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RESUMO

Esta  pesquisa  teve  por  objetivo  analisar  as  contribuições  das  atividades  de  computação
desplugadas  para  o  desenvolvimento  do  Pensamento  Computacional  por  professores  do
Atendimento Educacional Especializado (AEE). Para tanto, foi desenvolvida e aplicada uma
formação remota intitulada “Pensamento Computacional e Inclusão”, voltada a professores do
AEE, a qual teve como abordagem metodológica a pesquisa formativa (GUZMÁN e LY,
2017;  GÓMEZ,  2007),  com  vistas  a  promoção  do  desenvolvimento  do  Pensamento
Computacional  para  a  resolução  de  problemas.  Tem-se  como  concepção  o  Pensamento
Computacional como um conjunto de habilidades essenciais para o cidadão do século XXI e
tem como base os aportes teóricos que fundamentam a Matemática, a Engenharia e a Ciência
da Computação (WING, 2006, 2008 2011, 2016; RIBEIRO, FOSS e CAVALHEIRO, 2017).
Dado  o  caráter  de  formação  docente  para  a  promoção  de  uma educação  inclusiva  dessa
pesquisa, optou-se por realizar atividades de Computação Desplugada (BELL; WITTEN e
FELLOWS, 2015; BRACKMANN, 2013), visto que esta abordagem demonstrou ser a mais
democrática e acessível para aplicação por professores e alunos em diferentes espaços com
diferentes  infraestruturas  tecnológicas  à  disposição.  Compreende-se  a  educação  inclusiva
como a transformação da educação e dos espaços escolares tradicionais em práticas e ações
que possibilitem a efetiva participação, aprendizagem e inclusão social dos estudantes com
deficiência (BRASIL, 1994, 1996, 2008, 2012, 2014; GUIJARRO, 2005; MANTOAN, 2003).
Caracteriza-se esta pesquisa como aplicada (SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009) de paradigma
interpretativo, visto que durante as análises foi atribuído significado aos fatos observados no
decorrer da aplicação da formação. O córpus da pesquisa foram 4 professoras do AEE. O
estudo do estado da arte do tema foi realizado por meio de uma revisão de literatura. A coleta
de dados com os sujeitos  da pesquisa foi realizada por meio de formulários  eletrônicos  e
registros de solução das professoras para as situações-problema propostas e enviadas por meio
do Google Classroom. A revisão de literatura apontou para um déficit, no Brasil, de pesquisas
que  abordem ou  promovam a  formação  docente  para  o  desenvolvimento  do  Pensamento
Computacional na perspectiva da educação inclusiva. A partir dos registros enviados pelas
professoras foram analisados o perfil de formação dessas professoras, o conhecimento prévio
sobre  Pensamento  Computacional,  e  os  impactos  que  a  formação  realizada  teve  sobre  o
desenvolvimento  e  compreensão  acerca  do  Pensamento  Computacional.  Com  isso,  foi
possível  observar  que  as  atividades  de  Computação  Desplugada,  aliadas  à  abordagem da
pesquisa  formativa,  corroboraram para  o  desenvolvimento  de  habilidades  do  Pensamento
Computacional na formação docente na perspectiva da educação inclusiva.

Palavras-chave: Pensamento  computacional.  Atendimento  Educacional  Especializado.
Formação docente. Inclusão.



ABSTRACT

This research aimed to analyze the contributions of Computer Science Unplugged activities to
the development of Computational Thinking by teachers from the Specialized Educational
Service (SES). For this purpose, a remote training course named “Computational Thinking
and  Inclusion”  was  developed  and  applied,  aimed  at  SES'  teachers,  which  had  as  a
methodological approach the formative research (GUZMÁN and LY, 2017; GÓMEZ, 2007),
in  view  of  promoting  development  of  Computational  Thinking  for  problem  solving.
Computational Thinking is conceived as a set of essential skills for 21st century citizens and
is  based  on  the  theoretical  contributions  that  substantiate  Mathematics,  Engineering  and
Computer Science (WING, 2006, 2008 2011, 2016; RIBEIRO, FOSS and CAVALHEIRO,
2017). Given the nature of theteacher training to promote inclusive education in this research,
we  opted  to  carry  out  Computer  Science  Unplugged  activities  (BELL;  WITTEN  and
FELLOWS,  2015;  BRACKMANN,  2013),  since  this  approach  proved  to  be  the  most
democratic and accessible for application by teachers and students in different spaces with
different technological infrastructures at their disposal. Inclusive education is understood as
the transformation of education and traditional school spaces into practices and actions that
enable the effective participation, learning and social inclusion of students with disabilities
(BRASIL,  1994,  1996,  2008,  2012,  2014;  GUIJARRO, 2005;  MANTOAN, 2003).   This
research  is  characterized  as  applied  research  (SILVEIRA  and  CÓRDOVA,  2009)  of  an
interpretive  paradigm,  considering  that  during the analysis,  meaning was attributed  to  the
observed facts  during the application of the training course.  The research corpus were 4
teachers from SS. The study of the state of the art was carried out through a literature review.
Data collection with the research subjects was performed using electronic forms and records
of  the  teachers'  solution  to  the  proposed  problems  and  they  were  sent  through  Google
Classroom. The literature review pointed to a deficit, in Brazil, of research that addresses or
promotes  teacher  education  for  the  development  of  Computational  Thinking  from  the
perspective of inclusive education. From the records sent by the teachers, the training profile
of these teachers was analyzed, the previous knowledge about Computational Thinking, and
the impacts that the training  had on the development and understanding about Computational
Thinking.  With  that,  it  was  possible  to observe that  the Unplugged Computing activities,
combined  with  the  formative  research  approach,  corroborated  for  the  development  of
Computational  Thinking  skills  in  teacher  education  from  the  perspective  of  inclusive
education.

Palavras-chave: Computational  Thinking.  Specialized  Educational  Service.  Teachers
Training. Inclusion.
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Introdução

 O caráter multiaplicação dos conhecimentos que cercam a Ciência da Computação

(CC)  é  muitas  vezes  enuviado  pelas  Tecnologias  Digitais  de  Informação  e  Comunicação

(TDIC),  levando  a  crer  que a  CC  se  destina ao  desenvolvimento  de  um  conjunto  de

ferramentas computacionais. As TDIC constituem, de fato, o principal produto da CC e, por

serem a principal fonte de informação e comunicação da sociedade atual, devem ser estudadas

não apenas para o uso, mas para saber como desenvolvê-las. Aos professores(as), as TDIC são

aliadas que oportunizam aos estudantes situações diversas de experimentação e representação

de conceitos nas mais diversas ciências que antes estavam limitados ao uso da lousa. Desta

forma, o estudante pode participar ativamente das atividades constituindo sua aprendizagem a

partir das próprias experiências, tendo o professor como facilitador do processo (AGUIAR,

2008). Contudo, existem conhecimentos da CC que precedem o desenvolvimento do recurso

digital e são aplicáveis em qualquer área do conhecimento, porém são raramente abordados

como aliados da prática docente, ao contrário das TDIC. 

