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RESUMO
O Pensamento Computacional (PC) aborda alguns fundamentos da ciência da
computação com aplicações no dia a dia para a resolução de problemas em diversas
áreas do conhecimento, possibilitando uma interdisciplinaridade enquanto prática
pedagógica. Forma cidadãos capazes de resolver problemas do cotidiano é um dos
objetivos proposto por este trabalho, através da prática da computação como uma
ciência integradora, e das diversas habilidades desenvolvidas por meio de atividades
lúdicas abordadas em sala de aula. Nesse contexto, esse artigo apresenta um relato de
experiência da disciplina de Estágio em Licenciatura em Computação, onde foram
lecionadas aulas de Pensamento Computacional com o apoio de jogos educacionais
digitais, e atividades com e sem uso do computador em uma escola pública da rede
estadual de ensino. A partir dessas aulas e atividades pedagógicas, coletou-se dados
através de questionários e observação que apontam para uma conscientização da
importância da ciência da computação em nível médio.
Palavras-chave: pensamento computacional; computação desplugada; ferramentas de
ensino-aprendizagem na computação.

1. Introdução

O ensino de conceitos básicos de computação nas escolas é fundamental

para construir o raciocínio computacional da criança e do adolescente. Pelo seu caráter

transversal às demais ciências, o raciocínio computacional ou Pensamento

Computacional possibilita a formação de cidadãos capazes de viver em um mundo cada

vez mais globalizado (NUNES 2011). 

A inserção do Pensamento Computacional na escola não visa tão somente

empregabilidade, competitividade e ascensão econômica; mas principalmente a

1 Estudante de Licenciatura Plena em Computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE).

2 Estudante de Licenciatura Plena em Computação da UFRPE.
3 Bacharel em Ciência da Computação. Professor substituto da UFRPE, atuante no Departamento de

Educação.

Revista Tecnologias na Educação – Ano 8 – Número/Vol.16 – Edição Temática – Congresso Regional
sobre Tecnologias na Educação (Ctrl+E 2016) – Setembro2016 – tecnologiasnaeducacao.pro.br



2

construção de competências e habilidades fundamentais aos seres humanos para o

exercício da cidadania (BLIKSTEIN 2008).

Diante disso, o ensino da computação como ciência passa a ter uma

importante relevância para formação sólida do educando, auxiliando a construção de

habilidades, como: raciocínio lógico, pensamento crítico, tomadas de decisão,

capacidade de reconhecimento de padrões e resolução de problemas.

Segundo Andrade et al. (2013), em 2010, as organizações CSTA (Computer

Science Teachers Association), ISTE (International Society for Technology in

Education) e a NSF (National Science Foundation) propuseram um conjunto de

ferramentas, denominadas Computational Thinking Toolkit, com o objetivo principal de

promover o desenvolvimento das habilidades do pensamento computacional em escolas

de educação primária e secundária nos Estados Unidos. O material desenvolvido pela

comunidade internacional toma como ponto de partida, nove conceitos inerentes à

ciência da computação: coleta, análise, representação de dados, decomposição de

problemas, abstração, algoritmos, automação, paralelismo e simulação. Estes conceitos

devem ser aplicados sob uma perspectiva de desenvolvimento cognitivo dos alunos,

trazendo, preferencialmente, atividades práticas. A Figura 1 apresenta os conceitos

inerentes à ciência da computação que permeiam o pensamento computacional.
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Figura 1- Diagrama com os conceitos chaves que compõem o pensamento computacional.

Diante deste cenário, entende-se que é necessário desenvolver uma

metodologia adequada e que consiga superar o paradigma estabelecido na educação

fundamental e média no Brasil, onde os professores exploram as aulas expositivas e o

aluno é apenas um receptor passivo de conhecimento, não contribuindo para a

construção do saber e desenvolvimento do seu cognitivo.

Segundo Freire (1996), ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Há uma necessidade de

formar cidadãos capazes de construírem conhecimento autonomamente, ao resolverem

problemas do cotidiano.

 A computação como ciência pode apresentar mudanças nas práticas de

ensino, porém é preciso destacar diferentes maneiras de utilizar a computação em

escolas. Segundo Valente (1999), uma dessas maneiras é informatizando os métodos

tradicionais de instrução, que, do ponto de vista pedagógico, seria adequado ao

paradigma instrucionista. 
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No entanto, o computador pode enriquecer ambientes de aprendizagem onde

o aluno, ao interagir com os objetos desse ambiente, tem chances de construir

conhecimento com autonomia. Nesse caso, o conhecimento não é passado para o aluno.

