
cargas afetadas pelo efeito de atração, saltaram pelos pares de 
cargas sob o efeito de atração.
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Cartas de Repetição: 
São cartas criadas para serem utilizadas em conjunto com 

as cartas de ação, buscando aumentar a eficácia e valor das 
jogadas e estratégias empregadas pelo jogador. Elas possuem 
a condição de que só podem ter seus efeitos ativos ao serem 
anexadas a uma carta de ação, caso contrário não podem ser 
ativadas. Seu funcionamento se consiste no estabelecimento de 
uma condição que deve ser cumprida para que uma repetição se 
inicie, e enquanto esta condição for cumprida o laço se manterá, 
só podendo ser quebrado quando a carta de ação ao qual a carta 
foi anexada não puder mais ativar seus efeitos. 

For: as cartas for repetem os efeitos de uma carta de ação 
quantas vezes for indicado na carta (no máximo 3), ou até que a 
ativação da carta de ação não seja mais viável, que nestes casos 
o loop será quebrado:
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1°: Como pode ser visto na imagem acima, o jogador iria uti-
lizar a carta de Material isolante”, contudo antes de jogar  essa 
carta sozinha ele a anexou a uma carta de repetição “FOR”. Após 
a resolução do efeito e do laço de repetição, o jogador pode co-
locar um total de 3 barreiras em campo.

 

Material
Isolante

 

FOR
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While: Se a condição da carta for verdadeira, repetirá o efeito 
da carta de ação combinada a ela até que não seja mais possível 
ativar a carta de ação.
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Absorção
de Cargas

 

Ligação
Iônica

 
Absorção
de Cargas
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1°: Na primeira imagem vemos que o jogador das cargas po-
sitivas possui muitas de suas cargas sobre o efeito de atração, 
impedindo assim os seus movimentos. Provavelmente por esse 
motivo o mesmo combinou a carta while com uma carta FOR 
e depois com uma carta Absorção de cargas. Um pouco mais 
abaixo da primeira imagem, vemos os efeitos causados por essa 
combinação de cartas, pois, todas as cargas do jogador que ati-
vou essa combinação de cargas que estavam sobre o efeito de 
atração de cargas foram “libertadas”, já que todas as cargas do 
adversário foram eliminadas, em função da combinação destru-
tiva de 2 cartas de repetição e a carta absorção de cargas no 
cenário correto, que só cessou sua execução após não ser mais 
possível ativar os efeitos da carta absorção de cargas. 

2°: Na segunda imagem vemos que o jogador das cargas ne-
gativas está com 3 de suas cargas sendo afetadas pelo efeito 
de atração, o que impede o movimento das mesmas. Então ele 
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combinou uma carta de while do tipo Cargas livres > 3 com uma 
carta de ligação metálica e ainda com uma carta de absorção de 
cargas, e por isso se olhar um pouco mais para baixo da imagem 
6 cargas negativas do jogador se tornaram 2 conjuntos de cargas 
afetadas pela carta da Ligação Metálica e as cargas positivas de 
afetavam as 3 cargas negativas do jogador foram eliminadas.
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If/else: estabelece uma condição, se esta corresponder à um 
fato verdadeiro realizará a ação abaixo, caso contrário realizará 
a ação abaixo do “else”.
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1°: Na primeira imagem vemos um jogador utilizando a car-
ta de condição “IF ELSE”. Se observarmos bem veremos que na 
imagem ele cumpre a condição estabelecida na zona do IF, po-
dendo assim repetir os efeitos da carta equilíbrio elétrico. Logo 
em seguida vemos o resultado da resolução do loop, com a carta 
equilíbrio elétrico afetando todas as cargas que estavam sob o 
efeito de atração.

2°:Na segunda imagem temos o jogador das cargas positivas 
com uma combinação de uma carta “IF/ELSE” um “FOR” e a car-
ta de ação “Equilíbrio elétrico”. A carta “IF/ELSE” estabelece a 
condição de que são necessárias no mínimo 2 super cargas sob 
sua posse para tornar este loop verdadeiro, que foi cumprida, e 
portanto o jogador das cargas positivas ativa o efeito da carga 
Equilíbrio elétrico até que não fosse mais possível cumprir os 
requisitos da carta, causando um belo atraso ao seu oponente.



 
Absorção
de Cargas
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Absorção
de Cargas



Cartas Especiais:

Possuem efeitos únicos  e que causam um grande impacto 
no jogo, podendo ser ativadas a qualquer momento no turno 
de qualquer um dos dois jogadores quando melhor lhes convir. 
Contudo existem poucas cópias presentes no deck principal, ca-
bendo ao jogador que possuir uma destas ser metódico sobre 
quando será o melhor momento para ativá-las.



H2O: Pode ser ativada a qualquer momento do jogo, e quan-
do isto ocorre todos os efeitos vigentes no campo são descarta-
dos, inclusive os seus.

 



1°: Na primeira imagem vemos que o jogador das cargas po-
sitivas estava executando uma combinação poderosa de cartas 
que com certeza lhe permitiria avançar muito pelo campo.

2°: Na segunda imagem, vemos que todos os efeitos causa-
dos pelas cartas do jogador das cargas azuis  foram anulados, 
bem como a carta de campo vigente, isso tudo em função da 
ativação da carta H2O pelo jogador das cargas negativas. 

OBS: As cartas que foram anuladas devem ser conduzidas à 
pilha de descarte. Se liga na carta que eu criei abaixo da h2o. A 
imagem no caso.

 
Iônização
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Movimento
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Jogando o 1° Turno: 
 
Cada jogador começará com posse de 7 cargas de mesmo 

sinal (ou positivas ou negativas) e as posicionará no tabuleiro de 
forma que fique com pelo menos uma casa de distância entre as 
peças e com a borda do tabuleiro: 

OBS: durante o jogo não podem ser colocadas cargas de mes-
mo sinal que a carga fonte imediatamente a sua frente, em fun-
ção do efeito de repulsão



Em seguida cada jogador compra 6 cartas do baralho, e o 
jogo começa pelo jogador que detém as cargas negativas. 

Com as cartas compradas e o jogador que iniciará o turno 
definidos, o mesmo pode ativar no máximo 3 cartas que gerem 
efeitos, como as de ação e repetição, ou mesmo ativar uma car-
ta de campo se assim desejar (estas não valem para a limita-
ção de 3 cartas) e logo em seguida pode mover por padrão 3 
de suas cargas em direção ao lado do adversário (vale ressaltar 
que uma vez movidas as cargas estão impossibilitadas de retor-
nar, podendo andar nas diagonais para frente, diretamente para 
frente e para as laterais, mas nunca para trás). Logo em seguida 
o segundo jogador irá comprar 2 cartas do baralho e fará as suas 
combinações de cartas para logo em seguida movimentar suas 
peças, seguindo a mesma lógica do jogador que começou. 

Jogando o 2° Turno: 
 
Após os jogadores finalizarem o primeiro turno, em todos os 

turnos subsequentes ambos comprarão no início de seus res-
pectivos turnos duas cartas do baralho e farão seus movimentos 
e combinações de cartas de ação e repetição, bem como retirar 
e ativar cartas de campo de acordo com suas estratégias; tendo 
o jogo finalizado quando um deles adentrar a carga fonte do ad-
versário.

Pontuações para a Aplicação
Tendo como objetivo explícito o desenvolvimento do Pensa-

mento Computacional em estudantes do Ensino Básico, espera-
-se que o aluno ao interagir com o jogo didático consiga executar 
os pilares da seguinte forma:

Abstração: Percebe-se que o jogo aborda conceitos de di-
versas áreas do conhecimento, e que por vezes não possuem 
relação direta uns com os outros, contudo são organizados de 
forma  que se torne possível compreender e executar mecânicas 
próprias do jogo. Em função disso, é válido que o aluno consiga 
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abstrair os conceitos mais complexos ou desnecessários no mo-
mento visando desenvolver suas estratégias ou jogadas vantajo-
sas e superar seu adversário no processo.

Decomposição: Neste âmbito engloba a capacidade que o 
aluno apresenta de conseguir separar, ordenar e executar suas 
jogadas em diferentes partes, visando conquistar seus objetivos 
metodicamente sem realizar movimentos complexos ou inviá-
veis muito cedo no jogo, o que pode custar sua vitória. de forma 
resumida, equivale a colocar em prática o ditado que diz; “divi-
dir para conquistar”.

Algoritmo: Representa a forma de como o jogador organiza 
suas cartas e peças de forma que em conjunto executem uma 
instrução completa em seu turno. Este pilar representa uma co-
nexão direta com o universo das ciências da computação, que se 
dá através da criação e execução da lógica ou  instruções deta-
lhadas feitas pelo jogador.

Reconhecimento de Padrões: Se demonstra pela presença 
de uma mecânica e regras que regem o ambiente que está sen-
do usufruído pelo jogador, e deve ser exercitado e avaliado atra-
vés da facilidade com a qual  o estudante compreende e domina 
o ambiente ao qual foi exposto, desta forma conseguirá realizar 
com muito mais facilidade os desafios propostos pelo jogo.

A partir do uso destes pilares os professores podem usar o 
desempenho obtido de cada aluno durante a jogatina para infe-
rir seu resultado baseando-se nas suas estratégias, facilidade de 
compreensão, domínio das situações e elaboração de jogadas. 
Vale ressaltar que a colaboração com os colegas também é de 
vital importância para o prosseguimento e boa aplicação da ati-
vidade, pois alunos com mentes abertas e com um bom grau de 
entrosamento poderão oferecer ajuda ou interagir entre si, não 
somente para criarem jogadas e estratégias que serão avalia-
das pelo coordenador, mas para formarem vínculos duradouros 
para toda a vida acadêmica.
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Resultados e Considerações finais

Sobre o Jogo:
O jogo foi aplicado em sua versão inicial em uma formação 

de professores que ocorreu no dia 19 de outubro de 2021 no 
âmbito online, esta que contou com a presença de 43 profes-
sores, atuantes nas mais diversas áreas do conhecimento; tais 
como Língua Portuguesa, Matemática, Química, História, Física, 
Biologia, etc. Destes 43 participantes 38 conseguiram jogar uma 
partida com êxito, e somente 5 não finalizaram o jogo.

Vale ressaltar que cada professor reagiu e tomou decisões 
diferentes dos demais, tendo alguns integrantes das áreas das 
exatas desenvolvido estratégias e compreendido a mecânica do 
jogo mais ágil do que outros e assim chegando à carga fonte ad-
versária muito mais rápido; e outros, que compreendiam sobre-
tudo às disciplinas de linguagens e humanas, que demoraram a 
entender a mecânica e conseguir desenvolver suas peças para 
jogar com naturalidade.

Foi observado também que os participantes além de redigi-
rem muitas sugestões, também se interessaram pela abordagem 
realizada para o desenvolvimento e uso da lógica, que como se 
sabe é um dos requisitos básicos na vida de qualquer estudante, 
jovem ou adulto, já que auxilia na tomada de decisões, estudos, 
trabalho e percepção de padrões ao longo de toda a vida.

A partir desta aplicação e dos seus respectivos dados coleta-
dos, pode-se inferir que ainda existem diversos componentes à 
serem melhorados, todavia a ideia de um jogo didático se mos-
trou muito relevante para o leccionamento das  disciplinas às 
quais se comprometeu a fazer, bem como para o ensino e de-
senvolvimento da lógica básica, além de evidenciar um grande 
interesse por parte dos professores no que tange à busca por 
melhoramentos no processo ensino-aprendizado.

Sobre as atividades:
No decorrer de algumas aplicações que foram feitas com al-

guns integrantes do projeto do Despluga, pode-se perceber que 
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a descrição de cada atividade foi de fácil compreensão, visto 
que, todos os integrantes os quais as atividades foram aplica-
das não relataram nenhuma espécie de complexibilidade para 
se compreender o que deveria ser realizado. Além disso as ativi-
dades não contavam apenas com questionários totalmente ob-
jetivos e que simplesmente pesquisando um pouco do assunto 
na internet a pessoa a qual as atividades foram aplicadas estaria 
apta para realizá-las sem grandes problemas, pois, as mesma in-
duzem o estudante a primeiro elaborar suas próprias hipóteses 
sem qualquer tipo de consulta externa, fazendo com que deste 
modo a parte analistica e observadora da pessoa fosse exercita-
da e assim melhorada. 

Ao final de algumas atividades inclusive com base em como a 
pessoa realizou o experimento e seus próprios conhecimentos, 
era solicitado a criação de uma algoritmo de como realizar este 
experimento, deixando assim claro que os pilares do pensamen-
to computacional também foram exercitados em cada uma das 
atividades.

Com base neste dados obtidos durante a aplicação das ativi-
dades, pode-se concluir que as mesmas “surtiram efeito”, pois, 
pode ser observado que a parte conceitual de alguns conteú-
dos sobre física e química foi abordada, porém de forma atrati-
va para o estudante, de modo que todos os quais realizaram as 
mesmas relataram ter se “divertido” fazendo as mesma, mos-
trando assim que outro de nossos objetivos iniciais foi alcançado 
com sucesso, o que também mais uma vez deixa claro a impor-
tância e efetividade destas atividades.
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CAPÍTULO 02

 Letramento digital e letramento
matemático aliados ao pensamento 

computacional em sala de aula

Lucas Pinheiro Alves

1. Introdução

Com o avanço e popularização da web 2.0 e com a atual so-
ciedade totalmente globalizada, não é possível mais desassociar 
o cotidiano do mundo digital, fazendo com que novas compe-
tências sejam exigidas, como por exemplo pensar de forma ló-
gica e saber utilizar recursos digitais para solucionar problemas. 

No entanto, atualmente é um desafio elaborar atividades 
para serem utilizadas em sala de aula que desenvolvam as com-
petências citadas no parágrafo acima, já que grande parte des-
tas atividades utilizam recursos digitais. O que vai de desencon-
tro com a realidade das escolas brasileiras, que em sua maioria 
não possuem um laboratório de informática funcional. Com isto 
surge o questionamento, como promover o letramento digital e 
trabalhar as competências requisitadas pela sociedade sem os 
recursos necessários?

O pensamento computacional surge como alternativa para 
fazer parte da solução deste problema, por se tratar de uma 
metodologia multidisciplinar que pode ser aplicada em ativida-
des plugadas com o uso de tecnologia como recurso principal 
e desplugada que não utilizam tecnologia como recurso princi-
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pal. O pensamento computacional pode ser definido segundo 
Papert(1994) como “Pensar como um computador”, além de Pa-
pert, a pesquisadora Wing(2006) define como uma  representa-
ção de uma atitude ou conjunto de habilidades universalmente 
aplicáveis não apenas para cientistas da  computação, além disso 
o pensamento computacional também conta com quatro pilares 
segundo a pesquisadora Vicari(2020), sendo eles: decomposi-
ção, abstração, algoritmos e reconhecimento de padrões e está 
presente na BNCC como parte da matemática, auxiliadora para 
o cumprimento das competências previstas para estudantes da 
educação básica (BNCC, 2018).

O presente capítulo apresenta uma atividade elaborada 
com o intuito de promover o letramento digital e o letramento 
matemático de forma desplugada utilizando a metodologia do 
pensamento computacional e os seus quatros pilares. Para Bu-
zato(2009) o letramento digital permite que as pessoas partici-
pem de práticas letradas mediadas por computadores ou outros 
dispositivos eletrônicos, uma vez que a apropriação do digital 
está relacionada tanto a técnica quanto ao uso social das prá-
ticas de leitura e escrita no computador ou internet. A pessoa 
digitalmente letrada consegue valer-se de conceitos utilizados 
no computador ou internet para resolver problemas do mundo 
real. Já o letramento matemático está descrito na BNCC como 
“competências e habilidades de raciocinar, representar, comu-
nicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o 
estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de 
problemas em uma variedade de contextos, utilizando concei-
tos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas”, (BNCC, 
2018).

2 Planejamento da atividade

A atividade foi elaborada com o intuito de trabalhar concei-
tos digitais como o pensamento algoritmo de forma desplugada, 
além de instigar o estudante a buscar diferentes formas de so-
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lucionar um desafio já que a atividade possui diferentes formas 
de ser resolvida, deixando o estudante livre para trilhar o seu 
próprio caminho até a resposta assim construindo o seu próprio 
conhecimento. 

3 Considerações finais

A atividade trazida por este capítulo consegue trabalhar de 
forma desplugada (sem utilizar o computador como ferramenta 
principal) conceitos digitais, como o pensamento lógico e a cons-
trução de um algoritmo, assim trabalhando tanto o letramento 
digital quanto o matemático. A atividade possui uma parte que 
conta com o uso da tecnologia, no momento em que o estu-
dante necessita pesquisar a distância entre o ponto de partida 
e o local de destino na internet, o que pode ser feito utilizando 
o próprio telefone celular do estudante. No entanto esta parte 
pode ser retirada de acordo com a realidade da turma, com o 
professor passando este dado através do enunciado da questão, 
tornando a atividade totalmente desplugada. 

Por fim é possível notar que utilizando a metodologia do pen-
samento computacional conseguimos trabalhar competências 
que serão úteis para os estudantes no mundo tecnológico em 
que vivemos mas sem utilizar necessariamente recursos digitais, 
assim atingindo um maior número de estudantes e escolas. 
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Atividade: Roteiro de viagens

Apontamento dos pilares do pensamento computacional 
utilizados nesta atividade:

Abstração: Este pilar evidencia-se a partir do momento em 
que o estudante recebe diversas informações no formulário 
preenchido pelo o cliente, porém deve utilizar somente o que é 
relevante para responder o tópico deixando de lado as informa-
ções irrelevantes. 

Algoritmos: O estudante deve elaborar um algoritmo para 
apresentar as opções de viagens para o cliente, para que o mes-
mo possa decidir o roteiro da sua viagem, a partir dessa sequên-
cia de passos lógicos. 
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Decomposição: É necessário que o estudante divida a ques-
tão em partes para assim conseguir solucionar cada problema 
proposto nos tópicos. 

Reconhecimento de padrões:  Em alguns tópicos é pedido 
mais de uma opção, e com isso é possível perceber um padrão 
na hora de calcular o valor de cada opção, e com isso aplicar o 
mesmo passo a passo para calcular o valor nas diferentes op-
ções pedidas. 

Objetivo:
Desenvolver no estudante o senso investigativo, uma vez 

que ele terá que pesquisar na internet a distância das cidades 
preenchidas no formulário. A atividade também visa trabalhar 
o conceito de algoritmos, fazendo com que o estudante tenha 
que elaborar um algoritmo com diversas opções para o cliente 
escolher o seu roteiro de férias. 

Conteúdo:
A atividade trabalha o letramento matemático, pois a ativi-

dade apresenta diversos problemas e contextos que podem ser 
solucionados a partir de conteúdos da matemática e raciocínio 
lógico, com o estudante elaborando uma solução mais complexa 
ou não a partir do seu conhecimento sobre matemática e ra-
ciocínio lógico, com o estudante elaborando uma solução mais 
complexa ou não a partir do seu conhecimento sobre matemá-
tica. O letramento matemático é contemplado na BNCC como 
“competências e habilidades de raciocinar, representar, comu-
nicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o 
estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de 
problemas em uma variedade de contextos, utilizando concei-
tos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas”, (BNCC, 
2018).

Você trabalha em uma agência de viagens e com o final de 
ano surge a procura por pacotes de férias.  Uma família procu-
rou sua empresa, querendo planejar as suas férias. Como proce-
dimento padrão a família preencheu um questionário colocando 
algumas informações relevantes.  

A empresa conta com um banco de dados de estabelecimen-
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tos na cidade desejada pelo cliente, com isso você tem acesso 
aos seguintes dados: 

Restaurantes: 
Restaurante Valor
Mozzarela R$19,90
Comida da vó R$30,00
Tempoã R$ 99,90
Cheff`s restaurante R$ 75,80
Confraria do almoço R$ 15,99
La Rose R$ 50,00
Triângulo R$ 52,90

 
Hospedagens:

Hotéis (quartos que acomodam até 
duas pessoas)

Valor da diária

Siri R$ 200,00
Verde Mar R$ 180,00
Prime R$ 300,00
Pousadas (quartos que acomodam 
até duas pessoas)

Valor da diária

Caminho das pedras R$ 180,00
 Quebra mar R$ 210,00
Da praia R$ 150,00
Casas (Acomoda até 5 pessoas) Valor da diária
Casa A R$ 300,00
Casa B R$ 280,00
Casa C R$ 380,00
Casa D R$ 250,00
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Passagem de ônibus:
A agência de viagens possui uma parceria com uma empresa 

de ônibus onde viagens acima de 100 km de distância, o valor da 
passagem é contado adicionando 2 reais a cada 5 km, enquanto 
se for menor que 100 km, é acrescentado 4 reais a cada 5 km. 

A baixo será demonstrado a forma como se espera que a ati-
vidade seja resolvida e o algoritmo montado, com uma demons-
tração prática:

A partir do questionário preenchido e dos tópicos abaixo, 
será elaborado um algoritmo representado por fluxogramas, 
para planejar as férias da família, sem estourar o seu orçamento.
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a) Descolamento:
Apresente duas opções de deslocamento e seu valor para 
a família, a primeira opção deve ser caso a família deseje 
ir de carro, sabemos que a cada 12 Km o carro da família 
gasta 1 litro de gasolina, e a gasolina custa 6,89, calcule o 
valor que será gasto pela família com gasolina para che-
gar ao seu destino. A segunda opção deve ser de ônibus, 
calcule o valor de ida e volta de duas passagens de ônibus 
até a cidade de destino.
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b) Acomodação:
Apresente três opções de locais para a família se hospe-
dar, sendo uma casa, um hotel e uma pousada.
c) Alimentação:
Escolha três opções de restaurantes para a família almo-
çar, não esqueça que o valor do banco de dados é do al-
moço para uma pessoa, e leve em consideração a quanti-
dade de dias que a família ficará na cidade. 
 

Resolução: 

a) Para a resolução do item “a”, iniciou-se calculando o 
valor gasto para a viagem de carro. Para isto buscou-se a 
distância da cidade de partida (Porto Alegre) até a cida-
de destino (Tramandaí) 122,8 km, partindo do ponto que 
a cada 12 km andados o carro gasta 1 litro de gasolina, 
dividindo 122,8 por 12, temos, 122,8 / 12 = 10,23 que é 
referente a quantidade de litros gastos para chegar até o 
destino, agora basta multiplicar este valor pelo o preço da 
gasolina (6,89), 10,23*6,89 = 70,48 este é o valor gasto 
para sair de Porto Alegre até Tramandaí, porém são duas 
viagens (a de ida e a de volta), então se multiplica este 
valor por 2, 70,48 * 2 = 140,96. Agora para calcular o valor 
gasto indo de ônibus, Verifica-se se a distância da cidade 
de partida até a cidade destino é maior que 100 km, neste 
caso é, com isso o valor da passagem é contado adicio-
nando 2 reais a cada 5 km, então temos 122,8 / 5 * 2 = 
24,56 * 2 = 49,12 , e assim temos o valor da passagem de 
ônibus de uma pessoa, porém são dois adultos, com isso 
precisamos de duas passagens, mas a viagem é de ida e 
volta, então será necessário quatro passagens, então te-
mos: 49,12 * 4 = 196,48
b) A partir das opções do banco de dados da agência, se-
lecione uma casa, um hotel e uma pousada para apresen-
tar para a família, nesta resolução foram escolhidos Casa 
A (R$ 300,0) Hotel Siri (R$200,0) Pousada da Praia (R$ 
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150,0), sabemos que a família irá dormir do dia 30 para o 
dia 31 e do dia 31 para o dia primeiro, então será cobrado 
duas noites, por isso deve-se multiplicar o valor por dois: 
Casa A 300 * 2 = R$ 600,00 , Hotel Siri 200 * 2 = R$400,00 
, Pousada da Praia 150,00 * 2 = R$ 300,00.
c) Dentro das opções disponíveis no banco de dados da 
agência deve-se selecionar três restaurantes que caibam 
no orçamento familiar. Para esta resolução foram escolhi-
dos os seguintes restaurantes: Comida da vó (R$30,00) 
Triângulo (R$52,90) Cheff`s restaurante (R$75,80). Estes 
valores são referentes a um almoço já que a família irá 
almoçar somente no dia 31. No entanto sabemos que são 
dois adultos, com isso é necessário multiplicar o valor 
por dois: Comida da vó: 30*2 = 60; Triângulo: 52,90 * 2 = 
105,8; Cheff`s restaurante 75,80 * 2 = 151,6 

Resolvendo estes itens, é possível montar o algoritmo a se-
guir: 
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Agora é sua vez. Elabore os algoritmos a partir do formulário 
preenchido pelos clientes abaixo.

1) O cliente preencheu o seguinte formulário, a partir dele 
elabore um algoritmo com as opções da viagem.

a) Descolamento:
Apresente duas opções de deslocamento e seu valor para 
o cliente, a primeira opção deve ser caso o cliente deseje 
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ir de carro, sabemos que a cada 13 Km o carro gasta 1 
litro de gasolina e a gasolina custa 6,89. Calcule o valor 
que será gasto pelo cliente para chegar ao seu destino. 
A segunda opção deve ser de ônibus, calcule o valor de 
ida e volta de duas passagens de ônibus até a cidade de 
destino.
b) Acomodação:
Apresente três opções de locais para o cliente se hospe-
dar, sendo uma casa, um hotel e uma pousada.
c) Alimentação:
Escolha três opções de restaurantes para o cliente almo-
çar, não esqueça que o valor do banco de dados é do al-
moço para uma pessoa, e leve em consideração a quanti-
dade de dias que a cliente ficará na cidade.

2) Entrou na agência um grupo de amigos, e preencheu o 
formulário a seguir:



115

Monte um algoritmo utilizando a estrutura de fluxograma 
para apresentando as opções de acordo com os tópicos abaixo: 

 
a) Descolamento:
Apresente duas opções de deslocamento e seu valor para 
o cliente, a primeira opção deve ser caso o cliente deseje 
ir de carro, sabemos que a cada 13 Km o carro gasta 1 
litro de gasolina e a gasolina custa 6,89. Calcule o valor 
que será gasto pelo cliente para chegar ao seu destino. 
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A segunda opção deve ser de ônibus, calcule o valor de 
ida e volta de duas passagens de ônibus até a cidade de 
destino.
b) Acomodação:
Apresente três opções de locais para o cliente se hospe-
dar, sendo uma casa, um hotel e uma pousada.
c) Alimentação:
Escolha três opções de restaurantes para o cliente almo-
çar, não esqueça que o valor do banco de dados é do al-
moço para uma pessoa, e leve em consideração a quanti-
dade de dias que a cliente ficará na cidade.

3) Preencha um formulário em branco e entregue-o ao seu 
colega, para que ele crie um algoritmo a partir do formulário.
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d) Descolamento:
Apresente duas opções de deslocamento e seu valor para 
o cliente, a primeira opção deve ser caso o cliente deseje 
ir de carro, sabemos que a cada 15 Km o carro da família 
gasta 1 litro de gasolina, e com a gasolina custando 6,89, 
calcule o valor que será gasto pela cliente com gasolina 
e pedágio para chegar ao seu destino. A segunda opção 
deve ser de ônibus, calcule o valor de ida e volta de duas 
passagens de ônibus até a cidade de destino, caso não 
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tenha ônibus direto para a cidade, você deverá considerar 
o valor do ônibus até a cidade mais próxima com ônibus 
direto para o destino.
e) Acomodação:
Apresenta três opções de locais para o cliente se hospe-
dar, sendo uma casa, um hotel e uma pousada.
f) Alimentação:
Escolha três opções de restaurantes para o cliente almo-
çar, não esqueça que o valor do banco de dados é do al-
moço para uma pessoa, e leve em consideração a quanti-
dade de dias que a cliente ficará na cidade.

Resolução:
1)  

a) Para a resolução do item “a”, iniciou-se calculando o 
valor gasto para a viagem de carro. Para isto buscou-se a 
distância da cidade de partida (Taquari) até a cidade des-
tino (Balneário Pinhal) 202,0 km, partindo do ponto que 
a cada 13 km andados o carro gasta 1 litro de gasolina, 
dividindo 202,0 por 13, temos, 202,0 / 13 = 15,53 que é 
referente a quantidade de litros gastos para chegar até o 
destino, agora basta multiplicar este valor pelo o preço da 
gasolina (6,89), 15,53*6,89 = 107,00 este é o valor gas-
to para sair de Taquari até Balneário Pinhal, porém são 
duas viagens (a de ida e a de volta), então se multiplica 
este valor por 2, 107,00 * 2 = 214,0. Agora para calcular 
o valor gasto indo de ônibus, Verifica-se se a distância da 
cidade de partida até a cidade destino é maior que 100 
km, neste caso é, com isso o valor da passagem é contado 
adicionando 2 reais a cada 5 km, então temos 202,0 / 5 * 
2 = 40,4 * 2 = 80,8 , e assim temos o valor da passagem de 
ônibus de uma pessoa, porém são dois adultos, com isso 
precisamos de duas passagens, mas a viagem é de ida e 
volta, então será necessário quatro passagens, então te-
mos: 80,8 * 4 = 323,2
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b) A partir das opções do banco de dados da agência, sele-
cione uma casa, um hotel e uma pousada para apresentar 
para os clientes, nesta resolução foram escolhidos Casa B 
(R$ 280,0) Hotel Verde Mar (R$180,0) Pousada Caminho 
das pedras (R$ 180,0), sabemos que os clientes irão dor-
mir do dia 31 para o dia 1 e do dia 1 para o dia 2, então 
será cobrado duas noites, por isso deve-se multiplicar o 
valor por dois: Casa B 280* 2 = R$ 560,00 , Hotel Verde 
Mar 180,0 * 2 = R$360,00 , Pousada Caminho das pedras 
180,00 * 2 = R $360,00. Porém são três pessoas que irão 
nesta viagem, e os hotéis e pousadas oferecem quartos 
que acomodam até duas pessoas, com isso deve-se mul-
tiplicar o valor total da pousada e do hotel por 2. Hotel 
Verde Mar R$ 360,00 * 2 = R$ 720,0 , Pousada Caminho 
das pedras R$ 360,00 * 2 = R$ 720,0.
c) Dentro das opções disponíveis no banco de dados da 
agência deve-se selecionar três restaurantes que caibam 
no orçamento familiar. Para esta resolução foram escolhi-
dos os seguintes restaurantes: Mozzarela (R$19,90) Con-
fraria do almoço (R$15,90) Comida da vó (R$30,00). Es-
tes valores são referentes a um almoço já que os clientes 
irão almoçar somente no dia 1. No entanto sabemos são 
três adultos, com isso é necessário multiplicar o valor por 
três: Mozzarela: 19,90 * 3 = 59,7; Confraria do almoço: 
R$15,90 * 3 = 47,7; Comida da vó: 30,0 * 3 = 90,00 . 

Resolvendo os itens acima podemos montar o seguinte al-
goritmo: 

2) 

a) Para a resolução do item “a”, iniciou-se calculando o 
valor gasto para a viagem de carro. Para isto buscou-se a 
distância da cidade de partida (Viamão) até a cidade des-
tino (Cidreira) 100,5 km, partindo do ponto que a cada 
15 km andados o carro gasta 1 litro de gasolina, dividin-
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do 100,5 por 15, temos, 100,5 / 15 = 6,7 que é referente 
a quantidade de litros gastos para chegar até o destino, 
agora basta multiplicar este valor pelo o preço da gasolina 
(6,89), 6,7 * 6,89 = 46,16 este é o valor gasto para sair de 
Viamão até Cidreira, porém são duas viagens (a de ida e 
a de volta), então se multiplica este valor por 2, 46,16 * 
2 = 92,32. Agora para calcular o valor gasto indo de ôni-
bus, Verifica-se se a distância da cidade de partida até a 
cidade destino é maior que 100 km, neste caso é, com 
isso o valor da passagem é contado adicionando 2 reais a 
cada 5 km, então temos 100,5 / 5 * 2 = 20,1 * 2 = 40,2 , e 
assim temos o valor da passagem de ônibus de uma pes-
soa, porém são dois adultos, com isso precisamos de duas 
passagens, duas de ida e duas de volta. Com isso temos: 
40,2 * 4 = 160,8.b) A partir das opções do banco de dados 
da agência, selecione uma casa, um hotel e uma pousa-
da para apresentar para a família, nesta resolução foram 
escolhidos Casa C (R$ 380,0) Hotel Verde Mar (R$180,0) 
Pousada Da praia (R$ 1500,0), sabemos que a cliente irá 
dormir do dia 28 para o dia 29, do dia 29 para o dia 30, do 
dia 30 para o dia 31, do dia 31 para o dia 1, do dia 1 para 
o dia 2 então será cobrado cinco noites, por isso deve-se 
multiplicar o valor por cinco: Casa C 380 * 5 = R$ 1900,00 
, Hotel Verde Mar 180,0 * 5 = R$900,00 , Pousada Da Praia 
150,00 * 5 = R $750,00. Porém são quatro pessoas que 
irão nesta viagem, e os hotéis e pousadas oferecem quar-
tos que acomodam até duas pessoas, com isso deve-se 
multiplicar o valor total da pousada e do hotel por 2. Ho-
tel Verde Mar R$ 900,00 * 2 = R$ 1800,0 , Pousada Da 
Praia R$ 750,0 * 2 = R $1500,00.
c) Dentro das opções disponíveis no banco de dados da 
agência deve-se selecionar três restaurantes que caibam 
no orçamento dos clientes, respeitando a observação 
posta no formulário. Para esta resolução foram escolhidos 
os seguintes restaurantes: 
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Tempoã (R $99,90), Triângulo (R $52,90), La Rose (R $50,00). 
Estes valores são referentes a um almoço, porém os clientes irão 
almoçar quatro dias na cidade (dia 29, dia 30, dia 31 e dia 1), 
deve-se multiplicar o número de almoços por 4. Tempoã  99,90 * 
4 = 399,6, Triângulo 52,90 * 4 = 211,6, La Rose 50,00 * 4 = 200,0. 
Agora sabe-se o valor de quatro almoços, basta então multipli-
car novamente por 4 já que são quatro clientes que irão almoçar.  
Tempoã  399,6 * 4 = R$ 1598,4, Triângulo 211,6 * 4 = R$ 846,4 , 
La Rose 200,0 * 4 = R $800,00.

Resolvendo os itens acima podemos montar o seguinte al-
goritmo: 
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CAPÍTULO 03

 “Construa uma casa”: sugestão de plano
de aula utilizando o pensamento 

computacional e seu pilar de algoritmos

Lucas Pinheiro Alves
Natália Bernardo Nunes

1. Introdução

As demandas existentes na atual sociedade envolvem cada 
vez mais o uso das tecnologias digitais. Porém é de senso co-
mum que se torna um grande desafio ao corpo docente das 
instituições da Educação Básica, trabalhar atividades que con-
templem estas competências requeridas no mundo tecnológico 
em que vivemos. Além disso, é comum que os estudantes não 
apresentem interesse nas atividades apresentadas em sala de 
aula, fazendo com que o professor perca o interesse na busca de 
novas metodologias e recursos para a criação de novas ativida-
des (Bobsin e outros, 2020).

Partindo desta problemática, podemos utilizar o pensamen-
to computacional como parte da solução, uma vez que para a 
pesquisadora Wing(2006) define como uma  representação de 
uma atitude ou conjunto de habilidades universalmente apli-
cáveis não apenas para cientistas da  computação, e para Ka-
minski, Klüber e Bascariolli (2021) o pensamento computacional 
pode contribuir para o exercício da cidadania, visto que auxilia 
na compreensão do mundo digital. Para Brackmann (2017), o 
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pensamento computacional pode ser desenvolvido por meio 
de diversas atividades como programação em blocos, robótica 
pedagógica, produção de narrativas digitais, criação de jogos, 
entre outros. E conta com quatro pilares: decomposição, abs-
tração, reconhecimento de padrões e algoritmos (Vicari, 2020).

 
2 Atividades plugadas x desplugadas

A metodologia do Pensamento Computacional proporciona 
a elaboração de atividades plugadas e desplugadas que traba-
lhem os seus quatro pilares: abstração, decomposição, reconhe-
cimento de padrões e algoritmos (Vicari, 2020). O que pode ser 
bom uma vez que atividades que utilizem uma metodologia que 
permita o uso destas duas modalidades podem alcançar as mais 
diversas realidades dos estudantes brasileiros. 

Atividades plugadas são ótimas para chamar a atenção do es-
tudante quanto ao conteúdo ensinado, uma vez que os mesmo 
podem ser considerados nativos digitais, que segundo Palfrey e 
Gasser, (2011) são pessoas que não diferenciam mais a sua vida 
real da sua vida virtual, já que ambas estão altamente atrela-
das e não existe mais justificativa para pensar cada uma sepa-
radamente, com isso atividades que utilizam recursos digitais se 
adequam a realidade conectada dos estudantes, sem contar que 
atividades plugadas promovem a inclusão digital dos estudan-
tes, uma vez que os mesmos podem ter noção de como o seu 
aplicativo favorito funciona além do que é visto por um usuário 
comum, além de aprenderem a utilizar a tecnologia como aliado 
na solução de problemas. No entanto, muitas escolas não pos-
suem um laboratório de informática funcional a sua disposição, 
e nem todos os estudantes possuem acesso a um computador, 
como mostrado na pesquisa realizada pelo Centro Regional de 
Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 
em 2019, que mostra o pouco acesso da classe D e E ao compu-
tador (CETIC 2020). Com isso, atividades plugadas acabam tendo 
sua aplicação limitada a somente algumas realidades brasileiras. 

Em contraponto às atividades plugadas existem as atividades 
desplugadas, que não utilizam o computador como recurso prin-
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cipal, e ainda assim trabalham os pilares do pensamento com-
putacional, conceitos de programação e digitais. Atividades des-
plugadas podem alcançar as mais diversas realidades brasileiras 
assim abrangendo um número maior de estudantes. 

E atividades plugadas e desplugadas também podem ser 
trabalhadas em conjunto, como por exemplo em uma ativida-
de que se inicia de forma desplugada, passando para a forma 
plugada, outro exemplo de atividade plugada e desplugada foi 
realizado por , (Machado et al., 2010), onde foi utilizado ativi-
dades plugadas e desplugadas para preparar estudantes para a 
Olimpíada Brasileira de Informática.