No Brasil,  os documentos  oficiais  que norteiam os conteúdos da Educação Básica,

passam a  demandar  a  integração  das  TDIC em sala  de aula.  Os  Parâmetros  Curriculares

Nacionais  (Pensamento  Computacional),  por  exemplo,  apontam que há uma “necessidade

crescente do uso de computadores pelos alunos como instrumento de aprendizagem escolar,

para que possam estar atualizados em relação às novas tecnologias da informação” (BRASIL,

1997, p.67). Em consonância com os Pensamento Computacional, a Base Nacional Comum

Curricular  (BNCC)  designa  como  uma  das  Competências  Gerais  da  Educação  Básica

“Compreender,  utilizar e criar tecnologias digitais  de informação e comunicação de forma

crítica,  significativa,  reflexiva e ética nas diversas práticas sociais  (incluindo as escolares)

[...]” (BRASIL, 2017, p. 9). Porém, saber utilizar e criar recursos digitais exige inicialmente o

desenvolvimento do Pensamento Computacional, um conjunto de habilidades que são a base

da CC (WING, 2006).

A BNCC (BRASIL, 2017) aponta que devem ser pensadas e propostas atividades e

experiências que promovam o desenvolvimento do Pensamento Computacional. Isso porque,

na  medida  em  que  há  o  desenvolvimento  do  Pensamento  Computacional,  o  estudante

desenvolve  habilidades  para  melhor  “compreender,  analisar,  definir,  modelar,  resolver,

comparar e automatizar problemas e suas soluções, de forma metódica e sistemática, por meio
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do desenvolvimento de algoritmos” (BRASIL, 2017). Esse conjunto de habilidades contempla

o que é previsto na competência de criar e utilizar de forma crítica e reflexiva e vai além, visto

que o Pensamento Computacional transcende o uso e criação de TDIC. As TDIC são aliadas

do Pensamento Computacional, mas não são o único meio nem mesmo o único fim para que

esse conjunto de habilidades sejam desenvolvidas.

Para Wing (2006, 2008), o Pensamento Computacional envolve não só a capacidade

de elaborar algoritmos para desenvolver tecnologias digitais, mas a atitude e um conjunto de

habilidades  universalmente  aplicáveis  na  capacidade  de  projetar  sistemas  computacionais,

resolver  problemas  e  a  própria  compreensão  do  comportamento  humano.  Ela  acrescenta,

ainda que é preciso que adicionemos o Pensamento Computacional à capacidade analítica do

estudante, a partir de variadas ferramentas mentais, costumeiramente atribuídas ao campo da

Ciência da Computação, para desenvolver as competências escolares fundamentais, a saber:

leitura,  escrita  e  aritmética,  (WING,  2006).  Dessa  forma,  a  partir  do  Pensamento

Computacional é possível desenvolver nos sujeitos a capacidade analítica e investigativa para

chegar a resolução de um problema e a capacidade de comunicação, ou seja, a capacidade de

ouvir, interpretar e expressar opiniões, além de desenvolver a imaginação para colocar-se no

lugar  do outro,  compreendendo  concepções  e  pontos  de vista  diferentes  dos  seus  e  tecer

argumentos com embasamento lógico (WING, 2006).

No século XXI, não há dúvidas de que o Pensamento Computacional será cada vez

mais  necessário  para  o  desempenho  de  diversas  profissões  (RAMOS,  2015).  Para  tanto,

pesquisadores  empregam  esforços  em  criar  recursos  digitais  para  desenvolvimento  do

Pensamento Computacional, como é o caso dos irmão Ali e Hadi Partovi com o Code.Org1,

uma plataforma educacional  criada  para  incentivar  e  possibilitar  que  qualquer  pessoa,  de

qualquer idade, possa estudar programação (SILVA et al, 2015), como forma de desenvolver

o  Pensamento  Computacional.  O  Code.Org  é  uma  ferramenta  voltada  para  estudo  de

desenvolvimento de  software que utiliza o conceito de  blockly (linguagem de programação

em blocos) que impulsionou o surgimento de outras ferramentas que usam o mesmo conceito

e têm, também, o propósito de promover o desenvolvimento do Pensamento Computacional,

como  por  exemplo  o  Code  For  Life2 e  o  Tynker3 Lessons.  O  blockly  trata-se  de  uma

linguagem  de  programação  visual  que  permite  ao  desenvolvedor  construir  algoritmos

1 Acessível em: <https://code.org/>
2 Acessível em: <https://www.codeforlife.education/>
3 Acessível em: <https://www.tynker.com/?t=reset>
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(programas  de  computador)  sintaticamente  corretos  (FRASER,  2013)  apenas  encaixando

blocos. Contudo, no Brasil esse estudo ainda é destinado, em geral, para quem opta por um

curso de formação profissional de nível técnico ou superior em computação ou engenharia

(SILVA et al, 2015). Na formação de professores da Educação Básica, quando abordados, os

saberes acerca da computação ainda são limitados ao uso de software como ferramenta para

apoiar o professor em sala de aula (BRASIL, 1997). Mas estudos como os de Gonçalves,

Portella  e  Luz  (2019)  e  Santos  e  colaboradores  (2016)  apresentam  exemplos  de  como

promover o desenvolvimento do Pensamento Computacional na formação de professores ao

passo que são estabelecidas relações com os conteúdos escolares.

Segundo dados do SAEB de 20174, a maioria dos professores atuantes na educação

básica  sentem  necessidade  de  formação  específica  para  uso  das  Tecnologias  Digitais  de

Informação e Comunicação (TDIC) em práticas pedagógicas e para o trabalho com estudantes

com deficiência  (RODRIGUES;  RAMALHEIRO,  2019).  Isso  torna  necessário  que  sejam

pensadas e aplicadas novas abordagens na formação dos professores que atuam na educação

básica, inclusive do(a) professor(a) do Atendimento Educacional Especializado (AEE), para

que este possa propor situações que facilitem a apropriação de habilidades para resolução de

problemas, desenvolvimento e uso reflexivo das TDIC em diferentes perspectivas voltadas a

todos os estudantes, inclusive os que são público-alvo do AEE.

Dada a importância do Pensamento Computacional no desenvolvimento da capacidade

de resolver situações-problema, o apoio dessa abordagem pode oferecer contribuições tanto

em aspectos  conceituais  como aspectos  metodológicos,  oportunizando aos professores  um

direcionamento  às  reflexões  acerca  de suas  maneiras  de  ensinar  diante  das  possibilidades

oferecidas pela Computação. É ainda uma forma democrática de oportunizar a integração dos

alunos em vivências que oportunizem a reflexão diante de problemas cuja resolução seja de

interesse de todos. Contudo, é preciso ainda que os(as) professores(as) que atuam na Sala de

Recursos  Multifuncionais  (SRM)  entendam  como  se  dá  o  emprego  do  Pensamento

Computacional em relação à aprendizagem para sistematização e organização do pensamento

humano, no sentido de encontrar alternativas concretas para o trabalho interdisciplinar que

caracteriza o Atendimento Educacional Especializado (AEE).