O aluno não é mais instruído, ensinado, mas é o construtor do seu próprio

conhecimento. Esse é o paradigma construcionista onde a ênfase está na aprendizagem

ao invés do ensino; na construção do conhecimento e não mais na instrução.

Desenvolver uma metodologia que envolva a interação do aluno com a

construção do conhecimento, aliando a computação como ferramenta integradora entre

as demais áreas do conhecimento, pode proporcionar um melhor entendimento do

conteúdo estudado e o desenvolvimento de novas habilidades com o foco em resolução

de problemas, além do aumento no interesse pelas aulas. 

Para isso, este trabalho visa colaborar para a comunidade científica ao

relatar uma experiência da disciplina de Estágio Supervisionado em Licenciatura em

Computação, na qual foi criado um curso e foram lecionadas aulas de Pensamento

Computacional com o apoio de ferramentas e atividades lúdicas em uma escola pública.

Este artigo está estruturado como segue: na seção 2, aborda-se o pensamento

computacional, seus desafios e suas possibilidades; na seção 3, apresentam-se

ferramentas de interação e ensino-aprendizagem de computação; na seção 4, discute-se

a metodologia e ferramentas adotadas; na seção 5, são discutidos aplicação do curso e

resultados; e, por fim, na seção 6, apresentam-se as considerações finais, como também

os trabalhos futuros.

2. Pensamento Computacional

O pensamento computacional (PC) não se trata apenas de saber navegar na

internet, enviar e-mail ou publicar em um blog, mas sim, entender o funcionamento do

computador como instrumento de aumento do poder cognitivo do aluno, para a

resolução de problemas. Problemas estes que sejam tanto da área de computação em si,

como também, mesmo que sejam inerentes a outras áreas do conhecimento, que

possibilitem a utilização da computação como uma importante ferramenta para suas
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resoluções. Pensamento Computacional também pode ser definido como o pensamento

analítico, compartilhando: com a matemática, a resolução de problemas; com a

engenharia, modelagem e projeto; e com a ciência, a compreensão sobre

computabilidade, inteligência, mente e comportamento humano (WING 2008). 

Diversas áreas podem ser trabalhadas através do Pensamento

Computacional para resolução de problemas do cotidiano. O conceito de abstração,

procedimentos, algoritmos e automação, são frequentemente utilizados na resolução de

um problema através do uso da computação, como por exemplo, o desenvolvimento de

um software de computador para resolver ou amenizar um problema de transporte

público. Almeida e Valente (2011) destacam que as tecnologias digitais de informação e

comunicação (TDIC) têm um papel fundamental no processo de globalização, provoca

mudanças nos modos de ser e estar no mundo, influenciam o processo de estruturação

do pensamento e, em especial, o modo de ser, agir e pensar das gerações que hoje

frequentam nossas salas de aula.

Um problema pode ser abstraído e transformado em um algoritmo

computacional e com o uso da automação, o algoritmo por sua vez é transformado em

um programa de computador eficiente para um determinado nicho de problema. A

Figura 2 apresenta o fluxo de desenvolvimento que inicia-se na conceitualização de um

problema onde são levantados todos os parâmetros que podem ser atingidos, passando

pela resolução algorítmica e culminando em um programa de computador.

Figura 2 - Fluxo de resolução de um problema com base na abstração e automação.
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O uso do pensamento computacional, como prática pedagógica ainda é

pouco presente no cotidiano dos alunos de escolas públicas no Brasil. Segundo Scaico

et al. (2012), pode-se dizer que, no Brasil, as escolas ainda estão em um estágio inicial

desse processo porque ensinar computação para crianças e adolescentes se confunde,

por vezes, com as aulas de informática, que se referem à instruções voltadas para

capacitar indivíduos para o manuseio de aplicativos de escritório, a edição gráfica e as

ferramentas de gerenciamento de conteúdo web. 

Sica (2008) defende que o raciocínio lógico e o Pensamento Computacional

deveriam ser ensinados desde cedo, pois aumentam a capacidade de dedução e

conclusão de problemas. Os cientistas da computação estão interessados em encontrar

uma maneira mais eficaz para resolução de problemas do cotidiano, de forma que para

cada problema, buscam uma solução ideal, que use a menor quantidade de recursos

possíveis, como tempo e espaço. Este conjunto de habilidades pode ser desenvolvido

por alunos em salas de aulas de escolas públicas com a ajuda do Pensamento

Computacional.