3 Visão geral

A partir de formas geométricas o aluno poderá formar figuras 
por meio da programação desplugada, assim entendendo con-
ceitos simples de programação.  Este plano de aula inicia com a 
apresentação do conceito de algoritmo e de fluxograma, desen-
volve o raciocínio sobre os principais conceitos de programação, 
os quais serão aplicados em exercícios desplugados até chegar à 
programação por meio de blocos. Recomenda-se que este plano 
de aula seja realizado em mais de um encontro para que ele 
possa ser trabalhado da melhor forma. Observe no aluno a sua 
compreensão inicial dos conceitos e a mobilização individual e 
coletiva ao realizar as atividades, estes elementos avaliativos de-
vem ser constantes em todo o processo de aprendizagem do seu 
público. Outros elementos como: articulação mental e motora 
integradas, gestão emocional e engajamento, também são im-
portantes ao avaliar seus estudantes.

4 Objetivos

Ensinar conceitos de programação por meio de algoritmos, 
fluxogramas.Partindo de algoritmos e fluxogramas feitos de for-
ma desplugada, para que o aluno consiga desenhar uma casa a 
partir de sua programação. 
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Desta maneira os estudantes irão desenvolver o pensamento 
computacional, pois os exercícios trabalham os pilares de algo-
ritmos, decomposição, abstração e reconhecimento de padrões, 
além de aprender a transformar problemas em abstrações que 
possam ser entendidas pelo computador.

5 Plano de aula

Materiais: Folha quadriculada - Lápis - Caderno - Computador. 

Preparação: Cada grupo (ou estudante) deve ter os materiais 
pedidos acima. 

Vocabulário: 
- Código: Transforma uma sequência de passos em uma 
linguagem que o computador entenda. 
- Funções: Trecho de código que pode ser chamado repe-
tidamente. 
- Parâmetros: Pedaços de informações que são passadas 
para uma função para personalizá-la;
- Variável: Espaço na memória do computador que guar-
da um tipo específico de dado. 
- Algoritmo: Sequência de passos lógicos que o sistema 
deve seguir para realizar um determinado objetivo. 

Introdução:
Comece a aula perguntando para a classe se eles sabem como 

fazer um bolo. “Vocês conhecem alguma receita de bolo?”
Agora explique à turma que uma receita de bolo pode ser 

considerada um tipo de algoritmo, pois um algoritmo se trata 
de uma sequência lógica de passos que um computador deve 
seguir para realizar um determinado objetivo. Trazendo para o 
exemplo do bolo, os passos lógicos seriam os passos da receita, 
como por exemplo misturar os ingredientes, e o objetivo seria 
fazer um bolo. 
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Para ajudar no entendimento da turma, dê outro exemplo a 
eles, peça que citem os passos para trocar uma lâmpada. Talvez 
alguns estudantes citem uma sequência de passos mais detalha-
da que outros. 

Então fale para eles a seguinte sequência: Para trocar uma 
lâmpada temos que subir na escada, desenroscar a lâmpada an-
tiga, enroscar a lâmpada nova e por fim descer da escada”. 

Explique para a classe que caso quisessem ensinar o com-
putador como trocar uma lâmpada, não poderiam dar as ins-
truções desta forma, pois ele não entenderia nada, por isso nós 
iremos utilizar uma estrutura de algoritmo para falar ao compu-
tador como realizar estas tarefas.  

Abaixo temos um algoritmo de como trocar uma lâmpada, e 
a legenda.
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Legenda:

Como dá para perceber cada forma geométrica tem sua fun-
ção no algoritmo. Para ajudar na fixação da ideia do algoritmo 
pela turma, peça que eles extraiam da frase a seguir os coman-
dos para escovar os dentes e escrevam em seu caderno um al-
goritmo: 

“Para escovar os dentes basta colocar creme dental na es-
cova, molhar a escova, esfregar a escova nos dentes, lavar a 
escova, guardá-la e fim.”

Espera-se que os estudantes cheguem a um algoritmo pare-
cido com este:
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Após este exercício espera-se que sua turma já tenha enten-
dido o conceito de um algoritmo. Por isso, na sequência expli-
que a eles que não tem sentido no momento ensinarmos tarefas 
do cotidiano para o computador e que para deixar mais interes-
sante será dado então instruções ao computador para formar 
um desenho, e  o desenho que será formado é o de uma casa. 

Peça à sua turma que recortem da sua folha quadriculada 
um quadrado de 5X5, e pensem nas linhas como x e nas colunas 
como y, ficando assim:
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Agora mostre para os alunos um exemplo de algoritmo que 
desenhe uma linha nesta folha quadriculada. Para isto, nosso 
algoritmo deve começar em uma posição (X e Y) e ir até outra 
determinada posição (X e Y).
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E com isto teremos: 

Agora para ajudar a fixar a ideia peça a sua turma que crie um 
algoritmo que desenhe a seguinte figura:
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Eles irão chegar ao seguinte algoritmo:

Muito bem, como a turma já consegue desenhar linhas na 
folha quadriculada por meio dos algoritmos, desafia-os a criar 
um algoritmo que desenhe o tabuleiro do jogo da velha em uma 
folha quadriculada de 5X5, mas dessa vez não mostre nem uma 
imagem como base.
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O provável algoritmo que eles irão chegar é este:

Chegando a este desenho:
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Com a ideia compreendida pela turma, chegou o momento 
de desenharmos formas geométricas, então peça que construa 
um algoritmo com fluxograma que desenhe as seguintes formas 
geométricas e depois troque de algoritmo com seu colega para 
que ele teste. 

a) Quadrado com área de 9 pontos;
b) Triângulo com 5 pontos na sua base e 3 pontos de altura;

 Eles irão chegar nos seguintes algoritmos: 

a) 
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Formando o seguinte desenho: 

b)



137

Formando o seguinte desenho: 

Após este exercício pergunte a turma se eles não acham que 
o algoritmo está ficando meio grande, e se não está ficando can-
sativo de escrever tudo isso. E então pergunte a eles se alguém 
tem uma sugestão de uma idéia para diminuir a quantidade de 
comandos. 

Apresente a eles a idéia do laço de repetição. Se trata de um 
comando que irá repetir um determinado comando por um de-
terminado número de vezes. 

Mostre a eles o algoritmo a seguir, que utiliza o conceito da 
repetição, e fale que a ideia é que ele pinte uma linha inteira. 
Primeiro são declaradas as variáveis x e y e atribuído a elas os 
valores de 1, após vem a repetição, ela irá repetir o comando 
“pinte(x,y)” enquanto o y for menor que 5, e depois ele seguirá 
o fluxograma.
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Peça que eles executem o algoritmo. A classe irá perceber que 
na verdade o laço pinta apenas o mesmo ponto, então você de-
verá explicar que é por que ele realmente está repetindo o co-
mando de pintar, mas ele está mandando pintar sempre o mesmo 
quadrado, que na verdade vocês precisam que os valores de X e Y 
mudassem para que fosse possível pintar várias linhas. Pergunte 
se algum dos alunos tem uma ideia para resolver este problema. 

Fale que é necessário utilizar uma variável, para então esse 
número poder realmente mudar. Explique para a turma que a 
variável é um espaço que é reservado na memória do compu-
tador para guardar um dado de um determinado tipo. Fale para 
que eles pensem em uma variável como se fosse uma caixinha, 
onde nessa caixinha tu só pode guardar um determinado tipo 
de objeto, então tu tem a caixinha que guarda pilhas, tu pode 
guardar todos os tipos de pilhas, mas se tu tentar guardar um 
controle de videogame, tu não vai conseguir, pois a caixinha é 
só de pilhas e não controles. A mesma coisa acontece com as 
variáveis, tu não vai conseguir guardar uma variável double em 
um espaço de guardar variáveis inteiras por exemplo. 

A seguir temos uma tabela com os tipos de variáveis. 
Tipo Descrição Exemplo
int Representa uma 

variável que irá 
guardar números 
inteiros.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ...

double Representa uma 
variável que irá 
guardar números 
não inteiros. 

1,2 - 2,2 - 3,1 - 2,3 
...

boolean Representa um 
tipo de variável 
que guarda somen-
te verdadeiro ou 
falso. 

true - false

String Representa variá-
veis que guardam 
texto

“Lucas” - “Ola 
Mundo!”



139

As variáveis devem ser declaradas falando para o computa-
dor primeiro o tipo dela e depois o seu nome, e se for necessário 
o seu valor, como mostrado no algoritmo a seguir:

  
Explique para a turma que no algoritmo acima primeiramen-

te é declarada a variável “num1” e em baixo é declarada outra 
variável chamada “num2” e que para esta variável está sendo 
atribuído o valor de 8.
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Fale a eles que já que eles já conhecem as variáveis, é possí-
vel declarar uma variável X e outra Y para representar as coorde-
nadas de onde os pontos deverão ser pintados como é mostrado 
no algoritmo a seguir: 

onde é declarado uma variável X e uma Y para representar as 
coordenadas dos pontos que serão pintados e essas variáveis re-
cebem o valor de 2 cada uma. Depois é passado o comando para 
pintar nas coordenadas X e Y (2,2), seguindo a variável X recebe 
o seu valor (2) mais 1 e a variável Y a mesma coisa. E por fim é 
mandado pintar o ponto que está nas coordenadas X e Y(3,3). 
Peça que a turma execute este algoritmo e apresente os pontos 
que serão pintados em sua folha quadriculada de 5X5, com isto 
será possível avaliar se os estudantes entenderam ao certo o 
conceito das variáveis. 
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Espera-se que eles cheguem ao seguinte desenho:

Então diga a classe que chegou o momento de resolver o pro-
blema da repetição que pintava apenas o mesmo ponto. 

Basicamente vocês precisam criar um algoritmo que declare 
as variáveis X e Y e inicie um laço de repetição que deve repetir 
5 vezes, e cada vez que o laço repetir a variável Y deve aumentar 
um número para que assim seja possível pintar a linha toda, já 
que o X representa as linhas e o Y a coluna. 

 
Provavelmente a turma irá observar que está diferente o que 

está escrito dentro da forma geométrica que representa a repe-
tição, agora está escrito “Enquanto y for menor ou igual a 5” ao 
invés de “Enquanto y for menor que 5”, esta mudança significa 
que o fluxo do algoritmo só irá seguir quando o y for maior que 
o número 5, então mesmo que ele seja igual a 5 ele ainda irá 
executar o laço.
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Agora que a turma já consegue desenhar linhas utilizando 
repetição, é o momento de desenhar um quadrado. Porém isto 
pode ficar um pouco mais complexo do que parece, então como 
primeira demonstração apresente a eles um algoritmo que de-
senhe o quadrado explicando-o para que os alunos consigam 
entender a lógica por trás. 
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Antes de explicar o algoritmo acima peça que os estudantes 
executam eles em sua folha quadriculada, eles irão chegar no 
seguinte desenho:

Independente se seus alunos conseguirem chegar ao dese-
nho ou não, explique que o algoritmo: 

“No início é declarado as variáveis X e Y é atribuído o valor 1 
a elas, após o algoritmo segue para o laço de repetição que irá 
repetir o comando “pinte(x,y)” e “y=y+1” enquanto a variável Y 
for menor ou igual a 3, após ele irá sair do laço de repetição o X 
irá receber o valor de X (1) + 1 e valerá 2 e a variável Y valerá 1 
novamente, e entrará novamente no laço de repetição que basi-
camente faz o mesmo que o laço de cima a única diferença é que 
ele pinta a linha 2 pois o X vale 2 agora, depois que ele sair do 
laço o X recebe o valor de X(2) mais 1 e valerá 3, a variável Y re-
cebe 1 de novo e por fim ele entra no laço novamente para pin-
tar a terceira linha, e depois encerra a execução do algoritmo.”

Se necessário execute o algoritmo enquanto o explica com 
um teste de mesa para ajudar na compreensão. 

Agora que foi compreendido como utilizar a repetição para 
pintar as linhas, que tal elaborar um algoritmo que desenhe um 
triângulo? Para isto os estudantes deverão utilizar a mesma lógi-
ca dos laços e desenhar um triângulo que tenha uma altura de 3 
pontos e uma base de 5 pontos.
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É esperado que os estudantes cheguem em um algoritmo pa-
recido com este:
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Desafio:

Proponha o seguinte desafio para seus estudantes:
“Eu quero ver quem consegue com apenas duas repetições 

desenhar um quadrado com uma área de 9 blocos”.
Este desafio não precisa ser concluído para o andamento da 

atividade, serve somente instigar o estudante a fazer algo de 
uma forma diferente da que ele conhece. 

É esperado que eles cheguem ao seguinte algoritmo:
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O que foi feito no algoritmo é declarar as variáveis X e Y, atri-
buindo a elas o seu valor inicial e criar um laço que irá se repetir 
por 3 vezes, dentro deste laço de repetição é criado outro laço 
que também deve se repetir por 3 vezes, e dentro do segundo 
laço fica o comando de pintar nas coordenadas X e Y. Sempre 
que o segundo laço for executado a variável Y recebe o valor 
dela mesmo mais 1. E sempre que o laço 1 for executado a va-
riável X recebe ela mesmo mais 1 e a variável Y volta para o seu 
valor inicial (ou seja ela mesma menos 3).

Pergunte a turma se mesmo assim eles ainda não acham que
está muito longo o código. E fale que existe uma forma de
escrevermos tudo isso com apenas dois comandos. 
Para fazer isto iremos utilizar o conceito de funções. Explican-

do de forma simples com uma função nós conseguimos pegar 
um pedaço do nosso algoritmo e isolarmos ele para que possa-
mos utilizá-lo mais de uma vez. 

Então de forma prática nós teremos dois fluxogramas, um 
que será nosso algoritmo principal onde chamaremos as funções 
que quisermos e outro fluxograma que conterá nossa função. 

Para o nosso exemplo iremos desenvolver um algoritmo que 
consiga pintar uma linha inteira de uma folha quadriculada de 5X5. 

Para começar iremos criar o fluxograma principal que irá fa-
zer referência a função. 
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O comando “desenhaLinha(1,1)” fala para o computador 

executar o que está dentro do fluxograma “desenhaLinha”, e 
os números dentro do parênteses estão sendo passados para 
a função. Nós podemos passar praticamente qualquer variável 
para uma função, mas neste caso estamos passando dois núme-
ros inteiros que representam a posição que o primeiro ponto 
será pintado da linha será pintado. 

Agora o algoritmo do fluxograma “desenhaLinha”:

O primeiro comando nesta função serve para pegarmos os 
dados que são passados para esta função (1,1) e colocarmos nas 
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variáveis num1 e num2, depois informamos ao computador que 
a variável X vale num1 (1) e a variável Y vale num2 (1), e por fim 
utilizamos a repetição para desenhar uma linha. 

Peça para a turma que modifique a função “pintaLinha” para 
que ela pinte uma linha de 3 pontos, após isso eles devem utili-
zar essa função para desenhar um quadrado de 3X3, começando 
da coordenada 2,2. 

O desenho será este:

O fluxograma principal será:
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E o algoritmo desenhaLinha:

Legal, agora fale para os estudantes que eles podem tam-
bém criar uma função que desenhe um quadrado e com isso 
eles conseguem deixar o fluxograma principal com uma linha só. 

E fale para eles criarem a função “quadrado” ela deve dese-
nhar um quadrado 3X3, e o seu primeiro ponto deve ser pintado 
na coordenada 1,1. 

Fluxograma Principal:
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Fluxograma da função quadrado:
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E por fim fale para a classe elaborar uma função que desenhe 
um triângulo, no caso do triângulo o primeiro ponto a ser pin-
tado é o topo dele. O triângulo deverá ter 5 pontos na sua base 
e 3 pontos de altura, e a coordenada do primeiro ponto é 1,3.

O desenho ficará assim:

 

Algoritmo principal: 
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Função triangulo: 

 
E por fim chegou o momento tão esperado em que iremos 

construir uma casa. Fale para turma que eles devem criar um 
algoritmo em uma folha quadriculada de 9X9 que desenhe uma 
casa utilizando todos os conceitos que eles aprenderam até o 
momento. 

Para a construção da casa o aluno deverá utilizar um qua-
drado que tenha a área de 25 pontos e um triângulo com altura 
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de 2 pontos e base de 3 pontos. As coordenadas os estudantes 
deverão decidir quais serão. 

O desenho formado será:

O fluxograma principal deverá ser este:
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A função quadrado: 
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Ou o estudante pode utilizar o algoritmo elaborado no desa-
fio para desenhar o quadrado, então ficará assim:
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A função triângulo:

6 Conclusão

O atual capítulo trouxe um plano de aula para a aplicação de 
uma atividade desplugada inicialmente pensada para ser elabo-
rada presencialmente, mas que também pode ser adaptada e 
ser aplicada de forma remota. Esta atividade, através da meto-
dologia do pensamento computacional e seus pilares, trabalha 
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os conceitos de programação com os estudantes sem utilizar o 
computador para isto, assim alcançando grande parte da reali-
dade dos estudantes da educação básica. 

Muitos temas contemporâneos transversais podem ser inse-
ridos na construção da casa da atividade, assim como diversos 
conteúdos da área da matemática, como a geometria analítica, 
por exemplo, que não é explorada nesta oportunidade, para di-
recionar melhor o texto para o conceito do pensamento compu-
tacional como metodologia.

Pensado entre dois estudantes de cursos superiores, sendo 
um Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e 
outro Licenciatura em Matemática, com o auxílio de dois pro-
fessores pesquisadores da área do pensamento computacional, 
o plano de aula é apresentado neste capítulo para servir como 
base para os demais professores da Educação Básica como for-
ma de incentivo à formação em pensamento computacional. 
Esta formação torna-se de grande importância, principalmente 
diante da vigência do Novo Ensino Médio e a preocupação dos 
docentes em cumprir as competências da BNCC. Por esta razão, 
espera-se fazer com que os mediadores do conhecimento que 
tomam a frente nas salas de aula utilizem esta atividade para 
construir suas próprias, de acordo com as suas necessidades e 
realidades, que tornam-se distintas de acordo com a região em 
que são realizadas, desde os estudantes, até os contextos em 
que estes estão inseridos na sociedade.
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CAPÍTULO 04

”Construa uma casa”: atividade investigativa 
através do pensamento Computacional e a 

construção de algoritmos

Guaraci Vargas Greff
Lucas Pinheiro Alves

Natália Bernardo Nunes
Aline Silva De Bona

1. Introdução

Atualmente a tecnologia está difundida em diversas áreas da  
sociedade, tornando de grande importância o conhecimento  de 
alguns conceitos básicos sobre o seu funcionamento, de modo a 
ser possível adequar-se às novas demandas do mercado  de tra-
balho. Nesse sentido, considerando que um em cada  cinco estu-
dantes brasileiros não possuem acesso à internet  em suas casas 
(IBGE, 2021), e as instituições de ensino devem atuar como um 
elemento de formação cidadã do indivíduo, torna-se  contradi-
tório o fato de ainda serem assumidas práticas  docentes mera-
mente expositivas, ou seja, com aulas caracterizadas pelo foco 
apenas na  transmissão de informações sem uma evidente pre-
ocupação com a interação, conforme relata Kripka, Viali, Lahm 
(2019). 

Tendo em vista essa problemática, torna-se perceptível a ne-
cessidade de uma inclusão digital e  metodologias inovadoras 
em sala de aula, de modo que as  atividades trabalhadas com 
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os estudantes possam ser  contextualizadas com a atual realida-
de deles. Partindo  desta premissa, o Pensamento Computacio-
nal torna-se uma opção por se tratar de uma metodologia com 
conceitos de  Ciência da Computação, podendo ser utilizada de 
maneira  interdisciplinar (Vicari, 2020). Seymour Papert  defen-
dia que a apropriação dos princípios da Ciência da  Computação 
para a resolução de problemas pode contribuir  para a aprendi-
zagem (Papert, 1980). Ademais, o Pensamento  Computacional 
é contemplado na BNCC como parte da  matemática auxiliado-
ra para o cumprimento das  competências previstas para estu-
dantes da educação básica, trabalhando, principalmente, com o 
conceito de fluxogramas, mas fornecendo abertura para abor-
dar todos os seus pilares  (BNCC, 2018). 

Desta forma, o pensamento computacional, enquanto  me-
todologia inovadora, pode ser fortemente relacionado com  a 
metodologia investigativa utilizada nas aulas de matemática  
como foi proposto por Ponte, Brocardo e Oliveira (1999), que 
tratam de uma “descoberta de relações entre objetos  conheci-
dos ou desconhecidos, procurando identificar suas  respectivas 
propriedades”, que estão relacionadas a qualquer problema de 
matemática, observando o seu desenvolvimento,  mesmo sem 
solucioná-lo.  

Portanto, pelas razões apresentadas acima, o presente  capí-
tulo traz um relato sobre a construção e aplicação de uma ativi-
dade baseada na metodologia do pensamento  computacional e 
na metodologia investigativa. 

2 O pensamento computacional e os algoritmos
 
O termo “pensamento computacional” foi utilizado pela  

primeira vez por Papert (1994), com a frase: “Pensar como um  
computador”. Posteriormente, o termo vem sendo citado e  pes-
quisado ao longo dos anos. Wing (2006) definiu como uma re-
presentação de uma atitude ou conjunto de habilidades  univer-
salmente aplicáveis não apenas para cientistas da  computação. 
Além disso, Baar e Stephenson (2011) abordam o  pensamento 
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computacional voltado para o uso em sala de aula, falando do 
termo como uma metodologia para solucionar problemas de 
assuntos diversos, e para Vicari e outros (2020), o pensamento 
computacional é uma metodologia que deve  estar presente nas 
salas de aula apoiado por quatro pilares,  sendo eles:

- Decomposição: dividir uma questão em partes que  pos-
suam resolução e análise mais simples;
- Abstração: dar atenção aos detalhes importantes e  ig-
norar informações irrelevantes;
- Reconhecimento de padrões: analisar repetições de  ta-
refas e replicar ações já resolvidas
- Algoritmos: sequência de passos bem definidos para  re-
solver os problemas localizados; 

Nesse sentido, no presente capítulo, destaca-se a construção 
de algoritmos na resolução de uma situação da geometria analí-
tica. Para  definir ao certo um algoritmo, se faz necessário definir 
algo  que está diretamente ligado a ele, que é a lógica. Segundo 
os autores Forbellone e Eberspacher (2005), ela pode ser  rela-
cionada com a “correção de pensamentos”, já que uma das suas 
preocupações é determinar quais operações são válidas e quais 
não são. Partindo do ponto que a razão humana pode  funcionar 
desordenadamente, a lógica estuda como colocar  “ordem no 
pensamento”. 

Forbellone e Eberspacher (2005) trazem o algoritmo como  
um elemento teórico para trabalhar como conteúdo em  disci-
plinas relacionadas à computação, bem como outros  livros de 
informática clássica. Segundo os autores, para a  elaboração de 
um algoritmo, é necessário pensar utilizando ações em ordem 
para definir a sequência de passos, e, assim, a lógica  se insere 
para conseguir desenvolver uma estrutura de  pensamento or-
denada. Todas estas características  diferenciam-se da maneira 
com que os algoritmos são  abordados no pensamento compu-
tacional, já que este trata o  conceito como uma metodologia 
para a resolução de um  problema e algoritmos, nesta metodo-
logia, é apenas um dos pilares (ou etapas). Desta maneira, ao 
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realizar um comparativo de uma  obra como a de Forbellone 
e Eberspacher (2005), com as conceituações publicadas  pos-
teriormente do pensamento computacional por Vicari e outros 
(2020), a atividade apresentada no presente capítulo atrela a 
primeira conceituação unida com os quatro pilares do pensa-
mento computacional, uma vez que, a conceituação de algorit-
mos trazida por Forbellone e Eberspacher (2005) já é de conhe-
cimento dos estudantes por eles já terem tido contato prévio 
com programação, assim, avaliando as habilidades individuais 
dos participantes na maneira que fazem uso de cada um dos 
quatro pilares ao construírem seus algoritmos, estaremos esta-
belecendo novas métricas, não apenas para avaliar a qualidade 
do Pensamento Computacional desenvolvido por eles, mas tam-
bém para continuidade da aplicação por meio de novas ativida-
des as quais possam introduzir conceitos e técnicas especializa-
das de programação.

3 Uso de algoritmos em sala de aula 

Segundo um estudo divulgado pela Confederação Nacional 
da  Indústria (CNI) e Serviço Nacional de Aprendizagem  Indus-
trial (SENAI) em 2019, as profissões que deverão ganhar  mais 
relevância no futuro possuem em comum a grande importância 
de entender pelo menos os conceitos básicos sobre programa-
ção (Agência Brasil, 2019). Isto corrobora com o uso de algorit-
mos em sala de aula, principalmente após este ter se tornado 
um elemento presente nos conteúdos trabalhados e em situ-
ações da realidade do estudante, independente do seu status 
socioeconômico.

Entretanto, o contato do estudante com algoritmos em sala  
de aula não é benéfico somente para o mercado de trabalho, já  
que, como mencionado anteriormente, o algoritmo está  pre-
sente em diversas situações do cotidiano, uma vez que o  avanço 
da tecnologia é cada vez maior. Trabalhar algoritmos  em sala de 
aula promove uma inclusão digital nos estudantes, ajudando-os 
a entender como as tecnologias funcionam para os mais diver-
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sos contextos, como, por exemplo, a sequência de passos que 
o seu aplicativo favorito executa  quando o estudante decide 
executar uma determinada  funcionalidade. 

Contudo, ao imaginar a palavra “algoritmo”, ela é facilmen-
te relacionada a recursos digitais, máquinas com tecnologia de 
ponta e, consequentemente, uma realidade diferente de gran-
de parte dos estudantes. O que pretende-se apresentar neste 
capítulo é o conceito de algoritmos presente na possibilidade 
de ser trabalhado em atividades desplugadas (que não utilizam 
o  computador como ferramenta principal) assim como trazido 
por  Forbellone e Eberspacher (2005) que representam algorit-
mos de forma desplugada utilizando o português coloquial e 
também fluxogramas, em conformidade com o que é previsto 
na BNCC, e assim tornando  acessível a utilização dos conceitos 
de algoritmos para grande parte das diversas realidades da es-
cola pública, uma vez que nem todas as instituições de ensino 
dispõem de um laboratório de  informática adequado. 

4 Elaboração da atividade “construa  uma casa” 

A atividade tem por objetivo guiar o estudante na constru-
ção  de um algoritmo que desenhe uma casa, através do conte-
údo  de geometria analítica em uma aula de matemática. Para 
isto,  inicialmente são apresentados conceitos que se iniciam 
em  sequências até um algoritmo avançado que utilize repetição 
e  funções. A atividade é elaborada de forma contextualizada,  
para que assim o estudante possa se sentir como um  verdadeiro 
construtor podendo até mesmo planejar e elaborar  casas dife-
rentes da proposta na atividade. 

A questão começa com uma explicação do que é um  algorit-
mo, seguido de um exemplo de uma sequência de como  esco-
var os dentes. Foi escolhido iniciar com uma sequência  por se 
tratar de algo natural de ser utilizado para a execução  de um 
objetivo e com isso ficar mais claro para o estudante a  ideia de 
um algoritmo.  

Para a representação da sequência e posteriormente dos  al-
goritmos optou-se pela utilização de fluxogramas, já que  per-
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mitem um nível maior de clareza quanto ao fluxo de  execução, 
além de que as formas gráficas permitem a  substituição de pala-
vras por convenções e desenhos de formas  geométricas.  

A partir do trazido pelo autor Manzano (2000), foram  elabo-
radas as formas geométricas que seriam utilizadas no  fluxogra-
ma para representar os comandos dados no algoritmo,  confor-
me mostra a Figura 1.

 
Figura 1. Formas geométricas utilizadas em um  

fluxograma para representar um algoritmo.

Fonte: Manzano (2000). 

Para a continuação da atividade, os estudantes são  orienta-
dos a criarem algoritmos que desenham formas  geométricas 
em uma folha quadriculada, como uma linha, um  quadrado e 
um triângulo, até finalmente eles conseguirem  elaborar um al-
goritmo que desenha uma casa.
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Figura 2. Slide utilizado na atividade para apresentar 
um algoritmo para pintar uma coluna de um plano  cartesiano.

Fonte: Autoria própria (2021). 
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 Figura 3. Slide utilizado na atividade para apresentar
que pinta um quadrado no plano cartesiano.

O algoritmo foi dividido em dois para uma melhor visualização.

 
Fonte: Autoria própria (2021). 
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Figura 4. Slide utilizado na atividade para apresentar 
um algoritmo para pintar um triângulo em um plano  cartesiano.

O algoritmo a direita de imagem do triângulo está dividido
em dois para uma melhor visualização.

Fonte: Autoria própria (2021). 

Após a prática das figuras separadamente, a parte final da  
atividade propôs aos estudantes que utilizassem o que  apren-
deram, com as funções, condições e formas geométricas,  para 
construir um algoritmo que fizesse o desenho de uma  casa. 

5 Aplicação 

A aplicação foi realizada de forma online durante uma aula 
de matemática em uma turma do quarto ano do curso do ensino  
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médio integrado à informática, onde participaram 26  estudan-
tes com idades entre 18 e 19 anos. Durante a aplicação,  notou-
-se que o fato dos estudantes terem experiência prévia  com 
programação dispensou o fluxograma para realizar a represen-
tação do algoritmo, pois estes optaram por uma estrutura mais 
parecida com as usadas em linguagens de  programação. 

Além disso, para representar a repetição no algoritmo,  pre-
viamente planejava-se que os estudantes utilizassem os  concei-
tos do comando while (traduzido como “enquanto”). No  entan-
to, alguns estudantes preferiram utilizar o conceito do  comando 
for (traduzido como “para”) para representar a  repetição. Como 
mostrado nas Figuras 5 e 6, é possível  perceber o uso do “para” 
e “enquanto”, bem como a  organização do algoritmo criado por 
estes, em substituição do  fluxograma.
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Figura 5. Exemplo de algoritmo utilizado por um estudante
para resolver a atividade utilizando como base o comando while.

Comentários foram adicionados pelos autores para facilitar
no entendimento do algoritmo.

 Fonte: estudante 1 da turma (2021).

Para uma melhor compreensão do começo do algoritmo ela-
borado pelo estudante na estrutura da Figura 5, ele foi dividido 
em partes, como será mostrado abaixo.

1- Assim como nos algoritmos que utilizam fluxogramas 
foram declaradas variáveis, neste caso as variáveis X, Y, I, 
e E, onde X recebeu o valor de 0, Y recebeu o valor de 1, I 
recebeu o valor de 5 e E recebeu o valor de 5.
2 - Foi utilizada então, uma estrutura de repetição, que 
assim como a mostrada na estrutura de fluxogramas, uti-
liza o comando “enquanto”, então enquanto I for igual ou 
menor que 0 e Y for igual a 5 ele irá continuar repetindo 
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os comandos dentro desta estrutura de repetição (entre 
a primeira abre chave “{“ e a segunda fecha chave “}”). 
Chamaremos esta estrutura de repetição de “repetição 1” 
para ajudar no entendimento do algoritmo. 
3 - Dentro da estrutura de repetição 1, a variável X recebe 
o valor da variável E.
4 - Ainda dentro da estrutura de repetição 1, é utilizada 
outra estrutura de repetição, que será chamada de “re-
petição 2”, e ela irá repetir os comandos dentro dela en-
quanto X for igual ou menor que I. 
5 - Dentro da repetição 2 é executada a função pinte(x,y), 
fazendo com que seja pintado o quadrado nas coordena-
das X e Y na folha quadriculada. A baixo temos X receben-
do o seu valor mais um, ou seja, se X vale 3 ele passa a 
valer 4, ou se X vale 7 ele passa a valer 8. 
6 - Após o término da execução da “repetição 2” quando 
X for maior que I, a variável E recebe o seu valor menos 1, 
a variável I recebe o seu valor mais 1, e a variável Y recebe 
o seu valor mais um. 
7 - Ao fim da “repetição 1” quando I for maior que 9 e Y 
for igual a 5, temos a variável X recebendo o valor de 2.
8 - Após é definido outra estrutura de repetição, que irá 
repetir os comandos dentro dela enquanto a variável Y for 
igual ou menor que 9, e está estrutura de repetição será 
chamada de “repetição 3”.
9 - Dentro da “repetição 3” temos outra repetição, que 
irá repetir enquanto X for igual ou menor que 8, e esta 
repetição será chamada de “repetição 4”.
10 - Dentro da “repetição 4” temos a função pinte(x,y) 
que irá pintar na folha quadriculada as coordenadas cor-
respondentes a X e Y. Após a variável X recebe o seu valor 
mais 1.
11 - Quando a estrutura de “repetição 4” parar de repetir, 
no momento em que X for igual ou maior que 8, temos a 
variável X recebendo o valor de 2, e a variável Y receben-
do o seu valor mais um. 
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12 - Após temos o fim da “repetição 3” pois a variável Y é 
maior que 9, e com é chegado ao fim do algoritmo elabo-
rado pelo o estudante. 

 
Figura 6. Exemplo de algoritmo utilizado por um estudante

para resolver a atividade utilizando como base  o comando for.
Comentários foram adicionados pelos autores
para facilitar no entendimento do algoritmo.

Fonte: estudante 2 da turma (2021).

Diferentemente do algoritmo apresentado pelo o estudan-
te anterior (figura 5), este estudante utilizou o comando “para”, 
para representar a repetição em seu algoritmo. Para se utilizar 
esta estrutura de repetição, primeiramente, se declara a variá-
vel, após em que momento a repetição irá parar de repetir e por 
fim a forma em que a variável que irá controlar o momento da 
parada da repetição irá mudar. 
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Partindo para a explicação do algoritmo, temos:
1 - O estudante utiliza a estrutura de repetição “para”, 
com isso primeiramente na estrutura ele declara a vari-
ável I que recebe 6, depois é definido que a estrutura irá 
repetir até I ser maior que 9, após é estabelecido que a 
variável I recebe o seu valor mais 1 ao final de cada exe-
cução desta estrutura. E esta estrutura será chamada de 
“repetição 1”.
2 - Dentro da “repetição 1”, é utilizada outra estrutura de 
repetição do tipo “para”, então se inicia com a declaração 
da variável F, que recebe 1, após é indicado que a repeti-
ção irá ser realizada até que F seja maior que 5 e ao final 
da execução da repetição F receberá seu valor mais 1. 
3 - Dentro da “repetição 2” temos o comando pinte((f + 
2), i), ou seja, será pintado o ponto da folha quadriculada 
referente o valor da variável F acrescido de 2, e o I. 
4 - Saindo da “repetição 2” e da “repetição 1”, temos ou-
tra repetição, onde é declarada a variável C, e é atribuída 
a ela o valor 1, após temos que a repetição será realizada 
até C ser maior que 3, e que a variável C irá receber o 
seu valor mais um ao final de cada execução da repetição. 
Esta repetição será chamada de “repetição 3”.
5 - Dentro da “repetição 3” temos o comando pinte ((c + 
3), 3), ou seja será pintado na folha quadriculada as coor-
denadas valor da variável C mais 3 e 3.
6 - Finalizando a “repetição 3”, temos mais uma repetição, 
onde é declarada a variável D, e é atribuído a ela o valor 
de 1, depois é definido que irá se repetir até D ser maior 
que 5, e que D recebe seu valor mais um. Esta repetição 
será chamada de “repetição 4”
7 - Dentro da “repetição 4” temos o comando pinte((d + 
2), 4), onde será pintado na folha quadriculada as coorde-
nadas referente ao valor D mais 2 e a 4. 
8 -  Finalizando a “repetição 4”, é utilizado uma repetição, 
onde é declarada a variável E, e é atribuído a ela o valor 
de 1, depois é definido que irá se repetir até E ser maior 
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que 7, e que E recebe seu valor mais um. Esta repetição 
será chamada de “repetição 5”.
9 -  Dentro da “repetição 5” temos o comando pinte((e + 
1), 5), onde serão pintadas na folha quadriculada as coor-
denadas referente ao valor E mais 1 e a 5.
10 -   Finalizando a “repetição 5” temos o comando pin-
te(5,2). 

Os estudantes conseguiram realizar a elaboração de um  al-
goritmo que desenhasse uma casa, e durante a “execução” do 
algoritmo chegaram a desenhos com características  

diferentes, desde o tamanho da malha, como detalhes do te-
lhado e cores da casa, conforme as Figuras 7 e 8:  

 
Figura 7. Exemplo de desenho realizado por um estudante, com 

uma casa em uma malha 7x7 de uma única cor e detalhe no telhado.

Fonte: Estudante 3 da turma (2021). 
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Figura 8. Exemplo de desenho realizado por um estudante,
com uma casa em uma malha 9x9 de cores diferentes

entre o telhado e as paredes e detalhe no telhado.

Fonte: estudante 4 da turma (2021). 

5.1 Resultados Qualitativos 

Após a realização da atividade, foi fornecido aos estudantes  
um formulário, com questões referentes à atividade. Nela,  den-
tre as perguntas aplicadas, estavam as seguintes: 

- Como foi resolver as atividades? O que você aprendeu? 
Nesta pergunta, o retorno dos estudantes  foi de uma 
aprendizagem tranquila e divertida,  ressaltando que para 
eles foi importante rever conceitos de  programação e, 
ainda, destacando que a introdução  poderia ter sido um 
pouco mais curta, já que o  código inicial poderia ser oti-
mizado. Essa  constatação coincide com o fato deles opta-
rem por  utilizarem linguagens de programação para  im-
plementar o algoritmo, já que a parte introdutória  não é 
de interesse desses estudantes.
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- Teve alguma dificuldade? Quais e explique. Em geral,  os 
estudantes não apresentaram dificuldades em  entender 
o enunciado e implementar a atividade  proposta. Nesse 
sentido, a principal atividade  levantada pela turma foi a 
falta de um compilador  para acompanhar o funcionamen-
to da casa,  apontando mais uma vez a intenção de otimi-
zar o  processo. Entretanto, embora seja uma observação  
muito interessante o desejo de possuir um  compilador, 
vale ressaltar que não utilizá-lo abre uma oportunidade 
para os estudantes praticarem além dos conhecimentos 
de programação e matemática, os testes de mesa que 
também são muito usados na realização de testes admis-
sionais e provas de concursos públicos.
- O que mudaria na atividade e por quê? Esta pergunta 
dividiu os estudantes entre o grupo que acreditou reco-
nhecer que esta atividade é voltada a um público iniciante 
em algoritmos e lógica de programação e aqueles que su-
geriram adicionar mais etapas na construção da casa, pu-
lando as partes introdutórias que, segundo suas próprias 
palavras, consideraram “chatas” no início, passando a ser 
divertida da metade para o final. 
- Comente se esta atividade é importante apenas para o 
curso técnico em informática ou para todos os estudantes 
do ensino médio na sua opinião: Houve uma opinião unâ-
nime da turma de que esta atividade é importante para 
todos os estudantes, independentemente do modelo de 
ensino médio no qual eles cursam. Dentre as justificati-
vas, houveram  comentários como tornar um conteúdo 
de matemática mais divertido ou aprender de uma ma-
neira prática a lógica, que é utilizada durante toda  
a vida. Também foi comentado que, aplicar uma ativida-
de fora de um curso técnico poderia dar uma  formação 
melhor para aqueles que cursam o ensino médio regular. 