A  Educação  Especial  na  perspectiva  da  Educação  Inclusiva  configura-se  em  um

modelo  educacional  que  redimensiona  saberes  e  práticas  docentes.  É  uma  área  do

4 Resultado disponível em: <https://www.qedu.org.br/brasil/aprendizado>. Acesso em: 10 de abril de 2019.
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conhecimento  situada  no  campo  das  Ciências  Humanas  e  que  se  ocupa  com  estudos  e

investigações  do  processo  de  ensino  e  aprendizagem  de  estudantes  com  deficiência.  A

Educação Inclusiva é entendida como um “(...) novo modelo de escola em que é possível o

acesso e a permanência de todos os alunos, e onde os mecanismos de seleção e discriminação,

até  então  utilizados,  são  substituídos  por  procedimentos  de  identificação  e  remoção  das

barreiras para a aprendizagem” (GLAT e BLANCO, 2007, p. 06). Um novo modelo de escola

deve,  portanto,  levar em consideração as demandas dos sujeitos com base no contexto da

sociedade que cerca esse espaço, bem como a importância do desenvolvimento de habilidades

que são demandas por esse contexto.

Este  trabalho  situa-se,  então,  nesse  campo  de  estudos  e  constitui-se  como  uma

proposta  de  investigação  sobre  a  prática  de  professores  do  Atendimento  Educacional

Especializado (AEE). Esta investigação toma por base o Pensamento Computacional como

um  conjunto  de  habilidades  aliadas  da  prática  docente  no  contexto  das  diferenças,

compreensão esta que só será possível a partir da formação teórica e das atividades a serem

promovidas  com  as  professoras  envolvidas.  O  processo  formativo  ocorreu  dentro  da

perspectiva  da  pesquisa  formativa,  visto  que  o  Pensamento  Computacional  foi  discutido

teoricamente  com  as  docentes,  em  consonância  com  a  prática  vivenciada  por  meio  de

atividades  que  mobilizavam  habilidades  do  Pensamento  Computacional  por  meio  da

resolução e reflexão sobre situações-problema.

Apresentamos  a  pesquisa  formativa  como uma  proposta  de  processo  de  formação

docente  para  o  desenvolvimento  do  Pensamento  Computacional,  uma  vez  que  pode

possibilitar aos(as) professores(as) momentos destinados à sistematizição das ideias e reflexão

sobre situações problema que demandam a busca por novos conhecimentos e a mobilização

de saberes já estabelecidos (GUZMÁN e LY, 2017). A pesquisa formativa, embora alguns de

seus  elementos  não  puderam ser  contemplados  neste  trabalho,  como se  discutirá  adiante,

procura  desenvolver  o  conhecimento  a  partir  da  atividade  de  pesquisa  ou  resolução  de

problemas. Com base em Guzmán e Ly (2017, p. 1), entende-se que “constituindo-se como

uma estratégia pedagógica de ensino” a pesquisa formativa proporciona o desenvolvimento

intelectual, cultural e profissional do sujeito aprendiz.

Para dar suporte ao processo formativo, foi escolhido o desenvolvimento de práticas

de  computação  desplugada,  dado  que  essa  abordagem  desconecta  o  Pensamento

Computacional  da  programação  de  computadores  (mas  não  impossibilita  que  o  recurso
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computacional  seja  usado)  e,  por  isso,  faz-se  mais  democrática  e  acessível,  podendo  ser

aplicada  por  professores  e  alunos  em  diferentes  espaços  com  diferentes  infraestruturas

tecnológicas à disposição. A escolha do Pensamento Computacional deu-se por se tratar de

um conjunto  de habilidades  pilares  que possibilitam a  resolução de  problemas  cotidianos

(WING,  2006),  a  partir  do  desenvolvimento  de  outras  habilidades,  como:  abstração,

modelagem  e  pensamento  algorítmico  e  o  fato  dessas  habilidades  serem  essenciais  ao

desenvolvimento do pensamento autocrítico em relação ao próprio conhecimento (ZIGLER,

1969; POULIN; FIGUEIREDO; GOMES, 2013). Além disso, a relação dessas habilidades

com a resolução de problemas nos diferentes campos do conhecimento faz-se relevante na

medida em pesquisadores no Brasil e no mundo vêm estudando e evidenciando essa relação e

a importância que ambos têm para o exercício da cidadania no século XXI (WING, 2016).

A principal influência para escolha do tema desta pesquisa surge no decorrer dos meus

estudos  no  Bacharelado  em  Tecnologia  da  Informação  (BTI)  na  UFRN,  cujo  caráter

interdisciplinar  me  permitiu  definir  meu  perfil  profissional  diante  das  TDIC,  quando

enveredei pelas disciplinas da Informática Educacional.  O curso da ênfase em Informática

Educacional no BTI tem como foco a formação de profissionais que possam contribuir “(...)

tanto para a área de Informática quanto para a Educação, através de iniciativas que permitem

a integração das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem” (BRASIL, 2015, p. 46).

De acordo com essa perspectiva, tive a oportunidade de experienciar o contato com diversas

tecnologias, recursos e métodos para desenvolvimento de software, bem como as formas de

uso, implicações e tipos de software para a educação. Logo, com a base das disciplinas que

cursei na Informática Educacional passei compreender o papel da escola, do professor, do

aluno e das TDIC para a educação.

Ainda  como  discente  do  BTI  iniciei  minha  participação  no  Grupo  de  Estudos  e

Pesquisa  em  Informática  Educacional  (GIIfE),  do  Instituto  Metrópole  Digital  (IMD).  O

ingresso no grupo de pesquisa oportunizou um primeiro contato com pesquisas e discussões

teóricas  no  âmbito  do Pensamento  Computacional,  assim como as  primeiras  inquietações

referentes ao ensino e à aprendizagem de estudantes com deficiência.

No  GIIfE,  fui  membro  da  equipe  de  programadores5 da  Plataforma  Objetos  de

Aprendizagem  para  Matemática  (OBAMA)  desde  sua  fundação  no  IMD.  A  Plataforma

5 Neste trabalho, considera-se que programador(a) é qualquer pessoa que escreve códigos em linguagens de
programação  ou  se  utiliza  de  outros  recursos  para  fins  de  criar  ou  fazer  manutenção  em  software  para
computador (incluindo laptops, smartphones e tablets).
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OBAMA, além de desenvolver e manter um referatório que congrega mais de 500 Objetos de

Aprendizagem (OA), dispõe de um ambiente colaborativo para produção de planos de aula, e

possui um catálogo de formações destinadas a professores da Educação Básica acerca do uso

de OA em práticas pedagógicas inovadoras no ensino de Matemática (BATISTA et al, 2017;

OLIVEIRA et al, 2017; OLIVEIRA et al, 2018). Na Plataforma OBAMA, apesar de atuar

como programadora, pude participar de atividades em escolas e com grupos de professores.