Três aspectos são determinantes para a boa prática do ensino da computação

como ciência nas escolas públicas: a capacitação de professores para o ensino de PC;

falta de planejamento; e estrutura adequada. Este último foi o desafio mais importante

encontrado na escola escolhida para aplicação deste trabalho. A Figura 3 ilustra as três

áreas cruciais para a boa prática do ensino da computação.

Figura 3 - Diagrama das três áreas de importância para o ensino da computação nas escolas.
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Segundo Soares Neto et al. (2013), 40% das escolas são classificadas como

tendo infraestrutura básica e essas escolas têm as seguintes características gerais:

dispõem de água, sanitário, energia, esgoto, cozinha, sala de diretoria e equipamentos

como TV, DVD, computadores e impressora. Por outro lado apenas 15,5% das escolas

brasileiras têm características mais sofisticadas que essas, ou seja, as escolas

classificadas como tendo infraestrutura escolar adequada e avançada, que possuem

laboratórios de informática, por exemplo. Na Tabela 1 proposta por Soares Neto et al.

(2013) apresenta todos os níveis de estrutura, definindo as características de cada nível

de estrutura escolar.

Tabela 1 - Descrição dos níveis da escala de infraestrutura escolar no Brasil.

Nível
Percentual de

Adequação
Descrição dos níveis de infraestrutura

Elementar 43,9% Possuem: água, sanitário, energia, esgoto e cozinha.

Básica 40%
Além dos itens anteriores, possuem: sala de diretoria,

equipamentos como TV, DVD e computadores.

Adequada 14%
Além dos itens anteriores, possuem: bibliotecas,

laboratórios de informática e quadras poliesportivas.

Avançada 0,6%
Possuem uma infraestrutura escolar mais robusta e mais

próxima ao ideal, com laboratório de ciências e
adaptação para alunos especiais.

3. Ferramentas de interação e ensino-aprendizagem de computação

Especificamente para esse trabalho, algumas ferramentas foram pesquisadas

pelos educandos de Estágio em Licenciatura da Computação da Universidade Federal

Rural de Pernambuco para serem utilizadas como base para o desenvolvimento de

atividades práticas durante um curso.

A Computação Desplugada, segundo Bell et al. (2006), é uma técnica que

consiste em ensinar os fundamentos da ciência da computação através de atividades
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práticas lúdicas e sem o uso do computador. Além do objetivo científico que a técnica

possui, existe também a justificativa social, já que a Computação Desplugada pode ser

utilizada nos mais diversos lugares e países, até naqueles onde não há fácil acesso a

tecnologias digitais pela população, tornando o conhecimento básico de computação

acessível aos menos favorecidos tecnologicamente. 

Utilizando uma metodologia que envolve o desenvolvimento colaborativo e

por meio de atividades interativas, a Computação Desplugada surge como uma forte

aliada para o desenvolvimento dos alunos em sala de aula. Não existem exemplos

práticos na Computação Desplugada que contemple todo o conteúdo da ciência da

computação, mas os exemplos e jogos disponíveis abordam de forma específica alguns

conteúdos fundamentais, em que várias das atividades abordam conceitos matemáticos,

e outras atividades voltadas aos currículos da tecnologia.

O uso de exemplos práticos é a chave principal do que se é proposto pela

Computação Desplugada, aliando problemas computacionais com demonstrações

simples, e utilizando objetos encontrados no mundo real, como por exemplo, o uso de

bolas coloridas para ilustrar o tráfego de pacotes em uma rede de computadores ou o

uso de cartas pintadas para ensinar o conceito de números binários.

Além da Computação Desplugada, uma possibilidade de inserção do

pensamento computacional se dá por intermédio de ferramentas digitais como Scratch4

(LIFELONG KINDERGARTEN 2003), Robomind5 (HALMA 2012) e LightBot6

(NIATO 2012). Os dois últimos são jogos que possuem exemplos/fases com,

majoritariamente de forma indireta, conceitos de algoritmos incorporados na interação

com o jogador. 