177

6 Conclusão 

O presente capítulo é um relato de experiência de uma ativi-
dade desplugada, ou seja, que pode ser realizada sem o uso de 
recursos digitais, porém adaptada para ser desenvolvida remo-
tamente, pois é a modalidade que o IFRS - Campus Osório aderiu 
para dar continuidade ao período letivo para prevenir a conta-
minação por COVID-19. Esta atividade trabalha o pensamento 
computacional em uma  turma de um curso técnico, atrelando 
dois conteúdos  presentes em seu currículo: a lógica de progra-
mação e a  geometria analítica. A construção de um algoritmo 
simples em  relação à complexidade do curso em um conteú-
do novo de  uma outra disciplina apresenta a matemática em 
um contexto  alinhado a uma aplicação prática dos estudantes, 
viabilizando  a implementação do pensamento computacional 
como  metodologia inovadora e com a possibilidade de ser  in-
terdisciplinar. 

Com a construção e aplicação desta atividade, notou-se a  
viabilidade da união de matemática e lógica de programação  
em uma atividade, uma vez que a mesma utiliza conceitos de  
geometria analítica, matrizes e análise combinatória aliado a  
elaboração de algoritmos.  

Outro ponto destacável é a versatilidade do Pensamento  
Computacional, já que com esta metodologia é possível passar  
por conceitos da ciência da computação e trabalhar  programa-
ção sem que o aluno esteja necessariamente  programando. 

As atividades investigativas geram discussões nos  estudantes 
para que possam alcançar o objetivo proposto pela  atividade, 
fazendo com que eles utilizem conteúdos que eles  já conhecem, 
além de instigá-los a aprimorar o proposto  construindo algorit-
mos personalizados para desenhos  personalizados.

De acordo com os resultados qualitativos, ressaltou-se a im-
portância de realizar um planejamento de atividades de acordo 
com o conhecimento prévio dos estudantes e o interesse dos 
estudantes por este tipo de atividades, já que alguns estudantes 
consideraram a atividade “chata” por possuírem conhecimen-
to prévio em programação, o que vai de desencontro com um 
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dos intuitos da atividade que é ser divertida e prazerosa para 
o estudante aprender enquanto se diverte. Lembrando que, 
ao diagnosticarmos ainda no início da atividade, estudantes já 
em etapa especializada de programação, temos uma excelente 
oportunidade para aplicar com estes estudantes a continuação 
do trabalho envolvendo conceitos de programação ainda desco-
nhecidos ou pouco explorados pelo estudante, como, por exem-
plo, criptografia,  orientação à objetos, inteligência artificial e 
machine learning, além de tantas outras temáticas que possam 
nos levar à novas métricas ao avaliar Pensamento Computacio-
nal. Além disso, mesmo após a realização da atividade, os es-
tudantes criaram grandes expectativas para mais atividades e, 
consequentemente, aprenderem mais sobre matemática e lógi-
ca de programação. Por isso planeja-se desenvolver novos desa-
fios como sequência da atividade, trabalhando outros conceitos 
de programação, como condições e conceitos de orientação a 
objetos, além de criar uma atividade baseada na apresentada 
neste capítulo que tenha seu início de forma desplugada, com 
o estudante elaborando seu algoritmo e no final transcrevendo 
para uma linguagem de programação para assim testá-lo na prá-
tica no computador. 
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CAPÍTULO 05

O pensamento computacional como 
metodologia na aprendizagem de 

matemática: uma experimentação com base 
em questões da OBMEP

Natália Bernardo Nunes
Aline Silva De Bona

1. Introdução

É evidente que, pelo menos uma vez por ano, em 99% dos 
municípios brasileiros, os estudantes deparam-se com proble-
mas investigativos de matemática (OBMEP, 2021). Estes proble-
mas surgem na ocasião da prova da primeira fase da Olimpíada 
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), oferta-
da a todos os estudantes das escolas públicas e privadas ins-
critas. A abordagem investigativa, segundo Clement e Terrazzan 
(2012) faz com que os educandos reflitam, debatam, formulem 
questionamentos, elaborem e confirmem ou refutem hipótese, 
justifiquem ideias e apliquem conhecimentos em situações no-
vas.

Observando na perspectiva do rendimento escolar, situações 
como estas muitas vezes não são utilizadas para trabalhar pro-
blemas investigativos dentro da sala de aula pelo fato de não 
haver uma estrutura preparada para receber este tipo de infor-
mação. Situações como esta acarretam nas atuais metodologias 
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educacionais serem praticamente as mesmas desde o século 
XIX, consistindo em um quadro, estudantes enfileirados e au-
las expositivas (NUNES, 2020). Essa afirmação pode ser uma das 
consequências da última edição do Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes (PISA), que aconteceu em 2018 e reve-
lou que 68,1% dos estudantes brasileiros, com 15 anos de idade, 
não possuem nível básico de Matemática, considerado como o 
mínimo para o exercício pleno da cidadania (MEC, 2018).

Nesse sentido, o presente artigo apresenta uma pesquisa re-
alizada acerca do pensamento computacional dentro da aborda-
gem dos problemas investigativos, com o intuito de adequar as 
metodologias educacionais às exigências do século XXI, que, por 
sua vez, utilizam-se nos demais setores quase em sua totalidade 
dos sistemas digitais e,  nas salas de aula, essa realidade não 
deve ser diferente.

2. O Pensamento Computacional

Considerando a evidente imersão das novas tecnologias na 
vida do ser humano na realidade, requerem-se estas mesmas 
tecnologias na instituição responsável pela formação cidadã do 
indivíduo: a escola básica. Entretanto, isso torna-se um grande 
desafio tendo em vista a escassez de recursos básicos, mos-
trando-se, assim como tantas outras crises presentes há muito 
tempo na sociedade, uma problemática ainda mais recorrente 
durante a pandemia do COVID-19 (OCTAVIANO ANTUNES et. 
al., 2021). Por esta razão, se faz necessário reformular esta in-
clusão digital utilizando recursos de fácil acesso a estudantes 
e professores. Nesse sentido, é possível inserir o pensamento 
computacional, que consiste em uma metodologia que trabalha 
conceitos da Ciência da Computação de maneira interdisciplinar 
em qualquer outra disciplina (VICARI et. al., 2018)

Os mesmos autores ainda afirmam que o pensamento com-
putacional pode ser utilizado para resolver problemas especí-
ficos nas mais diversas áreas, utilizado de forma plugada, com 
máquinas presentes no processo de aprendizagem, e despluga-
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da, utilizando materiais físicos como jogos de tabuleiro e outros 
que podem ser confeccionados pelo próprio docente para uma 
aprendizagem colaborativa entre mediador e educandos. Ambas 
as maneiras instigam o processo de aprendizagem trabalhando 
as estruturas cognitivas, já que, conforme cita Pasqual Júnior 
(2020), leva os estudantes a “pensarem como um computador”.

Muitas são as vantagens de utilizar o pensamento computa-
cional. Vale destacar algumas identificadas por Vicari e outros 
(2018):

“Avaliar e escolher as ferramentas e técnicas compu-
tacionais adequadas para cada problema; Entender as 
limitações das ferramentas e técnicas computacionais; 
[...] Fazer novas descobertas, através da análise de gran-
des volumes de dados; [...] Fazer novas perguntas, que 
não eram sequer cogitadas pelas dificuldades de esca-
labilidade que suas respostas necessitam.” 

A metodologia, como processo de avaliação do conheci-
mento abordado, divide-se em quatro pilares: decomposição, 
abstração, algoritmos e reconhecimento de padrões. Estas fer-
ramentas servem como base para um objetivo final: a resolu-
ção de problemas (LIUKAS, 2015; BRACKMANN, 2017). Neste 
artigo, estes pilares são apresentados na resolução de um pro-
blema investigativo, apresentando como ele pode ser elemento 
auxiliador do docente para levar seu educando a uma solução 
mais eficiente e próxima da realidade da ciência da computação, 
podendo, assim, ser comparada com jogos de celular e demais 
aplicativos utilizados em dispositivos digitais utilizados em dife-
rentes situações. 

3. Os problemas investigativos e a OBMEP

Desde o ano de 2005, ocorre a aplicação da OBMEP, estando 
presente em 99% dos municípios brasileiros, e por este motivo, 
é de conhecimento comum de estudantes e professores brasi-
leiros. E tem por objetivos “Incentivar o aperfeiçoamento dos 
professores das escolas públicas, contribuindo para a sua valo-
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rização profissional” e “Contribuir para a melhoria da qualidade 
da educação básica, possibilitando que um maior número de 
alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de quali-
dade” (OBMEP. 2021). Segundo dados levantados pelo o Centro 
de Gestão de Estudo Estratégico em 2011, 38% dos estudantes 
afirmam que as questões de OBMEP fizeram-os raciocinar mais. 
Todavia, segundo a mesma pesquisa, 41% dos professores afir-
maram não ter percebido alteração em relação aos estudos de 
seus alunos devido à olimpíada (CGEE, 2011) e uma das razões 
para isso pode ser o alto nível de complexidade das questões 
em relação à abordagem realizada na disciplina de matemática, 
durante todo o ano letivo nas instituições de ensino.

Diferentemente de questões do tipo “arme e efetue”, “preen-
cha as lacunas”, “calcule utilizando a propriedade”, entre outras 
importantes para exercitar uma função específica, as atividades 
propostas nas questões da OBMEP possuem uma abordagem 
investigativa. Esta, por sua vez, segundo Clement e Terrazzan 
(2012), “se fundamenta em uma visão construtivista, visando 
assim uma participação ativa do aluno no processo de ensino-
-aprendizagem”. Conceituamos, então, a investigação como a 
possibilidade de resolver problemas de diferentes maneiras e 
com diferentes recursos, apontando a importância de utilizar o 
pensamento computacional para discorrer-las e dar abertura ao 
estudante que elabore sua própria resolução, e, futuramente, 
sua própria atividade com os conceitos que apresentou.

4. Objetivos

O objetivo principal da pesquisa colaborativa relatada no 
presente artigo é elaborar uma metodologia inovadora que tor-
ne o sistema educacional mais eficiente e prazeroso na ótica da 
realidade atual, considerando a imersão digital e as incertezas 
para o futuro trazidas pela pandemia do COVID-19. 

Partindo deste pressuposto, Nunes (2021), em sua revisão 
sistemática, defende que, para que uma metodologia seja efi-
ciente a longo prazo, a aprendizagem deve partir do principal 
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mediador do conhecimento: os professores. Por esta razão, de-
ve-se investir em formação para estes profissionais, atualizando-
-os da conceituação metodológica do pensamento computacio-
nal para assim eles poderem adequar-se à sua realidade em suas 
salas de aula. Vale ressaltar que a iniciativa não pretende mudar 
a metodologia adotada por cada professor, visto que muitas são 
as opiniões acerca de como trabalhar cada conceito matemáti-
co. Contudo, o pensamento computacional já está presente na 
realidade de cada um, e a presente pesquisa visa consolidar este 
conhecimento para tornar mais claro àqueles que estão vendo 
pela primeira vez estes conceitos.

De forma específica, o estudo pretende elaborar atividades 
que auxiliem no ensino-aprendizagem através do pensamento 
computacional, sendo testadas com estudantes do ensino técni-
co em informática integrado ao ensino médio, por serem intro-
duzidos aos conceitos de ciência da computação e estudantes 
premiados na OBMEP, por terem conhecimento, mesmo que 
implicitamente, de problemas investigativos.

 
5. Metodologia

Para o cumprimento dos objetivos propostos, se faz necessá-
ria uma metodologia pesquisa-ação, possibilitando a aplicação, 
através de formulários online, das atividades elaboradas com 
motivação em questões da OBMEP. As atividades, por sua vez, 
foram elaboradas através de uma busca por recursos e platafor-
mas existentes para serem utilizadas. Após a elaboração destas, 
elas eram divulgadas ao público-alvo através das redes sociais 
e aplicativos de mensagens instantâneas, sendo que, para ob-
ter contato com os estudantes do Ensino Médio Integrado, foi 
realizada uma parceria com estudantes da instituição de execu-
ção da pesquisa e para premiados da OBMEP ocorreu a parceria 
com a Coordenação Acadêmica do Programa de Iniciação Cientí-
fica da OBMEP de um estado brasileiro.

Após as questões respondidas pelo público-alvo, foi realiza-
da uma análise das resoluções em busca de pontos importantes 
em relação à solução elaborada pela equipe de execução. Com 



185

a análise realizada, novas questões foram sendo criadas e as já 
testadas, foram finalizadas e compiladas para um material didá-
tico em forma de libro físico e e-book.

6. Material didático

Ao todo, 19 atividades foram criadas, onde 15 utilizam recur-
sos da computação desplugada e apenas 4 abordando a com-
putação plugada, devido a dificuldade em encontrar recursos 
gratuitos, acessíveis e abertos para a criação de atividades nas 
metodologias propostas.

As atividades foram enviadas em 13 turmas do Programa de 
Iniciação Científica Jr, sendo uma do programa Mentores da OB-
MEP, 4 estudantes do Ensino Técnico em Informática Integrado 
ao Ensino Médio e a 96 docentes participantes ativos de um cur-
so de formação, onde a grande maioria demonstraram interesse 
em aplicar no ensino remoto e híbrido. A principal característica 
das resoluções, em comparação com as testagens anteriores re-
alizadas, foi a maneira com que estudantes premiados na olim-
píada fazem para chegar até a solução, apresentando, muito 
além da resposta final, o raciocínio utilizado para a resolução do 
problema. A atividade a seguir exemplifica a linha de pensamen-
to que um estudante medalhista da OBMEP e um estudante do 
curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio possui 
em determinada atividade e os pontos identificados do pensa-
mento computacional em suas resoluções são comparadas à 
proposta pela equipe de execução.

6.1. Exemplo de questão utilizando o pensamento compu-
tacional:

OBS: Atividade com motivação na na questão 7 da 1ª lista do 
Nível 1 do Banco de Questões da OBMEP 2006

Enunciado: Observe a Figura 1 e siga as seguintes instruções:
1- Adicione as potências de 2, iniciando por 2², de forma que 

elas cresçam uma unidade no expoente no sentido horário da 
figura, nos retângulos da imagem;
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2- SE a potência tiver expoente par, multiplique-a por 2². SE-
NÃO, divida-a por 2²;

3- Qual é o menor produto que pode ser obtido nessa circun-
ferência escolhendo três retângulos consecutivos?

Figura 1. Figura utilizada na atividade desplugada

 
Fonte: Autoria Própria (2021)

6.2. Resolução proposta pela equipe de execução: A ques-
tão foi intencionalmente dividida em passos, pois assim é pos-
sível compreender que, qualquer que seja o raciocínio utilizado 
pelo estudante, ele deverá seguir um determinado algoritmo 
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para conseguir resolver a atividade e chegar no resultado final.
Aplicando o passo 1 (Reconhecimento de padrões), a figura 

se apresentará com a disposição da Figura 2, iniciando de um 
retângulo qualquer:

Figura 2. Passo 1 da resolução dos autores
para a atividade desplugada.

 
Fonte: Autoria Própria (2021)

Desta forma, aplicando o passo 2 (abstração), o círculo con-
tará com os valores expressos na Figura 3:

Figura 3. Passo 2 da resolução dos autores
para a atividade desplugada.
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Fonte: Autoria Própria (2021)

Passo 3: Analisando a imagem acima, conclui-se então que 
o menor produto possível é 210 = 1024, produto resultante das 
parcelas parcelas 21, 26 e 23, já que 1 e 3 são os menores expoen-
tes possíveis (decomposição). Abaixo apresenta-se uma análise 
de casos, validando a informação apresentada:

7+4+1 = 12 > 10
4+1+6 = 11 > 10
6+3+8 = 17 > 10
5+8+3 = 16 > 10
10+5+8 = 23 > 10
7+10+5 = 22 > 10
6.3. Resolução apresentada por estudantes: Resolução de 

estudante do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino 
Médio:

“2¹ - 2² - 2³ - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
24 - 2¹ - 26 - 2³ - 28 - 25 - 210 - 27
16 - 2 - 64 - 8 - 256 - 32 - 1024 – 128
2 * 64 * 8 = 1024”
Resolução de estudante premiado na OBMEP: “A menor se-
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quência de três retângulos consecutivos é 2^6, 2^3, 2^1, tendo 
como produto 2^10 que é igual a 1024”.

Ao analisar e comparar as três resoluções, é possível ob-
servar que cada estudante se aproximou mais de um pilar do 
pensamento computacional para expressar seu raciocínio. A se-
gunda resolução é mais objetiva e foi realizada por uma pessoa 
que possui familiaridade com programação, ficando evidente a 
presença do pilar algoritmos. Já a terceira resolução trabalha 
com termos verbais como “a menor sequência”, uma caracte-
rística investigativa e do pilar de abstração, já que se preocupa 
com a maneira mais eficiente de encontrar o problema. Ambas 
dividem o exercício em etapas para poder atingir seus objetivos, 
apontando a decomposição da atividade.

7. Discussão final

O presente artigo apresenta uma relação de diferentes re-
soluções de problemas e evidencia a presença do pensamen-
to computacional em todas elas. A riqueza entre as diferentes 
resoluções é um fator que incentiva a equipe de execução a 
manter a linha de pesquisa para levar aos professores da escola 
básica metodologias inovadoras e que podem ser aplicadas sem 
grandes custos nas suas realidades, sejam em escolas públicas 
ou privadas.

Analisando as resoluções enviadas pelos estudantes, fica cla-
ra a amplitude da matemática na diversidade de resolução de 
problemas, e que estes, por sua vez, estão intimamente ligados 
à construção de algoritmos quanto à generalização e a análise 
de n casos de um enunciado.

Todavia, se faz necessária a compreensão docente para que 
isso seja possível. Cada escola possui uma realidade e cada estu-
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dante uma necessidade, compreendida pelo docente mediador 
do conhecimento. Por esta razão, os argumentos discutidos até 
então, bem como as 19 atividades realizadas, serão divulgadas 
aos docentes da região de execução da pesquisa, bem como to-
dos que tiverem interesse em inovar os métodos educacionais 
em suas aulas de matemática.

O material didático elaborado tem previsão de lançamento 
para o final de 2021 e possuirá, além de todas as 19 atividades 
resolvidas, comentários e perspectivas para o futuro utilizando 
o pensamento computacional.

Conclui-se, por fim, a importância de diferentes métodos e 
da participação do estudante no processo investigativo, incluin-
do-o no ambiente onde ele é o protagonista e motivando-o a 
entender problemas matemáticos, independentemente de seu 
nível de complexidade.
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CAPÍTULO 06

A Diversidade de Resoluções criadas para 
Problemas de Matemática na Escola Básica 
ancorada no Pensamento Computacional

Aline Silva De Bona
Marcus Vinicius de Azevedo Basso

1. Introdução

Atualmente, é comum ler em artigos científicos e escutar em 
lives de formação docente o termo Pensamento Computacio-
nal (PC). Esse termo está presente na Base Nacional Curricular 
Comum (BNCC) (Brasil, 2018), na disciplina de Matemática nos 
anos finais do Ensino Fundamental. No entanto, existem dife-
rentes abordagens referentes ao termo PC em trabalhos acadê-
micos. Nesta pesquisa, a abordagem adotada é construcionista, 
ancorada no letramento e na perspectiva de “pensar como a 
máquina”, por meio de problemas que mobilizam a capacida-
de de fazer e compreender das crianças, iniciada por Papert em 
1980 (RAABE, ZORZO, BLIKSTEIN, 2020; PASQUAL Jr,, 2020).

Nesse contexto, existe um ponto comum a ser explorado 
pelos professores de Matemática. Esse ponto é compreendido 
como a criação, adaptação ou o uso de atividades/problemas 
que apresentam um enunciado considerado envolvente na ação 
de provocar o pensar do estudante. Instigando o aluno não ape-
nas a resolver um problema, mas a pensar como descrever de 
forma clara a sua resolução, sendo que essa explicação pode ser 
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estabelecida inicialmente um colega e, depois, com uma máqui-
na, de modo a aproximar o estudante da atividade de programar 
um computador.

No site do projeto Livro Aberto[1] encontram-se questões 
que favorecem esse tipo de engajamento (REIS, BARICHELLO, 
MATHIAS, 2021), assim como as atividades criadas pelo grupo 
de pesquisa Matemática e suas Tecnologias (MATEC) vinculado 
ao IFRS - Campus Osório, em projeto de pesquisa denominado 
(Des)pluga, desde 2020 (NUNES, BONA, KOLOGESKI, BATISTA, 
ALVES, 2021; BOBSIN, NUNES, KOLOGESKI, BONA, 2020). Justi-
fica-se que, devido a apropriação da cultura digital na vida das 
pessoas, a ação de otimizar rotinas e do tempo disponível para 
a criação, a inovação se torna crescente em todos os segmen-
tos: pessoal, escolar e de trabalho. Com isso, verifica-se que a 
lógica do PC, enquanto arte de resolver problemas por meio 
de resoluções realizadas por um computador (WING, 2006), é 
emergente e possibilita uma oportunidade de desenvolver ha-
bilidade e competência, podendo serem exploradas na Escola 
Básica com os estudantes desde as séries iniciais. Nesse sentido, 
usar o computador e suas ferramentas para resolver problemas, 
segundo Valente (2019), aponta que a programação e as habili-
dade cognitivas estão relacionadas no desenvolvimento de algo-
ritmos voltados para a solução de problemas.

No entanto, as escolas carecem de recursos tecnológicos, 
em particular na região do Litoral Norte Gaúcho RS, onde ocor-
reu esta pesquisa. Dessa forma, uma maneira encontrada para 
mediar a falta de recursos tecnológicos foi o uso de atividades 
desplugadas para promover o PC. Verifica-se o potencial dessas 
atividades desde 2018, mas em 2020 ele tornou-se ainda mais 
evidente, segundo afirmam alguns trabalhos desenvolvidos: KO-
LOGESKI, BATISTA, BOBSIN, ESPINDOLA, NUNES, JÚLIO, SANTOS, 
BONA, (2019); KOLOGESKI, BATISTA, BOBSIN, OURIQUE, BONA, 
(2019); BONA, NUNES, BOBSIN, (2020).  Construindo um para-
lelo com a Ciência da Computação no que se refere à apren-
dizagem de algoritmos, as atividades desplugadas apresentam 
a mesma validade. O  processo de compreensão de um algo-
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ritmo é feito com atividades desplugadas, os chamados testes 
de mesa. Analisa-se: 1) 35 livros didáticos de lógica de progra-
mação, citados nas ementas das disciplinas dos cursos de Ensi-
no Médio integrado e Ensino Superior na área da Informática 
em instituições estaduais e federais do Litoral Norte Gaúcho do 
RS; e 2) 25 professores da Informática, que atuam em cursos 
de Médio e Superior do Litoral Norte Gaúcho RS, segundo seus 
planejamentos disponíveis em sites e páginas profissionais, que 
ministram tal disciplina. Verifica-se que tanto os livros como os 
professores exploram atividades desplugadas para ensinar algo-
ritmos, em sua maioria eles contemplam conceitos de Matemá-
tica, as instruções das atividades demandam papel e lápis, in-
clusive, mesmo depois de usar alguma linguagem (com recurso 
plugado) a presença do “teste de mesa” é sempre empregada, 
avaliada e valorizada. Ilustra-se como um exemplo a orientação 
de livro que é totalmente desplugada: “Exercício de Fixação: 
Faça um algoritmo para calcular o volume de uma esfera de raio 
R, em que R é um dado fornecido pelo usuário.” (FORBELLONE, 
EBERSPACHER, 2005, p.33).

Paralelamente, desde 2013, estão sendo pesquisadas e 
desenvolvidas atividades investigativas plugadas[2] e desplu-
gadas[3] em educação matemática (BONA, SOUZA, 2015). Em 
2020 fica evidente que as atividades desplugadas investigativas 
mobilizam o processo de fazer e compreender dos estudantes, 
sendo o PC uma metodologia inovadora, além de uma forma 
para avaliar os estudantes. Os quatro pilares que sustentam o 
PC são: decomposição, reconhecimento de padrão, abstração e 
algoritmo (BONA, 2021).

Nesse sentido, o presente artigo objetiva compartilhar uma 
pesquisa investigativa que discute a diversidade de resoluções 
encontradas pelos estudantes do Ensino Fundamental do nono 
ano e estudantes do Ensino Médio, para um problema de Mate-
mática disponível no Livro Aberto, denominado Boas Instruções. 
Esse problema foi aplicado em maio e junho de 2021.
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2. Pilares do Pensamento Computacional versus Etapas da 
Resolução de um Problema de Matemática: uma ação de 
investigar

O PC é compreendido como a arte de resolver problemas, 
segundo apontam a maioria dos estudiosos na área. Ele apre-
senta 4 pilares, que são: a decomposição - dividir o problema 
em partes; o reconhecimento de padrão - encontrar, construir 
alguma repetição mesmo que segmentada; a abstração - focar 
nas informações relevantes para resolver;  e o algoritmo - re-
solver o problema passo a passo (BBC, 2018; BOBSIN, NUNES, 
KOLOGESKI, BONA, 2020). Destaca-se que contemplar o PC não 
é ensinar programação, mas a lógica de construir e/ou entender 
uma resolução que pode ser ensinada a outra pessoa e, espe-
cialmente, a uma máquina, por exemplo, o computador, a partir 
da aplicação de uma linguagem de programação (PASQUAL Jr, 
2020; BBC, 2018).

A BNCC (Brasil, 2018) atribui à disciplina de Matemática to-
dos os pilares do PC, sendo que os 3 primeiros já eram atribuídos 
e trabalhados na disciplina. O destaque é dado ao quarto pilar: 
o algoritmo. Na página 537 do documento cita-se: “Investigar e 
registrar, por meio de um fluxograma, quando possível, um algo-
ritmo que resolva o problema” (grifo dos autores), e novamente 
na página 544, mas agora com o uso da linguagem: “Utilizar con-
ceitos iniciais de uma linguagem de programação na implemen-
tação de algoritmo em linguagem corrente e/ou matemática” 
(grifo dos autores). Os grifos atribuídos destacam que não existe 
a necessidade de constantemente encontrar uma lógica possível 
para a construção de um algoritmo, ademais, eles orientam que 
é possível usar a linguagem corrente e/ou de Matemática para 
construir inicialmente a linguagem de programação, isto é, en-
tender como conversar com as máquinas como um todo. Logo, é 
fundamental ter dados de entrada, estabelecer o passo a passo, 
para mais tarde obter dados de saída. Tal construção pode ser 
feita com material concreto,a partir de falas, explicação, escrita, 
dentre outras outras formas possíveis. Uma forma sugerida pela 
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BNCC é o fluxograma, pois ele organiza o processo, segundo a 
lógica de quem o constrói, o uso de teorias de fluxos encontra 
até significações e modelos para serem construídos.

A abordagem deste trabalho salienta que a resolução de pro-
blemas é uma tendência/concepção em Educação Matemática. 
Existe uma metodologia de resolução de problemas, segundo 
diferentes autores e concepções da ciência da matemática. A 
seguir, apresentam-se os quatro passos para resolver um pro-
blema em Matemática:

 
Existem muitas propostas de como resolver um proble-
ma. O trabalho adota a concepção investigativa de Pon-
te, Brocardo e Oliveira (2013), que elenca quatro etapas 
para o estudante resolver um problema de Matemática: 
interpretar, criar hipóteses/conjecturas, realizar testes/
aplicações e construir resultados com argumento, seja 
de forma individual ou coletiva. Articulada à resolução 
de problemas investigativos de Matemática torna-se 
evidente a apropriação do aparato tecnológico, isto é, 
de uma forma natural de os estudantes explorarem re-
cursos digitais e formas de interação/comunicação/con-
sulta ancoradas em tecnologias digitais, (Bona, 2012), 
valorizando a inserção da cultura digital dos estudantes. 
(BONA, 2021, p.29).

          
A partir de tal colocação, é possível perceber uma relação en-

tre os pilares do PC e os passos para a resolução de problemas, 
não ocorrendo através de correspondência, conforme ilustra-se 
a reflexão com a Figura 1: Mapa Conceitual construído por um 
dos autores. Por outro lado, diante da realidade atual das es-
colas quanto a disponibilidade de recursos tecnológicos, desde 
equipamentos, computadores, até o acesso a redes, destaca-se 
o potencial das atividades desplugadas, ou seja, aquelas que 
não fazem uso de recursos tecnológicos necessariamente para 
a resolução. Entretanto, salienta-se a importância de recursos 
digitais serem agregados conforme a disponibilidade da escola/
professor e dos estudantes, pois a apropriação deles é natural 
aos estudantes. Em pesquisas citadas na introdução, observou-
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-se que as atividades desplugadas favorecem a apropriação dos 
professores quanto à lógica do PC, possibilitando o acesso a to-
dos, além de permite uma autonomia ao estudante com acesso 
a recursos digitais para construir a transposição da resolução 
desplugada para a plugada.

Figura 1. Os pilares do PC e os passos para resolver um problema.

Fonte: a autora.

Além disso, foi verificado que devido o ensino remoto, de-
corrente da pandemia, a mobilização dos estudantes em seu 
processo de aprender Matemática por meio de atividades des-
plugadas investigativas foi relevante. Foi possível verificar o 
aproveitamento da aprendizagem através da apropriação de 
conceitos, além do envolvimento efetivo na realização das ativi-
dades de forma individual e/ou coletiva.

3. Metodologia da Pesquisa e da Ação: Dados quantitativos.

Esta pesquisa está ancorada em um estudo bibliográfico 
construído pelo grupo de pesquisa MATEC, citado na seção 2. 
Além disso, a pesquisa foi realizada a partir de uma abordagem 
qualitativa investigativa construída durante um curso sobre PC, 
proposta por um dos autores junto com o Livro Aberto. Uma 
das autoras fez a coleta de dados nas suas turmas de Ensino 
Médio (de terceiro e quarto ano, por tratar-se de Ensino Médio 
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integrado) enquanto a regente de Matemática, além de outras 
4 turmas (2 em cada escola: uma municipal e outra estadual) de 
nono ano do Ensino Fundamental, enquanto professora/coor-
denadora de ação/projeto de extensão com a comunidade so-
bre a temática PC e a Matemática.

A metodologia da ação/prática, isto é, a metodologia da 
aplicação das atividades desplugadas, é dialógica e construtivis-
ta, centrada na ação dos estudantes de fazer e compreender. 
Todos os encontros foram realizados de forma online, em aula 
síncrona via Google Meet, com duração de 40min no dia pro-
posto, depois em outro dia a socialização por mais 40min. Após 
acolhimento e conversa descontraída sobre aspectos pessoais 
(estratégia usada para ligarem câmera e áudio), apresenta-se o 
objetivo do encontro síncrono: resolver um problema chamado 
Boas Instruções[4] disponível no Livro Aberto, além de outros 
3 que não serão analisados neste trabalho. Os estudantes do 
Médio tiveram acesso do link do problema 15 min antes da aula 
via grupo de Whatsapp, como é de costume. A professora re-
gente de Matemática do Ensino Fundamental seguiu a mesma 
metodologia, entretanto, o grupo de Whatsapp é composto pe-
los pais/responsáveis, fato que faz com que os estudantes, às 
vezes, não verifiquem-no, já aos estudantes que não tem acesso 
à internet foi disponibilizado a atividade impressa, por fim, para 
os alunos que não dispoẽm de dados para a aula síncrona, foi 
disponibilizado um vídeo curto explicando a atividade, enviado 
pela professora regente.

Analisando a tabela abaixo a partir da perspectiva da diver-
sidade das resoluções, descontam-se importantes observações 
sobre a prática. Primeiramente, o envolvimento dos estudantes 
com as atividades devido a entrega exigida. A iniciativa dos estu-
dantes de criarem outras regras e critérios, conforme ilustra-se 
na próxima seção. A autonomia no processo de aprendizagem 
dos estudantes, pois buscaram generalizar a resolução, tal qual 
um algoritmo. Por fim, a busca por recursos plugados, desde 
planilhas, mapas conceituais, até aplicativos que permitissem a 
programação em blocos.
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Tabela 1: Algumas quantificações importantes
para analisar a diversidade.

Fonte: Banco de dados de um dos autores.

Com o olhar direcionado para a aprendizagem de Matemá-
tica, considerando análise tanto da professora regente quanto 
da pesquisadora e uma das autoras deste trabalho, é possível 
afirmar que os estudantes em sua maioria compreenderam a 
proposta. As dificuldades encontradas por eles se referem à for-
ma de escrever aquilo que estavam pensando, particularmen-
te no item da atividade que solicita que seja feito um “Bilhete” 
para explicar a outra pessoa a sua resolução, sem estar próximo 
para conseguir ajudar. Foram poucos os erros de conceituações 
de Matemática, cometido por apenas 6 estudantes do Ensino 
Médio em um universo de 100 estudantes, e 14 estudantes do 
Ensino Fundamental em um total de 113 participantes.

4. Algumas Resoluções para as Boas Instruções.

Conforme a tabela de dados apresentada na seção anterior 
ilustra, fica claro que a diversidade de resoluções foi importan-
te ao aprimoramento das resoluções dos colegas no momento 
da socialização. Isso ocorreu em função da verificação de erros 
e ajustes ser de forma natural entre os pares, com isso, a tro-
ca entre os estudantes foi essencial para o pensar de cada um 
(segundo os comentários dos próprios alunos no dia da aula). 
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No momento em que a professora fez a proposta da atividade, 
lendo o enunciado com todos seus itens, pedindo para os es-
tudantes “Rascunhar ideias e resoluções que sejam possíveis 
de se ensinar uma pessoa ou máquina”, eles, em um primeiro 
momento, desejavam saber qual conteúdo era para usar ou se 
era matéria nova. A professora respondeu dizendo: “A matéria 
pode ser nova ou velha, não sei, quero saber o que pensam (...). 
Sejam criativos! Vou dar uns 10 min e vamos conversar, depois 
vocês escrevem bem direitinho, para a aula que vem, ok?”

Para este artigo escolheu-se 3 resoluções. Uma resolução do 
Ensino Médio e duas do Fundamental, para tanto foram estipula-
dos alguns critérios. Sobre a primeira resolução, a estudante faz 
pensando em sua mãe e usa mapa conceitual, pois a mãe cursou 
até a quarta série. As resoluções do Fundamental são diferen-
tes, desde calcular o desconto separado, fazer tabela de dados 
para consulta, de forma que escolheram-se os dois bilhetes que 
as turmas mais gostaram, destacando que a solução primeira 
do Fundamental se repete em outra turma e escola. A última 
resolução foi do estudante que generaliza toda a atividade com 
a turma, ficando para o próximo encontro online, pois é uma 
ação de extensão construir em um aplicativo com linguagem de 
programação. A iniciativa foi da turma do estudante, pois a pro-
fessora pesquisadora nunca pediu para generalizar a situação. A 
Figura 2 é a resolução da estudante que fez a atividade pensan-
do na sua mãe, que tem comércio numa cidade do Litoral Norte 
Gaúcho do RS, a segunda forma de construir o mapa ela fez com 
sua dupla de estudos da escola.
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Figura 2: A resolução de uma estudante
do Ensino Médio da turma 301 Info.

Fonte: estudante do Ensino Médio.

Analisando a resolução da Figura 2, percebe-se que a estu-
dante e sua dupla demonstram compreensão sobre os conceitos 
de Matemática propostos na atividade, além da apropriação di-
gital, pois buscam no mapa conceitual CmapTool o recurso para 
organizar suas ideias e resolução. Além disso, as estudantes 
apresentaram em aula o fluxo nas condições de sua resolução, 
dando exemplos, como tocar de quantidade e o percentual de 
desconto, por fim, estabeleceram relação com funções de pri-
meiro grau e também discutiram a possibilidade de se criar um 
aplicativo para ajudar usando as planilhas. Percebe-se, obser-
vando a resolução da Figura 2, os passos citados anteriormente 
quanto a resolução de problemas, sendo que os dois primeiros 
pilares do PC estão demonstrados na resolução (decomposi-
ção e o reconhecer padrão), mas é o pilar da abstração que as 
estudantes mais se preocupam, ou seja, com a otimização dos 
passos da suas resoluções, fazendo uso de outros conceitos de 
Matemática vinculados, e, com isso, sintetizando a busca por 
encontrar uma solução possível de um bilhete claro a qualquer 
pessoa/máquina de forma visual, rápida e simples, logo, é a ló-
gica do algoritmo que estão tentando construir.
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Dessa forma, fica perceptível que construir a habilidade de 
resolver problemas em um contexto como o comércio, que exi-
ge conceitos de Matemática, além de promover a sistematiza-
ção (descrição de passos e rotinas) até uma resolução geral, do 
tipo bilhete que um computador também entenderia, é impor-
tante para a compreensão de mundo no que se refere a outros 
processos já executados por máquinas. Por exemplo, segundo a 
fala das estudantes: “Professora, parece que depois de pensar 
assim… sistematicamente, todo o lugar digital tem a mesma ló-
gica, só muda o design e a Matemática lá dentro, fica tudo mais 
rápido e sem tutorial que demanda muito tempo (...). Perceber 
que a Matemática ajuda a fazer programas mais rápido e que 
ajuda o homem nas atividades é legal, mas foi o homem que 
ensinou o computador (....)”.

Depois da primeira aula, os estudantes construíram as reso-
luções e socializaram-nas, mesmo já tendo feito a socialização 
entre os amigos antes, a partir da observação dos colegas e das 
diferentes formas de resolver, os estudantes tomaram a iniciati-
va de escrever como um código coletivo, tendo o apoio do pro-
fessor de Informática, uma vez que são estudantes do Ensino 
Médio integrado em Informática para internet. O fato mais sig-
nificativo foi que o professor pediu teste de mesa para eles, fez 
referência ao livro Forbellone e Eberspacher (2005), realizando 
a construção a partir da resolução da aula de Matemática. Um 
apontamento dos estudantes foi que: “As atividades com enun-
ciados como esse que permitem criarem regras para resolver o 
problema, pensar em dados que podem ficar se mexendo, aju-
da muito a pensar nas aulas da área técnica, faz com que até a 
Língua Portuguesa e a língua do computador tenha lógica (...)”. 
Outro apontamento sobre a diversidade da resolução de proble-
ma segundo o olhar de um professor de Informática, ao mesmo 
tempo que o problema é diferentemente concebido pelo pro-
fessor de Matemática, de modo que as áreas se complementam.