Durante essas formações que ministrei sobre a Plataforma OBAMA, bem como as oficinas e

minicursos  sobre  o  uso  de  ferramentas  colaborativas  digitais,  cujo  público-alvo  eram

professores  e  estudantes  de  licenciatura,  eram comuns  os  relatos  acerca  das  dificuldades

enfrentadas  pelos  professores  quanto  a  infraestrutura  tecnológica  das  escolas  em  que

trabalhavam.

Participar  de Eventos da Informática Educacional,  como o Congresso Brasileiro de

Informática na Educação (CBIE) e o Congresso sobre Tecnologias na Educação (Ctrl+E) me

propiciaram contemplar o empenho de professores da Educação Básica, dentre outros perfis

de pesquisadores, para integrar da melhor maneira as TDIC em suas aulas. Contudo, esses

relatos eram comumente acompanhados de queixas sobre as dificuldades acerca da limitação

dos  recursos  físicos  ou  digitais  que  utilizavam  e  raramente  ouvi  relatos  abordando  o

desenvolvimento de práticas com alunos público-alvo da educação especial. 

Antes mesmo de concluir a graduação, assumi a função de professora de programação

para  crianças  em uma escola  privada.  Como professora  pude lidar  com a  outra  face  dos

problemas enfrentados por um professor em um laboratório de informática, dado que tinha

todos os equipamentos em pleno funcionamento, uma ótima conexão com a internet, recursos

digitais diversos para aulas de programação, porém: como fazer um uso pedagógico efetivo

dos recursos disponíveis; e como lidar com alunos com deficiência. O objetivo, neste caso, era

que os alunos aprendessem a programar seus jogos e desenvolvessem autonomia diante dos

recursos computacionais que têm acesso tão facilmente em seus contextos de vida. Por não ser

licenciada,  a  docência  se  apresentou  como  um  desafio  em  minha  carreira  profissional.

Contudo, o enfrentar das dificuldades em sala de aula me fez reconhecer a necessidade de

uma formação que me preparasse melhor para lidar com as atividades de ensino, para tanto

ingressei no curso de Licenciatura em Pedagogia na UFRN logo que conclui o BTI.

No  decurso  da  graduação  no  BTI,  nas  diversas  experiências  com  formação  de

professores, na atuação como professora e agora pedagoga em formação, pude entender que a
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atividade de lecionar, em suas diversas circunstâncias, requer um planejamento que envolvem

conhecimentos específicos do conteúdo, metodologias, recursos a serem utilizados, perfil do

público-alvo, o que é esperado que esse público aprenda e que pensar inclusivo é essencial

para uma educação efetivamente inclusiva. 

A partir dos relatos de professores sobre suas experiências em usar e desenvolver as

TDIC para fins pedagógicos, em minhas experiências como profissional da Computação e

professora  de  programação,  me  surgiu  o  interesse  por  entender  como  o  Pensamento

Computacional pode contribuir no aprendizado de outras ciências e na promoção da inclusão

das pessoas que vivenciam o século XXI. Foi essa curiosidade que me sensibilizou e me fez

atentar para a necessidade de, dada a minha formação, desenvolver não apenas recursos, mas,

também, práticas que permitam profissionais da educação apoderar-se dos saberes da CC e os

usar  em benefício  próprio  e  de  seus  alunos  a  partir  do  desenvolvimento  do  Pensamento

Computacional.

Com essa inquietação, levanto neste trabalho as seguintes questões de pesquisa: 

 De  que  modo  uma  proposta  de  intervenção  na  formação  continuada  de

professores que atuam no AEE pode subsidiar os docentes de conhecimentos

acerca do Pensamento Computacional? 

 Quais  influências  as  atividades  de  computação  desplugada  podem  ter  no

processo de desenvolvimento do Pensamento Computacional no contexto da

formação de professores do AEE? 

 Como as atividades desplugadas podem contribuir para a compreensão desses

professores  sobre  a  relação  entre  o  desenvolvimento  do  Pensamento

Computacional e a promoção de uma educação inclusiva?

Diante desses questionamentos, têm-se como objetivo geral da pesquisa: Analisar as

contribuições  das  atividades  de  computação  desplugadas  para  o  desenvolvimento  do

Pensamento Computacional por professores do Atendimento Educacional Especializado. 

Para  que  o  objetivo  geral  seja  alcançado,  foram  definidos  os  seguintes  objetivos

específicos: 
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i) Investigar o atual cenário acerca do Pensamento Computacional no contexto da

formação de professores do AEE; 

ii) Caracterizar o perfil docente do AEE quanto ao Pensamento Computacional; 

iii) Avaliar  a  relação  estabelecida  entre  o  desenvolvimento  do  Pensamento

Computacional e a promoção de uma educação inclusiva por professores do

AEE.

Dadas  as  reflexões  apresentadas,  nesta  pesquisa,  foi  decidido  por  realizar  uma

formação com os(as) professores(as) do Atendimento Educacional Especializado. Para tanto,

foi desenvolvida e aplicada uma formação remota no ambiente do Google Classroom, voltada

para professores (as) do AEE, de forma que estes pudessem compreender e desenvolver o

Pensamento  Computacional  estabelecendo  relações  com  a  promoção  de  uma  educação

inclusiva a partir de leituras e atividades práticas de resolução de problemas na abordagem da

computação desplugada.

Após este capítulo de Introdução, no qual é delineado o problema e os objetivos desta

pesquisa,  este  trabalho conta com mais quatro capítulos.  No segundo deles,  intitulado “O

pensamento  computacional  -  Conceitos  e  aplicações”,  são  abordados  aspectos  acerca  da

relação  ente  TDIC,  Pensamento  Computacional  e  educação.  Também são  apresentados  e

discutidos os aportes teóricos para este trabalho,  apontando aspectos estruturais  do ensino

para desenvolvimento do Pensamento Computacional e seus princípios. Ainda neste capítulo,

é  apresentado  um estado  da  arte,  a  respeito  do  Pensamento  Computacional  em contexto

inclusivo e na formação docente.

No  terceiro  capítulo  cujo  título  é  “O  Atendimento  Educacional  Especializado  -

caminhos  de inclusão”,  é  dada continuidade  à  discussão referente  ao  aporte  teórico  desta

pesquisa, tratando do contexto social, histórico e político do AEE e da formação docente no

contexto inclusivo.