As ferramentas de interação com algoritmos não necessariamente são

ferramentas voltadas ao ensino de algoritmos, mas fazem constante referência aos seus

conceitos. O Robomind é uma ferramenta que simula um robô em um ambiente com

obstáculos e objetos a serem capturados. Esse ambiente pode ser estendido a um robô

4 https://scratch.mit.edu/
5 http://www.robomind.net/pt/
6 https://lightbot.com/
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real por meio do Lego Mindstorms7, que se trata de uma linha de brinquedos da empresa

Lego8, voltada para a educação tecnológica. 

Já o LightBot é um exemplo de jogo que envolve o usuário com os conceitos

de algoritmos de forma tangencial, isto é, sem que o usuário perceba que está

aprendendo. É um jogo que aborda, através de quebra-cabeça (puzzles), ideias que se

referem a desafios, que devem ser solucionados por meio de comandos, utilizando

caixas laterais que fazem referência a conceitos do pensamento computacional.

Conforme o aluno for jogando e avançando nos estágios, o nível de dificuldade também

aumenta, a cada novo desafio lógico mais elaborado que o anterior.

Em se tratando de educação pública, a grande maioria das escolas não

dispõem de uma infraestrutura adequada para realizar atividades com um Lego

Mindstorm, ou sem nem mesmo um laboratório de informática que atenda as

expectativas, o que torna a utilização de RoboMind e o Scratch inviáveis. Por isso o

LightBot surge como uma possibilidade para uma aula interativa e colaborativa com os

alunos. É possível realizar a aplicação de LightBot de forma simples e prática, pois ele

pode ser executado em qualquer dispositivo móvel (smartphones e tablets) e

computadores, além de possibilitar que os alunos continuem os estudos pós-aula de

forma online em seus próprios dispositivos.

4. Ferramentas Adotadas

Com base em pesquisas realizadas sobre algumas ferramentas citadas na

seção anterior, foram adotadas a Computação Desplugada e o LightBot para o ensino da

computação através de atividades práticas em sala de aula.

As atividades desenvolvidas durante o curso foram divididas em três

momentos ou três encontros, o método empregado para explanar o conteúdo

programado, foi a aplicação de aulas expositivas para elucidar o que é Pensamento

Computacional, a Computação Desplugada e o LightBot.

7 http://www.lego.com/en-us/mindstorms/
8 http://www.lego.com/
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Após a explanação de cada conteúdo nas aulas, exemplos práticos eram

aplicados, onde os professores eram os mediadores e os alunos eram encarregados de

resolverem os desafios ou exercícios práticos. As aulas foram ministradas com base nos

desafios retirados do livro Computer Science Unplugged (BELL et al. 2006) e desafios

d o LightBot. A seção 4.1 apresenta algumas atividades da Computação Desplugada

retiradas do livro e duas delas foram abordadas durante o curso e a seção 4.2 aborda as

principais características da ferramenta LightBot e algumas atividades propostas.

4.1 Propostas de atividades desenvolvidas com a Computação Desplugada

Os exemplos práticos presentes nesta seção podem ser encontrados no livro

Computer Science Unplugged (BELL et al. 2006). A Figura 4 apresenta um clássico

exemplo de estudo de números binários utilizando cartas, que possuem valores de um,

dois, quatro, oito e dezesseis, na ordem da direita para a esquerda.

Figura 4 - Aprendendo números binários utilizando cartas.

Fonte: Página 5 do livro Computer Science Unplugged (Bell 2006), traduzida por (Barreto 2011).

O método dos números binários funciona da seguinte forma: as cartas

voltadas para baixo representam o “zero” em binário e as cartas para cima representam

o “um” em binário, desenvolvendo sequências binárias variadas. Com cinco cartas é

possível representar 32 números em decimal, somando a quantidades de pontos nas

cartas que estão viradas para cima. Essa atividade auxilia a construção de habilidades,

como a realização de contas e a ordenação.

Os computadores devem preservar e transmitir diversos tipos de dados, a

fim de aumentar sua capacidade de armazenamento. Os computadores compactam os

dados, como demonstrado na Figura 5, na segunda atividade proposta em sala de aula.
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Figura 5 - Trecho do poema, com a repetição evidente.

Fonte: Página 24 do livro Computer Science Unplugged (Bell 2006), traduzida por (Barreto 2011).

Ao identificar os padrões na figura acima é possível separar grupos de duas

ou mais letras que se repetem ao longo da frase ou texto. Na atividade, estes padrões são

substituídos por uma caixa em branco com uma seta indicando o texto referenciado por

aquela repetição. A Figura 6 demonstra o poema completo, que contém um texto com

várias repetições.