A atividade Boas Instruções foi planejada e construída para 
os estudantes do Ensino Médio, no entanto, o projeto de pes-
quisa (Des)pluga desenvolve uma ação no sentido de promover 
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a criação de atividades investigativas desplugadas que focam no 
enunciado da atividade e na metodologia inovadora proposta 
por meio do PC. Com esse olhar, os envolvidos foram desafiados 
a explorar essa atividade em turmas de nono ano, tendo contan-
do com o apoio das professoras regentes. Assim, prima-se não 
pela programação, mas pelo fato de os alunos serem fluentes e 
capazes de criar, por meio das tecnologias, digitais ou não, em 
processo cooperativo, inovações em suas resoluções. Diante dis-
so, as duas resoluções do Ensino Fundamental foram baseadas 
na clareza de ideias dos estudantes, sendo as mais votadas pela 
turma como os melhores bilhetes, sendo a resolução constru-
ída com os colegas em seguida. Os estudantes construíram os 
passos da resolução de problemas, os dois primeiros pilares do 
PC, novamente, assim como no Ensino Médio o pilar da abstra-
ção é o que demanda mais dedicação na resolução. Nem todos 
os estudantes conseguiram fazer um bilhete sem usar números, 
inclusive, alguns fizeram empregando muitos casos numéricos. 
Mas, na aula de socialização, todos conseguiram compreender 
a generalização da quantidade, citando-se, mais uma vez, a im-
portância da troca, da interação e socialização das formas de 
pensar e resolver de cada um com os demais.

Figura 3: A resolução de um estudante
do ensino fundamental da turma 91 A.

Fonte: produzido por estudante.

Observando a resolução da Figura 3, verifica-se a compre-
ensão conceitual de Matemática dos conceitos e o cuidado no 
processo da resolução do problema. Além disso, há a forma para 
a construção de um bilhete claro, para quem “sabe ler Mate-
mática’’, segundo o próprio estudante. Verifica-se os 4 pilares 
do PC, novamente o da abstração, o mais destacado pelo estu-
dante como com o uso do conectivo ou na resolução, em busca 
de otimizar a resolução. Nesta resolução encontra-se a lógica 
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sintaxe da programação, também da Matemática. Com essas 
resoluções, fica enaltecido que o pilar da abstração para o PC, 
diferente da abstração como processo de construção de conhe-
cimento para Piaget, é o essencial no processo de resolução de 
problemas mediados pelo PC, pois é nessa otimização de passos 
da resolução, na ação do fazer e pensar, e/ou do compartilhar e 
trocar ideias com os colegas, das pesquisas que se aprimoram 
à resolução, até o passo, de “tentar” escrever de forma que se 
possa criar uma rotina para outro colega e/ou para uma máqui-
na, fazendo uso simbologia da Matemática para construir uma 
lógica de algoritmo, ancorada na diversidade das resoluções de 
cada estudante e em recursos tecnológicos escolhidos.

 
Figura 4: A resolução de uma estudante

do ensino fundamental da turma 90.

Fonte: estudante.

A resolução da Figura 4, impressionou a professora regen-
te da turma, pois em um primeiro momento, ela teve dificul-
dade de compreender e pediu auxílio a professora-pesquisado-
ra. Destaca-se que entender os 4 pilares e a relação do mapa 
conceitual quanto o paralelismo com a resolução de problemas 
ajudou-a a fazer perguntas e questionamentos ao estudante, de 
modo a entender a Matemática que ele tentava contemplar e 
explorar. Esse estudante apresentou aos colegas sua resolução 
genérica, conforme o mesmo denominou, sendo necessárias vá-
rias explicações e uso de exemplos, ele disse que “brincou” com 
as planilhas até entender todos os “elementos” que poderiam 
ser considerados como “mudados”, que são: limite, preço inicial 
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unitário, percentual de desconto e a quantidade da compra. São 
muitos aspectos que poderiam ser analisados nesta resolução 
e nas anteriores, mas destaca-se um, que foi considerado re-
levante por parte da turma: a necessidade de dividir por 100 
a porcentagem, os parênteses para se calcular o desconto no 
preço do unitário, pois os estudantes de forma geral fazem essas 
operações de modo natural quanto os problemas são numéri-
cos, mas quando se generaliza precisa-se “escrever”, pois será o 
sucesso ou não da lógica do algoritmo construído.

Em todas as turmas, como demonstra a tabela de forma 
quantitativa, os estudantes criaram outras condições para a 
atividade, como descontos adicionais para pagar em dinheiro, 
cartão, tipos de embalagens, além do limite se aplica o descon-
to simples, pois poderia existir um desconto progressivo, assim 
como descontos conforme detalhamento nos bottons e tipi-
ficações. Os momentos de debates nas aulas online foram es-
senciais para a mobilização da aprendizagem, demonstrando o 
aprender de cada um, pois os estudantes que às vezes não ligam 
as câmeras, decidiram participar e se envolver, proporcionando 
gratificação no professor de saber que seu aluno está presente 
na atividade proposta. Salienta-se o encanto da atividade: fazer 
um bilhete em um contexto que os alunos conhecem, exploran-
do conceitos que não estão totalmente “dominados”, segundo 
a opinião dos estudantes do Fundamental, mas que pela ação 
investigativa conseguiram aplicar de forma correta. Para os es-
tudantes do Ensino Médio, o elemento de organizar a resolu-
ção no papel é o mais complicado, já explicar o passo a passo 
é ainda mais difícil do que somente fazer a resolução e achar a 
resposta. Em ambas as situações, o PC favorece e potencializa as 
habilidades e competências propostas pela atividade, além de 
estabelecer uma relação de “parceria” (para os estudantes do 
Médio com relação a criatividade que o homem coloca na má-
quina para a vida ficar melhor) entre o estudante e a “máquina” 
(que são as tecnologias como computadores para os estudantes 
do Fundamental).
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5. Considerações Finais

Primeiramente, a pesquisa apresenta a diversidade das reso-
luções para a atividade proposta, pois são muitas as formas que 
os estudantes resolvem e pensam, além dos recursos tecnológi-
cos usados, por alguns. Em seguida, explora-se a importância de 
se compartilhar atividades diferenciadas e metodologias inova-
doras para a sala de aula, remota e/ou presencial, valorizando os 
saberes docentes dos professores e de suas atividades, de forma 
a transformar o processo de ensino e aprendizagem, valendo-se 
da formação docente permanente e paralela a cultura digital.

A pesquisa apresenta como resultado que as etapas da re-
solução de problemas de Matemática compreendida pelos es-
tudantes. O terceiro pilar do PC, que permeia todo o processo 
de resolução do problema, é o mais explorado, retomado, des-
tacado e valorizado pelos estudantes, pelo fato de que ao “me-
lhorar” os passos da resolução, otimiza-se os processos de cada 
etapa da resolução. Essa é a pergunta na atividade que promove 
a busca pela construção da lógica do algoritmo, seja fazendo um 
bilhete, como o descrito neste artigo e citado pelos estudan-
tes: como ser professor por um dia e/ou se meu computador 
falasse comigo como amigo. O que demonstra a importância do 
planejamento, da orientação, da mediação e da prática docen-
te para a mobilização da aprendizagem dos estudantes. O PC é 
um elemento importante a ser explorado com os estudantes, 
como uma metodologia inovadora, mas por meio de atividades 
desplugadas, inicialmente, investigativas, e depois plugadas, se 
assim for possível. A ação desplugada promove uma constru-
ção do processo de resolução do estudante na lógica do fazer e 
compreender essencial e necessária a conceituação explorada 
na atividade para o estudante e para os seus colegas de turma 
no momento da construção coletiva e/ou trocas/compartilha-
mentos, de modo que favorece para a professora compreender 
seu processo de avaliação da aprendizagem, além de mediar e 
sanar dificuldades.
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Por fim, mas não menos importante, a ação da abstração 
como processo de construção de conhecimento para Piaget é 
também, implicitamente, aspecto que também que ocorre na 
abstração, como pilar do PC, até a lógica do algoritmo, mas de 
forma mais plena, pois está presente em todo processo, sendo 
responsável pela personalização de cada resolução, até a diver-
sidade de todo o processo de criação. Como a Matemática per-
mite que muitos “caminhos” sejam explorados em atividades 
como as aqui sugeridas, fica evidente a riqueza do processo de 
apropriação gradual dos conceitos matemáticos, de forma enca-
deada e iniciando desde o início da vida escolar do estudante, 
ilustrando a beleza da ciência da matemática, sendo que a apli-
cabilidade desse conhecimento é a responsável por dar vida à 
pesquisa.

Referencias

BBC (2018). Introduction to computational thinking. Disponível 
em:< https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zp92mp3/revi-
sion/1>. Julho.
BOBSIN, R. S., NUNES, N. KOLOGESKI, A. L., Bona, A. S. (2020). O 
Pensamento Computacional presente na Resolução de Proble-
mas Investigativos de Matemática na Escola Básica. In: Simpósio 
Brasileiro de Informática na Educação, 31 Online. Anais [...]. Por-
to Alegre: Sociedade Brasileira de Computação.https://sol.sbc.
org.br/index.php/sbie/article/view/12903. Julho.
BONA, A. S. (2021). Atividades Desplugadas e Investigativas de 
Matemática: a Abstração enquanto integrante do Processo de 
Aprendizagem e da Prática do Pensamento Computacional. In: 
HABOWSKI, A. C. et all (orgs). Sobre as Tecnologias no Contexto 
Educativo: Abordagens Comunicativas, Autocríticas e (Re)cons-
trutivas. Santa Maria/RS: Arco Editores, p. 27 - 46.
BONA, A. S.; NUNES, N. B., BOBSIN, R. S. (2021) O Pensamento 
Computacional presente em Atividades Desplugadas e Plugadas 
mobilizam o Processo de Ensino e Aprendizagem de Matemática 



209

na Formação de Professores. In: Silva, C. B., ASSIS, A. S. F. Vivên-
cias didáticas: metodologias aplicadas em ensino e aprendiza-
gem: v.1.Rio de Janeiro, RJ: e-Publicar, cap. 4, p. 63 - 85.
BONA, A. S. de; SOUZA, M. T. C. C. de. (2015). Aulas investiga-
tivas e a construção de conceitos de matemática: um estudo a 
partir da teoria de Piaget. In: Revista Psicologia USP, [S. l.], v. 26, 
n. 2, p. 240-248. https://www.revistas.usp.br/psicousp/article/
view/102400. Julho.
BRASIL. (2008). Ministério da Educação; Secretaria de Educação 
Básica; Conselho Nacional de Educação. Base nacional comum 
curricular. Brasília: MEC; CNE.
FORBELLONE, A. L. V., Eberspacher, H. F. (2005). Lógica de pro-
gramação: a construção de algoritmos e estruturas de dados.3 
ed. São Paulo: Prentice Hall.
KOLOGESKI, A., BATISTA, V. S., BOBSIN, R. S., ESPINDOLA, R. W. P., 
NUNES, N. B., JULIO, M. B., SANTOS, J. M., Bona, A. S. (2019). O 
Pensamento Computacional e a Computação Desplugada como 
Forma de Inclusão Digital. In: V Workshop de Ensino em Pensa-
mento Computacional, Algoritmos e Programação (WAlgProg/
CBIE). Brasília/DF.
KOLOGESKI, A., BATISTA, V. S., BOBSIN, R. S., OURIQUE, R. G., 
BONA, A. S. (2019). Inclusão Digital através da Computação Des-
plugada e do Ensino de Informática Educativa. In: Tise 2019 - 
XXIV Congresso Internacional de Informática Educativa. Arequi-
pa/Peru.
NUNES, N. B., BONA, A. S., Kologeski, A. L., Batista, V. S., ALVES, 
L. P. (2021). (DES)PLUGA: O Pensamento Computacional aplica-
do em Atividades Inovadoras. In: Revista Contexto e Educação, 
v.36, n.114, p. 72–88. https://www.revistas.unijui.edu.br/index.
php/contextoeducacao/article/view/11798. Julho.
PASQUAL Jr. (2020). Pensamento computacional e tecnologia: re-
flexões sobre a educação no século XXI. Caxias do Sul, RS: Educs.
RAABE A., ZORZO, A. F., BLICKSTEIN, P (org) (2020). Computação 
na Educação Básica: fundamentos e experiências. Porto Alegre: 
Penso.



210

REIS, C. V. BARICHELLO, L., MATHIAS, S. R. (2021) Novos con-
teúdos e novas habilidades para a área de Matemática e suas 
Tecnologias. In:  RIPEM - Revista Internacional de Pesquisa em 
Educação Matemática, SBEM, v. 11, n.1, p.37-58.
VALENTE, J. A. (2019). Pensamento computacional, letramen-
to computacional ou competência digital?” Novos desafios da 
educação. Revista Educação e Cultura Contemporânea, Rio de 
Janeiro, v. 16, n. 43, p. 147-168.
WING, J.(2006). Computational thinking. Communications of 
the ACM, v.

________________________________________
[1] Disponível em: <https://umlivroaberto.org/producao/pen-
samento-computacional/>.
[2] Atividades que demandam aparelhos tecnológicos para a sua 
realização.
[3] Atividades que não demandam aparelhos tecnológicos para 
a sua realização.
[4] Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1MhPA-
T3yE0jmuS1uB5SwO3EuM1w9h6Co_/view>.



211

CAPÍTULO 07

Pensamento Computacional e a 
aprendizagem por desafios: um estudo de 

caso na educação básica1

Guaracia Vargas Greff
Aline Silva de Bona

1. Continuando o que já foi contextualizado...

[...] O problema que é necessário resolver para explicar 
o desenvolvimento cognitivo é o da invenção e não o da 
mera cópia. Assim [...] compreender consiste em isolar 
a razão das coisas, enquanto fazer é somente utilizá-las 
com sucesso, isso é certamente, uma condição prelimi-
nar da compreensão, mas que esta ultrapassa, visto que 
atinge um saber que precede a ação e pode abster-se 
dela (PIAGET, 1977).

Ao abrir mais um capítulo de estudos sobre pensamento 
computacional e sua aplicação na Educação Básica, percebo que, 
no Brasil, nos últimos anos, são observados, em decorrência do 
Novo Ensino Médio proposto pela BNCC (2017) e das reformas 
curriculares promovidas por estados e municípios, especialmen-
te em São Paulo (homologado em 2019 e sendo implantado des-
de 2021), Curitiba (homologado e sendo implantado em 2022)  e 
Rio Grande do Sul (até o momento em homologação, mas sendo 
1 (GREFF V. G., 2016) - Apontamentos frente ao meu Trabalho de Con-
clusão de Curso na Pós-graduação Lato Sensu em Educação Básica Pro-
fissional do Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Osório.
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implantado em 2022), muitos movimentos que apontam que 
inovar a prática de sala de aula envolve desenvolver habilida-
des voltadas para a cultura e linguagens digitais, o pensamento 
computacional, os projetos de vida e o mundo do trabalho.2 Es-
tes referenciais, que se baseiam nas orientações legais oficiais 
propostas na BNCC, apontam para o letramento digital como 
uma espécie de imersão na “era digital”, a qual propõe novas 
habilidades e competências que possuem relação direta com a 
Ciência da Computação, no entanto, tais habilidades e compe-
tências ainda devem ser assimiladas pelas diferentes áreas do 
conhecimento estudadas na Educação Básica (GREFF, 2018).

Nessa imersão dos estudantes na “era digital”, resiste, ainda, 
de certa forma, o consenso equivocado quanto aos estudantes 
saberem mais de tecnologias digitais do que os professores. 
Sobre isso, Palfrey e Gasser (2011), fazem uso de termos como 
“nativos digitais” e “imigrantes digitais” para diferenciá-los e 
lembrar-nos que as habilidades dos estudantes, em geral, não 
possuem foco nos seus estudos escolares, mas sim em assun-
tos que lhes afetam pelo interesse, seja um interesse eventual 
e passageiro ou algo que lhe acompanhe por toda a vida, uma 
vez estimulado na escola. É nessa lacuna que o professor ganha 
um papel essencial, de mediador entre o estudante e as tec-
nologias digitais, propondo didaticamente seus objetivos educa-
cionais através de determinadas atividades. As tecnologias digi-
tais, entendidas como potencializadoras dos recursos existentes 
que contribuem para a aprendizagem, igualmente devem servir 
como potencializadoras da capacidade do estudante em lidar 
com as ferramentas tecnológicas de forma segura e responsável, 
valendo-se delas para aprendizagens diversas.

Ao tratar desses novos letramentos digitais, que estão inse-
ridos no contexto da web 2.0, Moita Lopes (2010) reconhece-os 
como ambientes que possibilitam debates políticos, tais como 
2 Documentos oficiais publicados nos portais que orientam a refor-
ma. Disponíveis em: <https://novoensinomedio.educacao.sp.gov.br/>, 
<https://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/
documento/2021-08/referencial_curricular_novoem_11082021.pdf> e 
<https://curriculo.educacao.rs.gov.br/>
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as ágoras e os moinhos medievais. Os novos letramentos digi-
tais podem ser, então, considerados como espaços de discussão, 
de reinvenção social, de agenciamento e de transgressão. Nesse 
sentido, percebe-se a mudança cultural dos usuários das novas 
tecnologias, ao passo que deixam de ser apenas consumidores 
para, no contexto da web 2.0 (com os ambientes de afinidades 
– tais como as redes sociais e os blogs, por exemplo –, nas wi-
kis, fan-fiction etc.), assumirem também o papel de criadores 
de conteúdo, assim como de sentido, logo, constituindo nova 
cultura colaborativa e participativa.

Segundo o autor, tais mudanças, além de interferir direta-
mente nas relações sociais, que são intensificadas, ressignificam 
a concepção que se tinha sobre autoria, a qual passa a ser me-
nos importante ou mesmo apagada, visto que o que está em 
evidência são as ações conjuntas, a colaboração.

Mais do que encontrar meios para os novos letramentos digi-
tais, o que se busca com a promoção da Ciência da Computação  
na Educação Básica é a oferta de uso eficaz da tecnologia digital, 
como de computadores, redes de comunicação, PDA’s (Personal 
Digital Assistant), dispositivos móveis, entre outros. O conheci-
mento tanto do funcionamento destes equipamentos como dos 
programas que os fazem funcionar, que lhe estão associados 
pode ser preponderante para essa eficácia. Conhecer como fun-
ciona um determinado equipamento aumenta significativamen-
te a probabilidade de o utilizar mais eficazmente.

Segundo Yoram Eshet-Alkali e Yair Amichai-Hamburger 
(2004), “A alfabetização digital requer mais do que apenas a ca-
pacidade de usar um software ou operar um dispositivo digital; 
inclui uma grande variedade de habilidades complexas, como 
cognitivas, motoras, sociológicas e emocionais que os usuários 
precisam ter para usar os ambientes digitais de forma eficaz”. No 
Brasil não há consenso sobre como classificar o conhecimento 
da Ciência da Computação na Educação Básica, para citar alguns 
conceitos que são apresentados como competências na BNCC, 
eixos temáticos na SBC, componentes curriculares nos referen-
cias estaduais e até metodologias, abordagens ou conteúdos 
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em diferentes relatos de artigos e capítulos de livros nos últimos 
dez anos, temos: o mundo digital, a cultura digital, o pensamen-
to computacional, o letramento digital e até mesmo, literacia 
digital, sendo utilizados em diferentes matrizes pelo território 
brasileiro e tendo como referência as dez competências básicas 
da BNCC.

Todo esse movimento de mudanças envolvendo novas práti-
cas docentes, requer formação continuada e também uma nova 
compreensão de tempos de aprendizagens e espaço de sala de 
aula que Bona (2012) já registrava em sua tese, afirmando que 
o tempo de iniciação, compreensão e apropriação de cada estu-
dante com as tecnologias digitais é diferente um do outro e vale-
-se muito do que o professor proporciona, além do que se refere 
à sua realidade e atrelar isso aos objetivos de suas disciplinas 
transcende a lógica dos espaços e tempos formais de sala de 
aula. Com isso, se faz como movimento, necessário para tal, pro-
mover uma cultura do aprender a aprender, que Piaget (1977), 
destaca como uma reconstrução no plano do pensamento com 
resultados mais elaborados do que o conhecimento prático e 
que é desenvolvida a todo espaço e tempo.

Além disso, um importante resultado descrito por Piaget 
(1977) é que a ação em si mesma constitui um saber autônomo 
e de grande eficácia, mesmo esta ação sendo apenas um saber 
e não um conhecimento consciente em nível de compreensão 
conceituada,  como se espera nos estudos formais, essa ação é 
fonte  de tal compreensão, já que a tomada de consciência se 
encontra, na maioria das vezes atrasada em relação a esse saber 
fazer inicial, que é uma eficácia notável enquanto a ação não 
é consciente, pois como resultado das tomadas de consciência 
temos que um indivíduo escolhe o que exterioriza devido a sua 
subjetividade, e as práticas de pensamento computacional auxi-
liam na ressignificação do que é exteriorizado pelo estudante ao 
realizar tais atividades.

Este trabalho está alicerçado no conceito de que as tecno-
logias digitais online estão presentes na vida dos estudantes e 
assim são recursos mobilizadores do aprendizado escolar na 
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Educação Básica criados por práticas que já existem e vêm se 
fortalecendo nos últimos anos por meio da legislação e devido 
a diversos movimentos acadêmicos, pois já foram iniciadas na 
prática por professores pesquisadores com olhar atento às mu-
danças como Bona (2010). Além disso, o conteúdo de Lógica de 
Programação segundo Resnick (2014) é tão importante quanto 
saber escrever, ele diz que: “Escrever no mundo de hoje signifi-
ca saber nos expressar com as tecnologias atuais: saber progra-
mar”.

Dentre todos esses conceitos, destaco o pensamento com-
putacional, como abordagem inovadora no ensino-aprendiza-
gem de Ciência da Computação na Educação Básica, pois é volta-
do para a solução criativa de problemas complexos e faz uso de 
quatro pilares não exclusivos, que sustentam a qualidade de um 
processo educativo cíclico e também complexo, o qual envolve 
habilidades de uso das tecnologias digitais, são eles: Abstração, 
Decomposição, Reconhecimento de Padrões e Algoritmos, além 
da espiral criativa e dos quatro P’s como abordagem da Aprendi-
zagem Criativa conforme detalhado em GREFF IN BONA (2021, 
p.314-318)

A seguir explico como este processo educativo se desenvolve 
no pensamento do estudante por meio de tais conceitos.

2. Reflexão sobre pensamento computacional, criativo e cultural.

Pensar por meio das tecnologias digitais em espaços ressig-
nificados envolve um permanente processo reflexivo docente, e 
ainda criar referências por meio de novas conexões entre con-
ceitos já estudados, envolve ações de aprender a fazer, focando 
objetivamente na realimentação de uma tomada de consciên-
cia essencial na produção de cultura criativa com pensamento 
computacional conforme Piaget (1977) e promovendo também 
processos de aprender a aprender por cooperação na Educação 
Básica conforme Bona (2010).

Afirma Greff (2019), que nos últimos anos, as teorias e prá-
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ticas relacionadas com o pensamento computacional3 têm se 
popularizado e gerado muitas iniciativas com uso de tecnologias 
digitais nas escolas, envolvendo atividades de programação e 
robótica.

A expressão pensamento computacional é evidenciada na 
comunidade de Ciência da Computação como o resultado de um 
artigo da ACM Communications4 escrito por Jeannette Wing no 
ano de 2006. O artigo propõe que o pensamento computacio-
nal seja uma competência fundamental para qualquer pessoa, 
não somente para cientistas de computação e argumenta sobre 
a importância da integração do pensamento computacional em 
conteúdos de outras áreas (WING, 2006).

Esse mesmo termo aparece em “Mindstorms: children, com-
puters and powerfull ideas” de Seymour Papert publicado a 
primeira vez em 1980 e mais à frente em seu livro “A máquina 
das Crianças”, dois clássicos do construcionismo tendo sido, este 
último, publicado no Brasil em 1994 e considerado um marco 
histórico da Informática na Educação.

Não se identifica na literatura como consenso teórico e prá-
tico um olhar único sobre  pensamento computacional, haven-
do  muitos  autores e pesquisas que discorrem sobre o tema, 
como Cavalcante et al. (2016), Wing (2010), Barr  e  Stephenson  
(2011),  França & Amaral (2013),  Kologeski et al. (2016),  Bona  
et  al.  (2020), Greff (2019), as quais apresentam a necessidade 
de trabalhar o pensamento computacional proporcionando o 
exercício de um conjunto de habilidades e competências em re-
lação aos processos de decomposição e reconhecimento de pa-
drões em diferentes problemas, construção de algoritmos para 
situações teóricas e práticas, paralelamente a abstração como 
pilares, conforme Bona (2022).

É possível enxergar o desenvolvimento destes conceitos de 
3 Do inglês: Computational Thinking
4 A Association for Computing Machinery (lit. Associação para Maqui-
naria da Computação) ou ACM, foi fundada em 1947 como a primei-
ra sociedade científica e educacional dedicada à computação. Os seus 
membros são aproximadamente 78.000 (2006), e a sua sede situa-se na 
cidade de Nova Iorque.
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pensamento computacional dentro de uma lógica cíclica de es-
piral criativa que faz uso de quatro P’s: project, passion, peers 
and play, em inglês, traduzidos para o português como projeto, 
paixão, parcerias e pensar brincando.  Greff (2017; 2019), sugere 
que a escola moderna deva fazer uso dessa visão, seu exercício 
deve ser desenvolvido por meio de analogias temáticas comple-
xas (o equivalente ao P de Projetos) e as temáticas devem surgir 
das afetividades dos estudantes, as quais se tornam condutoras 
do processo, isso é o que Resnick (2020) coloca como o P de 
Paixão.

Dar uma chance aos projetos na educação básica, é um dos 
primeiros passos para produzir significado na aprendizagem 
dos estudantes, também permite torná-los protagonistas assim 
como aos seus professores, desenvolve suas paixões e deve fa-
zer uso de trabalho cooperativo entre seus pares.

Pensar brincando é um exercício essencialmente subjetivo e 
que se manifesta de maneira natural com o desenvolvimento 
das paixões. De modo a entender tal subjetividade aplicada à 
forma em que as pessoas brincam, explico a seguir as diferenças 
entre programar por desafios e programar por temática.

Grande parte dos sites, aplicativos e workshops que ajudam 
a aprender programação são baseados em desafios desenhados 
a partir de uma história ou temática popular e que conseguem 
um certo engajamento lógico com os usuários. Esses usuários 
já carregam consigo construída, alguma predisposição ou prefe-
rência para a temática e/ou para a programação. Esses desafios 
servem como introdutórios dos conceitos de Ciência da Compu-
tação e devem, sim, ser aplicados na Educação Básica com tal 
finalidade. No entanto, muitos destes usuários, após a experiên-
cia e a tentativa de continuar “criando” conteúdos de suas pró-
prias temáticas com uso das novas habilidades de pensamento 
computacional adquiridas com os desafios, encontram grandes 
dificuldades em criar suas próprias temáticas quando começam 
a programar. Isso se dá, devido ao tratamento lógico orientado 
a conteúdos e não ao tratamento temático propriamente dito, e 
que perpassa por estas propostas de resoluções de problemas, 
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cujas respostas estão contidas nos próprios desafios.
Já aqueles aplicativos, sites e workshops que iniciam a apren-

dizagem pela criação de temáticas próprias de seus usuários, ou 
seja, os que se baseiam em projetos, aumentam as possibili-
dades criativas de produção de conteúdo e impulsionam seus 
usuários à fluência na programação, pois são propostas aber-
tas e não limitam as possibilidades de respostas ou de maneiras 
corretas de se produzir, o que no meu ponto de vista, é o ideal, 
pois se trabalha aqui com objetos de aprendizagem que já estão 
inseridos na mente do estudante e a aprendizagem criativa con-
ta com isso como semente que pode germinar e se tornar uma 
árvore permitindo a colheita de bons frutos.

Ainda que a maioria das pessoas não se torne um produtor 
de conteúdos profissional em sua profissão, é importante que 
todos aprendam a escrever de maneira eficaz. A maioria das 
pessoas não será um programador profissional ou cientista da 
computação, mas aprender a programar com fluência é uma ha-
bilidade de grande valor para todos. Tornar-se fluente, na escrita 
e na programação, ajuda a desenvolver seu pensamento criati-
vo, desenvolver sua voz e desenvolver sua identidade. Resolver 
desafios pode ser útil para desenvolver habilidades introdutó-
rias de pensamento computacional, mas criar seus próprios pro-
jetos leva o estudante além, ajudando-o a desenvolver sua voz 
e sua identidade.

Colocar estes propósitos à frente como pilares permite de-
senvolver protagonismo de cultura criativa, onde se aprende 
não apenas fazendo, mas principalmente criando.

Na Figura 1, eu apresento uma associação entre as aborda-
gens apresentadas, demonstrando uma das formas que pode 
ser observado o pensamento computacional sendo  desenvol-
vido no processo de aprendizagem criativa. As ações de imagi-
nar, criar, compartilhar e refletir de forma cíclica, brincando com 
projetos temáticos, envolvidos pela paixão e com suas parce-
rias, agregam ao que denominamos pensamento computacio-
nal, muitos elementos importantes para o desenvolvimento da 
criatividade humana. O pensamento computacional objetiva re-
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alizar abstrações do mundo que nos cerca, e pensar no que, e no 
como se deve abstrair o mundo é função das experiências criati-
vas de cada um, essa associação do pensamento computacional 
com a aprendizagem criativa representa um enorme potencial 
de exploração como instrumento inovador na Educação Básica.

Figura 1 - Associação pensamento computacional
e aprendizagem criativa

Fonte: GREFF; BONA (2021, p.318)

Para desenvolver o pensamento computacional na aborda-
gem da aprendizagem criativa com fluência é necessário estabe-
lecer conexões entre o aprender a fazer e o aprender a criar, ou 
seja, não basta apenas, fazer uso de abordagens ativas, é neces-
sário criar coisas no mundo5, experimentar e dar significado ao 
que faz, procurar resolver algum problema, automatizar algum 
processo, encontrar a lógica da ação ou reconhecer seu padrão 
de comportamento. Assim, avaliar qualitativamente este pro-
cesso, envolve também estabelecer e observar novas métricas 
de observação voltadas à qualidade dos algoritmos produzidos, 
ao fazer uso adequado das estruturas de programação, assim 
como das capacidades de abstração apresentadas pelos estu-
dantes e suas consequentes tomadas de consciência resultantes 
5 Esta é a base da teoria do Construcionismo de Papert
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do que é observado num processo de interação voltado para o 
aprender a aprender.

A seguir descrevo um estudo de caso exploratório que faz 
uso de uma trilha de aprendizagem por desafios do portal code.
org.

3. Um estudo de caso de uma trilha de aprendizagem por desafios

Nesta seção, são descritos os procedimentos seguidos na 
pesquisa, apresentando como principais elementos: o tipo 
de pesquisa com sua natureza e delineamento; a população e 
amostra com o contexto da pesquisa e caracterização dos par-
ticipantes; os instrumentos utilizados na coleta de dados e os 
procedimentos para a análise dos dados.

Este estudo é de natureza exploratória, pois tem como obje-
tivo proporcionar maior familiaridade com a aprendizagem das 
estruturas lógicas de programação em uma turma do nono ano 
do ensino fundamental de uma escola pública e faz uso de ativi-
dade prática com pessoas envolvidas com o problema pesquisa-
do, (GIL, 2002, p. 41). 

No delineamento da pesquisa é empregado o estudo de caso, 
onde se procura explicar como circunstância presente o apren-
dizado das estruturas lógicas de programação dos estudantes 
da nona série do ensino fundamental da Educação  Básica, tam-
bém, traz como marca do tipo de questão de pesquisa a expres-
são “como” que segundo (Yin, 2010, p. 29; apud Hendrick, Bi-
ckman & Rog, 1993) é a primeira e mais importante condição 
para a diferenciação entre os vários métodos de pesquisa. Além 
disso, as atividades práticas foram realizadas pelos estudantes, 
o que aponta para um investigador com pouco controle sobre 
os eventos e a pesquisa possui um enfoque sobre um fenômeno 
contemporâneo no contexto da vida real que é a aprendizagem 
de Lógica de Programação, Yin afirma: São essas as principais ca-
racterísticas das pesquisas que adotam o estudo de caso como 
método.

Não existe fórmula, mas a escolha depende em grande parte 
de sua questão de pesquisa. Quanto mais suas questões pro-
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curam explicar alguma circunstância presente (por exemplo, 
“como” ou “por que” algum fenômeno social funciona), mais o 
método do estudo de caso será relevante. O método também é 
relevante quando suas questões exigem uma descrição ampla e 
“profunda” de algum fenômeno social. (Yin, 2010) 

Sendo assim, através dessa metodologia, procura-se consta-
tar como se deu a construção conceitual do pensamento com-
putacional nos estudantes da nona série do ensino fundamental 
da educação baśica em uma escola pública do litoral norte do 
Rio Grande do Sul. Para tal, a estratégia proposta consistiu em 
permitir a interação dos estudantes entre eles mesmos e com as 
atividades do ambiente disponibilizado no portal code.org. Para 
ocorrer essa atividade, foi realizado um encontro, de 2 horas, 
com introdução conceitual de Lógica de Programação por mim 
seguido de vídeo introdutório deste conteúdo e em seguida, re-
alização da atividade. 

A intervenção foi realizada no dia 08 de dezembro de 2015, 
e publicada na íntegra com a análise original realizada à época, 
no repositório da biblioteca do Instituto Federal de Educação do 
Estado do Rio Grande do Sul6 e as novas análises e comentários 
foram inseridas neste capítulo com o fim de revisitar a minha 
prática docente, trazendo-a para um olhar atualizado e inovador 
de pesquisa docente.

No estudo, os estudantes realizaram a atividade denominada 
“A Hora do Código” contendo vinte desafios de Lógica de Progra-
mação disponibilizados pelo CODE através do uso de blocos que 
representam as estruturas lógicas para solução de um Labirinto. 
No entanto, a maioria dos estudantes seguiu solucionando os 
desafios das demais etapas que se sucedem ao Labirinto como: 
O Artista 1, 2, 3, 4 e 5 e O Agricultor 1, 2 e 3. O encontro se deu 
pela manhã no Laboratório de Informática número 2 da institui-
ção, tendo início às 8h30min e sendo finalizada às 11h45min, 
durante os períodos da Professora P1 nomeada neste trabalho 
pela sigla MLR e tomando por empréstimo os períodos subse-
qüentes do Professor P2 nomeado pela sigla BGA. Durante a ati-
6 Disponível em: http://pergamum.ifrs.edu.br/pergamumweb_ifrs/vin-
culos/00003f/00003f11.pdf Acesso: 16 mar. 2022
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vidade, os estudantes realizaram os desafios da Hora do Código 
cujas soluções foram utilizadas como dados para análise. 

Todos os estudantes foram orientados em conjunto come-
çando pela criação de uma turma no site para que eles pudes-
sem se cadastrar com uso de seus endereços de e-mail. Foram 
realizados os cadastros e definidos seus logins, todos os estu-
dantes solucionaram seus desafios individualmente, mas com a 
possibilidade de interagirem entre si e de solicitarem minha aju-
da, assim como de alguns auxiliares que se fizeram presentes.

3.1. Participantes

O grupo de estudantes escolhido para participar da pesquisa 
foi uma das turmas do nono ano do ensino fundamental da edu-
cação básica de escola pública estadual do litoral norte do esta-
do do Rio Grande do Sul. A turma era composta de 37 estudan-
tes com idades entre 13 e 18 anos e sem nenhum conhecimento 
prévio dos conceitos de Ciência da Computação e de Lógica de 
Programação. Todos foram convidados a participar da pesquisa, 
sendo encaminhado para seus responsáveis o Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido (TCLE) juntamente com o Termo de 
Assentimento (TA). Compareceram ao local da atividade treze 
estudantes para realizar a atividade, dos quais foram gerados 
e analisados os dados de suas resoluções dos vinte desafios da 
“Hora do Código”. A partir dessa geração de dados, dentre os 
treze estudantes, foram escolhidos quatro, os quais foram clas-
sificados como casos de estudo desta pesquisa, enquadrando-os 
um de cada categoria nomeada da seguinte forma: com dificul-
dade, com muita facilidade, com algum diferencial e proble-
mático. 

Ao realizar atividades deste tipo, prepare-se com outras al-
ternativas de propostas, pois conforme os objetivos de sua pes-
quisa poderão ser exigidas atividades extras com um foco mais 
especializado, no CODE, atividades como esta são denominadas 
de laboratórios, exemplos de atividades de laboratório disponí-
veis no portal são: Playlab, Gumble e Ice Age. Todas elas são 
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compostas por nove desafios fixos com manipulação de perso-
nagens e eventos, e ainda um desafio final livre para confecção 
de um jogo. As três atividades possuem a mesma característica 
nelas o estudante é testado no seu domínio sobre as estruturas 
lógicas estudadas na Hora do Código, e é introduzido na prá-
tica de criação de jogos com ambiente simulado. Assim como 
na Hora do Código, as atividades são apresentadas com ajuda e 
orientação adicional na solução dos desafios, porém o estudan-
te deve realizar o seu desenvolvimento na atividade através da 
experiência e aplicação dos conceitos já aprendidos, pois não 
mais são apresentados vídeos explicativos dos novos blocos dis-
poníveis.

Estes estudantes escolhidos realizaram, cada um, uma das 
atividades de laboratório com objetivo de analisar a ocorrência 
de efetiva aprendizagem dos conceitos de lógica de programa-
ção. Durante toda a atividade os estudantes foram observados 
e foram realizadas anotações a respeito de seu comportamento 
na resolução das atividades.

De modo a manter a confidencialidade dos participantes, 
não foi utilizado o nome dos mesmos, para identificação optei 
em utilizar as siglas que seguem: ACS, ADB, BMB, BSR, CMV, FVS, 
ICF, JGS, JVM, LGA, LCP, LSS, OCB. Os estudantes e professores 
ficaram dispostos, como informa a Figura 2.