No  quarto  capítulo,  “Aportes  metodológicos  da  pesquisa”,  são  apresentadas  as

escolhas metodológicas da pesquisa, explicitando o paradigma, a abordagem e as técnicas de

coleta de dados. Ressaltando também o planejamento das etapas formativas. Nesse momento,

é feita a caracterização dessa pesquisa e apontados os aspectos da pesquisa formativa como

elementos norteadores para o desenvolvimento deste trabalho.
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 No  quinto  capítulo,  intitulado  “Análise  e  discussão  dos  dados”,  apresentamos  os

achados  da  investigação  realizada  a  partir  das  análises  e  discussões  divididas  em quatro

categorias  de  análise,  pensadas  a  partir  dos  objetivos  específicos.  Na  primeira  categoria,

buscamos caracterizar o perfil docente do AEE quanto à formação para o AEE e para o uso

das TDIC, a partir de questionários específicos. Na segunda categoria de análise, pontuamos

como as atividades desplugadas mobilizaram habilidades do Pensamento Computacional no

decorrer  da  formação.  Na  terceira  categoria,  são  apresentadas  as  considerações  sobre  a

aplicabilidade  das  atividades  propostas  no contexto  da educação  inclusiva,  como base no

feedback  dos cursistas, a partir de questionário específico. Por fim, na quarta categoria de

análise, é estabelecido um paralelo entre a compreensão prévia e final das professoras do AEE

sobre o Pensamento Computacional e a relação dessas habilidades com a promoção de uma

educação inclusiva.

Por  fim,  após  essa  análise  de  dados  apresentamos  as  considerações  finais  desta

pesquisa, com foco nos elementos discutidos no decorrer de todo o trabalho e nas possíveis

contribuições desse estudo à investigações futuras.
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2 O pensamento computacional - Conceito e aplicações

Para  dar  início  às  discussões  teóricas  a  serem realizadas  neste  capítulo,  é  preciso

inicialmente apresentar uma breve discussão sobre o que é tecnologia e qual o entendimento

que se tem sobre tecnologia nesta  pesquisa.  Sendo assim,  nos utilizaremos do recurso de

definição e origem das palavras para que fique claro o porquê do emprego do termo TDIC.

2.1 Delimitando um escopo acerca das tecnologias

A palavra tecnologia diz respeito a um artefato desenvolvido e utilizado para fins de

resolver ou facilitar a resolução de um problema, sendo este artefato um produto fisicamente

constituído ou uma técnica que, quando bem especificada, pode ser ensinada e aprendida por

outrem. Com o avanço tecnológico e o surgimento das mídias digitais, muitos são os termos

empregados  nos  meios  científicos,  acadêmicos  e  no  cotidiano  para  referenciar  tais

tecnologias. Dentre os mais comuns estão os termos Tecnologias Digitais (TD), Tecnologia

da Informação (TI) e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

A palavra digital, por sua vez é originada a partir do latim “digitus” (dedo), que se

refere a uma das primeiras formas de se fazer registros e contar. Em seu sentido técnico, o

termo digital refere-se ao processo de codificação das representações da informação (texto,

imagem e som) em números, mais comumente para o sistema de numeração binário. Dessa

forma, as Tecnologias Digitais compõem um amplo conjunto de artefatos tecnológicos, os

quais  sua  composição  está  diretamente  condicionada  à  presença  de  circuitos  eletrônicos

(hardwares) e instruções lógicas programadas (softwares), como: um controle remoto, uma

antena receptora de sinal de satélite ou mesmo um aparelho de microondas. 

O termo Tecnologia da Informação trata de todo o arcabouço de artefatos que dão

suporte às atividades de gerar, receber, modificar, armazenar e (re)enviar informações. Como

exemplo das TI temos os jornais (impressos ou eletrônicos), os softwares destinados a edição

de texto, as bases de armazenamento de dados e até mesmo o sistema de representação em

gráficos, amplamente difundido no ramo da estatística.

Uma das principais necessidades da vida é a comunicação, ou seja, emitir e receber

informações. A expressão Tecnologia da Informação e Comunicação trata, portanto, de um

subconjunto de artefatos tecnológicos englobados pelas TI criados para atender à necessidade
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humana  de  comunicar-se,  ou  seja,  artefatos  que  se  aplicam  especificamente  aos  fins  de

comunicação. São exemplos desses recursos: os idiomas e dialetos, as cartas, o rádio, a TV e

todas as variações digitais ou analógicas desses.

É compreensível, portanto, que os termos TD, TI e TIC englobam um conjunto muito

amplo de aparatos tecnológicos que podem ou não ser digitais. Por isso, a adoção do termo

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) tem se difundido cada vez mais

no que diz respeito às pesquisas que tratam do avanço tecnológico nas áreas englobadas pela

Ciência  da  Computação  (CC).  Esse  termo  faz  referência  a  um subconjunto  de  artefatos

digitais das TIC, ou seja, exclui as opções analógicas dos meios de comunicação que, por se

tratarem de insumos de comunicação tangíveis (palpáveis), limitam e restringem o acesso à

informação,  enquanto os insumos de comunicação em meios digitais,  que são intangíveis,

potencializam o  acesso  às  informações  e  conhecimentos  produzidos  pela  humanidade.  A

existência  das  TDIC estão,  portanto,  condicionadas  aos  circuitos  eletrônicos  e  softwares.

Sendo TDIC, dessa forma, o termo que melhor se adequa a concepção tecnológica adotada

nesta pesquisa.

2.2 Ensino de Informática/Computação na Educação

Informática  ou  Computação  na  Educação?  Neste  trabalho  as  duas  palavras  se

combinam  e  divergem  na  medida  em  que  passamos  as  compreender  a  intenção  dessa

discussão: o papel das TDIC na Educação. 

O termo informática ainda é o mais presente nos espaços de discussão sobre a relação

TDIC e Educação, como no Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE), no

Workshop  de  Informática  na  Escola  (WIE),  no  Simpósio  Brasileiro  de  Informática  na

Educação  (SBIE)  ou  mesmo  na  Olimpíada  Brasileira  de  Informática  (OBI).  Quando  a

intenção é abordar o uso do computador em ambientes de ensino o termo computação parece

ser o mais adequado, tanto que o antigo Workshop sobre Educação em Informática (WEI)

passou  a  ser  o  Workshop  sobre  Educação  em  Computação  (a  sigla  WEI  foi  mantida).

Contudo, essa confusão ainda é causada pela falta de compreensão sobre o verdadeiro sentido

dos termos informática e computação. Essa necessidade de diferenciação é, em parte, culpa da

riqueza de vocábulos da Língua Portuguesa, pois ambas palavras (computação e informática)

têm suas derivações, e essas derivações, de fato, têm sentidos diferentes. Como explica Nunes

(2010, p. 56), 
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[Informatizar significa que] processos (manuais) estão sendo automatizados com a
introdução de computadores, redes, banco de dados, softwares etc. Seria estranho
dizer que a organização está sendo computadorizada. [...] Por outro lado, pode-se
dizer que uma função (matemática) está sendo computada e é estranho dizer que a
função está sendo informatizada. 