Figura 6 - Poema completo de Nelma Sampaio, que foi utilizado como primeiro exercício da atividade 02
de reconhecimento de padrões.

Fonte: Página 25 do livro Computer Science Unplugged (Bell 2006), traduzida por (Barreto 2011).

O texto acima poderia ser facilmente compactado e escrito apenas com

algumas palavras, descartando todos os grupos de duas ou mais letras que já tenham

ocorrido, onde estes já são desnecessários porque podem ser substituídos por uma

referência anterior. O objetivo é conseguir marcar a maior quantidade possível de letras,

atuando no reconhecimento de padrões em palavras e texto. 

Esse tipo de padrão é utilizado para compactação dos arquivos, como por

exemplo, os famosos arquivos de extensão “zip” e “rar”, que comprimem o arquivo,

reduzindo duplicidades. O método em questão utilizado nesta atividade é baseado no

princípio de apontar para ocorrências anteriores de blocos de texto, conhecido como
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“codificação Ziv-Lempel” ou “codificação LZ”, e foi inventado por dois professores

israelenses na década de 70. Este método pode ser usado para qualquer tipo de idioma

existente e reduzir à metade o tamanho dos dados a serem comprimidos (ZIV et al.

1977).

Sabe-se que os computadores utilizam a linguagem binária por trás de todas

as atividades executadas. O objetivo da atividade a seguir é demonstrar como os

computadores armazenam fotografias, desenhos e outras imagens utilizando apenas

números. As telas dos computadores convencionais são divididas em uma grade de

pequenos pontos denominados de pixels. A Figura 7 apresenta como uma imagem pode

ser representada por números no computador. A primeira linha da tela consiste de um

ponto (pixel) branco, seguido de três pontos pretos e o último um pixel de cor branca.

Logo, a representação da primeira linha é 1, 3, 1.

Figura 7 - Exemplo da atividade 03, que utiliza pixels aumentados como forma de representação de
imagens.

Outra atividade desplugada é a de detecção e correção de erros, que se

assemelha a um truque de mágica de virar cartas. Quando os dados são armazenados

num disco ou transmitidos de um computador para outro, supomos que estes dados não

tenham sofrido alterações no processo. Mas, às vezes, problemas acontecem e os dados

são alterados acidentalmente e não chegam ao destino da mesma forma que foram

enviados. Esta atividade visa detectar estes erros e sugerir como se pode corrigi-los. A

Figura 8 apresenta o exemplo da atividade.
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Figura 8 - Demonstração da atividade “um truque de mágica”.

Na atividade é necessário um conjunto de cartas iguais com frente branca e

o verso preto, onde um aluno dispõe as cartas aleatoriamente numa matriz de tamanho

cinco por cinco (5x5). Para que o “truque” funcione o mediador adiciona mais uma

linha e uma coluna, tornando a matriz seis por seis (6x6). É aí que está o truque da

atividade. Quando o mediador vai acrescentar as cartas, ele assegura que as cartas de

verso preto estejam em número par na linha e coluna. A Figura 9 apresenta o mediador

inserindo as cartas necessárias para o andamento da atividade.

Figura 9 - O mediador da atividade incluindo mais cartas da atividade. 

Uma das crianças modifica apenas uma carta enquanto o mediador venda os

seus olhos. Após a mudança da carta o mediador facilmente identifica a carta alterada,

pois a linha e coluna terão o número impar. O truque é desvendado aos alunos como
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forma de detecção e correção de erros semelhante aos computadores, pois precisamos

ser capazes de reconhecer quando os dados foram corrompidos e tentar repará-los para

reconstruir os dados originais.

As atividades abordadas desempenham papéis importantes para o

desenvolvimento do aluno. A primeira atividade aborda os conceitos de números

binários, que é a base da comunicação do ser humano com o computador. A segunda

atividade traz conceitos de reconhecimento de padrões, conhecimento sobre o

funcionamento dos computadores e o desenvolvimento de habilidade de cópia de textos

escritos, trazendo a interdisciplinaridade entre as áreas. A terceira atividade demonstra

como os computadores armazenam fotografias, desenhos e outras imagens utilizando

apenas números, de forma que as informações podem ser demonstradas através dos

padrões numéricos definidos anteriormente. A quarta atividade apresenta a ideia de

detecção e correção de erros no computador, que utiliza técnicas para identificar as

falhas do problema, como por exemplo, erros de transferência de pacotes numa rede de

computadores.