Figura 2 - Distribuição dos estudantes durante a atividade

Fonte: O próprio autor
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3.2 Os dados

A atividade proposta para o encontro permitiu aos estudan-
tes, através da interação, aplicar seu pensamento de Lógica 
de Programação (Pensamento Computacional) na solução de 
desafios em um Labirinto percorrido pelo personagem sob os 
comandos do estudante (Programação). As respostas destes de-
safios foram analisadas com uso de aspectos qualitativos para 
identificar o nível de abstração reflexiva usado pelos estudantes 
nas resoluções dos problemas aplicados. Estas atividades, que 
foram experimentadas pelos estudantes por intermédio da inte-
ração, permitiram a geração de dados como: o armazenamento 
do algoritmo criado pelo estudante e o armazenamento de suas 
estatísticas de criação (número de blocos utilizados em cada de-
safio e número total de blocos utilizados em toda a atividade), 
também foi armazenado o estado em que se encontrava a reso-
lução de cada desafio sendo eles: não iniciado, em progresso, 
concluído, muitos blocos e concluído perfeito.

Estes dados gerados auxiliaram na classificação por catego-
rias dos quatro estudantes escolhidos para realização de uma 
nova atividade. Para Yin (2010), em qualquer situação, os dados 
qualitativos podem ser críticos para a explanação ou, por outro 
lado, para o teste das proposições-chave do seu estudo de caso. 
Colocamos, portanto, a abstração reflexiva como uma proposi-
ção-chave na análise do aprendizado de Lógica de Programação 
dos participantes.

Além disso, algumas perguntas foram direcionadas aos par-
ticipantes de maneira que se desejava identificar aspectos afe-
tivos e motivacionais a respeito da realização das atividades, as 
respostas para estas perguntas foram registradas em um diário 
de campo utilizado exclusivamente para este fim.

Para a análise dos dados utilizei uma abordagem qualitativa, 
onde foi verificado o progresso do aprendizado do estudante 
através da resolução das atividades propostas levando em conta 
a qualidade das soluções propostas pelos mesmos.Também fo-
ram analisados os vídeos e anotações feitos durante a atividade, 



225

os quais contêm informações a respeito das observações da ati-
vidade registradas por mim.

A escolha do termo geração de dados é apoiada na afirmação 
de Mason (2002), que prefere falar de gerar dados, ao invés de 
coletar dados, justificando que a pesquisa qualitativa rejeita a 
ideia de que o pesquisador pode ser um coletor de informações 
completamente neutro sobre o mundo social. Ao contrário, ele 
é visto como alguém que constrói ativamente o conhecimento 
sobre o mundo de acordo com certos princípios e métodos que 
derivam de sua postura epistemológica.

Para melhor ilustrar o resultado da intervenção, fiz uso de 
dados numéricos para a análise da evolução na resolução dos 
desafios. A partir disso, construí uma tabela para mostrar o que 
foi constatado a respeito das capacidades de abstração reflexiva 
dos pesquisados. Quando o estudo é de caráter descritivo e o 
que se busca é o entendimento do fenômeno como um todo, na 
sua complexidade, é possível que uma análise qualitativa seja a 
mais indicada (GODOY, 1995B, p. 63).

3.3 Análise e interpretação dos dados

Nesta seção apresenta-se uma análise dos dados gerados 
através das atividades descritas em detalhes em Greff (2016). 

Durante a análise das habilidades de abstração dos estudan-
tes na criação de algoritmos, é necessário, observar seu com-
portamento no domínio sobre o plano cartesiano, analisar sua 
capacidade de ordenamento das ações sequenciais e do uso da 
lógica em suas tomadas de decisão, além de questioná-lo se 
é capaz de pensar, refletir e explicar sua solução. Entre outras 
questões como visualizar mentalmente o resultado de seus al-
goritmos antes mesmo de executá-los, assim como perceber 
padrões de repetições possíveis que auxiliem numa solução al-
gorítmica.  

Para exemplificar os diferentes tipos de abstração descrevo a 
seguir alguns exemplos, baseando-se num dos desafios que fora 
respondido por todos os alunos. 
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3.3.1 Uma análise da Abstração reflexiva

Uma lógica descritiva onde o estudante é capaz de relatar 
ações passo a passo ordenadas logicamente e empregá-las na 
criação de algoritmos, no teste, detecção de erros e correção 
dos mesmos, é característica básica da abstração empírica, que 
para Piaget (1977, p.193) se opõe à Abstração reflexiva e consis-
te em retirar qualidades dos objetos, ou das ações em suas ca-
racterísticas materiais, isto é, daquilo que pode ser observado. 
É o pensamento resultante das experiências promovidas pelo 
aprender a fazer num processo “empírico”. Nele o estudante é 
capaz de descrever textual ou graficamente as ações necessá-
rias para a solução de um problema, mas precisa deste texto 
ou gráfico para perceber a correção de sua solução, não tendo 
a habilidade de pensar sobre a mesma, ficando assim, restrito 
ao que é concreto. Como exemplo disso, observe o desafio nú-
mero quatro (Figura 3), onde o pássaro necessita: avançar, vi-
rar à esquerda, avançar, virar à direita e avançar para chegar ao 
porco. Cada estudante apresenta um comportamento diferente 
na hora de solucionar este desafio. Neste caso é necessário ob-
servar de que maneira ele faz a contagem dos avanços. Como 
faz para se orientar nas mudanças de direção. E se demonstra 
a certeza de ter desenvolvido uma solução correta antes mes-
mo de executar o seu algoritmo. O estudante que utiliza abstra-
ção empírica, além de não ser capaz de explicar o que fez para 
solucioná-lo, utiliza o próprio corpo para contar os passos e o 
mesmo procedimento para definir as mudanças de direção do 
personagem. Realiza suas ações apenas de forma experimental, 
ou seja, testa os blocos disponíveis até que dê certo ou consiga 
evoluir para algum tipo de reflexão sobre o problema.

Quando este último caso ocorre, o estudante começa a de-
senvolver uma abstração reflexionante do tipo pseudo-empíri-
ca7. Onde através das experiências negativas com erro, assimila 
7 Para Piaget (1977, p. 193) caso o estudante, retire dos observáveis não 
mais as suas características, mas o que o sujeito colocou neles, dedu-
zindo algum conhecimento de sua ação ou do objeto, tem-se, não mais 
uma abstração empírica, mas uma abstração reflexionante de tipo pseu-
do empírica (pseudo-empirique)
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formas diferentes de resolver o problema e passa a perceber de 
forma mais imediata, o que antes não percebia como recurso 
na solução dos desafios. Começa a demonstrar comportamento 
mais internalizado, sem necessitar mais do corpo para realizar 
as contagens e os direcionamentos do personagem. Porém ain-
da não se sente seguro em reproduzir oralmente e por conse-
quência, mentalmente, suas ações construídas nos algoritmos.

Quando o estudante se torna capaz de explicar oralmente 
sua solução, por ter tomado consciência do que produziu com 
a construção de suas ações, percebe-se que o mesmo desen-
volveu ou está desenvolvendo a abstração reflexionante do tipo 
“reflexiva” que segundo Piaget (1977, p. 193) é um processo que 
permite construir estruturas novas, em virtude da reorganização 
de elementos tirados de estruturas anteriores e, como tal, tanto 
pode funcionar de maneira inconsciente como sob a direção de 
intenções deliberadas: particularmente, o sujeito de uma inves-
tigação ignora, por muito tempo, de que fontes ele tem hauri-
do os mecanismos constitutivos de sua nova construção; e um 
matemático pode nada saber, sem por isso sentir-se impedido 
de realizar seu trabalho sobre as raízes psicogenéticas das estru-
turas elementares que utiliza (como, por ex., a de grupo). Esta 
é considerada a forma de pensamento ideal para esta etapa do 
ensino a qual refletirá positivamente para toda a vida adulta do 
estudante.



228

Figura 3 - Desafio número quatro com algoritmo montado

Fonte: “code.org” (GREFF, 2016, p. 58)

3.4 Análise Geral da atividade

Num cenário geral, se observou duas estudantes que usa-
ram a mão que escreve para tentar entender o sentido: direita e 
esquerda do personagem. Essa noção espacial se apresenta de 
forma singular na tela do computador, no tablet e também no 
smartphone, na maioria das vezes espelhada ao estudante, no 
entanto sua percepção de projeção espacial já vem bem desen-
volvida quando o estudante faz uso de jogos que exijam movi-
mentação espacial para solucionar problemas. 

Viu-se também, outro estudante fazendo uso do toque do 
seu dedo na tela do computador para contar os avanços neces-
sários ao personagem para alcançar seu objetivo, enquanto ou-
tro realizou a mesma contagem com o cursor do mouse. Isso 
aponta para uma evidência da necessidade da abstração empí-
rica pela necessidade do objeto concreto para coordenar a ação 
de contagem.

Outro estudante explorou a atividade e custou a perceber 
que precisava unir os blocos para que seu programa funcionas-
se, então chamou o monitor e este disse: “apenas junta...”; “Ah 
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tá, então sei fazer!” respondeu o estudante continuando sua 
atividade. Um estudante um pouco mais adiantado na mesma 
fila disse: “o comando Repita é irritante, pois ele não obedece ao 
que eu penso”. Ou seja, ele não compreendeu o comando e se 
chateou por não conseguir usar o recurso naquele desafio. 

A concentração dos estudantes, decorrente da ação mobi-
lizadora desencadeada pela prática, foi aumentando conforme 
eles iam individualmente avançando em seus desafios, apenas 
os estudantes com mais dificuldade em compreender os co-
mandos novos ainda se agitavam ao chamar os monitores, esse 
comportamento, esse agito significa que os estudantes estão 
envolvidos com a atividade, se desenvolvendo e buscando com-
preender seu funcionamento, e o ato de pedir ajudar é uma evi-
dência de que querem entender e aprender, estão nitidamente 
mobilizados. A motivação em realizá-la ativou suas percepções 
cognitivas de forma focada na aprendizagem da solução para os 
desafios, é uma sensação de prazer semelhante à de atividades 
recreativas, onde se está aprendendo de forma divertida.

Havia um estudante com fones de ouvido muito concentra-
do assistindo os vídeos e respondendo aos desafios com tran-
quilidade. Ele não se perturbou mesmo percebendo que estava 
sendo observado por mim, e que seus colegas circulavam ao 
seu redor, sua concentração também aponta para este mesmo 
exemplo de motivação, porém observou-se este estudante mui-
to mais focado e apropriado de suas formas de aprender pois 
administra escutar, ver a tela com imagens e também agir com 
as mãos, então está sendo criativo, e sendo dono do seu proces-
so de aprender a aprender contemplando três sentidos que se 
completam ao realizar seus desafios.

Uma estudante realizou todos os desafios trocando ideias 
com dois colegas, os três sempre muito silenciosos se ajudavam 
e trocavam ideias, mas sem muita paciência aos vídeos. Com-
portamento característico dos nativos digitais, que, em busca de 
identidade social necessitam compartilhar suas atividades para 
sentirem-se aceitos, assim como não conseguem manter a aten-
ção em apenas uma atividade como, por exemplo, assistir ao 
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vídeo. Os vídeos das atividades foram gravados no idioma inglês 
e os estudantes alegam não terem paciência com a leitura de 
legendas.

Uma estudante visualizou o código-fonte que estava sendo 
criado por ela, sem a minha interferência, perguntada sobre sua 
iniciativa disse ter sido uma estudante que já fazia parte de um 
projeto de robótica já realizado anteriormente na escola, ela, 
portanto, não será avaliada neste trabalho.

Uma estudante muito interessada e envolvida com a ativi-
dade, a cada bloco que adicionava a sua solução para o desa-
fio, realizava um teste para ver o que acontecia. Algumas vezes 
quando adicionava mais de um bloco antes de testar se surpre-
endia por dar certo, este é um comportamento compatível com 
a abstração empírica.

Em torno das 9h40min eu pedi a atenção dos estudantes e 
explicou a função de um botão no ambiente que apresentava o 
código-fonte do algoritmo que era construído a cada solução de 
desafio. Também explicou em dois minutos a ação dos Blocos 
Repita n vezes ... faça ... e Repita até ... faça ... Metade dos estu-
dantes prestou atenção, os demais olharam e responderam em 
conjunto o desafio que estavam realizando. Os que prestaram 
atenção gostaram de saber, pois em geral os estudantes querem 
fazer e não pensam no menor caminho, mas estes perceberam 
que este comando podia ajudar a solucionar mais rapidamente 
os desafios e assim avançar na atividade. No total foram cinco 
minutos de interferência.

Um estudante fez uma pergunta à monitora M3-NNG, que a 
deixou em dúvida, então a mesma sentou-se no computador ao 
lado e pôs-se a resolver o desafio a fim de obter o código-fonte, 
foi muito interessante esta maneira como a monitora se com-
portou ao resolver antes para depois ajudar. Isso se dá porque a 
sua forma de resolver não é compatível com a do colega que lhe 
perguntou por isso, a mesmo atrapalhou-se em seu raciocínio e 
precisou refletir sobre o problema. Essa é uma ação normal e ne-
cessária para o estudante que perguntou perceber que decorar 
as resoluções não ajuda na aprendizagem, e que pensar a partir 
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dos erros, ajuda a entender a lógica de sua solução, e à partir 
disso solucionar mais desafios, também se observa a necessida-
de que o monitor apresenta de interagir com o objeto de estudo 
para assim poder explicar ao estudante. Essa relação dialógica 
de aprender com pares ou com outros colaborativamente gera 
autoconfiança ao estudante, o mobiliza a agir na dificuldade ou 
dúvida, assim construindo uma nova prática para o estudante e 
para o docente, assim como com o todo coletivo.

Percebe-se com todas essas questões comportamentais, 
que esta atividade, mesmo permitindo a colaboração e troca de 
ideias entre os estudantes, necessita de embasamento teórico 
e prático feito pelo professor. Encaixam-se aqui perfeitamente 
as ideias libertadoras e dialógicas de Paulo Freire, afirmando 
que para haver sucesso na interação é necessária comunica-
ção eficaz e em duas vias, onde o professor utiliza um diálogo 
mais formal que dificulta a compreensão dos estudantes, e os 
estudantes utilizam expressões próprias dos nascidos digitais, 
o que muitos dos professores não entendem. Observo assim, 
diferentes formas de comunicação, uma vinda dos professores 
e outra dos estudantes. Freire (1987) afirma que o diálogo en-
quanto comunicação entre pessoas sobre algo, produz ou repro-
duz conhecimentos. Mas esse diálogo deve transitar em todos 
os sentidos (professor-estudante, estudante-professor, estudan-
te-estudante e professor-professor) de forma a potencializar a 
riqueza das interações que resultam dessas relações, as quais 
se entendem como ideais para tratar as diferentes formas de 
aprender identificadas entre os nativos e os imigrantes digitais.

Os vídeos explicam a função de cada bloco novo introduzido 
nas possibilidades de resolução dos desafios, mas os estudan-
tes, exceto um, não prestaram atenção, achando entediante e 
pouco atrativo uma pessoa falando. Logo se observa que seu 
desafio é fazer, percebe-se que os estudantes sentem-se mobili-
zados em solucionar do seu jeito, baseando-se na própria ação. 
Testar, errar e corrigir é uma primeira ação de todos, inclusive 
da professora, isso aponta para o processo em andamento já 
mencionado de construção da abstração pseudo-empírica, isso 
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pôde ser constatado por mim no final da atividade em uma con-
versa com os monitores que auxiliaram na execução da ação. 
Eles disseram: “Um monte... Quando a gente foi ver, nossa, já 
tinha passado um monte de fase... Estavam errando, errando, 
errando, e daí... voaram”. Os mesmos monitores ainda disseram 
ter esta atividade, o objetivo de introduzir conceitos importan-
tes de Lógica de Programação e que alguns estudantes se mos-
traram claramente motivados com os desafios.

A seguir é apresentada uma tabela (Tabela 1) de análise dos 
desafios realizados por todos os participantes da Hora do Códi-
go, incluindo professores e Monitores que também realizaram a 
atividade. Cada estudante está representado pela sua identifica-
ção distribuída em uma mesa conforme Figura 2. O estudante 
JGS não se identificou no site do CODE para que suas resoluções 
fossem registradas e não foi possível realizar qualquer análise 
sobre seu progresso, apenas o que ficou registrado foi sua mi-
gração de uma mesa para outra demonstrada também na Fi-
gura 2. Os professores estão identificados também na primeira 
coluna com os prefixos P1 e P2 e os monitores com os prefixos: 
M1 e M2. Faz-se uso das seguintes numerações sob as colunas 
das fases: em branco, para solução não iniciada; 0, para solução 
Incompleta; 1, para solução completa de forma perfeita, ou seja, 
com o número correto de blocos ou inferior e 2, para solução 
completa com muitos blocos. As cores: azul, verde, amarelo, 
vermelho e laranja servem para descrever os tipos de estruturas 
lógicas que foram trabalhadas em cada vídeo da Etapa O Labirin-
to que são respectivamente às cores: sequência simples, repe-
tição finita, repetição com avaliação, seleção simples e seleção 
composta. 
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Tabela 1 - Tabela de Progresso dos estudantes

Fonte: O Próprio Autor 

Observa-se pela tabela que todos tiveram facilidade em so-
lucionar os primeiros cinco desafios os quais eram de Sequên-
cia Simples, sendo que os desafios de números quatro e cinco 
foram solucionados com perfeição por todos os participantes. 
Isso demonstra genericamente e independentemente do uso de 
abstração empírica, pseudo-empírica, reflexiva ou até mesmo 
refletida, domínio básico de ordem cartesiana, essencial para 
a resolução de problemas matemáticos, espaciais e subjetivos, 
além da capacidade lógica descritiva para as soluções algorítmi-
cas. Demonstra também, dada à continuidade que todos tive-
ram em suas soluções que a turma toda estava focada em de-
senvolver outros processos de abstração superiores à abstração 
empírica. 

Os desafios de números seis a nove também tiveram uma 
boa compreensão pelos participantes, estes desafios tratam da 
estrutura de Repetição Finita onde se espera que o estudante 
consiga observar os padrões que se repetem em seus algoritmos 
substituindo-os corretamente pela estrutura de Repetição. Este 



234

é um dos primeiros passos para se consolidar uma abstração re-
flexionante. 

O entendimento dos desafios de número dez a treze também 
tiveram o mesmo bom nível de compreensão, mesmo tendo au-
mentado o nível de complexidade de seus labirintos. O conceito 
que agora é introduzido é o da quebra de repetição pela tomada 
de decisão através da introdução da estrutura de Repetição Con-
dicional, onde a capacidade dedutiva do estudante começa a ser 
testada e as suposições lógicas ganham grande importância nas 
soluções algorítmicas. Por isso a abstração reflexionante precisa 
neste momento entrar em cena para que a automação de solu-
ções criativas para problemas algorítmicos possam tomar corpo. 

Com a introdução da Seleção Simples nos desafios de núme-
ro quatorze a dezessete e da Seleção Composta nos desafios de 
número dezoito a vinte, é que os estudantes puderam começar 
a desenvolver algoritmos capazes de tomar decisões. Caracterís-
tica mais próxima da capacidade humana de raciocínio e precur-
sora da área de inteligência artificial nas máquinas modernas. 
Com esta estrutura é que a abstração reflexionante se comple-
menta e o estudante se torna capaz de solucionar desafios mais 
complexos, os quais são amplamente explorados pelas demais 
etapas do CODE.

Conforme os estudantes iam concluindo os vinte desafios, 
eram orientados a seguirem respondendo aos desafios do Curso 
Acelerado de Ciência da Computação no qual haviam sido ins-
critos. A maioria, de tão concentrados, até nem percebia que 
já haviam ultrapassado as questões que lhes foram propostas 
e seguiam respondendo aos desafios cada vez mais complexos 
das etapas que se seguem após o Labirinto. Isso nos leva a consi-
derar que CODE é uma atividade mobilizadora da aprendizagem 
de Lógica de Programação e responde em parte os questiona-
mentos que coloco no início do trabalho.

3.5 Análise da Prática de Programação

Quando se iniciou esta análise, solicitou-se à monitora M3-N-
NG que olhasse no sistema quais os estudantes mais adiantados 
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nas atividades e que fizeram uso do menor número de blocos, 
ela então disse que eram três estudantes: OCB, ICF e LSS.

Pode-se afirmar que todos os estudantes realizaram a ati-
vidade de maneira satisfatória, porém para escolha dos qua-
tro casos foram utilizados não apenas aspectos quantitativos, 
mas situações comportamentais que saltaram aos olhos: para 
o caso “com dificuldade” foi elencado o maior número de fases 
incompletas somadas ao número de fases completas com mui-
tos blocos, o estudante ABD se enquadra nesta categoria, além 
de ter sido notória sua dificuldade em usar algum outro tipo 
de abstração que não fosse a empírica; nenhum estudante foi 
considerado problemático, porém chamou atenção o estudante 
LCP por realizar com facilidade os desafios das fases seguintes 
ao Labirinto, depois de ter resolvido oito dos vinte desafios da 
primeira etapa com muitos blocos e ainda ajudar a colega FVS 
nas suas resoluções; para o caso “com muita facilidade” foi con-
tabilizado o maior número de fases completas com perfeição, 
o estudante que se destacou foi: OCB por realizar em silêncio 
com fone de ouvido de forma isolada dos colegas; para o caso 
“algum diferencial” a estudante ICF apresentou um diferencial 
em suas soluções, pois realizou todos o desafios com ajuda do 
monitor M4-ELN e demonstrou necessidade de estar compar-
tilhando sua produção com os colegas mais próximos, por isso 
escolheu-se analisá-la.

Durante as orientações aos estudantes selecionados para a 
análise de uma atividade mais prática de programação, um de 
cada vez, e sem nenhuma notificação ao grupo, os demais estu-
dantes seguiram solucionando os desafios, mesmo tendo ouvi-
do o sinal para o intervalo sem se preocuparem com o tempo. 
Houve troca de professor e eles continuaram muito envolvidos 
e interessados realizando as atividades propostas, seguindo em 
frente e mudando de etapas, do Labirinto para o Artista 1; do 
Artista 1 para o Artista 2; do Artista 2 para o Agricultor e do 
Agricultor para o Artista 3. Este é mais um indicativo de que tais 
atividades proporcionam uma reflexão e despertam a curiosida-
de dos estudantes de maneira notória.
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3.5.1 Primeiro caso

ABD foi o primeiro estudante selecionado, suas dificuldades 
eram evidentes na resolução das atividades, além de não pedir 
ajuda em nenhum momento, agia de forma empírica na ativida-
de testando e errando muitas vezes a solução de cada desafio. 
Quando fora questionado se sabia explicar algo das atividades 
solucionadas, respondeu que não, assim como não soube expli-
car o desafio que estava respondendo naquele momento.

No desenvolvimento do desafio número cinco observou-se o 
estudante fazendo uso dos blocos corretamente, porém não re-
fletiu de uma só vez sobre todas as ações necessárias à solução. 
Claramente dependia da reprodução das ações feita pelo site 
quando executava o algoritmo para que então pensasse qual 
seria o próximo passo, e assim adicionasse o bloco adequado 
para a solução do desafio. Esta foi a forma usada por ele para 
interagir com o ambiente do CODE em todos os desafios por ele 
resolvidos.

Não soube explicar como resolvia as atividades, testava e 
consertava, segundo ele, até dar certo. Estava na etapa O Ar-
tista, que é subsequente ao Labirinto, mais ou menos no meio 
da etapa, e ainda usava muitos blocos na solução dos desafios, 
porém tinha muita curiosidade de ver as atividades resolvidas. 
Ele gosta de informática e possui acesso à internet em sua casa, 
julga que não desiste fácil.

Quando questionado se após ler teria entendido o que era 
para fazer ele disse não, mas olhando para o desenho soube o 
que fazer, no entanto, com os comandos que apareceram foi 
testando até dar certo. Então se pediu para pensar no que ha-
via feito então, eu apresentei um exemplo para observar se ele 
refletia juntamente consigo, percebeu-se então que não havia 
compreendido. No desafio seguinte, seguiu fazendo por tenta-
tiva e erro. Uma ação interessante: quando ele começa a ativi-
dade testa todos os blocos individualmente para observar o que 
eles fazem.
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O estudante demonstrou muita dificuldade em manter a 
atenção na leitura dos enunciados dos desafios e nas minhas  
orientações, se agitou e apenas desejava fazer a atividade. To-
mando como exemplo o desafio número cinco assim como o de 
número sete, ele não compreendeu completamente a combi-
nação das ações “direita e esquerda” e “para cima e para bai-
xo”, este é o conceito de referencial, trabalhado na matemática 
como plano cartesiano. Nota-se que para a solução dos desafios 
é importante dominar este conceito com perfeição.

O estudante ABD realizou a segunda atividade sempre por 
tentativa e erro, não soube explicar nada do que fez, nem mes-
mo tendo uma interferência mais direta de minha parte. No en-
tanto gosta da interação com o que ele julga ser um jogo e não 
pensa muito no que faz, mas vai testando como um brinquedo 
exploratório e concreto.

O estudante ABD foi o único que não concluiu a atividade 
final. Segundo a supervisão da escola, o mesmo não possui lau-
do e perguntando ao seu responsável a respeito de seu com-
portamento claramente imaturo para a idade, este afirma que 
o estudante passou por avaliações médicas e não apresentou 
nada de anormal, foram suas palavras: “pelo contrário os mé-
dicos o classificaram como gênio”. Percebe-se este estudante 
ainda em processo de desenvolvimento da capacidade de abs-
tração empírica, característica marcante do estágio operacional 
concreto. Conforme abordado nas bases teóricas espera-se que 
os estudantes da nona série do ensino fundamental estejam em 
desenvolvimento da capacidade de abstração reflexionante do 
tipo reflexiva, tendo já superado a fase das operações concre-
tas e já em desenvolvimento operacional formal. Por apresen-
tar dúvidas de orientação cartesiana, assim como introversão 
perceptível no decorrer das atividades, coloca-se o CODE como 
importante na ajuda aos estudantes situados neste ou em casos 
semelhantes no desenvolvimento da abstração pseudo-empíri-
ca, que segundo Piaget é essencial a passagem por ela para a 
construção de ações reflexivas e também refletidas.
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3.5.2 Segundo caso

O estudante LCP quando questionado se sabia explicar algu-
ma atividade resolvida por ele, respondeu negativamente, disse 
apenas ter feito seguindo o que pensava. No entanto, foi obser-
vado explicando as resoluções para as colegas o tempo todo, 
ao ser questionado por isso disse para suas colegas que apenas 
mostrava o que estavam fazendo errado e a partir disso, elas 
entendiam. Essa é uma ação bem interessante, pois ele percebe 
onde está o erro, logo compreende o que faz, mas não sabe ou 
não se sente à vontade em descrever essa ação em palavras. 
Esse é um processo de abstração reflexionante em progresso.

No desafio número 19 do Labirinto quando questionado se 
fez uso da dica do problema, respondeu que não, que nem havia 
visto que existiam dicas, pois preferia primeiro pensar sobre o 
problema, interagir com os blocos e realizar testes mandando 
executar, assim percebia seus próprios erros e agia para corrigi-
-los. Além disso, afirmou que “a dica é dar a resposta, isso não 
é legal”. 

Isso sugere que o sistema de dicas do CODE não é educativo, 
pois é uma resposta, porém não dispensa a ação docente para 
com seu uso potencializar o processo de aprendizagem. Estas di-
cas são fornecidas pelos próprios docentes que colaboram com 
o site fazendo traduções e criando tais orientações. Elas surgem 
devido às dificuldades que os estudantes vão encontrando em 
suas soluções e, de certa forma, não são direcionadas àqueles 
que encontram facilidade na solução dos desafios, pois como 
LCP mesmo afirma, elas sugerem estar dando a resposta. 

O estudante LCP considerou todas as atividades muito inte-
ressantes e fáceis, apenas algumas foram consideradas ente-
diantes, pois precisou refazê-las mais de uma vez para dar certo, 
ou seja, quando o estudante necessitou repetir a atividade al-
gumas vezes julgou-as entediantes. Entende-se esse sentimento 
análogo ao que se observa em um jogo, por exemplo, de estra-
tégias que fazem o estudante pensar, pois por ter facilidade com 
a lógica, o estudante deseja resolver na primeira tentativa, mas 
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não se desmotiva por isso, pelo contrário, continua responden-
do ao desafio até acertar. 

Quanto à questão de ter visualizado ou não o código, o es-
tudante afirmou que não visualizou, em nenhum dos desafios, 
no entanto quando lhe mostrei, fez a correlação perfeita quanto 
aos blocos e suas funções. Nota-se que compreendeu bem as 
duas formas de resolver o problema: por blocos, mas também 
codificando. Ele conhece o idioma inglês e não julga um impedi-
mento o código estar em idioma estrangeiro. O estudante gosta 
de programação e tecnologia e tem curiosidade em saber mais 
como se faz o computador pensar que em sua análise é fazer o 
programa. 

Quando questionado sobre as estruturas de tomada de deci-
são presentes entre os blocos, o estudante soube dizer e expli-
car corretamente como esta estrutura funciona, soube perceber 
o bloco cuja função é avançar, assim como os blocos para as con-
versões de direção e também as repetições.  

Mostrei em uma das resoluções que o estudante havia re-
solvido com muitos blocos, uma solução ideal, e o estudante 
compreendeu antes mesmo de executar o algoritmo. Então, eu 
perguntei o porquê de ter feito várias dessa forma e o estudan-
te respondeu que pensou pouco, já que havia dado certo não 
parou para avaliar. Percebe-se com isso, que o CODE precisa de 
interferência docente, e de alguém que incentive os estudantes 
a pensarem nas soluções ideais. Esta técnica de solução com um 
número menor de blocos(linhas) é uma das principais e mais 
importantes técnicas dos bons programadores, e este estudan-
te apenas pensou na solução mais curta após eu o ter questio-
nado, tendo compreendido perfeitamente essa explicação. Isso 
não quer dizer que não soube fazer de forma ótima, mas sim 
que o imediatismo de sua geração é que conduz suas ações, se 
dando por satisfeito com o fato de o site considerar satisfatória 
sua solução, então passou imediatamente ao próximo desafio. 

Alguns erros de lógica acabam passando despercebidos 
quando o desenvolvedor age desta maneira imediatista, porém, 
à medida que vai se tornando mais experiente, passa a enten-
der a importância de uma solução ideal. Durante o restante do 
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curso, à medida que os desafios vão ficando mais complexos, é 
necessário que o estudante já tenha desenvolvido essa capaci-
dade de depuração (correção) de seus erros primários, mesmo 
que para isso seja necessário fazer uso de ações empíricas no 
desenvolvimento de sua capacidade cognitiva.

Um exemplo dessa capacidade de depuração foi observado 
na resolução do desafio número dezenove, onde o estudante 
havia inserido blocos avance em excesso, os mesmos não causa-
ram erro apenas não eram necessários, pois esta ação já estava 
inserida no comando de tomada de decisão mais adiante. O es-
tudante entendeu e realizou sem ajuda a correção dos erros em 
suas próprias resoluções iniciais.

O desafio número vinte é considerado o mais complexo da 
atividade, pois existe nele uma direção a mais que o desafio 19, 
este é a diferente entre todos, afirmou o estudante. Logo, ele sa-
bia o que estava fazendo e apresentou dificuldade em explicar o 
que pensou, é normal, pois esta é uma habilidade do pensamen-
to formal final. As conclusões que o estudante chegou mais rápi-
do foram obtidas observando os desenhos, na sequência compa-
rou com os blocos disponíveis, e conseguiu solucionar o desafio 
fazendo uso do código quando foi questionado, logo ele obteve 
aprendizagem máxima quanto aos objetivos desta atividade.

O estudante afirma que olhando o desenho é mais fácil com-
preender a tomada de decisão, mas que é necessário fazer com 
os blocos e fica imaginando como é difícil fazer apenas com o 
código.

Como atividade extra, escolheu a que é denominada por A 
Era do Gelo e a solucionou com sucesso, até mesmo obtendo o 
Certificado. Gostou muito do seu resultado e achou muito mais 
fácil que o labirinto, pois nesta atividade podia pensar livremen-
te e montar a história à sua maneira. Não tem ordem a seguir. 

O estudante LCP realizou sua atividade e a mesma não apa-
receu imediatamente no sistema, quando foi questionado pre-
cisou solucionar os desafios novamente, não ficando muito 
contente em ter que fazer isso, no entanto, mesmo assim solu-
cionou, e então, ficou feliz com o resultado.
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3.5.3 Terceiro caso

O estudante OCB se mostrou surpreendente para sua idade, 
muito concentrado, desde o começo solucionou os desafios, as-
sistiu aos vídeos e se mostrou muito dedicado. Quando questio-
nado disse que gostou muito, “superinteressante, complicado, 
mas necessário” e usou os vídeos mesmo achando-os entedian-
tes. Quanto aos labirintos afirmou serem muito fáceis, e o ar-
tista mais complexo, porém muito curioso. No desafio número 
sete da etapa do artista onde o personagem deve desenhar um 
par de óculos disse ter adorado e achou difícil a rotação do per-
sonagem para dar certo. O estudante conseguiu explicar o que 
pensava e dizer exatamente o que achou difícil, logo seu pro-
cesso reflexivo é muito maior que do estudante LCP, pois tem 
tomada de consciência, isso aponta para uma capacidade de 
abstração reflexionante do tipo refletida que está em processo 
de desenvolvimento.

Na etapa oito do artista o estudante explicou e refletiu sua 
própria resolução, foi esta a atividade que mais gostou entre os 
desafios, ele demonstrou entender completamente as funções 
de todos os blocos e conseguiu descrever com detalhes as reso-
luções de seus desafios.

O estudante afirmou que nas atividades que teve contato 
estão presentes os conteúdos de: inglês, matemática e física. 
Ainda sugere que podem ser trabalhados outros conteúdos e 
materiais também. Era notória a autonomia do estudante em 
aprender e consultar outros recursos para desenvolver a ativida-
de, além da sua curiosidade em resolver. Observou-se também 
que ele não testa a resolução até que tenha certeza, pois pensa 
no que vai acontecer e quando considera correto realiza o teste. 
Têm-se aqui uma capacidade de abstração reflexionante do tipo 
refletida em processo, este tipo de abstração é muito mais que 
reflexionante reflexiva.

Na data da pesquisa ele encontrava-se sem computador em 
casa, e, portanto, sem internet, porém ficou muito interessado 
em continuar as atividades, e quando eu mostrei a ele o código 
de uma de suas soluções, percebeu-se um brilho no seu olhar. 
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Compreendeu e respondeu com sucesso a todas as questões 
colocadas por mim. Percebeu imediatamente que o código pos-
suía uma lógica propositiva, “tudo tem ordem” afirmou OCB. Re-
alizou a leitura do que o código fazia com clareza, velocidade e 
correção. Ótimo estudante, fez tudo que era necessário, atingiu 
com sucesso os objetivos das atividades.

Ele gostou muito da atividade denominada Play Lab, teve 
como última tarefa a criação de um jogo, tendo ficado muito 
orgulhoso com o resultado depois de acrescentar mais detalhes, 
fez até o certificado da hora do código, e prestou atenção aos 
mínimos detalhes. Foi o primeiro a terminar, e demonstrou de-
sejar aprender mais sobre programação.

O estudante OCB afirmou acessar as redes sociais para o caso 
do eu precisar dele.

3.5.4 Quarto caso 

A estudante ICF pediu ajuda o tempo todo ao monitor M4-
ELN, e resolveu seus desafios sempre com muitos colegas ao seu 
redor, inicialmente com uma colega que interagia em paralelo, 
depois de um tempo, essa colega parou de interagir junto a ela, 
assim ela seguiu resolvendo os desafios. Muito curiosa, mas com 
a colega sempre ao lado fornecendo ideias, disse ficar insegura, 
por isso gosta de fazer em conjunto.

Questionou-se a estudante o porquê dela ter chamado tanto 
o monitor, ela afirmou ter dúvidas sobre o que faziam os blocos 
e também do que deveria ser feito para solucionar o desafio, se 
perdia em qual personagem era para mover, pois não lia o enun-
ciado do problema. Isso aponta para uma dificuldade comum 
nos estudantes de hoje, eles querem fazer, mas não leem o que 
está sendo pedido. Afirmou que os blocos mudam de ações e 
fica difícil entender, exige muito raciocínio e então ela preferiu 
pedir ajuda do que “quebrar a cabeça” sozinha. 

A atividade quinze a estudante afirmou ser muito difícil, “foi 
a pior”, segundo ela precisou fazer muitas vezes, pois não con-
seguia compreender a função do bloco repetir e onde deveria 
realizar as mudanças de direção. Quando fez uso do bloco repe-
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tir apenas uma vez na solução entendeu o funcionamento, mas 
quando precisou usar mais de um se atrapalhou. O monitor M4-
ELN ajudava dando exemplos, mas quando ICF não entendia ele 
mostrava a resposta. E às vezes ela não entendia e ele repetia a 
solução.

Os vídeos são muito entediantes e estão em inglês, então 
considerou que dificultam, não achando interessantes para o 
aprendizado, afirmou que ao ler os enunciados e observar o pro-
blema se torna mais fácil. As legendas dos vídeos a distraíram e 
não ajudaram a prestar atenção. Essa é uma condição comum 
do imediatismo dos estudantes de hoje, é também uma questão 
de análise a capacidade de concentração da estudante que não 
é muito grande, uma vez que, para prestar atenção precisa dos 
colegas como apoio.

Ela apresentou curiosidade por estas atividades, pois são 
cheias de lógica e o mundo exige isso dela, diz que: “Precisa 
aprender a lógica para a vida, para fazer mais rápido as coisas, 
e a escola deveria explorar mais estas coisas e não só os conte-
údos soltos”. Disse que usa pouco o computador, mas pelo seu 
smartphone realiza pesquisas e faz nele quase tudo que se faz 
no computador, por isso acha importante aprender conceitos de 
ciência da computação no ensino fundamental, disse considerar 
que se aprende muito das outras disciplinas com essa interação. 

Quando eu lhe mostrei o código feito por ela no desafio que 
estava desenvolvendo disse: “É difícil igual a legenda em inglês, 
isso parece matemática....” Ou seja, a estudante apresentou 
problemas de trocas de representações, relacionou com o idio-
ma estrangeiro e com a linguagem matemática, o mesmo viu no 
código. Soube afirmar que isso é o mesmo que os blocos, mas 
não soube dizer o que cada um representava. 