Dessa forma, é  possível  tecer  a compreensão errônea de que uma trata  do uso do

computador  e  a  outra  do  estudo  aprofundado  sobre  os  computadores.  Contudo,  é  na

etimologia dessas palavras que é possível encontrar a equivalência entre ambas. A palavra

computação  tem origem no  latim  e  trata  da  possibilidade/capacidade  humana  de  realizar

cálculos  matemáticos.  Já  a  palavra  informática  tem  origem  na  Europa  do  século  XX

(informatik) e seu significado remete à ciência da automação da informação, que engloba o

tratamento,  processamento  e  transmissão  de  dados  em  formato  digital,  bem  como  o

desenvolvimento de artefatos que possibilitam o processamento de dados, o que no Brasil é a

Ciência da Computação e nos Estados Unidos é a Ciência do Computador (tradução literal

para  Computer Science) (NUNES, 2010). É possível, com isso, concluir que ambos termos

tratam de um mesmo conjunto de artefatos tecnológicos, as TDIC.

Retomando  a  pergunta  inicial  (Informática  ou  Computação  na  Educação?),

informática e computação serão tratadas como sinônimos neste trabalho, mesmo que vez ou

outra  possa ser mais  adequado o uso de uma em relação a outra.  A intenção,  contudo,  é

estabelecer aqui a compreensão de que a Informática na Educação pode, mas não deve, ser

entendida como a automação do processo de ensino, assim como a Computação na Educação

não trata da formação de especialistas em computador. 

É no século XX, em meados da década de cinquenta, que surgem os primeiros indícios

da informática na educação. Embasado na compreensão de que o imediatismo do feedback é

um dos princípios que leva ao comportamento desejado de quem aprende, reconhecendo a

importância do ensino nesse processo, B. F. Skinner cria então o que ele denomina Máquina

de  Ensinar  (SMITH,  2010).  Essa  proposta,  contudo,  assemelha-se  a  um  processo  de

informatização do ensino, visto que uma das preocupações de Skinner estava na limitação do

professor em atender às especificidades e ritmo individual dos alunos, assim como prover um

feedback imediato. Para Skinner o professor deve criar experiências nas quais o aluno possa

“exercitar ou praticar, de modo que seus hábitos, como seus músculos, se fortaleçam com o

uso.”  (SKINNER,  1972  apud SMITH,  2010,  p.  50)  Dessa  forma,  a  Máquina  de  Ensinar

(Figura 01) tratava-se de um mecanismo para otimizar a atividade de ensinar em termos de

eficiência (aceleração do processo) e eficácia (alcance do objetivo desejado). Sua intenção era
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promover a prática exaustiva de resolução de questões de forma que o aluno só avançaria nos

exercícios  quando  informada  a  resposta  correta,  evitando  a  descontinuidade  que  poderia

ocorrer  com as  atividades  analógicas,  nas  quais  o  aluno  pode  avançar  para  uma questão

seguinte mesmo que não tenha respondido à questão anterior (SMITH, 2010).

Figura 1: Máquina de Ensinar de Skinner em uso

Fonte: <https://informaticaparaciencias.files.wordpress.com/2014/10/teach_machine.jpg>. Acesso em 15 de out
de 2019.
Descrição da imagem:  Foto em preto e branco de um homem manuseando a máquina de Skinner.  Fim da
descrição.

No entanto, é com os estudos e trabalhos do educador e matemático Seymour Papert

que a Informática Educacional ganha bases sólidas, as mesmas que ainda hoje servem de

referências  aos  pesquisadores  dessa área.  Uma década após o surgimento  da Máquina  de

Ensinar  de  Skinner,  Papert  propõe  um  sistema  computacional  que  auxilia  o  aluno  na

aprendizagem com uso do computador. A proposta de Papert está mais próxima do que hoje é

chamado  de  Educação em Computação (e  esse  termo,  de  fato,  trata  dos  estudos sobre o

computador) em relação ao apelo mais geral que tem o termo Informática Educacional, visto

que,  para  Papert  (2008),  o  aprendizado  da  programação  possibilita  à  criança  o

desenvolvimento  de  faculdades  mentais  que  podem  ser  empregadas  e  beneficiar  o

aprendizado de outros conteúdos e conceitos, em diversas áreas de conhecimento.
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O que Papert (2008) compreendia ser um ganho de habilidades proporcionados pelo

aprendizado de computação é o que denomina Wing (2006), mais de quarenta anos depois,

como Pensamento Computacional (esse termo será melhor detalhado na seção seguintes).

Ainda na década de 1960 Papert desenvolveu a Linguagem LOGO, cuja proposta era

proporcionar às crianças a possibilidade de controlar um computador ao invés de apenas usá-

lo,  com vistas  ao  desenvolvimento  do “senso do poder  do conhecimento  aplicado e uma

imagem realista de si mesma como agente intelectual” (PAPERT, 1971). Com a Linguagem

LOGO a programação era feita por meio de comandos que são dados ao computador e esses

comandos são refletidos como “rastros” deixados por um robô, conhecido como tartaruga

(esse nome vem da semelhança do robô com uma tartaruga, como mostra a figura 02). Dessa

forma o feedback das instruções é dado de forma imediata, mas não há restrições quanto ao

que deve ser feito, assim como não há barreiras em relação à complexidade da figura que será

representada,  o  limite  e  intenção do que o computador  deve fazer  são estabelecidos  pelo

próprio aluno (Figura 03).

Figura 2: Seymour Papert e a turtle

Fonte: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seymour_Papert.jpg>. Acesso em 15 de out de 2019.

Descrição  da imagem: Foto em preto e branco de um homem com cabelo e barba compridos com braços
apoiados sobre uma mesa ao redor de uma cúpula de vidro que protege um conjunto de componentes eletrônicos.
Sobre a  mesa, há o desenho de um peixe. Fim da descrição.
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Figura 3: Exemplo da programação na Linguagem LOGO usando a sua equivalente na linguagem Python

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras.

Descrição da imagem: Captura de tela dividida em duas partes. Do lado esquerdo, um conjunto de códigos na
linguagem de programação Python. No lado direito,  um quadrado delimitado por linhas coloridas.  Na parte
inferior, texto informando “Comandos dados para a movimentação da turtle de forma a desenhar um quadrado”
com uma seta apontando para  o lado esquerdo  da  tela.  Na parte  inferior,  mais  à  direita,  texto informando
“Representação digital  da turtle” com uma seta apontando para o quadrado no lado direito da tela.  Fim da
descrição.

Os estudos de Papert servem de base para as principais metodologias aplicadas no

processo  de  desenvolvimento  do  Pensamento  Computacional  (BORDINI  et  al,  2016;

VALENTE, 2016). São elas:  i) Implementação de algoritmos computacionais (programação

de computador);  ii)  Robótica  educativa/educacional;  iii) Jogos digitais;  e  iv) Computação

desplugada.  Essas  abordagens,  contudo,  não  são  as  únicas,  mas  são  as  mais  comumente

aplicadas e, por isso, as demais metodologias podem ser consideradas como derivações delas

ou  da  mixagem  entre  elas,  como  é  o  caso  da  Cultura  Maker (BLIKSTEIN,  2013;

MANNRICH, 2019) que, se observada de forma atenta, apresenta elementos de ao menos

duas das quatro abordagens.