4.2. Propostas de atividades desenvolvidas com o LightBot

LightBot é um jogo desenvolvido pela Niato (2012) e tem caráter educativo

que permite dar instruções a um robô, oferecendo opções de instruções como mostra a

Figura 10 da primeira atividade proposta.

Figura 10 - Tela de um desafio, proposto como primeira atividade.
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A tarefa básica desta atividade no jogo consiste em fazer o robô caminhar

por um mundo plano e acender as lâmpadas sempre que estiver sobre um quadrado de

cor azul. O ambiente é dividido em quadrados com o formato semelhante ao de um

tabuleiro de xadrez. O grau de dificuldade aumenta ao progredir nos níveis do jogo. A

Figura 11 demonstra um segundo desafio proposto.

Figura 11 - Tela da segunda atividade, com uso de funções.

Nesta atividade o robô deve se locomover em direção aos quadrantes de cor

azul e acender a sua lâmpada. Ele pode girar 90° para direita e para esquerda. Neste

mundo virtual há obstáculos que impedem o avanço do robô. Todos os obstáculos têm a

mesma altura. Para avançar, o aluno deve utilizar o conceito de funções para evitar

repetição de comando. Este conceito de funções é similar ao que se é aplicado na

programação.

5. Aplicação do Curso e Resultados

O curso foi ministrado em uma escola pública da rede estadual de ensino na

região metropolitana do Recife/PE e contou com a participação de 24 alunos inscritos,

todos do 1º ano do segundo grau. 

Na seção 5.1 é apresentado o cronograma do curso e levantamento prévio de

dados feito com os alunos. Na seção 5.2, descreve-se as aulas aplicadas e na seção 5.3,

demonstram-se como as atividades foram desenvolvidas e quais habilidades exploradas.
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5.1. Cronograma e levantamento de dados

O curso teve uma duração de 12 horas distribuídas em três encontros e o seu

cronograma foi definido conforme Tabela 2.

Tabela 2 - Cronograma de aulas ministradas no curso.

Número da aula Conteúdo Atividades realizadas Horas

Aula 01
Pensamento

computacional e o seu
uso no cotidiano.

Exemplo prático da
aplicação do
pensamento

computacional no dia a
dia do aluno.

4 horas.

Aula 02

Uso da Computação
Desplugada para

aplicação do
pensamento

computacional.

Aplicação de atividades
com uso da
Computação

Desplugada, traçando
um paralelo com o

pensamento
computacional.

4 horas

Aula 03

Uso da ferramenta
LightBot para ensino de
algoritmo e o estudo do

pensamento
computacional.

Aplicação de atividades
com o uso da

ferramenta LightBot.
4 horas

Antes do início das aulas foi aplicado um questionário aos alunos, para o

levantamento de dados iniciais, conforme exibidos nas Figuras 12, 13 e 14 abaixo.
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Figura 12 - Quantitativo dividido por sexo na turma do 1º ano.

Figura 13 - Faixa etária dos alunos do curso.

Figura 14 - Distribuição das áreas de interesse dos alunos.

Analisando os dados da Figura 14 é possível notar uma grande disparidade

de números, a grande maioria dos alunos tem interesse na área de humanas e saúde.

Consequentemente, este grupo de alunos poderia questionar a necessidade de estar

presente no curso, porém o primeiro objetivo do projeto foi de transmitir a ideia da

computação como um instrumento de resolução de problemas do cotidiano, e que a

computação como ciência é integradora, o que permite que haja uma
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interdisciplinaridade das áreas e possibilita seu uso abranger tanto a área de exatas,

como a de humanas e saúde. 

5.2. Aulas aplicadas

Na primeira aula, os professores do curso (estudantes da disciplina de

Estágio em Licenciatura em Computação) elucidaram o que seria o Pensamento

Computacional e a sua aplicabilidade no cotidiano dos alunos, utilizando exemplos

práticos para explanar todo conteúdo de forma lúdica. 

No segundo encontro, os alunos tiveram uma aula introdutória sobre

Computação Desplugada e foram aplicadas algumas atividades práticas propostas da

seção 4.1 deste trabalho. No terceiro e último encontro, foi apresentado a ferramenta

LightBot aos alunos, demonstrando as suas características e foram aplicadas as

atividades práticas propostas da seção 4.2.