A estudante teve muita dificuldade em responder as ques-
tões apresentadas por mim quanto aos avanços e sentidos de 
direita e esquerda e ainda assim não entendeu totalmente, mes-
mo já estando solucionando o desafio número quinze do Labi-
rinto. Apenas foi interagindo e testando com ajuda do monitor 
M4-ELN e dos amigos.
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No desafio número quinze, eu realizei algumas perguntas e 
corrigi a resolução da estudante, porém ela saiu testando sem 
parar e pensar no que modificou sua solução, é muito imediatis-
ta e sem paciência, então ela não verificava o seu erro. Quando 
eu mencionei as dicas ela disse não ter visto e que não são dicas 
e sim “respostas” para consertar o erro.

Ela seguiu desenvolvendo a sua história da Era do Gelo com 
as colegas e falando e chamando o monitor M4-ELN, em para-
lelo o OCB desenvolvia em silêncio e concentrado os desafios 
do Play Lab. Interessante este comportamento da estudante ICF, 
pois aponta para uma busca de identidade social, bastante fre-
quente entre os nativos digitais.

Disse o monitor M4-ELN que: “a estudante ICF pediu muita 
ajuda, e às vezes eu queria explicar, mas ela queria só acertar, e 
outras eu consegui explicar”. Este monitor forneceu ajuda mais 
para esta estudante, pois os outros não solicitaram a ele. O mo-
nitor julga estas atividades muito importantes para desenvolvi-
mento da lógica e também para se lançarem a novos desafios 
sem receio. 

3.6 Últimas análises

A professora P1-MLR que cedeu seus períodos para a ativida-
de também participou dos desafios, ela pediu constantemente 
a ajuda do monitor, pois julgou muito interessante, mas para ela 
era difícil desde o manuseio com a interface até a compreensão 
do significado dos blocos. Percebe-se claramente sua condição 
de imigrante digital, pois não demonstra a mesma afinidade 
com a tecnologia que os seus estudantes apresentaram, sempre 
perguntava antes de executar seu algoritmo. É essa uma evidên-
cia da necessidade que os professores apresentam de um olhar 
atento necessário à prática docente, esta prática necessita ser 
modificada, no entanto os docentes precisam vivenciar, apren-
der, experimentar e preparar a continuidade de sua formação, 
de modo que então possam se aventurar em realizar tais mu-
danças em sua sala de aula. Além da apropriação conceitual 
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com os objetivos de conteúdos do seu componente curricular, 
são importantes desafios e também requerem amadurecimento 
do professor assim como do estudante citado no primeiro caso.

O professor P2-BGA afirma: “Eu achei bem interessante a ati-
vidade, percebi que os estudantes se envolveram bastante, tive-
ram interesse na atividade, uns foram até o finalzinho fazendo, 
deu para ver que eles conseguiram desenvolver o raciocínio da 
atividade, o raciocínio lógico, atividade bem diferente do que é 
feito em sala de aula”.

Perguntado se achava que os estudantes conseguiriam de-
senvolver a atividade sem a atuação do professor, respondeu: 
“Acho que sim, alguns conseguiram fazer a deles sozinhos, mas 
é uma coisa que eles devem ter um conhecimento prévio para 
trabalhar assim, só chegar aqui e fazer... não. Alguma base eles 
tem que ter.” 

Ainda afirma sobre as relações do conteúdo de Ciência da 
Computação com as demais disciplinas: “Dá pra trabalhar jogos 
cobrando a gramática e análise gramatical. Eu vi que a atividade 
tem bastante matemática, raciocínio lógico, dá pra pegar várias 
áreas, com certeza, não só na matemática, mas na gramática, no 
português, nos conhecimentos gerais, na história, na geografia, 
com certeza dá pra trabalhar junto com a informática”. Comple-
menta que acha muito interessante que se possa fazer relação 
com a área da linguagem construindo diálogos nos jogos, sejam 
eles informais ou de uso da norma padrão, pois se percebeu os 
estudantes refletindo sobre o uso ou não de abreviações nos di-
álogos desenvolvidos pelos estudantes participantes da prática 
de programação. 

Resultados e considerações finais 

Como primeiro resultado observou-se de maneira evidente 
a ação da interação dos estudantes com as atividades, mesmo 
cada um resolvendo seus desafios em um computador diferen-
te, a comunicação colaborativa entre eles, direta ou com uso 
do smartphone é notória e significativa para a aprendizagem de 
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Lógica de Programação. Este fato é muito bom e positivo, con-
siderando a proposta de interação defendida pelo CODE e ex-
plicada por Piaget (1977) com uso dos conceitos de interação e 
abstração reflexionante, além do aprender a aprender por coo-
peração conforme Bona (2010).  Este resultado aponta a neces-
sidade do trabalho coletivo dos estudantes, além de uma grande 
necessidade de aceitação das pessoas nos seus agrupamentos 
de hoje, muito mais do que havia antigamente. Antigamente 
muitos estudantes conseguiam frequentar uma turma desen-
volvendo suas tarefas, alcançando nota dez e indo embora, não 
necessitava dos colegas para produzir e alcançar sucesso, hoje 
isso já parece inconcebível, surgem muitas possibilidades de re-
lação interpessoal. Em uma conversa com uma professora que 
presenciou a atividade (ASB) me relatou: “Eu estudei num curso 
das exatas e não precisava dos meus colegas, eu fiz cadeiras de 
equações diferenciais II, III e IV e não conhecia ninguém, e tinha 
uns 14 colegas na sala, e eu era metida ali da matemática e fa-
zendo cadeira da engenharia eu não sabia o nome deles, tinha 
umas cadeiras que eu não sabia nem o nome do professor, por-
que ia lá na aula aproveitava o máximo e estudava, fazia o exer-
cício, fazia a prova e era isso, por que na época que fazia o mes-
trado e eu precisava do conhecimento teórico que eu sozinha 
não entendia, o livro, eu não queria fazer amizade, não queria 
socializar, eu só queria lá naquela minha aula do mestrado que 
eu estava tomando um pau enorme, entender o que estavam 
falando, então eu vinha de manhã, assistia primeiro a dos outros 
pra mim entender o que tinha lá na minha aula, porque eu sozi-
nha com o livro não entrava na minha cachola”. Hoje em dia não 
se consegue mais fazer isso, as pessoas já criam grupos em rede 
e já iniciam diferentes tipos de interação. Esse é um processo de 
criação de inteligência coletiva, que surgiu nos últimos dez a vin-
te anos e é irreversível, não se consegue mais administrar. Por 
outro lado, se nessa turma de equações essa professora tivesse, 
de repente se envolvido com as pessoas poderia ter aprendido 
muito mais e deixado de ficar brigando com os livros, pois os li-
vros não apresentam o todo que o professor-pesquisador deseja 
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entender, o que necessita do professor, talvez ela não precisasse 
do professor, ela fizesse amizade com algum estudante da enge-
nharia, e este mesmo desse a ela umas aulas particulares, não 
necessitava frequentar toda a disciplina, mas nas aulas estes 
estudantes não conversaram, não realizaram nenhum tipo de 
comunicação, entravam na aula e iam embora.

Em relação à proposta de interação do CODE observa-se que 
o site faz uso de vídeos e outras mídias, as quais fazem parte de 
uma quantidade imensa de insumos informativos à disposição 
nas redes (sobretudo na internet) e que proporcionam diversos 
tipos de aprendizagem interacionista. 

Proposta que ainda torna evidente o papel do professor 
como mediador e regulador das ações. Claramente o ambiente 
em questão se mostra planejado por e para docentes fazerem 
uso como recurso, apresenta-se de maneira completa com ativi-
dades online e também offline, mas sem ambicionar ser a única 
fonte de aprendizagem interativa de modo que aponta outros 
sites e portais envolvidos com aprendizagem de programação 
como: scratch.mit.edu, khanacademy.com, codecademy.com 
da Google, codecombat.com, cursosemvideo.com, entre outros 
tantos, como propostas parceiras e continuadoras dessa apren-
dizagem. 

Quando se observa os estudantes experimentando um am-
biente novo e assim, descobrindo novas formas de aprender 
e refletir sobre esta aprendizagem, percebe-se a importância 
deste ambiente no auxílio da construção do conhecimento. Este 
estudo de caso, como um de seus apontamentos, demonstra 
que a construção da Lógica de Programação se forma através 
da abstração reflexionante, inicialmente de forma empírica, pas-
sando por uma abstração reflexionante do tipo pseudo-empírica 
e chegando à abstração reflexionante do tipo reflexiva ou até 
mesmo à abstração reflexionante do tipo refletida, das ações 
envolvidas neste processo, conforme Piaget (1977). Conseguir 
olhar e contar mentalmente exige estruturas formais de pen-
samento que diferem profundamente da abstração reflexiva do 
tipo empírica, ou seja, o sujeito deve resolver inteiramente o 
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problema em pauta pela via exclusivamente dedutiva. Neste 
ponto reafirma-se a importância que a aprendizagem de Lógica 
de Programação possui no auxílio da passagem do pensamento 
abstrato empírico para o abstrato reflexivo através do que já foi 
mencionado no decorrer do texto. 

Assim se pode afirmar que os estudantes alvo desta pesqui-
sa estão numa etapa crítica para uma transição na construção 
de abstração reflexionante do tipo reflexiva, pois como afirma 
Piaget (1977), a abstração pseudo-empírica exerce papel funda-
mental nesta transição. 

Foram gerados através dos recursos disponibilizados pelo 
site do CODE na área do professor, dados fundamentais da re-
alização das atividades dos estudantes, como suas soluções al-
gorítmicas para cada desafio, o estado de progresso atingido e 
suas estatísticas quantitativas de uso dos blocos, que fornece-
ram subsídios importantes para análise na seção anterior. 

Durante as atividades, foram registrados em diário de bordo, 
fotos e vídeos das impressões comportamentais e questiona-
mentos meus, dos estudantes e dos demais envolvidos com a 
pesquisa, também enriquecendo as páginas de análise que an-
tecedem a estas. 

No quesito mobilização compreende-se ter causado impres-
são positiva tanto nos estudantes como nos professores que 
também participaram das atividades e forneceram seus relatos: 
“percebi que os estudantes se envolveram bastante, tiveram in-
teresse na atividade, uns foram até o finalzinho fazendo, deu 
para ver que eles conseguiram desenvolver o raciocínio da ativi-
dade, o raciocínio lógico, atividade bem diferente do que é feito 
em sala de aula” (P1-BGA, 2015). 

Olhando-se para alguns dados numéricos, pode-se afirmar 
que praticamente todos os estudantes que participaram deste 
estudo de caso aprenderam alguns conceitos de lógica de pro-
gramação, pois 70% dos estudantes concluíram com sucesso os 
vinte desafios da atividade denominada “A Hora do Código”. 

Já na análise da atividade prática observa-se que 100% dos 
estudantes, independente do nível de abstração em que se en-
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contra seu pensamento, fizeram aquisições importantes aos 
seus pensamentos de lógica algorítmica, o que viabiliza uma 
continuidade de seus aprendizados de Ciência da Computação, 
como afirma P1-BGA: “[..] mas é uma coisa que eles devem ter 
um conhecimento prévio para trabalhar assim, só chegar aqui e 
fazer... não. Alguma base eles tem que ter.” Isso reforça o papel do 
professor como orientador nas pesquisas, na formação conceitual 
e crítica dos estudantes bem como na aplicação prática das habi-
lidades e conhecimentos desenvolvidos pelos estudantes. 

Há muitos anos já se percebe movimentos importantes na 
Educação Básica em relação à aplicação das Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação como instrumentos auxiliares na apren-
dizagem dos estudantes e muitos questionamentos surgem a 
partir da ideia de que apenas equipando as escolas se está fa-
zendo um bom uso das inovações tecnológicas. Ledo engano, 
pois de nada adianta equipar a escola com recursos tecnológicos 
inovadores, se não houver preparação do corpo docente, não 
apenas no uso das tecnologias, mas em seus métodos facilita-
dores da aprendizagem dos estudantes. É necessário haver um 
equilíbrio entre os conteúdos, os recursos e os métodos para 
que se possa construir o processo de aprendizagem em qual-
quer área de estudo.

Em especial o conteúdo de Lógica de Programação agrega 
de maneira interdisciplinar, conhecimentos e habilidades essen-
ciais em todas as áreas de estudo, isso apenas será demonstra-
do em pesquisas futuras a respeito desta aprendizagem, no en-
tanto, nesta pesquisa se pode ter ideia das potencialidades que 
o emprego da Lógica carrega em si.

Assim passo a responder a pergunta de pesquisa: Como pro-
porcionar o início da construção conceitual da Lógica de Progra-
mação no nono ano do Ensino Fundamental da Escola Básica 
através do conjunto de atividades da Hora do Código como con-
teúdo necessário e importante? 

Como descrito na metodologia, o curso Acelerado de Ciên-
cia da Computação proposto pelo CODE, assim como os demais 
separados por faixa etária, possuem atividades offline, as quais 
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não são objeto deste trabalho, mas se entende que trazem ele-
mentos iniciais suficientes para uma introdução do estudante na 
área da Ciência da Computação. Estes elementos estão distribuí-
dos entre uma e outra atividade online, e seus conteúdos devem 
ser trabalhados pelo professor de Ciência da Computação, eles 
permitem um planejamento adequado ao que se julga ser a me-
dida ideal na relação teoria e prática de Lógica de Programação. 
Com o emprego do site como recurso por parte do professor, 
torna-se possível através da interação dos estudantes com o ob-
jeto de estudo, colaboração entre os mesmos, participação de 
monitores em auxílio ao professor, assim como o uso da criati-
vidade, proporcionar com sucesso a aprendizagem de Lógica de 
Programação.

Outros elementos podem e devem ser considerados pelo 
professor, como por exemplo, projetos de robótica e materiais 
recicláveis, dependendo é claro, do desempenho e motivação 
dos estudantes, esta última deverá ser uma constante. O site 
também conta com um espaço destinado para os professores 
contendo materiais prontos para serem usados em atividades 
de sala de aula, nada impede, no entanto, que o professor de-
senvolva suas atividades “desplugadas” a fim de preparar os es-
tudantes para a realização das atividades online. Porém é fato 
que no referido site, encontra-se material suficiente para todos 
os níveis de ensino da Escola Básica, inclusive remetendo a ou-
tros portais parceiros do projeto como opções a serem conside-
radas. Mas apenas o emprego das atividades do CODE, não se 
configura suficiente para dar início a esta aprendizagem.

É preciso que as orientações previstas na LDB, no PNE e 
nas DCNEB sejam colocadas em prática e novas políticas sejam 
orientadas para uma qualidade no trato tecnológico para a Es-
cola Básica, o que já vem sendo realidade por meio da implanta-
ção gradual da BNCC em todo o Brasil.Professores licenciados na 
área de Ciência da Computação e bacharelados com formação 
pedagógica, em breve deverão ser recrutados pelos municípios, 
assim como pelas unidades da federação devido a regulamen-
tação da Ciência da Computação na Educação Básica, ainda em 
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trâmite junto ao Ministério da Educação. 
Como pesquisas futuras apresentam-se aqui desafios ainda 

maiores dos que já se apresentam neste trabalho, mas que es-
tão intimamente ligados ao tema de pesquisa: Como/Por que 
introduzir o conteúdo de Lógica de Programação no Ensino Fun-
damental? Essa introdução deve ser como disciplina, método ou 
temática? Como/Por que proporcionar práticas interdisciplina-
res da Lógica de Programação integradas às disciplinas das di-
versas áreas do Ensino Fundamental? Onde a Lógica de Progra-
mação pode levar um aluno que a estuda? Por que a Ciência 
da Computação é mal compreendida? Como/Por que preparar 
professores para as práticas inter e transdisciplinares da Lógica 
de Programação? 

Termino este ensaio relatando minha proṕria experiência de 
formação continuada, este foi um momento decisivo na minha 
vida, o qual me impulsionou em definitivo à um caminho sem 
volta de quem foi provocado pela educação:

“Durante as 360 horas frequentadas no curso de pós-gradua-
ção em Educação Profissional da Escola Básica, proporcionadas 
pelo Instituto Federal do Rio Grande Sul no Campus Osório, fui 
provocado constantemente a melhorar minha prática educativa. 
Embora tenha sido por este motivo que me levei a ingressar no 
curso, jamais poderia supor o tamanho benefício que o curso 
proporcionaria como suporte a tais melhorias. Como primeiro e 
importante suporte cito a constante prática de leitura proporcio-
nada pelo curso, necessária para uma formação teórica de qual-
quer área formal do conhecimento, a considero fator primordial 
de sucesso na confecção deste trabalho e de todos os outros que 
virão depois dele. Os sempre calorosos debates de alto nível em 
sala de aula serviram para dar criticidade às assimilações das 
leituras realizadas. E as sempre convenientes intervenções do 
corpo docente, tanto em sala de aula como nas orientações de 
trabalhos, me fizeram sentir um profissional mais completo e 
preparado para as práticas sempre desafiadoras da Educação 
Básica. No que concerne tanto aos métodos de ensino como a 
necessária legalidade da profissão, acrescentou-se ao meu re-
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quinte metodológico o que desconsiderava até então como: ter 
um olhar docente voltado para o aprender a aprender, com to-
mada de consciência coletiva, onde a diversidade dos estilos e 
teorias de aprendizagem prevalecem junto às culturas históri-
cas, filosóficas, sociais, econômicas, políticas e de pesquisa do 
educando e recebem o holofote do protagonismo, os quais res-
significam papéis no chão da escola, promovendo, assim, uma 
nova era de muitas transformações e que gera infinitas possi-
bilidades de crescimento humano em busca do conhecimento e 
valorização de sua própria cultura”.
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1. Introdução

Este trabalho aborda uma pesquisa-ação para a criação de 
atividades desplugadas investigativas, contemplando conteúdos 
da disciplina de Educação Física atrelados aos pilares do pen-
samento computacional, durante o período de ensino remoto.

Diante do contexto causado pela pandemia do Coronaví-
rus, percebeu-se nitidamente uma insatisfação dos estudantes 
quanto ao cotidiano escolar por meio do ensino remoto, espe-
cialmente pela falta de proximidade entre os alunos diante da 
necessidade do isolamento social, bem como uma frustração 
dos professores que precisaram se adaptar e se reinventar ra-
pidamente para atender as novas demandas de ensino da so-
ciedade, para que assim fosse possível promover a distância o 
desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes.

Em uma pesquisa do Banco Mundial[1] sobre o impacto da 
pandemia na educação, considerando América Latina e Caribe, 
realizada no ano de 2021, após 10 meses do fechamento das 
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escolas, 71 % dos estudantes do ensino fundamental II podem 
não ter mais a capacidade de compreender um texto de tama-
nho moderado, enquanto que antes da pandemia estimava-se 
este valor em 55%, evidenciando que a desorganização causada 
pela pandemia trouxe um impacto direto na educação, com o 
fechamento das escolas em todos os níveis, afetando mais de 
170 milhões de estudantes da América Latina e Caribe. Junto 
a isso, a pandemia fez com que a prática do isolamento social 
reduzisse a quantidade de movimentação das pessoas, espe-
cialmente em relação a prática de exercícios físicos, enquanto 
que já é de conhecimento comum por todos de que existe a ne-
cessidade de manter atividades físicas regulares para qualquer 
pessoa, a fim de estabelecer um recurso de saúde física e men-
tal, gerando bem-estar e até mesmo aumentando a imunidade 
de quem adota esta prática saudável [Crochemore-Silva 2020]. 
Assim, além da atividade física ser um momento de socialização 
e integração da família e entre amigos, a atividade física deve 
ser associada ao lazer, fazendo com que o professor profissional 
de Educação Física, durante o ensino remoto, promova práticas 
que priorizem o pouco acesso de equipamentos, especialmente 
eletrônicos, permitindo a interação familiar, e majoritariamente 
mobilizando a ação de fazer exercícios e movimentos nos mo-
mentos de lazer, sempre que possível [Crochemore-Silva 2020].

De acordo com [Bobsin 2020], diante do contexto trazido pela 
pandemia, tendo início no começo do ano de 2020, percebe-se 
que os professores buscam o compartilhamento de práticas que 
deram certo, em todas as disciplinas e espaços escolares. Des-
ta forma, a pesquisa apresentada neste trabalho traz a exposi-
ção de um processo colaborativo entre professor e estudantes, 
que além de dialógico foi ancorado na autonomia do estudan-
te, fazendo-o aprender conforme sua curiosidade, questionan-
do, explorando e investigando as tarefas propostas. Para Piaget 
(1977), a criança precisa explicar a si mesmo o que pensou, e 
aos colegas, seus pares, que podem interagir de forma colabora-
tiva e cooperativa, e que podem encontrar mais de uma solução, 
ficando evidente que sempre existe mais de uma forma de re-
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solução para uma determinada situação proposta, promovendo 
assim um contínuo processo de aprender a aprender.

Para a pesquisa apresentada neste trabalho, cabe concei-
tuar teoricamente alguns elementos: Considera-se atividade 
desplugada as tarefas que valorizam o desenvolvimento do pen-
samento de cada estudante [Bobsin 2020], desenvolvidas com 
o uso de materiais concretos sem a necessidade de apoio das 
tecnologias digitais; Enquanto que as atividades investigativas 
buscam por uma solução, a curiosidade, o delineamento de cri-
térios para construir hipóteses, sendo esta a essência do proces-
so de aprendizagem [Bona 2012] [Piaget 1977]. No entanto, a 
atividade investigativa exige do professor sempre perguntar ao 
estudante os motivos e justificativas que o fazem pensar des-
ta ou daquela maneira, e nesse processo dialógico, bem como 
no fazer e compreender, onde será possível que o estudante in-
vestigue suas próprias certezas e incertezas até encontrar uma 
resolução [Bona 2020]; Já o pensamento computacional é uma 
habilidade dos tempos de hoje e que está cada vez mais difundi-
da na rotina de todo ser humano inserido na cultura digital, que 
consiste em entender como as máquinas pensam, segundo [Pa-
pert 1994], enquanto que [Wing 2006] promove esta habilidade 
através do destaque dado para a programação, que deve estar 
cada vez mais incorporada na Educação Básica.

Enquanto [Brackmam 2017] e [Pasqual 2020] organizam os 
4 pilares do pensamento computacional (decomposição, reco-
nhecimento de padrão, abstração e algoritmo), muitas pesqui-
sas fazem desdobramentos em torno deste pilares, como uma 
forma de organizar uma metodologia docente de trabalho para 
criação das atividades desplugadas investigativas, como por 
exemplo para a Matemática [Bobsin 2020], e como apresentado 
neste trabalho, para a Educação Física, bem como outras áreas 
do conhecimento que também são abordadas no contexto desta 
proposta pelo grupo de trabalho em questão, mas que não se-
rão apresentadas no escopo deste trabalho.

 Isso acontece por diversos motivos, e aqui podemos elencar 
a dinâmica que as atividades desplugadas investigativas podem 
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trazer para uma tarefa qualquer, além de que esta habilidade 
do pensamento computacional está prevista na Base Nacional 
Comum Curricular [BNCC 2018] inclusive, com predominância a 
matemática, mas possível a todas as disciplinas, segundo o tra-
balho de [Nunes 2021], com atividades inovadoras, e contem-
plando também os anos iniciais conforme o trabalho de [Pesca-
dor 2020]. Além disso, existem outros trabalhos incluindo dança 
e cotidiano feminino, por exemplo, além de matemática, inclu-
são digital, e outros como citados em [Kologeski 2020].

A pesquisa segue em desenvolvimento com várias segmenta-
ções, mas no escopo deste trabalho ela acontece no contexto da 
área de Educação Física, com alta receptividade dos professores 
desta disciplina nas escolas, tendo todas as tarefas e atividades de-
senvolvidas ancoradas na mesma perceptiva de promover a pro-
gramação na Educação Básica como um processo mobilizatório a 
aprendizagem e, assim, valorizar os aprendizados da Escola Básica.

Então, este trabalho vem sendo realizado desde 2020, e con-
siste em apenas uma parte de uma pesquisa-ação qualitativa, 
oriunda do projeto “Despluga”, com o apoio do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O 
projeto Despluga objetiva promover o desenvolvimento de ativi-
dades desplugadas para a Educação Básica, devido à carência de 
recursos tecnológicos nas escolas públicas, primando-se pela im-
portância de promover a aprendizagem da programação desde 
o início da escolaridade através do pensamento computacional, 
e tendo como base atividades investigativas, pois promovem o 
desenvolvimento do estudante segundo suas particularidades, 
frente aos aspectos sociais e culturais de cada escola e região, 
além do contexto pandêmico em que se vive, atualmente com o 
cenário do ensino remoto. Esta pesquisa está atrelada a um gru-
po de pesquisa denominado “Matemática e suas Tecnologias”, 
que é certificado pelo CNPq e por sua instituição de origem, o 
IFRS Campus Osório, que conta com pesquisadores e estudantes 
de diferentes áreas do conhecimento, do ensino superior, médio 
e técnico, segundo a linha de pesquisa Práticas Investigativas.
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2. Desenvolvimento

No ano de 2020, diversos cursos de formação docente foram 
promovidos por este grupo de pesquisa, bem como oficinas e 
participações em minicursos de eventos, de forma virtual, ob-
tendo-se algumas publicações e resultados satisfatórios, confor-
me apresentado ao longo deste trabalho. Assim, a metodologia 
escolhida para ser apresentada neste trabalho iniciou-se por 
sondar o interesse dos professores e estudantes através de um 
questionário criado com a ferramenta Google Forms; com base 
nesse questionário, atividades desplugadas investigativas foram 
criadas, por área e temática, e posteriormente foram aplicadas 
e ajustadas pelos professores e estudantes que as utilizaram em 
salas de aulas virtuais, diante do contexto do ensino remoto. Os 
resultados das atividades foram então analisados pelo grupo e 
redigidos de forma completa, bem como compartilhados e pu-
blicados em eventos, por temática, sendo aqui o foco especial 
para as atividades de Educação Física. Em paralelo ao preenchi-
mento dos formulários de interesse, foi construída uma pesqui-
sa teórica e quanto ao estado da arte com mais de 312 trabalhos 
contendo, no máximo, duas das palavras-chaves: desplugada, 
pensamento computacional na escola básica, sala de aula, dis-
ciplinas escolares, conteúdos escolares, lógica de programação, 
Educação Física. Dos trabalhos encontrados, a maioria eram 
propostas para o turno inverso da sala de aula, apresentados 
como projetos curtos, e não como atividades para todos os estu-
dantes da turma, sem envolver professores e sem o uso paralelo 
de atividades plugadas e desplugadas.

Na região alvo de estudo deste trabalho, que consiste no 
Litoral Norte do estado do Rio Grande do Sul, existe uma pre-
cariedade muito grande com relação ao acesso de tecnologias 
digitais, em particular aquelas que são online, e o principal re-
curso disponível para o ensino remoto foi o aparelho de telefone 
celular, que na grande maioria das vezes é um recurso de uso 
compartilhado nas famílias entre pais/responsáveis e crianças/
filhos. Além disso, o acesso online muitas vezes foi limitado a 
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no máximo 2 horas, de forma síncrona, não podendo ser todos 
os dias, enquanto que o acesso a ferramenta de WhastApp é 
facilitado e muito usado pelos professores e estudantes, espe-
cialmente entre os colegas, mostrando-se bastante significativo 
para a aprendizagem neste momento tão crítico de saúde públi-
ca. Assim, valer-se de atividades desplugadas foi essencial para 
permitir que atividades desconectadas do mundo virtual tornas-
sem viáveis o aprendizado dos estudantes neste cenário.

Outro elemento muito relevante, observado no contexto 
do ensino remoto por este grupo de pesquisa foi priorizar os 
cursos de formação aos professores, e valorizar suas práticas e 
atividades, de forma a adaptá-las, pois estes professores podem 
promover e multiplicar para todos os seus estudantes a ideia 
das atividades desplugadas, desde que ela seja devidamente im-
plantada e utilizada em suas práticas docentes. O interesse dos 
professores foi encantador, e a dedicação observada em enten-
der os conceitos por parte deles foi comovente aos pesquisado-
res desta proposta.

3. Resultados

Os dados apresentados nesta pesquisa são específicos para 
atividades desenvolvidas na disciplina de Educação Física. Ao 
todo, 13 professores de escolas públicas foram entrevistados 
através da ferramenta para troca de mensagens WhatsApp, 
quanto a:

1) Compartilhe uma atividade remota que realizou e justifi-
que sua importância;

2) Observando a adaptação feita para a sua atividade remota 
citada, o que percebe? Como se resolve? É possível de usar em 
suas turmas? Justifique.

Depois dessa primeira etapa, com os dois questionamentos 
realizados, apresentou-se as conceituações e um conjunto de 
outras atividades desplugadas investigativas criadas pelo grupo 
de pesquisa foi compartilhado, para que essas atividades fos-
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sem aplicadas em suas respectivas turmas, por meio do ensino 
remoto. Dos 13 professores participantes, todos responderam, 
e 11 deles afirmaram que usariam as adaptações feitas em suas 
respectivas atividades, sendo que recebemos argumentos como 
“enriqueceu a atividade e ficou mais prazerosa”, “associada a um 
processo cultural tecnológico de hoje”, e solicitaram ter “acesso 
a mais atividades desenvolvidas pelo grupo de pesquisa”, com 
a justificativa de que poderiam adaptar e integrar as atividades 
que não fossem diretamente de Educação Física, promovendo a 
“vida através do movimento familiar (…)”, sendo as afirmações 
entre aspas cópias literais das respostas dos professores entre-
vistados. Ao todo, foram 8 professores do sexo masculino, e 5 
professoras, sendo que 12 deles já tinham mais de 12 anos de 
experiência em sala de aula, e apenas 1 tinha 3 anos de experi-
ência. Todos eles atuam em escolas públicas estaduais e muni-
cipais, em mais de uma cidade da região de abrangência desta 
pesquisa, e em anos finais do ensino fundamental.

Após, aproximadamente, 23 dias da entrevista, alguns pro-
fessores retornaram que aplicaram as atividades desplugadas 
investigativas adaptadas em aulas remotas e perceberam um 
melhor acesso de todos, com mais retornos de qualidade, e uma 
mobilização dos estudantes com questionamentos do tipo “se 
teriam mais atividades de Educação Física esta semana”, e se 
“valeria nota” para as professoras de matemática, artes, portu-
guês, história, (…)”. Outro aspecto importante observado foi o 
interesse dos professores em aprender mais sobre os 4 pilares 
de pensamento computacional e como criar atividades investi-
gativas, que contenham a lógica de uma atividade desplugada, 
finalizando a tarefa em um “programa”. A seguir, tem-se o relato 
de duas atividades realizadas, dentre diversas tarefas propostas 
e realizadas.

3.1. Atividade do Polichinelo

A atividade denominada “Polichinelo” foi apresentada aos 
alunos da seguinte maneira, conforme descrito na Tabela 1:  
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Tabela 1. Descrição da atividade desplugada
investigativa do “Polichinelo”.

1) Realize o movimento do Polichinelo como lembrou ou 
pesquisou.
2) Explique como você realiza o movimento do Polichinelo 
com cada detalhe. Pode ser escrevendo ou desenhando.
3) O que você pode perceber no movimento do Polichinelo? 
Mexe todo corpo? Repete-se? Qualquer pessoa pode realizar?
4) Pense: Como você poderia realizar estes movimentos do 
Polichinelo de forma mais rápida? Ou de outra forma?
5) Como você explicaria para uma criança fazer o movimento 
do Polichinelo? E para um adulto? Tem diferença? Explique.
6) Convide seus pais, familiares, quem vive com você, para fa-
zer e se movimentar. Se sim... como foi? Se não, quais motivos?
7) Construa uma pesquisa sobre a origem (cultura, local, 
povo, ano, quem inventou) deste movimento do Polichinelo. 
Ele é um movimento da ginástica? Quais modalidades espor-
tivas fazem uso dele? Ele traz benefícios à saúde? Quais?
Orientação: se organize com os colegas, ou sozinho, e cons-
trua uma forma de apresentar na semana que vem, todas as 
perguntas, na forma de um portfólio, ou história em quadri-
nhos, ou como desejar.

Fonte: Autoria própria.
A atividade descrita normalmente é proposta em aulas prá-

ticas por quase todos os professores de Educação Física, princi-
palmente para o aquecimento, e também está presente em pra-
ticamente todos os anos da Escola Básica, por conter inúmeras 
habilidades e benefícios. Com isso, se fez uma adaptação da ati-
vidade tradicional, conforme apresentado na Tabela 1, para fins 
de firmar além de uma ordem como normalmente é proposta: 
“Faça 10 polichinelos e mande registros ao professor”.
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Os professores fizeram as atividades como estudantes, e 
construíram uma espécie de gabarito, bastante diversificado, 
contendo vídeos, desenhos e descrições com fotos. E os retor-
nos obtidos foram muito significativos quanto a interpretação 
da atividade investigativa desplugada, resolução e argumenta-
ção, como se fosse um problema, fragmentado em partes para 
resolver, com a observação de repetições, e a otimização de pro-
cessos/passos/etapas, segundo o olhar do estudante, como a 
lógica de um algoritmo. Na Tabela 2 apresenta-se um exemplo 
de retorno desta atividade, por parte de um professor e de um 
estudante do sétimo ano da Escola Básica de uma escola públi-
ca.

Observando as duas resoluções da Tabela 2 e analisando 
quanto aos 4 pilares do pensamento computacional, percebe-
-se que ambas as resoluções fizeram a decomposição do movi-
mento para explicar, reconheceram o padrão do movimento, e 
cada uma abstrai a sua explicação do movimento conforme sua 
compreensão: o professor diz que todos sabem fazer; e o estu-
dante cita ser uma brincadeira, e depois argumenta que com 
boa respiração se tem mais desempenho, por exemplo. Apesar 
da lógica do algoritmo com os passos do processo ter ficado 
bem evidente em ambas as resoluções, é possível observar que 
o estudante traz mais detalhes, dizendo que são dois passos, 
que existe uma posição inicial, que existem as variáveis braços e 
pernas, bem como os pés e mãos, nos movimentos internos de 
saltar e subir, descer e fechar, usando a ideia de repetição, que 
é uma abstração clara da informática, evidenciando uma apro-
priação da cultura digital da geração do estudante.

A ideia da investigação está explícita nas duas resoluções, em 
especial na forma livre como resolvem a atividade, e como cada 
um organiza a sua própria resolução, que está ancorada numa 
proposta metodológica dialógica, e de perguntas, relacionando-
-se, dando autonomia, responsabilidade e envolvimento aos es-
tudantes, com destaque para a resolução do estudante que des-
cobriu mais elementos nas respostas do que o professor, citando 
duas fontes, como uma ideia recorrente aos jovens que usam 



264

redes sociais, compartilhando informações de fontes originais, 
comentando algo no compartilhamento. Assim, a resolução do 
estudante é bem maior e mais detalhada.

Tabela 2. Exemplo de duas resoluções da atividade desplugada
investigativa do “Polichinelo”, como cópias literais da resolução

do professor e do aluno.
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Professor: “Se não me engano foi desen-
volvido por um americano, tipo guru de 
ginástica aeróbica, que adorava saltar, 
e foi na década de 50, usado com supe-
ratletas para aquecer e melhorar a resis-
tência dos músculos (…) Todas as pessoas 
sabem esse movimento requer coorde-
nação e pouco recurso, além de espaço 
físico mínimo da abertura dos braços, 
(…). Faz todos se mexerem e não tem 
contraindicação. Primeiro fica reto, abre 
as pernas, braços soltos, levanta braços 
retos até a cabeça, fecha pernas e baixa 
braços, agora pula para abrir as pernas 
e junto levanta os braços retos até a ca-
beça, daí desce e fecha, e repete quantas 
vezes desejar. (…). Explico igual para qual-
quer pessoa. (…).”

Estudante: “Adoro polichinelo, aprendi 
com minha avó, aquece no frio, mexe 
tudo. E bem fácil. Repete muito e vamos 
fazendo mais rápido até cansar. 1) de pé 
com corpo reto, olhando para frente, 
braços soltos com mãos nas coxas, e pés 
juntos e retos, respira. 2) puxa ar, abre as 
pernas pouco para aprender, uns 30 cm 
(uma régua da escola), no abrir você pula, 
e levanta os braços retos até a cabeça, no 
caminho gira o braço para poder bater 
palmas. Quando abre os pés, e vai pôr no 
chão, os braços já estão na cabeça, e daí 
bate mão e pés no chão, entende? 3) lar-
ga o ar quando desce os braços até início, 
e fecha as pernas pulando, até o início. 4) 
repete sempre assim, são na realidade 2 
passos com 3 movimentos juntos, como 
se fosse ida e volta. Primeiro tem de fazer 
uma coisa de cada, e daí juntar tudo, e ir 
indo rápido conforme consegue. [...] Já vi 
na internet fazer de abrir pernas e pular 
parado mais de uma vez, batendo mão 
duas vezes, daí baixa, depois repete, e 
dizia que é para resistência respiratória e 
bom ao coração. Achei um vídeo com er-
ros: https://www.youtube.com/watch?-
v=ApzbwZI8wjM, e outro com pernas que 
dobra. O nome tem origem italiana e sen-
tido de pintinho, usado por militar para 
punir os soldados, e um americano que 
gostava de ginástica chamou de salto de 
polichinelo, e virou atividade aeróbica só 
em 1950 (...) A principal fonte da pesqui-
sa: https://www.facebook.com/nomes-
cientificos/posts/1432286993588475/. 
(…)”. Observação: Fizeram em dupla, e 
explicaram muito bem na aula, o traba-
lho é enorme, trouxe muitas curiosida-
des, e explicam na apresentação que a 
velocidade do movimento, e números de 
repetição está associada a qualidade da 
respiração, e que aos poucos se relaciona 
com o desempenho físico.

Fonte: Autoria própria.
Conforme relato de uma professora, a atividade contou com 

o envolvimento efetivo de sua turma composta por 21 estu-
dantes, por meio de aula virtual, nos dois dias de atividades, e 
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conforme a professora, todos fizeram soluções complexas, cor-
retas e muito cheias de detalhes, diferenças e particularidades 
interessantes. De acordo com a professora: “Se fosse eu explicar 
tudo seria chato, mas como foi cada um trazendo algo novo, fi-
cou muito legal, e criativo (…)”.

3.2. Atividade do Rema Rema

 Dos 11 professores que mantivemos contato, 9 deles adap-
taram suas atividades para a atividade do “Rema Rema”. Por ins-
piração de um professor, com base nas atividades desplugadas 
investigativas propostas, foi recebido o relato apresentado na 
Tabela 3.

Tabela 3. Cópia literal do relato de um professor para a
atividade desplugada investigativa do “Rema Rema”.