Nas seções a seguir o termo Pensamento Computacional e cada uma das principais

abordagens  metodológicas  serão  melhor  detalhados.  No  caso  das  quatro  abordagens

metodológicas a descrição de cada uma é acompanhada das devidas relações com o tema

deste trabalho - O Pensamento Computacional no contexto inclusivo.

2.3 Princípios do Pensamento Computacional

Foi na metade do século XX que as discussões acerca das habilidades que um Cientista

da  Computação  deve  desenvolver  e  desempenhar  que  surge  o  termo  “Pensamento

Algorítmico”,  um  resumo  em  duas  palavras  do  processo  de  pensar  e  elaborar  soluções

Representação digital da turtle

Comandos dados para a movimentação da 
turtle de forma a desenhar um quadrado
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baseadas em parâmetros de entradas que, processados em uma sequência de passos de um

algoritmo,  gerava  uma  saída  como  resposta  ou  resolução  do  problema  em  questão

(DENNING, 2009). Mesmo nesse período havia-se a compreensão de que ser Cientista da

Computação  estava  para  além  do  desenvolvimento  de  computadores  e  recursos

computacionais. Porém, o termo “Pensamento Algoritmo” causava a impressão de que esse

grupo de cientistas apenas detinha um conjunto de habilidades referentes a saber elaborar

algoritmos. Ainda assim, é só na primeira década do século seguinte que surge a discussão

sobre o termo “Pensamento Computacional”,  que eleva não apenas a compreensão do que

compete a um Cientista da Computação, mas que reconhece em tais habilidades um meio

potencializador da capacidade humana de fazer ciência nas diversas áreas de conhecimento,

para além da computação (WING, 2016).

É  preciso  ressaltar,  desde  já,  que  Ciência  da  Computação  e  Pensamento

Computacional  não  significam e  não  tratam da  mesma coisa,  enquanto  uma envolve  um

conjunto complexo e amplo de questões que já foram e ainda estão para ser compreendidas e

respondidas por estudiosos da área; a outra reúne um conjunto de habilidades que convém a

quem quer que tenha interesse em aprender e utilizá-las (DENNING, 2009; WING, 2016).

“Uma forma que humanos, não computadores, pensam.” (WING, 2016, p. 4) Essa é a

primeira  e  principal  característica  acerca  do  Pensamento  Computacional  que  se  deve  ter

clareza. Não se trata de uma forma de fazer humanos pensar como computadores, mas de um

conjunto  de habilidades  que  permitem aos  humanos proporcionarem aos  computadores,  e

máquinas  no geral,  realizarem atividades  que a  princípio  só poderiam ser  executadas  por

outros humanos (WING, 2016). Não se trata de humanizar o computador ou computadorizar o

humano, mas de sistematizar uma evolução conjunta,  sendo a evolução dos computadores

totalmente dependente da evolução humana e, não o contrário. Além disso reconhecer que,

hoje,  são  os  artefatos  da  evolução  da  computação  que  demarcam  o  status da  evolução

humana. 

  A história do computador tem origem na necessidade humana de criar recursos para

contar  e  realizar  cálculos  matemáticos  de  forma  otimizada.  Desde  então,  Cientista  da

Computação, mesmo os que ainda não se atribuiam tal título, tentam responder à pergunta

“Isso é computável?”, ou seja, se é possível tornar algorítmico/sistematizado um processo que

resolva  um  determinado  problema.  Por  isso,  o  “Pensamento  Computacional  envolve  a

resolução de problemas” (WING, 2016, p. 2) e a Ciência da Computação apoia-se nos pilares
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dos fundamentos da Matemática e da Engenharia, sendo a resolução de problemas a principal

relação  entre  essas  ciências.  Enquanto  na  Matemática  os  estudiosos  debruçam-se  sobre

fórmulas  e  modelos  matemáticos  para  representar  soluções  de  problemas,  cientistas  da

computação dedicam-se em implementar simuladores e sistemas computacionais para esses

modelos matemáticos. 

No entanto, a resolução de problemas é um fator cotidiano presente não apenas na vida

dos Cientistas da Computação ou Matemáticos, mas de todas as pessoas. Por isso, os métodos

utilizados por esses grupos de cientistas podem potencializar que outras pessoas otimizem

suas atividades  cotidianas  e desenvolvam soluções  para seus problemas,  ou problemas de

outros,  levando  em consideração  aspectos  como  “prevenção,  proteção,  e  recuperação  em

cenários  de  pior  caso  através  da  redundância,  contenção  de  danos  e  correção  de  erros.”

(WING, 2016, p. 3)

Para  Wing  (2008)  e  Aho  (2012)  a  abstração  é  uma  habilidade  fundamental  do

Pensamento Computacional. Por definição, abstração trata de uma habilidade intelectual que

permite  ao  ser  humano  refletir  sobre  um  determinado  objeto  observando  detalhada  e

particularmente  cada  característica  e  propriedade  desse.  Na  abstração  é  possível  ainda

observar  mais  do  que  o  que  é  inerente  à  aparência  do  objeto  em observação,  mas  suas

potencialidades,  limitações  e  como  esse  ficaria  após  modificações  (RIBEIRO;  FOSS  e

CAVALHEIRO, 2017).

É no processo de identificar o que é relevante, quais aspectos devem ser considerados

ou desconsiderados e o porquê que entra em cena a habilidade de análise do Pensamento

Computacional (WING, 2016). Essa habilidade é exigida em todo o processo de resolução de

problemas, com isso é possível identificar o que já se sabe sobre o escopo do problema, qual a

viabilidade das soluções já existentes, o que é preciso para criar algo que melhor atenda ao

que demanda o problema ou mesmo melhorar algo que já existe.

Para  além da abstração  e  análise,  a  sistematização  da  resolução de  problemas  em

formato de algoritmos está entre três as principais habilidades do Pensamento Computacional

(WING ,2008; AHO, 2012). É no processo de elaboração de algoritmos que as faculdades

humanas  de  resolver  problemas  de  forma  sistematizada  se  desenvolvem  (pensamento

sistêmico).  Com  isso,  o  próximo  passo  é  a  automação  de  processos.  Algoritmos  bem

elaborados e consistentes (compreensíveis, eficazes e eficientes) podem se tornar instruções
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programadas para um computador (softwares) que farão uma máquina realizar uma atividade

antes restrita a humanos, ou mesmo podem descrever um novo dispositivo (hardware) que irá

simplificar um processo ou atividade antes humanamente exaustiva ou inexequível.