5.3. Atividades aplicadas

Todas as atividades aplicadas em sala de aula foram distribuídas para que os

alunos desenvolvessem determinados tipos de habilidades. A Tabela 3 abaixo apresenta

as habilidades praticadas em cada atividade desenvolvida.
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Tabela 3 - Relação de atividades e habilidades desenvolvidas.

Atividade Habilidades Desenvolvidas Motivação

A1 - Contagem de números
binários através do uso das cartas
(Computação Desplugada).

H 1 - D e s e n v o l v i m e n t o d a
contagem de números em outra
base numérica.

O computador utiliza os
números binár ios como
princípio básico de seu
funcionamento. Entender os
números binários é conhecer
o elemento fundamental da
computação.

A2 - Reconhecimento de padrões
(Computação Desplugada).

H2 - Desenvolvimento dos
conceitos de reconhecimento de
padrões e habilidade de cópia de
textos escritos.

Esta habilidade ajuda o aluno
no desenvolvimento da leitura
d e t e x t o s e n o
reconhecimento de padrões,
onde esse último é muito
u t i l i z a d o n a á r e a d e
inteligência artificial e no
campo de processamento de
imagem.

A3 - Desafios do LightBot.
H3 - Desenvolvimento da lógica e
construção de algoritmos para
resolução de problemas.

Desenvolver uma boa lógica
ajuda o aluno a resolver
inúmeros problemas do
cotidiano. Além disso, o
aluno que entende e tem o
d o m í n i o d a l ó g i c a e
construção de algoritmos,
pode se tornar um bom
desenvolvedor de aplicativos
o u p r o g r a m a s
computacionais.

Na primeira atividade, os alunos teriam que efetuar a contagem em binários

com o uso de cartas conforme a secção 4.1, o professor era responsável pela aula

expositiva, aplicação e mediação desta atividade. Cada aluno deveria usar as cartas para

descrever números binários de 1 a 10. A atividade praticada teve o intuito de

desenvolver as habilidades H1 descritas na Tabela 3.

A segunda atividade foi à resolução do reconhecimento de padrões,

conforme secção 4.1. Foram passadas duas atividades para que os alunos resolvessem, e

da forma anterior um dos professores lecionou uma aula, explicando os fundamentos e a
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aplicação dos exercícios no cotidiano do aluno. A atividade proposta teve o intuito de

desenvolver as habilidades H2 destacadas na Tabela 3 e as duas atividades foram

aplicadas no segundo encontro conforme cronograma da Tabela 2.

A terceira atividade prática utilizou a ferramenta LightBot conforme secção

4.2. Primeiramente, foi lecionada uma aula expositiva, com intuito de demonstrar o uso

da ferramenta e os principais comandos. A atividade foi elaborada para que todos os

alunos da sala participassem de forma colaborativa, foi colocado um computador no

centro da sala ligado em um projetor e todos os alunos foram convidados a resolverem

os desafios do LightBot em dupla com a ajuda de todos presentes na sala. Esta atividade

foi aplicada no último encontro do curso.

6. Considerações Finais e trabalhos futuros

Ante todo o exposto, pode-se dizer que a experiência do fomento ao

desenvolvimento do Pensamento Computacional aliado ao uso de ferramentas e técnicas

que auxiliam o ensino da computação como ciência, utilizando exemplos práticos, pode

apresentar resultados satisfatórios. O aluno passa a ter um embasamento prático não

apenas na área de computação, mas sim com uma abrangência maior em outras áreas.

A experiência adquirida durante o desenvolvimento do curso, por meio de

aplicação de atividades práticas e observações, demonstram que com o uso eficiente de

ferramentas, como LightBot e a Computação Desplugada, despertam o interesse do

aluno e a aprendizagem passa a ser colaborativa, considerando que a interação entre os

indivíduos, que acarretará no compartilhamento de experiências e de novas ideias.

Como trabalho futuro, a proposta é elaborar um estudo mais completo com

avaliação individual do rendimento dos alunos durante o processo, e analisar a curva de

desenvolvimento do pensamento computacional, utilizando também outras ferramentas

disponíveis como o Robomind e o Scratch, em contextos escolares viáveis. O trabalho

com Scratch, por exemplo, possibilitará que os alunos construam seus próprios jogos,

expandindo os horizontes e dando autonomia na resolução de problemas que se façam

necessário resolver após o curso.
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