Professor: “A atividade do rema rema é uma atividade usada para 
alongar, geralmente em quase todas as aulas com 2 períodos, 
os alunos gostam e abordo cooperação. Depois de conhecer a 
proposta da metodologia do pensamento computacional em ati-
vidades desplugadas com o grupo de pesquisa Despluga agora 
só penso nisso, então venho trazer uma atividade que construí 
pensando na que aprendi com vocês. Pedi aos alunos que cons-
truíssem um desenho ou esquema ou alguma representação que 
pudesse ser usada para explicar a atividade sem uso de imagem 
prévia ou vídeo, apenas lendo o que fizeram ou os desenhos. Fiz 
esta atividade com 6 turmas (61,62,71,72,81,91), total de 198 
crianças, e foi muito divertido. E troquei as construções entre eles 
e podiam fazer ajustes para os colegas, ajudando que seu esque-
ma (assim quase todos chamaram) ficasse bom. Foi realmente 
encantador ver o engajamento dos alunos online e na escola, e os 
pais na entrada comentando que adoraram a atividade de pensar 
logicamente o movimento(..)”

Fonte: Os autores.
O professor que forneceu o relato da Tabela 3 compartilhou 

um esquema que o estudante A da turma 62 fez com seu colega 
B, conforme Figura 1, que na sua visão foi o melhor de todos, e 
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que todos os colegas adoraram, e o aluno fez desenhando inclu-
sive em um aplicativo específico, apenas informando que “fize-
ram no celular do pai de A”. 

A maioria dos alunos fez desenhos lindos: 102 de 198. Dos 
quais 36 fizeram bonecos de palitos, e os demais fizeram passos 
numerados ou esquemas como o apresentado na Figura 1. Des-
tes, em torno de 32 precisaram de algum ajuste, como esquecer 
que um colega puxa, depois o outro, ou fizeram unilateral, sen-
do que 8 deles não explicaram a posição inicial, além da unilate-
ralidade. Para 12 estudantes a atividade ficou muito confusa, e 
o professor teve que ajudar a construir o pensamento, ou seja, o 
movimento junto, segundo a fala do professor no telefone, com 
uma das pesquisadoras do projeto.

 
Figura 1. Esquema proposto por 2 estudantes de 6º ano,

para a atividade desplugada investigativa do “Rema Rema”.

De 60 resoluções, foram 16 que fizeram rotinas que realmen-
te lembram um “processo de máquina”, ou seja, como um al-
goritmo. De acordo com o professor, algumas resoluções foram 
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tão complexas que ele precisou de ajuda para entender, como 
é o caso da Figura 1, que os alunos analisaram as potencialida-
des do exercício como para alongar ou gastar energia. A maioria 
dos estudantes que fizeram desenho não esqueceram da unila-
teralidade, e apenas 7 desenhos não tiveram a parte de “puxa e 
estica” mas apresentaram setas para dizer que o movimento é 
de “vai e vem”. E todos souberam explicar o movimento verbal-
mente segundo suas construções de esquema.

Na Tabela 4 pode-se observar a análise do professor sobre 
a Figura 1, segundo os pilares do pensamento computacional.

Tabela 4. Relato do professor, sobre a Figura 1,
conforme a transcrição literal da sua fala.

Professor: “Os estudantes fizeram a DECOMPOSIÇÃO – posição inicial, 
movimento de ida e volta; perceberam que o movimento de ida e volta 
é o PADRÃO; entenderam que não precisavam desenhar muitas vezes 
para dizer que repete. Alguns alunos também destacaram a abertura 
das pernas para complexidade, e a possibilidade de ficar de costas, bem 
como a questão do tamanho da dupla interferir na qualidade do exercí-
cio, e alguns ainda fizeram apenas um boneco para dizer que o mesmo 
faz o movimento para o outro lado, observando então a OTIMIZAÇÃO 
(ABSTRAÇÃO) DOS PASSOS; e mesmo os 12 (com mais dificuldade) con-
seguiram com ajuda chegar numa lógica com passos, regras e rotinas 
como um PENSAR DA MÁQUINA, tipo ALGORITMO. E o mais legal para 
a Educação Física é perceber que a qualidade do movimento é mais im-
portante do que a quantidade de repetições, assim como a ação de se 
movimentar cooperativamente é um dos objetivos da Educação Física 
e que (a atividade) pode ser motivadora aos alunos quando associada 
a esse pensamento computacional que estou aprendendo agora junto 
com os alunos, que é legal mesmo, e que está em tudo. Ver os alunos 
que não gostam de Educação Física fazer (a atividade) para entender me 
faz feliz, e tenho neste total 25 estudantes com atestado, dispensados 
da Educação Física, e todos fizeram a atividade. Fiz um conjunto de 6 
(atividades), com o Polichinelo, e vamos fazer uma exposição na escola. 
Todos os alunos fizeram, ainda online, e alguns destacam que quem não 
tem irmão de tamanho próximo é difícil”.

Fonte: Autoria própria.
Desta forma, com ambas as atividades propostas (Polichi-

nelo e Rema Rema) construiu-se metodologicamente duas ati-
vidades ancoradas em um problema de investigação e nos pi-
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lares do pensamento computacional. Assim, observou-se que 
foi possível promover e despertar o interesse das crianças em 
aprender diferentes conceitos das disciplinas, como parte da 
sua apropriação do mundo digital, desde a cultura digital até as 
ações promovidas pela escola e espaços não escolares mediadas 
por tecnologias digitais ou não, em rede ou não, mas num mo-
vimento de “sistematização/otimização”. Este movimento pode 
ser comparado a lógica de um algoritmo, como um pilar do pen-
samento computacional, em paralelo ao processo de encontrar 
a “melhor resolução” e/ou o “melhor pensamento”, conforme 
o processo de aprendizagem construtivista de Piaget [Piaget 
1977], de que o conhecimento se dá por interações, e destas 
por abstrações do pensamento [Bona 2012].

4. Considerações Finais

Este trabalho trouxe uma proposta baseada no pensamen-
to computacional e em atividades desplugadas e investigativas, 
criadas pelo grupo de pesquisa, em especial para disciplina de 
Educação Física da Escola Básica. As atividades foram associa-
das a uma metodologia inovadora, valorizando os conceitos e 
conteúdos escolares, bem como a cultura digital trazida pelos 
estudantes e o papel fundamental da escola, como espaço de 
desenvolvimento, socialização e criação de novas oportunida-
des de aprendizagem, como pesquisa e extensão, por exemplo. 
É importante registrar que, cada vez mais, com as tecnologias 
digitais permeando nossas vidas, a apropriação da cultura digital 
deve ser valorizada na escola, e que a Educação Básica, atra-
vés das suas disciplinas, possa se valer de estudos e pesquisas 
como estes apresentados aqui, para promover um desenvolvi-
mento e melhor aprendizado dos seus estudantes, na sua fase 
de ápice de capacidade e habilidades cognitivas e físicas. Essa 
apropriação também deve promover mudanças na prática do-
cente, em relação aos seus aspectos metodológicos, e na imer-
são dos docentes na cultura digital dos estudantes, onde cada 
professor deve então buscar práticas docentes que valorizem, 
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por exemplo, o uso da programação nas suas disciplinas, com 
atividades, dinâmicas e recursos, para que assim o pensamento 
computacional esteja presente também na escola, além da vida 
cotidiana.

Portanto, inicia-se a lógica de programação na vida escolar 
dos estudantes, de forma gradual, natural e espontânea, sendo 
ela tão essencial nos tempos de hoje, através de uma metodolo-
gia que faz uso de atividades desplugadas investigativas ancora-
da nos pilares do pensamento computacional, não exigindo re-
cursos necessariamente tecnológicos, e possibilitando práticas 
com recursos acessíveis às escolas.

Além disso, todas as disciplinas e áreas do conhecimento po-
dem valorizar a construção da habilidade/competência de re-
solução de problemas através do pensamento computacional, 
desde que exista um novo olhar metodológico para as antigas 
atividades docentes, e uma avaliação do processo de aprendi-
zagem segundo os pilares do pensamento computacional, pois 
cada conquista do estudante quanto a um pilar é uma consta-
tação do seu processo de desenvolvimento, e assim um mo-
mento para auxiliar, mediar, orientar a continuidade, sem dar a 
resposta pronta, ou sem dar um exemplo de modelo, em espe-
cial na Educação Física, com todos os “padrões culturais de cor-
po” existentes e reproduzidos pela sociedade. Nesse contexto, 
o professor pode desenvolver projetos integrados, projetos de 
aprendizagem e até atividades integradas, bem como iniciar um 
movimento de compartilhar ações que valorizem a apropriação 
da cultura digital dos estudantes, através das resoluções propos-
tas por meio do uso do pensamento computacional.

Um apontamento muito significativo e norteador a novos 
elementos de pesquisa foi a acessibilidade, porque muitos pro-
fessores relataram que os estudantes com alguma necessidade 
especial sentiram-se envolvidos, pelo fato de perceberem que 
podem fazer as atividades do jeito como entenderam. Todos os 
13 professores entrevistados citaram que tiveram bons retornos 
destes estudantes, e com isso delineou-se então uma etapa de 
análise posterior, com outros elementos inclusive, que enaltece 
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a potencialidade da pesquisa aqui compartilhada, para promo-
ver e incentivar professores, pesquisadores, estudantes e de-
mais interessados.
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CAPÍTULO 09

Análise do Uso da Tecnologia por Crianças 
com Base na Aplicação de um Jogo de 

Labirinto nas Versões Concreta e Digital

Ana Carolina de Fraga Dorneles
Aline Silva de Bona

Anelise Lemke Kologeski

1. Introdução

O uso das tecnologias digitais na infância é um assunto que 
causa  muita divergência  na opinião dos especialistas, tanto das 
áreas da saúde quanto da educação, conforme os autores (SIL-
VA; FAGUNDES; MENEZES, 2018) e (CHAUDRON, 2015). Por isso, 
decidiu-se investigar, testar e experimentar atividades que mos-
trem os possíveis efeitos da tecnologia para o desenvolvimento 
das crianças, e além disso, explorar as tecnologias digitais como 
ferramentas para o aprendizado de conteúdos previstos na 
BNCC (Base Nacional Comum Curricular) de educação infantil.O 
experimento apresentado neste trabalho faz parte do projeto 
de pesquisa “Tecnologias Digitais na Infância e seus Efeitos”. No 
projeto, analisamos certos aplicativos e os catalogamos (DOR-
NELES et al., 2021), observando inclusive aspectos que podem 
auxiliar no ensino da matemática, como o plano cartesiano, a 
quantidade de passos para concluir uma tarefa, desenvolvimen-
to do raciocínio lógico, direções e sentidos, e o conceito de coli-
são (DORNELES et al., 2021). Um aplicativo foi selecionado para 
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a realização de um experimento, tanto fisicamente (de forma 
desplugada) quanto de maneira digital (plugada), para uma aná-
lise de suas diferenças. Esta informação tem suma importância, 
tendo em vista o crescimento repentino do uso de tecnologias 
dentro de casa. Ter conhecimento de seus efeitos pode nos aju-
dar a guiar para um uso saudável dos mesmos.

 
1.1 Justificativa

A tecnologia está se tornando cada vez mais indispensável e 
acessível, em termos de facilidade, na vida de todos, tornando 
comum observarmos crianças pequenas interagindo com a tec-
nologia e sendo expostas a essa realidade cada vez mais preco-
cemente. Diante disso, surge a necessidade da investigação dos 
efeitos das tecnologias na infância, dentro do ambiente em que 
exploram (jogos e aplicativos), visto que, nessa fase, as crianças 
estão passando por um processo de desenvolvimento bem im-
portante, tanto no aprendizado quanto para o desenvolvimento 
físico, que também é afetado.

Alguns artigos relacionados ao tema foram pesquisados, 
como um artigo encontrado na revista RENOTE (SILVA; FAGUN-
DES; MENEZES, 2018), onde foi realizada uma experiência com 
crianças a fim de identificar as principais diferenças entre os jo-
gos digitais e os jogos físicos, encontrados no meio material. Po-
rém o artigo possui uma faixa etária muito extensa e não apre-
senta os resultados divididos por faixa etária, então, foi realizado 
o experimento de aplicação dos jogos físicos e digitais com uma 
faixa etária reduzida, a fim de comparar melhor os efeitos entre 
crianças no mesmo nível de desenvolvimento, também obser-
vando e relatando os efeitos voltados para a aprendizagem das 
crianças.

 
1.2 Objetivos

Investigar aplicativos, classificar, filtrar pela educação, e rea-
lizar o experimento prático com crianças de aproximadamente 4 
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anos de idade, a fim de identificar os principais efeitos observa-
dos por meio do experimento.

 
2. Trabalhos relacionados

De acordo com (CHAUDRON, Stéphane; 2017), as crianças es-
tão diariamente em contato com diferentes recursos digitais em 
suas casas, com uma grande variedade de mídias e ferramentas 
digitais. Além disso, o modo com que os pais, os mediadores, in-
troduzem a tecnologia ou o que as tecnologias permitem fazer, e 
também a forma com que as crianças utilizam a tecnologia, está 
ligada à sua percepção e convicção geral sobre o uso destas, e 
ainda, que as atividades desenvolvidas pelas crianças ao utilizar 
as tecnologias estão ligadas e relacionadas com suas habilidades 
digitais e seu nível de desenvolvimento cognitivo, tornando este 
um assunto importante de ser investigado.

Já o trabalho de (SILVA; FAGUNDES; MENEZES, 2018) rea-
liza um experimento semelhante ao nosso projeto, onde foi 
desenvolvida a aplicação de diversos jogos nas versões físicas 
e digitais, com crianças entre 7 meses e 7 anos que estão se 
apropriando do mundo digital, percebendo os elementos atrati-
vos e a diversidade de estímulos e experiências variadas com o 
mundo virtual e com o mundo real. Os resultados, porém, não 
foram analisados e apresentados juntamente com a faixa etária 
específica do grupo a que foi aplicado.

O trabalho de (MORAES; SERAFIM, 2010) descreve a expe-
riência de aplicação de um OA (objeto de aprendizagem), cujo 
objetivo é gerar mediação pedagógica entre as crianças e o pro-
fessor que está instruindo e contribuir com novas maneiras de 
pensar o ensino e a aprendizagem com tecnologias digitais. O 
artigo apóia-se na concepção construcionista da aprendizagem, 
considerando a criança que está realizando a atividade como 
agente ativo em todos os cenários propostos pelo objeto de 
uma maneira interativa e lúdica, aprendendo com a própria ex-
ploração.

O trabalho de (SILVA; OLIVEIRA; PIO;  2017) apresenta a cria-
ção de um método baseado nos padrões de design de jogos 
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educacionais e no modelo ARCS (Atenção, Relevância, Confian-
ça e Satisfação), também conhecido como modelo motivacional 
de Keller, somado à adaptação de uma rede neural artificial a 
fim de balancear a dificuldade do jogo. O jogo desenvolvido e 
aplicado trata a questão da mediação de forma automática, pois 
o jogo ajusta o nível automaticamente de acordo com as dificul-
dades e facilidades apresentadas pelo jogador.

         Com base nos trabalhos citados e no trabalho de (CHAU-
DRON, Stéphane; 2017), fica claro o contato das crianças com 
a tecnologia e cada um dos artigos apresenta uma orientação 
ou uma metodologia direcionada para o controle do conteúdo 
e do uso das tecnologias na infância. Objetivamos realizar uma 
aplicação de um mesmo jogo nas versões digital e física, como 
no trabalho de  (SILVA; FAGUNDES; MENEZES, 2018), com um 
olhar mais atento à faixa etária e descrições quantitativas e qua-
litativas de cada grupo investigado. Destacamos também a im-
portância da mediação pedagógica entre o professor que está 
ensinando determinado conteúdo e que usa das tecnologias 
como ferramenta para ampliar o aprendizado de maneira cons-
trutivista, segundo o trabalho de (MORAES; SERAFIM, 2010), ao 
contrário do trabalho de (SILVA; OLIVEIRA; PIO;  2017), que tra-
tou a mediação de uma forma automática, sem mediação do 
professor. No nosso projeto a mediação do professor é necessá-
ria para a orientação dos níveis e das dificuldades apresentadas, 
sem uma interferência direta ajudando com o resultado, mas 
como incentivo ao processo de construção.

 
3. Metodologia

A atividade parte da divisão que fizemos na análise dos aplica-
tivos: foram inicialmente investigados 29 APPs de jogos infantis, 
e em seguida foram tabuladas as suas características principais. 
Quatro categorias foram definidas para a classificação dos jogos: 
jogos educativos (que tem como objetivo ensinar um conteú-
do), jogos que simulam um jogo concreto (que são uma versão 
digital de um jogo já existente, como quebra-cabeças e jogos de 
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tabuleiro), jogos de simulação de atividades (que simulam uma 
situação cotidiana, como ir ao mercado) e jogos que são apenas 
para entretenimento e não possuem objetivos educativos. Para 
realizar essa atividade prática com um experimento foi neces-
sário a cada bolsista escolher um jogo analisado, categorizado 
neste caso como simulação de um jogo concreto.

O objetivo dessa atividade é analisar as principais diferenças 
entre as versões concretas e digitais do mesmo jogo, bem como 
relatar as dificuldades e diferentes experiências que ambas as 
versões apresentam. 

 
3.1 Sobre o Jogo

O jogo escolhido foi um labirinto no APP Brain Games[1], ver-
são 1.2. O APP possui uma faixa etária de 3 até +12 anos e possui 
como requisitos de instalação apenas informações sobre a co-
nexão Wi-Fi, funcionando de maneira offline. O APP é gratuito e 
não possui compras no APP, mas possui alguns anúncios.

Meses depois da realização da experiência, o aplicativo Brain 
Games recebeu um selo da PlayStore: Aprovado por professo-
res, onde professores e especialistas em mídia e educação infan-
til destacam os melhores apps do Google Play. O selo tem como 
principais consultores Joe Blatt, da Escola de Pós-Graduação em 
Educação de Harvard, e a Dra. Sandra Calvert, da Universidade 
de Georgetown. Além disso, o selo cria uma seção chamada 
“Veja por quê”, referente à aprovação pelos professores, onde 
apresenta a justificativa da atribuição. Na Figura 1 pode-se ob-
servar uma imagem do aplicativo escolhido na PlayStore.

Depois de escolher o jogo, criamos uma versão concreta 
idêntica para resultados mais precisos, com a impressão dos la-
birintos em papel. A escolha do jogo se deu porque o labirinto 
digital tem a possibilidade de voltar o caminho que já foi tra-
çado, enquanto que na versão concreta não podemos apagar 
facilmente o caminho que traçamos e tentar outro diferente, 
pois a folha fica marcada, sendo recomendado um planejamen-
to antes de jogar que exercita o raciocínio lógico, enquanto que 
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na versão digital isso não é necessário. Também tinha-se a ideia 
de que o erro ficava mais perceptível para a criança com o jogo 
concreto, pois ela teria que apagar grande parte do caminho, 
enquanto que na versão digital, com a possibilidade de voltar e 
traçar outro caminho facilmente, o erro parece bem menor.

O labirinto digital começa mostrando uma chave no meio do 
caminho, depois que o jogador consegue pegar a chave uma sa-
ída é liberada, podendo continuar o caminho de onde parou ao 
pegar a chave. Para criarmos sua versão concreta, imprimimos 
uma fase do jogo digital onde aparecia a chave, traçamos o ca-
minho até a chave para liberar a saída e voltamos do início para 
imprimir o mesmo caminho todo em branco, mas ao invés de 
chegar até a chave no meio do caminho, o objetivo é chegar até 
a bandeira da saída.
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Figura 1. Características do aplicativo Brain Games na Play Store.

Fonte: PlayStore.
 
Foram impressas 3 fases diferentes no nível médio do jogo 

(recomendado a partir de 6 anos). A primeira parte do jogo, 
como consta na Figura 2, possui a mesma imagem, tanto na for-
ma digital quanto na forma física. O objetivo da primeira parte 
é levar a bolinha vermelha do ponto inicial até a chave. Quando 
isso acontece, a chegada, onde está  a bandeira, é liberada e 
passamos para a parte 2.
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Figura 2. Primeira parte do jogo para as versões digital e física.

Fonte: Compilação do Autor.
 
Quando chegamos na parte 2 da versão digital do jogo, como 

consta na Figura 3, a saída é liberada, e o caminho a ser realizado 
nessa parte inicia no ponto em que pegar a chave, até a bandeira.

Antes de imprimir a parte 2 do jogo para criar a versão físi-
ca, voltamos para o mesmo ponto inicial da parte 1, para que 
o caminho não fosse da chave até a bandeira, como na versão 
digital, mas do início até a bandeira, como consta na Figura 4, 
a fim de, com um caminho mais longo, percebermos melhor as 
dificuldades da versão física do jogo.

 
Figura 3. Segunda parte do jogo na versão digital.

Fonte: Compilação do Autor.
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Figura 4. Segunda parte do jogo na versão física.

Fonte: Compilação do Autor.
 
3.2 Sobre a Aplicação do Experimento

A metodologia escolhida para a aplicação de ambas as ativi-
dades foi a realização da atividade física primeiro e depois a di-
gital, pois com as facilidades da atividade digital sendo apresen-
tadas primeiro, teríamos dificuldades em perceber os efeitos do 
jogo em sua versão física. O jogo poderia ser descrito como mais 
complexo por não ter tal facilidade, sendo que o nosso objetivo 
é observar os efeitos do jogo com o que ele oferece de recursos, 
e não com o que poderia oferecer.

Esperamos observar a questão do planejamento que, no jogo 
físico é necessário para que a criança não apague o caminho 
antes de recomeçar e o quão necessário se torna esse plane-
jamento no jogo digital, com as facilidades apresentadas para 
corrigir os erros e não passar por cima das barreiras pela falta 
de coordenação motora que ainda não está bem desenvolvida 
na infância.

A atividade foi aplicada em uma escola de educação infantil 
no município de Osório (RS), com duas turmas de aproximada-
mente 4 anos. Foram aplicadas primeiramente as 3 fases concre-
tas (nível médio) e depois uma fase digital em cada nível (fácil, 
médio e difícil), com aparelhos digitais fornecidos pela própria 
equipe de execução. A tarefa foi realizada em sala de aula com 
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o acompanhamento e mediação de uma professora participante 
do projeto e da professora responsável pela turma, utilizando o 
método Clínico de Piaget, baseado em ”saber observar, ou seja, 
deixar a criança falar, não desviar nada, não esgotar nada e, ao 
mesmo tempo, saber buscar algo de preciso, ter a cada instante 
uma hipótese de trabalho, uma teoria, verdadeira ou falsa, para 
controlar” Piaget (1926, p.11).

 
4. Resultados

4.1 Turma A (17 crianças com aproximadamente 4 anos e 
10 meses)

Duas crianças dessa turma apresentam algum laudo de inclu-
são, mas segundo a professora não há necessidade de adapta-
ção pela CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados com a Saúde) e idade escolar. Uma 
dessas crianças não pertencia a escola, realizando a atividade de 
maneira individual em outro momento. A criança possui 4 anos 
e 8 meses, mas os resultados da atividade com a criança serão 
acrescentados ao grupo por estar na mesma faixa etária que os 
alunos da turma.

Depois de entregar os papéis da primeira parte da ativida-
de (Figura 2) e explicar a atividade, as crianças se empenha-
ram muito para resolvê-la, sem olhar para o lado para copiar 
de alguém. Todos erraram alguma  parte e sentiram vontade 
de apagar, mas alguns acabaram rasgando a folha, sendo que 
8 crianças acharam o caminho certo para a chave depois do re-
ajuste. Com a primeira fase da bandeira (Figura 4), novamen-
te erraram o caminho, e 4 acertaram de primeira enquanto os 
demais conseguiram depois de algumas tentativas. Na segunda 
fase, 5 crianças acertaram de primeira e os demais acertaram 
depois de algumas tentativas. Na terceira fase, 2 crianças acerta-
ram de primeira, enquanto 9 delas chegaram apenas até a chave 
e outras 4 chegaram até a bandeira. Apenas uma menina teve 
grandes dificuldades para cumprir a atividade.
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Para a realização do jogo digital a turma foi dividida em dois 
grupos:

● Grupo 1 (9 participantes):  3 crianças tiveram muita fa-
cilidade e autonomia para pegar o aparelho e selecionar 
a fase de nível fácil, depois fizeram a fase média e difí-
cil. O tempo de atividade durou menos de 20 minutos. 
3 crianças precisaram de ajuda para achar o jogo e ini-
ciaram bem, voltavam o caminho quando erravam, fize-
ram a fase fácil e iniciaram o nível médio, depois foram 
para o intervalo. 2 crianças erraram bastante e ajustaram, 
progredindo no manuseio ao explorar o jogo digital. Uma 
menina nunca havia tido contato com um telefone celu-
lar, precisando de orientação, mas apesar da dificuldade, 
ficou encantada com a experiência.
● Grupo 2 (8 participantes): 3 crianças tiveram muita fa-
cilidade para usar o aparelho e concluir as atividades. 3 
crianças voltavam o caminho quando erravam, mas ter-
minaram as fases, e 2 crianças precisaram de orientação, 
pois não haviam usado o aparelho antes e apresentaram 
dificuldades motoras.

As crianças relataram que gostaram muito da experiência, 
sendo que 3 alunos fizeram uma proposta de comparar as folhas 
de papel impresso com a versão digital, como aconteceu poste-
riormente na outra turma, e também auxiliaram os 2 alunos que 
precisaram de orientação com o aparelho celular.

 
4.1.1 Falas e Percepções dos Alunos  

● Nessa turma, todos associaram o desenho da bolinha a 
um carrinho, e do caminho a uma estrada, devido ao fato 
da bandeira parecer muito com uma bandeira de corrida. 
Com os desenhos iguais nas versões física e digital, esse 
efeito foi apresentado em ambas as versões;
● As crianças gostaram muito das músicas do jogo digital, 
tornando ele mais atraente;
● As crianças identificaram a diferença entre as fases da 
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bandeira e da chave no jogo físico. Elas colocaram uma fo-
lha em cima da outra para comparar os caminhos: se elas 
eram iguais quando sobrepostas e se apenas o ponto de 
chegada da fase (chave ou bandeira) que trocava de lugar, 
e concluíram que sim. Identificaram as mesmas fases;
● As crianças, de modo geral, mostraram dificuldades em 
encontrar o caminho sem escrever ele no papel, e uma 
certa dificuldade em traçar o caminho;
● Associação dos aparelhos digitais ao dinheiro.

 
4.1.2 Relatos da Professora da Turma

De acordo com a professora da turma, a dificuldade das 
crianças no jogo físico não era apenas a falta de planejamento, 
mas era também devido a coordenação motora que não está 
bem desenvolvida nessa idade. O caminho se torna bem mais 
difícil de traçar, pois não se pode atravessar as barreiras, que são 
as linhas pretas que definem os caminhos.

 
4.2 Turma B (18 crianças com aproximadamente 4 anos e 3 

meses)

Uma dessas crianças possuía uma deficiência auditiva, mas 
conseguiu realizar a atividade com o auxílio da professora.  No-
vamente, por necessidade, a turma foi dividida em dois grupos 
para a realização das atividades:

● Grupo 1 (10 participantes): No jogo concreto e digital 
6 crianças tiveram facilidade ao desenvolver a atividade 
tanto manuseando o aparelho quanto durante o jogo para 
concluir as fases. No jogo concreto, as outras 4 crianças 
apresentaram muitas dificuldades de coordenação moto-
ra e de encontrar o caminho para concluir o jogo, além de 
apresentaram dificuldades para manusear o aparelho na 
versão digital.
● Grupo 2 (8 participantes):  No jogo concreto 4 crian-
ças tiveram facilidade de encontrar o caminho, mas não 
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tinham familiaridade com o manuseio do aparelho na 
versão digital. Apesar disso, conseguiram concluir as fa-
ses digitais, sendo que 3 crianças erraram muito no jogo 
concreto, mas conseguiram finalizar a atividade concreta 
e a atividade digital também, com um pouco de dificul-
dade, enquanto que apenas 1 criança precisou de ajuda 
tanto no jogo concreto quanto no digital para a realização 
das atividades.

 
4.2.1 Falas e Percepções dos Alunos

Os alunos do grupo 1 que apresentaram dificuldades para 
manusear o aparelho digital acharam a versão concreta mais fá-
cil, pois havia um controle maior, e alegaram que a bolinha mal 
era tocada e já andava, na versão digital.

 
4.2.2 Relatos da Professora da Turma

● Dos alunos que apresentaram dificuldades na versão 
digital do jogo pelo manuseio do aparelho foi exigido um 
raciocínio lógico mais acelerado, pois se mal tocavam na 
bolinha e ela já andava e não conseguiam pensar de ma-
neira acelerada a acompanhar a dinâmica do jogo.
● O jogo digital é mais lógico e não exige a coordenação 
motora tão precisa da criança, apenas a apropriação do 
toque na tela possibilitando que crianças menores consi-
gam jogar a versão digital e aprender com ela.
● Pelo fato do jogo digital ser mais lógico e simples ela 
teria começado a experiência com essa versão digital.

 
4.2.3 Observação da Professora que Aplicou a Experiência

Apresentar o jogo físico primeiramente possibilitou uma me-
lhor visualização dos efeitos na versão digital, e por isso essa 
dinâmica de metodologia funcionou.
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4.2.4 Retorno dos Pais das Crianças

Os pais, que souberam da atividade através do relato das 
crianças quando chegaram em casa, acharam interessante a ex-
periência e pediram para a professora responsável pela turma 
que passasse o nome do aplicativo para que as crianças continu-
assem jogando em casa e aprendendo.

 
4.3 Demais Considerações

Essa atividade também foi realizada com uma criança de 7 
anos e outra de 3, que não são estudantes das turmas alvo dos 
experimentos.

A criança de 7 anos de idade fez os labirintos concretos e 
digitais muito rápido. Achou mais fácil o labirinto digital, porque 
ela pega a chave e pode partir dali para a chegada, sem reco-
meçar, gostou da chance de poder voltar no digital e também 
gostou das músicas que tornam o jogo mais divertido.

A criança de 3 anos de idade comemorava quando termina-
va uma fase no digital. Achou mais fácil fazer no digital do que 
no papel, porque no digital ela dizia que conseguia achar o ca-
minho, mas quando errava o caminho no digital ela voltava e 
terminava a fase, o erro passou quase despercebido no digital 
pela facilidade de consertá-lo. Ela riscou por cima de algumas 
barreiras, enquanto que na versão digital isso é impedido, além 
de estar relacionado com a coordenação motora da criança que 
está se desenvolvendo.

A seguir, a Tabela 1 apresenta uma compilação dos dados ob-
tidos por todas as crianças envolvidas nos experimentos.
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 Tabela 1 - Resultados de Conclusão da Atividade

Idade Con-
cluiu 
com 
facili-
dade

a 
versão 
Digital

Con-
cluiu 
com 

dificul-
dade a 
versão 
Digital

Não 
con-

cluiu a 
versão 
Digital

Con-
cluiu 
com 
facili-

dade a 
versão 
Física

Con-
cluiu 
com 

dificul-
dade a 
versão 
Física

Não 
con-

cluiu a 
versão 
Física

3 anos - 1 - - - 1
4 anos 

e 3 
meses

6 12 - 10 8 -

4 anos 
e 10 

meses

6 11 - 8 9 -

7 anos 1 - - 1 - -
Na Tabela 1, o item “Concluiu com facilidade”, tanto na ver-

são física quanto digital, apresenta alunos que concluíram a ati-
vidade em um tempo adequado, enquanto que “Concluiu com 
dificuldade” considera aquelas crianças que necessitaram de 
orientação para a conclusão das atividades. Em nenhum mo-
mento as professoras interferiram no resultado, mostrando o 
caminho ou dizendo para a criança voltar até certo ponto, ape-
nas incentivaram a tentar de um jeito diferente, fazendo a crian-
ça pensar e refletir em como faria isso.

Segundo a análise da Tabela 1 e dos relatos feitos pelas pró-
prias crianças, com o jogo físico, no papel, os erros ficaram mais 
evidentes, pois era necessário apagar o caminho ao invés da 
facilidade que o jogo digital apresenta para voltar o caminho. 
Essa dificuldade do jogo no papel possibilita o desenvolvimento 
do raciocínio lógico por meio do planejamento necessário para 
cumprir as fases, já que é aconselhável que a criança trace o 
caminho com o dedo antes de traçar com o papel, ou que pen-
se antes de começar a escrever. No jogo digital a criança não 
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tenta se planejar por vontade própria antes de iniciar o jogo, 
já que ela consegue consertar seu erro de forma simples, com 
uma percepção menor do seu erro, dessa forma, o raciocínio 
lógico construído nas duas formas é diferente: um consiste no 
planejamento anterior à execução da tarefa e o outro consiste 
no planejamento para mudar a linha de pensamento no meio do 
caminho, a fim de chegar no resultado final. São meios diferen-
tes de exercitar o raciocínio lógico em que um não anula o outro.

5. Conclusões

Conforme os resultados apresentados, podemos dividir as 
conclusões de acordo com os seguintes tópicos:

Idade: A diferença de idade, mesmo que mínima, afeta os 
resultados das crianças. Percebemos que a criança de 3 anos 
não conseguia realizar o jogo concreto e que a criança de 7 anos 
havia achado muito fácil ambas as versões, mas as crianças de 
4 anos apresentaram uma divisão bem grande: enquanto na 
turma B (4 anos e 3 meses) 5 crianças apresentaram grandes 
dificuldades para a conclusão do jogo concreto e digital, na tur-
ma A, (4 anos e 10 meses), as crianças finalizaram a atividade 
apresentando mais facilidade em relação a outra turma, com 
apenas uma criança mostrando grandes dificuldades com o jogo 
na versão física.

Inclusão digital:  As crianças que já haviam tido contato com 
o aparelho digital apresentaram mais facilidade no jogo digital 
do que aquelas que não possuíam, por já possuírem a apropria-
ção do toque na tela digital e isso foi refletido nos resultados. 
Isso acontece porque essas crianças não têm acesso a apare-
lhos digitais em casa. As escolas de educação infantil públicas 
não possuem recursos para a utilização de aparelhos digitais em 
sua sala de aula, o que poderia ser uma grande ferramenta para 
o aprendizado das crianças, porém, em algumas escolas o uso 
dessas ferramentas é comum.

Digital/Físico: Enquanto o jogo digital exigia apenas a apro-
priação do toque na tela, o jogo físico exige uma coordenação 



289

motora que, segundo a BNCC de Educação Infantil, artigo EI-
03CG05, é ensinada dos 4 anos aos 5 anos e 11 meses, então 
muitas das crianças estavam apenas começando essa fase de 
aprendizado e algumas ainda não conseguiam realizar a ativi-
dade.

Mediação: Pelo fato de algumas crianças não possuírem a 
coordenação motora necessária para o desenvolvimento da ati-
vidade, e outras não possuírem aparelhos digitais em casa para 
que estejam familiarizados com o toque da tela, uma mediação 
para auxiliá-las foi necessária.

Interatividade: A maioria das crianças preferiu a versão digi-
tal pela interatividade do aplicativo como músicas e sons atrati-
vos, tela de comemoração ao final do jogo e outros recursos do 
jogo que chamam a atenção da criança. A possibilidade de voltar 
o caminho facilmente foi o principal recurso para essa preferên-
cia. Os recursos digitais apresentam muitas características atra-
tivas para o interesse das crianças, e aumentando seu interesse 
o aprendizado pode ser mais proveitoso, por isso é uma ótima 
ferramenta para ser usada em sala de aula para diferentes obje-
tivos, conforme o conteúdo.

Desenvolvimento/Aprendizagem: O desenvolvimento é o 
aprimoramento de uma habilidade, enquanto a aprendizagem 
é a aquisição de um novo conhecimento. As atividades digitais e 
físicas possibilitaram o desenvolvimento da coordenação moto-
ra das crianças e do raciocínio lógico. Quanto à aprendizagem, o 
conhecimento adquirido foi uma dinâmica diferente de um jogo 
que as crianças não conheciam.
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CAPÍTULO 10

Comparando a Utilização da Tecnologia na 
Infância com uma Tarefa nas versões Plugada 

e Desplugada com Crianças de 4 a 5 Anos

Enzo Klein Gomes da Silva
Aline Silva de Bona

Anelise Lemke Kologeski

1. Introdução

O uso de tecnologias na infância é um tópico que permanece 
em debate na sociedade atual. Ainda existe muita divergência 
entre o uso da tecnologia na infância, principalmente entre a 
área da saúde e educação. Referente a saúde, grande parte dos 
especialistas destacam a falta de exercício físico, podendo ge-
rar obesidade, por exemplo. Como cita Machado (2011, p.20): 
“O levantamento do nível de conhecimento e a importância da 
prática de atividade física na infância e na adolescência fazem-
-se necessário, pois muitas crianças e adolescentes deixam de 
brincar de correr, pular, jogar adequadamente por até anos e 
ficam horas e horas em frente à televisão, jogando vídeo game 
ou navegando na internet, muitas das vezes rumo ao nada cul-
minando com o aumentando do índice de inatividade física na 
infância e na adolescência.”

Porém, quando comentado por estudiosos da área educati-
va, é referido com apreço, destacando que, o uso de muitas tec-
nologias trabalham aspectos cognitivos, afetivos e sociais (BAR-
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BOSA et al., 2014, p.02). Também, o abrangimento de variação 
nas atividades é maior com o uso tecnológico, como diz Barbosa 
et al. (2014, p.07): “Quando a criança tem oportunidade de es-
tar em contextos diversificados, de acordo com seus interesses, 
motivações e necessidades, os processos de aprendizagem e de-
senvolvimento são enriquecidos. “

O experimento apresentado neste trabalho faz parte do pro-
jeto de pesquisa “Tecnologias Digitais na Infância e seus Efeitos”. 
No projeto, analisamos certos aplicativos e os catalogamos. En-
tão, um aplicativo foi selecionado para ser utilizado em um ex-
perimento prático. Este aplicativo foi testado tanto fisicamente 
(de forma concreta e desplugada), quanto de maneira digital (de 
forma plugada), para análise de suas diferenças. A ideia desta 
comparação surgiu especialmente tendo em vista o crescimento 
repentino do uso das tecnologias dentro de casa e no cotidiano 
de grande parte das pessoas. Ter conhecimento de seus bene-
fícios e riscos, como os efeitos observados pelo seu respectivo 
uso, pode nos ajudar na difícil tarefa de orientar e mediar as 
crianças e seus responsáveis para um uso seguro e saudável das 
tecnologias na infância.

 
1.1 Justificativa

O contato das crianças com a tecnologia vem de duas for-
mas: através do ambiente familiar ou através da escola. Porém, 
quando este contato vem por meio da escola, ele é apresentado 
de forma mais simples e educativa, fazendo com que a criança 
entenda a tecnologia, não apenas fazendo uso dela, mas como 
uma forma de alfabetização digital.

Dentre os trabalhos sobre o tema,  (CHAUDRON, 2015 p. 09) 
cita a importância da escola em relação aos efeitos que o uso 
da tecnologia pode oferecer: “Este projeto recomenda:.. Enco-
rajamento para as escolas em tomar um papel mais ativo em 
promover o uso criativo e educacional das tecnologias digitais, 
também abordando as formas seguras do uso em casa com os 
pais e cuidadores.”.
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Desta forma, a existência deste trabalho pode ser justificada 
pelo rápido avanço tecnológico, onde poucos estudos foram en-
contrados sobre os efeitos que o uso da tecnologia na infância 
pode oferecer.

 
1.2 Objetivos

O principal objetivo deste trabalho é analisar e comparar os 
efeitos de uma atividade específica, nas versões plugada e des-
plugada, com crianças de 4 e 5 anos.

 
2. Trabalhos relacionados

O trabalho “Como as crianças estão se apropriando das Tec-
nologias Digitais na Primeira Infância?”, feito por Patrícia, Léa 
e Crediné (2018) mostra os testes que eles realizaram com as 
crianças sobre a tecnologia. Porém, a ausência da informação 
referente a idade considerada dificulta na interpretação, pois 
isto pode influenciar no momento da análise.

Outro trabalho que também aborda este assunto é “Young 
Children (0-8) and Digital Technology”, escrito por Stéphane 
(2015), e que possui uma grande análise em torno da Europa na 
relação das crianças com a escola e a tecnologia digital. Um bom 
destaque é que houve um debate sobre a mediação de respon-
sáveis, apontando sua importância. Mas, o trabalho foca apenas 
na relação da tecnologia com a criança, sem envolver direta-
mente o propósito do conteúdo abordado, como por exemplo, 
se as atividades consideradas possuem aspecto educativo ou se 
são meramente voltadas para o entretenimento e diversão.

Desta forma, surgiu a ideia de comparar o uso de uma mes-
ma atividade, nas versões plugada e desplugada, entre duas tur-
mas, a fim de observar se há algum benefício ou risco evidente 
no uso (ou não) da tecnologia na infância, em sala de aula, espe-
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cialmente no aspecto educativo.
 

3. Metodologia

O trabalho iniciou-se com a pesquisa de alguns aplicativos 
utilizados na infância, e que foram organizados e analisados con-
forme apresentado na Tabela 1. Esta tabela foi planejada com 
critérios como categoria, faixa etária recomendada, se o aplicati-
vo é pago ou não, se tem anúncios e propagandas, e se há algum 
tipo de tutorial sobre a forma de utilização. Dentre os critérios, 
o destaque é para a categorização, que foi criada pelos autores, 
dividindo os aplicativos em:

● Educativo: Jogo que possui como objetivo ensinar algo 
escolar, como conteúdos de Matemática ou Português, 
por exemplo.
● Entretenimento: Jogo que possui o intuito de oferecer 
apenas diversão.
● Simulação: Jogo que projeta a criança em uma situação 
cotidiana.
● Concreto: Jogo que se baseia em algo existente de for-
ma física, desplugado.

Tabela 1. Aplicativos analisados neste trabalho. 

APP Catego-
ria

Faixa 
Etária

Pago Anúncio 
/ Idade

Tutorial

Jogos 
Educa-
tivos 

Crianças 
5

Concreto 3 - 5 Não Sim / Sim Sim

Jogos 
Educa-
tivos 

Crianças 
4

Concreto 3 - 5 Não Sim / Sim Sim
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Tower of 
Hanoi

Concreto 5 - 7 Não Não Não

Tiny 
Puzzle 
– Jogos 
Educati-
vos Para 
Crianças

Educativo 2 - 5 Não Sim / 
Não

Sim

Crianças 
Apren-
dendo: 
Cores 

Números 
Formas 
Animais

Educativo 2 - 4 Não Sim / 
Não

Sim

Jogos de 
Mate-
mática 

- Adição 
Subtra-
ção e 

Conta-
gem

Educativo 4 - 7 Não Não Sim

Peppa Entrete-
nimento

7 - 8 Não Não Não

Flow Free Entrete-
nimento

5 - 12 Não Não Não

Memória 
e quebra 
- cabeça

Entrete-
nimento

4 - 5 Não Não Não
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Super-
mercado: 
Jogos de 
Compras 

para 
Crianças

Simula-
ção

2 - 7 Não Sim / Sim Sim

Fonte: autoria própria.
Após a tabulação dos aplicativos, resolvemos realizar um ex-

perimento prático usando jogos da categoria Concreta, visando 
analisar as diferenças que podem ser observadas nas versões 
físicas e digitais do mesmo jogo. O jogo foi aplicado em duas 
turmas, uma com crianças de 4 anos e 10 meses e a outra em 
torno dos 5 anos.

A metodologia da atividade teve como base o Método Clínico 
de Piaget, que, como define Queiroz (2010): “O Método Clínico 
piagetiano é, nesta área, um procedimento de entrevistas, com 
coleta e análise de dados, onde se acompanha o pensamento 
do sujeito, com intervenção sistemática”. Então, foi dada a ideia 
base do jogo, mas sem os exemplos, deixando a criança explorar 
por si. Em relação ao jogo, ele foi aplicado de forma diferente 
em cada turma. Uma das turmas começou com a versão física 
(concreta) e a outra, com a versão digital (aplicativo), para que, 
assim, tenhamos um material mais amplo de pesquisa, que pos-
sa ser comparado quanto aos resultados.

 
3.1 Flow Free

O jogo escolhido para análise foi o Flow Free[1]. Ele foi esco-
lhido pela facilidade de realizá-lo, tanto em um ambiente físico 
(concreto), quanto na versão digital (aplicativo), e também pelo 
fato de que se é trabalhado uma questão motora, mas também 
uma questão lógica, que nos auxilia a ter uma análise mais com-
pleta.

Na Figura 1, temos o jogo na fase inicial, com pares de esfe-
ras que estão em um plano quadriculado. O jogador tem como 
objetivo conectar as esferas sem que os traços se sobreponham. 
Na figura 2, temos o jogo já concluído, com todas as esferas co-
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nectadas, sem sobreposição.
A metodologia da pesquisa variou em partes na realização 

das atividades com as turmas. Na primeira turma, foi entregue 
a versão física (concreta) e, depois, a versão digital (aplicativo) 
do jogo. Já na segunda turma, foi feito o caminho oposto, justa-
mente para, assim, observarmos se há alguma diferença na in-
tuição e execução da tarefa proposta. Por conta disto, não houve 
a explicação das regras inicialmente. Elas foram faladas apenas 
quando necessário para o avanço no jogo

No geral, visamos observar a relação das crianças que agem 
de diferentes formas para versão de jogo oferecida, com o con-
ceito de sobreposição/colisão e o planejamento de ações, bem 
como o uso do plano cartesiano.

 

Fonte: autoria própria.

Figura 1. Exemplo de uma fase inicial do jogo Flow Free, 
onde as cores devem ser conectadas sem que as conexões 

sejam sobrepostas.
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Fonte: autoria própria.
 
          

4. Resultados e Discussão
 
4.1 Turma A (14 crianças de aproximadamente 4 anos e 10 

meses)
 
Nesta turma, primeiramente foi realizada a atividade de for-

ma física (concreta/desplugada) para posteriormente ser reali-
zada a atividade na versão digital (plugada). Os resultados pude-
ram ser divididos em grupos, como consta a seguir:

● Grupo 1 (6 alunos) - Estas seis crianças não possuíam 
muito bem a concepção de colisão, o que ocasionou com 
que, no momento da atividade, andassem em diagonais e 
cruzassem as linhas.
● Grupo 2 (2 alunos) – Ambas as crianças tiveram certa 
dificuldade, precisando refazer mais de uma vez a ativi-

Figura 2. Solução de conexões para o exemplo da Figura 1.
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dade.
● Grupo 3 (4 alunos) - Todos as quatro crianças consegui-
ram fazer a atividade facilmente.
● Grupo 4 (2 alunos) - Duas crianças possuíam déficit de 
atenção. Então, elas precisaram ser auxiliadas.

Após a observação desta atividade, foi proposta uma ativi-
dade para a compreensão de colisão, tendo em vista que este 
conceito tem grande efeito sobre a tarefa proposta e estava cau-
sando confusão com o grupo 1. Depois disso, no fim da ativida-
de, foram entregues os celulares e a tarefa seguiu como uma 
brincadeira, oportunizando o uso do aplicativo, agora de forma 
digital. Então, houve uma nova separação de grupos, que foi le-
vemente alterada para:

● Grupo 1 (6 alunos) – Na versão digital, todos consegui-
ram fazer algumas atividades, mas ainda assim tiveram 
dificuldade. Duas crianças ficaram irritadas pois não com-
preendiam o porquê do celular apagar a linha quando 
cruzada/sobreposta com outra.
● Grupos 2, 3 e 4 (8 alunos) - Nenhuma destas oito crian-
ças tiveram alguma dificuldade. Até mesmo as duas crian-
ças com déficit de atenção apresentaram  facilidade para 
realizar as tarefas propostas.

 
4.2 Turma 2 (19 crianças de aproximadamente 5 anos e 7 

meses)
 
Primeiramente, a tarefa realizada nesta turma foi com a ver-

são digital, e por decisão da turma não foi necessário passar 
instruções. As crianças demonstraram uma grande facilidade 
e também agiram de forma mais verbalizada, conversando e 
comentando o processo. Seis crianças tiveram mais facilidade, 
porém o restante também conseguiu realizar as tarefas propos-
tas e foram bem. Durante o jogo, eles narravam as ações, como 
por exemplo, “dois passos para cima, dois para a direita” e de-
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monstravam estarem raciocinando antes de agir, dizendo “Não 
dá para ir por aqui, porque daí os amarelos não vão conseguir 
se encontrar.”

Na versão concreta realizada posteriormente, foram ainda 
duas versões propostas: uma com os ladrilhos quadriculados e 
outra sem. Na versão quadriculada, todos seguiam os quadra-
dos, evitando o cruzamento das linhas, semelhante a versão 
digital. Com a versão não quadriculada, eles se sentiram mais 
livres para fazerem as rotas, chegando até a debater qual seria 
a rota mais rápida. Algumas crianças fizeram a analogia de que, 
“sem os ladrilhos, as bolinhas são como aviões que podem fazer 
o que quiser no ar”.

Para esta turma, dentre as perguntas feitas pela condutora 
do teste, as crianças foram questionadas se prefeririam terem 
feito a versão física primeiro, e a grande maioria disse que não, 
pois assim, iriam precisar de instruções, comentando que “a pro-
fessora ia ter que pôr as regras no quadro e explicar pra gente”.

Diante do que foi analisado com a ordem de realização das 
tarefas plugada e desplugada entre as duas turmas, foi possível 
observar alguns aspectos interessantes, listados a seguir:

Simplicidade: A versão digital demonstrou uma simplicida-
de no quesito lógico. Processos como refazer rotas iniciais, que 
eram frustrantes, puderam ser facilmente apagados com um to-
que no dispositivo.

Idade: É nítido que, por mais que pequena, a diferença de 
idade que havia entre os dois grupos, que era de  apenas um 
ano, afetava diretamente na realização da atividade. O grupo 
mais velho possuía mais facilidade.

Interesse: A versão digital pareceu encantar mais as crianças, 
deixando elas interessadas em realizar a atividade. Foi percep-
tível que as cores e sons que estão presentes apenas na versão 
digital foram fundamentais para despertar esse interesse.

Mediação: Em alguns casos, especialmente com as crianças 
mais jovens, foi necessária a mediação de um responsável, pois 
a criança ainda não possuia habilidades para realizar tais ações 
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de forma autônoma, nem a percepção de ignorar os anúncios 
oferecidos pelo aplicativo.

 
5. Conclusão

Em síntese, o uso da tecnologia é interessante, pois estimu-
la o interesse e prende a atenção das crianças. Elas gostaram 
de participar das tarefas propostas e aprenderam junto. Elas se 
sentiram atraídas pela tecnologia, como algo mágico e, mais fa-
cilitado em comparação com a versão física do jogo, despertan-
do o interesse e a curiosidade de utilizá-la. Porém, a mediação 
de um responsável ainda continua sendo necessária, tanto por 
conta da falta de habilidade, quanto por conta de anúncios que 
podem aparecer esporadicamente, sendo esta uma prática mui-
to recorrente em aplicativos gratuitos disponibilizados para as 
crianças.
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CAPÍTULO 11

Recomendações para o uso
das Tecnologias na Infância

Ana Carolina de Fraga Dorneles
Anelise Lemke Kologeskit

Aline Silva de Bona

1. Introdução

O uso das tecnologias está cada vez mais enraizado e indis-
pensável na vida de todas as pessoas, tendo em vista o avanço 
gradual das tecnologias ano após ano. Com isso, torna-se mais 
comum observarmos crianças interagindo com a tecnologia e 
sendo expostas a essa realidade cada vez mais precocemente, 
sendo que é possível ver, até mesmo, crianças menores de um 
ano de idade utilizando e manuseando as tecnologias digitais 
para o entretenimento.

Nesse contexto, surgiu o projeto de pesquisa “Tecnologias 
na Infância e seus Efeitos”, que tem como objetivo pesquisar os 
principais efeitos do uso de tecnologias, refletidos na aprendiza-
gem e no desenvolvimento das crianças.

Inicialmente, foi realizada uma investigação de 29 jogos e 
aplicativos usados pelas crianças e, posteriormente, foi realiza-
do um experimento prático onde comparamos os efeitos de um 
jogo digital com o mesmo jogo na forma física, com duas tur-
mas de crianças de aproximadamente 4 anos de idade. O jogo 
escolhido foi um jogo de labirinto digital, que permitia que o 
caminho traçado fosse retornado sem grandes dificuldades, en-



quanto que o mesmo labirinto impresso em uma folha de papel 
dificultou o processo de recomeçar a atividade, além da coor-
denação motora exigida para não atravessar as paredes, que no 
jogo digital torna-se inviável devido a sua programação. Como 
principais conclusões do experimento, percebemos os diferen-
tes benefícios para a aprendizagem que as duas versões apre-
sentaram, além da importância da mediação como incentivo 
para a finalização das atividades, dentre outras observações. 

Assim, os resultados obtidos com base nesse experimento 
prático, nos levaram a investigar recomendações para o uso das 
tecnologias na infância, de modo que elas possam ser utilizadas 
como ferramentas de apoio e de aprendizado, além de apenas 
entretenimento, sem que comprometam ou prejudiquem dife-
rentes aspectos da vida infantil.

1.1 Justificativa
Apesar do assunto do uso das tecnologias na infância ser po-

lêmico e trazer muita divergência entre especialistas da área da 
educação e da saúde (CHAUDRON, 2015) e (SILVA; FAGUNDES; 
MENEZES, 2018), os estudos apontam que a tecnologia pode ser 
benéfica para o desenvolvimento mental e educacional, se usa-
da com moderação e mediação adequada por um responsável, 
até uma certa idade, onde a própria criança promoverá a auto-
nomia necessária para utilizar das tecnologias de forma cons-
ciente. Desta forma, surgiu a motivação e a curiosidade para o 
desenvolvimento deste trabalho, uma vez que é natural obser-
varmos as crianças ao nosso redor, no nosso cotidiano, com di-
ferentes comportamentos diante do uso da tecnologia. Sendo 
assim, de que forma podemos contribuir para que as crianças 
façam um bom uso da tecnologia? É esta pergunta que tenta-
mos responder com este trabalho. 

1.2 Objetivos
Para instruir a devida mediação do uso das tecnologias, tor-

na-se importante um estudo que reúna algumas das principais 
recomendações quanto a trabalhos pesquisados relacionados 
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com a temática na área de educação e também alguns trabalhos 
da área da saúde, a fim de instruir um uso adequado das tec-
nologias levando em consideração a saúde física e mental das 
crianças, que estão em fase de desenvolvimento, bem como o 
aprendizado. Assim, pretende-se então apresentar diferentes 
orientações e recomendações para o uso das tecnologias na in-
fância, de tal forma que o uso adequado de diferentes recursos 
possa contribuir significativamente enriquecendo o desenvolvi-
mento e o aprendizado infantil.

2. Metodologia 
A pesquisa foi realizada de maneira investigativa, baseada na 

leitura de artigos encontrados nas principais plataformas rela-
cionadas à educação e saúde na infância, como na SBP (Socieda-
de Brasileira de Pediatria), e também no SBIE (Simpósio Brasilei-
ro de Informática na Educação).

3. Resultados
Os resultados obtidos foram divididos em área da saúde e 

área da educação, conforme consta a seguir. 

3.1 Recomendações da área da saúde
Os autores da área da saúde reconhecem que o contato com 

as tecnologias na primeira infância (de 0 a 6 anos de idade, se-
gundo os documentos brasileiros) é inevitável. De acordo com  
(NOBRE et al., 2021), “no contexto do mundo moderno, as te-
las [...] foram incorporados na rotina de pessoas de diferentes 
conjunturas sociais e faixas de idade, inclusive crianças” e tam-
bém “O ambiente exerce grande influência por inter-relacionar 
de maneira constante e dinâmica com os fatores intrínsecos à 
criança.”

As recomendações mais atuais de autores nessa área orien-
tam os pais a terem um controle mais adequado do uso das 
tecnologias, preferindo atividades e brincadeiras que desenvol-
vam também o corpo da criança, pois segundo a pediatra Lílian 
Cristina Moreira, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, 
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“quanto menor a idade, maior é o prejuízo com a exposição à 
tela. É como se o tempo da criança de experimentar coisas no 
mundo real estivesse sendo roubado pelo digital. Essas experi-
ências do dia a dia são fundamentais para que a criança se de-
senvolva neurologicamente, interagindo com outras pessoas e 
objetos reais” (BRITO, 2020).

O estudo de Yara Machado (MACHADO, 2011), traz à dis-
cussão outras consequências que o uso excessivo de tecnologia 
pode causar. Nesse estudo, a autora mostra que os avanços tec-
nológicos são a principal causa do avanço do sedentarismo e da 
obesidade em crianças e jovens, devido à comodidade e ao con-
forto que a tecnologia nos proporciona, relacionando o sedenta-
rismo resultante do avanço tecnológico a uma maior sucessão a 
doenças e problemas psicológicos, pois as atividades do dia a dia 
que eram simples de se fazer, se tornaram mais simples ainda e 
sem esforço algum.

Nesse contexto, os autores com publicações mais atuais ba-
seiam-se principalmente nas recomendações da SBP (Sociedade 
Brasileira de Pediatria), que estipula um tempo limite de tela 
conforme a idade da criança para que não seja prejudicado o 
seu desenvolvimento, bem como outras recomendações para 
um uso menos prejudicial, são elas:

● Evitar a exposição de crianças menores de 2 anos às telas, 
sem necessidade (nem passivamente!).

● Crianças com idades entre 2 e 5 anos, limitar o tempo de 
telas ao máximo de 1 hora/dia, sempre com supervisão de pais/
cuidadores/ responsáveis.

● Crianças com idades entre 6 e 10 anos, limitar o tempo de 
telas ao máximo de 1-2 horas/dia, sempre com supervisão de 
pais/responsáveis.

● Para todas as idades: nada de telas durante as refeições e 
desconectar 1-2 horas antes de dormir.

● Não permitir que as crianças e adolescentes fiquem iso-
lados nos quartos com televisão, computador, tablet, celular, 
smartphones ou com uso de webcam; estimular o uso nos locais 
comuns da casa. 
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● Criar regras saudáveis para o uso de equipamentos e apli-
cativos digitais, além das regras de segurança, senhas e filtros 
apropriados para toda família, incluindo momentos de descone-
xão e mais convivência familiar. 

● Estimular a mediação parental das famílias e a alfabetiza-
ção digital nas escolas com regras éticas de convivência e respei-
to em todas as idades e situações culturais, para o uso seguro e 
saudável das tecnologias. 

Para controlar o tempo de uso do aparelho digital (tablet ou 
celulares), existem aplicativos, como o Google Family Link1, com 
a versão atual 1.89.0.R.429123876, que possibilitam, além do 
gerenciamento de aplicativos e de tempo de uso individual para 
cada um deles, estabelecer limites para o tempo de uso e, quan-
do o limite for atingido, o aparelho é bloqueado, facilitando a 
supervisão, entre outras funcionalidades.

No trabalho de (NOBRE et. al., 2021), os autores também 
realizaram um estudo referente aos fatores determinantes no 
tempo de tela de crianças na primeira infância, e as recomenda-
ções dos autores são:

● Preferir o uso de tecnologias digitais móveis ao uso de 
televisões. O uso de tecnologias móveis, diferente da televisão, 
por permitir o toque de tela e interação da criança com seu con-
teúdo, pode contribuir positivamente para o desenvolvimento 
cognitivo, linguístico e motor fino infantil, sendo mais recomen-
dado. Segundo os autores, “há associação entre o uso da TV a 
atrasos na linguagem em crianças.”

● Utilizar aplicativos educacionais. Há evidências na litera-
tura que a utilização de aplicativos educacionais contribui para 
o aumento lexical em crianças e podem ensinar habilidades de 
leitura e alfabetização. Segundo os autores, “a presença de um 
adulto compartilhando com a criança a experiência de leitura 
para interpretar, dialogar e discutir propicia uma melhor inter-
pretação e estimula o desenvolvimento da linguagem, o que di-
ferencia o fato da criança interagir por ela mesma com a mídia 

1 Link para download do aplicativo: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.google.android.apps.kids.familylink&hl=pt_BR&gl=US
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interativa”.
Outro estudo apontado por (NOBRE et. al., 2021) também 

fala sobre a utilização de ebooks na aprendizagem: 

● Ebooks bem projetados propiciam às crianças aprendiza-
gem igualmente bem, e às vezes mais do que dos livros impres-
sos. Porém, os autores ressaltam que ebooks aprimorados com 
sons, animações e jogos podem distrair as crianças e reduzir a 
aprendizagem.

5.2 Recomendações da área da educação
Os autores da área da saúde também reconhecem que o con-

tato com as tecnologias no contexto escolar é fundamental para 
a formação das crianças no mundo contemporâneo, bem como 
os próprios autores da área da educação. “Compreende-se que 
não é possível desvincular as mídias digitais do contexto escolar, 
visto que essas fazem parte do mundo contemporâneo. Assim, 
é fundamental que os professores busquem formas de utilizar 
esses recursos para mediar suas práticas educativas, preservan-
do assim o direito que a criança tem de viver a infância em sua 
integridade (NOBRE et al., 2021).” Desta forma, listamos abaixo 
alguns dos principais pontos a serem considerados:

● Educadores também devem se preocupar com o uso de-
masiado da tecnologia. A autora Suzana Grotto (GROTTO, 2012) 
relata que a mediação dos pais e educadores é fundamental para 
um bom uso da tecnologia: “diante do processo da evolução 
educacional e tecnológica, é importante que pais e educadores 
considerem a questão da disciplina e limites como alicerces fun-
damentais para a construção da cidadania, de sujeitos críticos 
e agentes de transformação da sociedade. O papel dos pais e 
educadores é oportunizar vivência com diferentes recursos de 
aprendizagem, sendo que o limite e equilíbrio são fundamen-
tais quanto ao horário, tempo e tipo de programa, jogo.” As au-
toras Rosana Bourscheid e Eronita Noal (BOURSCHEID E NOAL, 
2011), alertam para as consequências de um uso não controla-
do, mesmo usando recursos próprios para a alfabetização das 
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crianças. Elas realizaram um estudo que observou uma criança 
alfabetizada também em casa com o auxílio da tecnologia, di-
ferente da maioria dos colegas que não possuíam esse recurso, 
mas essa criança, mesmo possuindo maiores habilidades na al-
fabetização, não possuía um relacionamento social e afetivo de 
acordo com a idade. Ainda acrescenta: “Nesse contexto o uso 
inadequado das mídias pode trazer consequências prejudiciais 
ao desenvolvimento das crianças e serve de alerta para orientar 
os pais que dispõe destes diferentes recursos, no sentido de ter 
bom senso e equilibrar a utilização destes diferentes recursos 
em benefício de um desenvolvimento saudável da criança, não 
pode esquecer-se que criança é movimento e necessita correr, 
pular, rolar, simbolizar, etc.”

● Incentivar a tecnologia como meio de investigação. Para 
os autores que investigam e estudam sobre educação, a tecno-
logia deve ser incentivada como meio de investigação para uma 
nova forma de aprendizado, como foi retratado no artigo de Vi-
viane Lopes (LOPES, 2015), onde os alunos utilizaram as tecnolo-
gias que estavam ao alcance para aprender novas brincadeiras, 
influenciando tanto no desenvolvimento quanto no processo de 
confecção: “É orientado sua utilização com um planejamento 
para tornar as aulas mais dinâmicas, porém com o auxílio de 
um mediador conforme o ano escolar da criança, pois existe 
uma infinidade de recursos que pode deixá-las confusas quan-
do desorientadas”. Para uma mediação tecnológica por parte do 
professor, torna-se necessária uma alfabetização tecnológica do 
docente, defendida pelo estudo de Alessandra Corrêa (CORRÊA, 
2016): “nota-se que o ato de alfabetizar tecnologicamente pro-
fessores e alunos apresenta-se como essencial, pois a negligên-
cia do funcionamento das novas técnicas, que estão inseridas no 
processo de ensino-aprendizagem, poderá influenciar na quali-
dade da educação (MORAN, 1992)”.

A autora Suzana Grotto (GROTTO, 2012), realizou um estu-
do sobre as melhores maneiras de apresentar a tecnologia na 
primeira infância, divulgado no Jornal Zero Hora em 2012, inti-
tulado “Dedinhos no Tablet’’, que também aponta algumas re-
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comendações:
● O uso de tablets é mais acessível para a idade de 0 a 6 

anos. Segundo a Dra. Helena Sporleder Cortês da Faculdade de 
Educação da PUCRS, conforme (GROTTO, 2012): “A criança não 
precisa ser alfabetizada, como no computador, que exige o uso 
do teclado. O bebê se interessa pelo tablet porque é simples, 
o toque na tela gera interação imediata. As crianças são atraí-
das pelo movimento, pela imagem. Todo aparelho que tiver isso 
gera fascínio.”

● Optar também por jogos educativos e pedagógicos em 
DVD (video games). Esses jogos permitem que a criança de-
senvolva a visão, audição, raciocínio, as habilidades motoras e a 
linguagem. Segundo Gesell, como apresentado no trabalho de 
(GROTTO, 2012): “o bebê não nasce com percepções perfeitas, es-
tas desenvolvem-se com a experiência e com a crescente maturi-
dade das suas células nervosas, sensoriais, motrizes e conectivas”. 

● O uso de livros com efeitos sonoros, visuais e táteis tam-
bém são recomendados. Esses elementos induzem a criança ao 
envolvimento e geram grande atração pelo conteúdo, além da 
ampliação da comunicação, mesmo em crianças não alfabeti-
zadas. Segundo Grotto: “Os livros oferecem essa possibilidade 
quando as crianças apresentam seus conhecimentos, demons-
trando a assimilação, organização de ideias e associação por elas 
representadas.”

Também existem algumas recomendações das diretrizes de 
políticas para a aprendizagem móvel, organizadas pela UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cul-
tura), (UNESCO, 2014):

● Treinar professores sobre como avançar a aprendizagem 
por meio das tecnologias móveis:

● Priorizar o desenvolvimento profissional dos professo-
res. O sucesso da aprendizagem móvel depende da capa-
cidade dos professores para aumentar as vantagens edu-
cacionais dos aparelhos móveis.
● Fornecer treinamentos  técnico  e  pedagógico  neces-
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sários  aos  professores,  introduzindo  soluções  e opor-
tunidades  de  aprendizagem  móvel.  Embora  muitos  
professores  saibam  usar  aparelhos  móveis, muitos não 
o sabem, e, à medida que se tornam mais versáteis e 
complexos, os aparelhos tendem a se tornar ainda mais 
difíceis de usar.
● Estimular os  institutos  de  formação  de  professores  a  
incorporar  a  aprendizagem  móvel  em  seus programas 
e currículo.
● Fornecer oportunidades  para  que  educadores  com-
partilhem  estratégias  para  a  integração  efetiva  de 
tecnologias em instituições com recursos e necessidades 
semelhantes.

● Fornecer apoio e formação a professores por meio de tec-
nologias móveis:

● Assegurar que, onde for possível, os currículos, os re-
cursos educacionais e os planos de aula estejam disponí-
veis para os professores por meio de aparelhos móveis. 
Embora muitos projetos de aprendizagem móvel  disponi-
bilizem  recursos  aos  estudantes, poucos os  direcionam  
especificamente  para  os professores. 
● Explorar a  viabilidade  de  se  oferecer  desenvolvimen-
to  profissional  e  formação  de  professores via tecno-
logias móveis. Essa abordagem pode complementar, mas 
não deve substituir, a formação presencial normalmen-
te necessária para modificar as crenças dos professores 
e melhorar sua prática. A formação de professores via 
tecnologias móveis se mostrou muito necessária princi-
palmente no contexto pandêmico, onde a maioria dos 
professores não possuiu tempo para a formação e prepa-
ração tecnológica presencial que a situação exigia em um 
curto período de tempo.

● Criar e aperfeiçoar conteúdos educacionais para uso em 
aparelhos móveis:

● Assegurar que os recursos e os conteúdos educacionais, 
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incluindo os de depósitos online existentes, sejam facil-
mente acessíveis por meio de aparelhos móveis.
● Apoiar a  licença  de  acesso  aberto  dos  conteúdos  
móveis  para  facilitar  sua  utilização  e  adaptação  da for-
ma mais ampla possível, promovendo o uso de recursos 
educacionais abertos (REAs).
● Criar incentivos para que os criadores desenvolvam 
conteúdos especificamente para aparelhos móveis. Em-
bora seja possível migrar materiais didáticos de computa-
dores e textos para as tecnologias móveis, é preciso que 
os criadores desses materiais tenham em mente que para 
muitas pessoas a tecnologia móvel vem primeiro lugar 
diante de outras opções possíveis, fazendo  escolhas  so-
bre  como  racionalizar  os  conteúdos  para  apresentação  
e  utilização  em  aparelhos com telas pequenas e opções 
de entrada limitadas.
● Estimular o desenvolvimento de plataformas ou progra-
mas que permitam que professores em sala de aula – as-
sim como outras pessoas que conheçam os alunos pesso-
almente – criem ou adaptem conteúdos para aparelhos 
móveis.
● Promover a criação de conteúdos para aparelhos móveis 
que sejam relevantes para grupos comunitários específi-
cos e acessíveis nos idiomas locais, convidando criadores 
de conteúdos locais a criá-los no âmbito da aprendizagem 
móvel para suas comunidades.
● Advogar por  padrões  que  tornem  os  aparelhos  mó-
veis,  os  programas  e  os  conteúdos  didáticos dispo-
níveis para diversas populações de estudantes, incluindo 
aqueles com deficiências.

● Promover o uso seguro, responsável e saudável das tec-
nologias móveis:

● Promover o uso responsável dos aparelhos móveis, por 
meio do ensino da cidadania digital.
● Adotar políticas de uso responsável (PUR), em vez de 
políticas de uso aceitável (PUA). As PUR ajudam a des-
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tacar e a reforçar hábitos sadios, e também asseguram 
que os educadores não sejam forçados a policiar o uso 
das tecnologias móveis, uma tarefa em grande parte inútil 
para professores que podem ter contato com centenas de 
estudantes em um único dia.
● Articular estratégias para equilibrar a interação online 
com a interação offline, em contextos em que o tempo ex-
cessivo despendido em frente à tela e o uso em demasia 
de TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) sejam 
preocupações sérias. Além disso, é necessário distinguir o 
que constitui tempo de tela produtivo e improdutivo, ou 
tempo de tela saudável e não saudável.
● Permanecer atualizado sobre pesquisas a respeito de 
potenciais riscos à saúde associados às tecnologias mó-
veis.

4. Conclusões

Como conclusão, destacamos que as tecnologias podem e 
devem ser usadas como forma de aprendizado desde a infância, 
percebendo que o contato com o recurso é apresentado cada 
vez mais de forma precoce, como algo simples de ser manipu-
lado. Além disso, também conseguimos ressaltar ainda mais a 
importância de uma mediação responsável e consciente dos res-
ponsáveis, pais e educadores que, determinando a forma que 
a tecnologia será apresentada, afetará diretamente a visão da 
criança sobre o recurso, a forma de exploração da mesma e os 
aprendizados que serão desenvolvidos, não apenas para refor-
çar o conteúdo escolar, mas abrindo a possibilidade de explo-
ração de um novo idioma e de outras áreas do conhecimento, 
através de plataformas e aplicativos direcionados a isso. 

Pensando desta forma, é indispensável destacar a formação 
docente e de todos os profissionais que atuam no desenvolvi-
mento da criança e do ser humano, de modo que acompanhe e 
se adapte, cada vez mais, a era tecnológica que vivemos. Além 
disso, é necessária a conscientização dos pais através de espe-
cialistas e materiais que orientem um uso adequado das tec-
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nologias digitais, sem deixar de lado as experiências sensoriais 
e brincadeiras, que são fundamentais para o desenvolvimento 
físico e cognitivo das crianças.

O uso de tecnologias interativas, como os videogames e livros 
interativos, também pode ser um grande aliado ao desenvolvi-
mento de habilidades das crianças, por serem mais intuitivos e 
simples, além de não apresentarem empecilhos, como anúncios 
e notificações, que dificultam as experiências das crianças. O 
uso de tablets, por esses mesmos motivos, se torna mais reco-
mendado do que os dispositivos móveis.

Por fim, recomenda-se um acompanhamento do desenvol-
vimento da criança desde pequena, de forma multidisciplinar e 
transdisciplinar prezando pela integralidade, por parte de toda 
e qualquer pessoa que possa trabalhar ou auxiliar no desenvol-
vimento de alguma criança, não apenas para pais e educadores. 
Acompanhar e ter acesso às informações qualificadas de várias 
áreas é fundamental e indispensável para um melhor aprovei-
tamento dos recursos, que é refletido no desenvolvimento e 
aprendizagem não só da infância, mas ao longo da vida.
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mente a área de robótica.
h t t p : / / l a t t e s . c n p q .
br/2050725208327795.
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Guaraci Vargas Greff
Pai da Natália Christine (2001), 
Professor e Coordenador dos 
cursos Técnicos em Informática 
do Instituto Estadual Riachuelo 
– Capão da Canoa (desde 2005). 
Pai do Raul Mateus e Pós-gradu-
ado em Educação à Distância: 
Gestão e Tutoria pela Uniassel-
vi Capão da Canoa (2013), Pós-
-graduado em Educação Básica 
Profissional (2016) e Mestre em 
Informática na Educação pelo 
IFRS (2019). Autor de capítulo 
no livro :Conexões no Processo 

Educativo - possíveis olhares sobre a matemática, a literatura, 
a informática e a Ética, CRV ( 2017). Participante do Núcleo PoA 
RBAC - Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa (desde 2018), 
na RBAC desde 2015.
http://lattes.cnpq.br/8197412501666653 

Lucas Pinheiro Alves
Graduando no 4º semestre em 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas pelo IFRS - Campus 
Osório. Bolsista em projetos 
de pesquisa desde 2019, sen-
do desde 2020 dedicado ex-
clusivamente ao (Des)Pluga. 
Apaixonado por programação e 
tecnologia. http://lattes.cnpq.
br/8810544522018532.



Henrique Reinke Winterkorn
Estudante do Ensino Médio Técnico 
Integrado em Informática no IFRS 
Campus Osório. Participante de Pro-
jetos do Campus desde 2020, tendo 
ingressado no (des)Pluga em 2021; 
Entusiasta das áreas de química, fí-
sica e tecnologia, com foco dedicado 
ao desenvolvimento de sistemas e 
programação utilizando a linguagem 
JAVA.

http://lattes.cnpq.br/3792900648511126

Marcus Vinicius de Azevedo Basso
Possui graduação em Matemática 
(1985), mestrado em Psicologia do 
Desenvolvimento pela (1996) e dou-
torado em Informática na Educação 
(2003) pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul - UFRGS. Atu-
almente é professor associado da 
UFRGS. Tem experiência na área de 
Matemática, com ênfase em Tecno-
logia Digitais de Informação e Comu-
nicação e Aprendizagem em Mate-
mática, atuando principalmente nos 

seguintes temas: tecnologias digitais na Educação Matemática, 
ambientes virtuais de aprendizagem, psicologia cognitiva e for-
mação de professores.
http://lattes.cnpq.br/5478310789654878



Marcelo Barbosa Magalhães
Mestrando em Informática na Edu-
cação (IFRS - Campus Porto Alegre). 
Especialista em Educação à Distân-
cia: Gestão e Tutoria - (UNIASSEL-
VI- Capão da Canoa). Tecnólogo em 
Análise e Desenvolvimento de Sis-
temas -  (UNIASSELVI- Capão da Ca-
noa). Técnico de Informática para 
Internet - ( IFRS - Campus Osório). 
Atualmente atua como profissional 
autônomo na área de Técnica de 
Informática.

http://lattes.cnpq.br/0792669960093657

Natália Bernardo Nunes
Estudante do 4º ano do Curso Téc-
nico em Informática Integrado ao 
Ensino Médio pelo IFRS - Campus 
Osório, pesquisadora e entusiasta 
nas áreas de Matemática e Infor-
mática na Educação, sendo bolsista 
CNPq desde 2015 sendo os anos de 
2020 e 2021 dedicados ao projeto 
(Des)Pluga e integrante do grupo 
de pesquisa MATEC - Matemática e 
suas Tecnologias. 
h t t p : / / l a t t e s . c n p q .
br/7113630758313255



Vitor Emmanuel de Mello Siqueira Biten-
court
Estudante do 3º ano do curso de técnico 
em informática integrado ao ensino mé-
dio(EMI) do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
- Campus Osório. Bolsista em projetos des-
de 2020. bolsista do projeto do (Des)pluga 
desde 2021, apaixonado por  conhecimen-
to, programação, tecnologias, engenharias, 
jogos, etc.

http://lattes.cnpq.br/5623696224109034