É preciso, antes de dar sequência a essa discussão, evidenciar que tais habilidades aqui

apresentadas não correspondem a uma sequência de passos a ser seguida para a obtenção de

um resultado.  Pensamento  Computacional  não  se trata  de uma metodologia,  mas  de uma

forma de pensar. Elaborar soluções replicáveis de um problema representando tal solução por

meio de algoritmos exige momentos de abstração e análise constantes. A figura 4 apresenta

uma  possível  representação  do  fluxo  da  relação  entre  as  habilidades  fundamentais  do

Pensamento Computacional.

Figura 4: Fluxo da relação entre as habilidades do Pensamento Computacional

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras

Descrição da imagem: Três elipses nas cores roxo,verde e laranja, dispostas em formato de triângulo invertido.
Cada elipse possui uma seta apontando para as outras duas e para si própria. A elipse roxa mais a esquerda
contém o texto “Abstração”, a elipse verde mais a direita contém o texto “Pensamento Sistêmico” e a elipse
laranja, mais abaixo contém o texto “Análise”. Fim da descrição.

Dessa forma, é possível observar que a interação entre as habilidades do Pensamento

Computacional não se dá por meio de um esquema linear em que uma é demandada após a

outra em um fluxo contínuo e linear, mas que essas habilidades demandam-se continuamente

umas  as  outras  e  a  si  mesmas  na  medida  em que o  sujeito  está  diante  de  uma situação

problema. Para Ribeiro, Foss e Cavalheiro (2017) essas três habilidades constituem os pilares

do Pensamento Computacional. Assim sendo, essas habilidades representam, cada uma, um

conjunto de conhecimentos que têm procedência na Ciência da Computação. 
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A abstração engloba,  dentre  outros  aspectos,  o  registro  de dados sobre um objeto

como, por exemplo, em um objeto do mundo real do qual se pode registrar altura, cor e peso.

Registros são utilizados em toda parte, como a carteira de identidade ou o número do CPF,

que possibilitam mapear outras informações sobre você, como sua idade, nome, cidade de

origem ou mesmo rotina de compras a partir de uma referência que é abstrata, como o seu

número de registro (RIBEIRO, FOSS e CAVALHEIRO, 2017). Quando se tem um conjunto

de registros faz sentido que seja possível organizá-los ou agrupá-los, principalmente se esses

registros  dizem respeito  a  objetos  semelhantes,  como em listas  de  frequência  ordenadas,

pilhas de provas de alunos ou filas de pessoas aguardando sua vez no atendimento do banco.

Dessa forma, é possível otimizar o acesso a todos os registros, visto que foi estabelecida uma

sequência  de  prioridade  no momento  do agrupamento.  Para  tanto,  é  preciso compreender

como essas estruturas de organização funcionam, pois não faz sentido, por exemplo, empilhar

objetos de forma que o mais utilizado fique mais abaixo do menos utilizado, ou mesmo se

houver  a necessidade de retirada simultânea de objetos  que estão empilhados.  Por isso,  é

preciso não apenas organizar os registros mas compreender como se dá o processo de acesso a

esses registros quando organizados. Isso torna possível descrever esse processo para que outra

pessoa possa acessar os registros ou mesmo utilizar sua técnica, ou seja, saber  descrever de

forma algorítmica como ocorre um processo, seja para acesso a registros ou mesmo qualquer

outro  processo.  A  abstração  para  registros,  compreensão  de  processos  e  elaboração  de

algoritmos são conhecimento fundamentais da Ciência da Computação, principalmente no que

diz respeito à transformação de massas de dados em informação.

A análise compõe-se da averiguação da  viabilidade, da  correção e da  eficiência de

propostas de soluções para situações problema (RIBEIRO, FOSS e CAVALHEIRO, 2017).

Nem todos os problemas existentes possuem respostas ou soluções possíveis de descrever de

forma  algorítmica  ou  computadorizada.  Reconhecer  que  um problema  está  restrito  a  um

escopo limitado de soluções é um conhecimento crucial que advém da habilidade de análise

do Pensamento Computacional.

Dessa forma, ao invés de investir tempo em criar algo completamente novo, passa-se a

reconhecer que buscar melhorias a um processo ou recurso já existente seja mais viável. Em

alguns momentos as soluções já existentes podem não mais atender às novas demandas do

problema, apresentando falhas. Saber como lidar com essas situações, identificar o ponto de

falha e pensar em soluções que sirvam de correção é parte da análise.  Uma solução só é
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considerada, de fato, uma solução para um problema se for apresentada alguma melhora em

relação ao estado inicial. Por exemplo, inicialmente o professor preenchia manualmente uma

lista  com as notas dos alunos no decorrer  do ano e,  no final,  fazia o cálculo da média e

entregava os boletins, para evitar erros o professor calculava a média do mesmo aluno duas

vezes. Com o novo sistema da escola o professor deve, cada vez que for lançar as notas dos

alunos, informar o nome completo de cada aluno para que o sistema possa identificar de quem

é aquela nota mas a média será calculada automaticamente. Se o único problema do professor

fosse o cálculo da média a solução seria eficaz. Mas é preciso observar que o real problema,

nesse caso,  é o tempo despendido na tarefa de gerar as notas,  e esse problema a solução

computacional proposta não soluciona. Por isso, é preciso ser capaz de, no processo de análise

da solução para um problema,  identificar  o quão eficiente  é uma proposta de solução em

relação ao real problema.

No desenvolvimento do pensamento sistêmico são empregados conhecimentos acerca

do  como  será  feita  a  representação  da  solução  proposta.  Para  RIBEIRO,  FOSS  e

CAVALHEIRO  (2017),  esse  processo  consiste  na  mecanização  da  solução  a  partir  de

algoritmos  computacionais.  Contudo,  neste  trabalho  considera-se  que,  nem  sempre,  a

automação por meio do desenvolvimento de maquinários representa a única solução possível

para  um problema.  Mas,  há  uma concordância  de  que a  escolha  adequada  da  linguagem

(gráfica, textual, etc), do dispositivo de representação (imagens, gráficos ou textos escritos a

mão  ou  de  forma  digital)  e  a  simulação são  fundamentais  para  o  desenvolvimento  do

pensamento sistêmico que, por sua vez, é fundamental para o cientista da computação durante

o processo de elaboração de algoritmos computacionais.

2.4 Ensino do Pensamento Computacional

Dentre  as  abordagens  pioneiras  que  visavam  o  desenvolvimento  de  habilidades

relacionadas  ao Pensamento Computacional,  mesmo quando ainda não se fazia  uso desse

termo, é a implementação de algoritmos computacionais de baixa complexidade, utilizando

comandos próximos à linguagem natural, como é o caso do LOGO (PAPERT, 1971). Nessa

abordagem o computador é ensinado pelo aluno, ou seja, executa as ações ditas pelo sujeito

que  comanda,  dessa  forma  o  computador  serve  de  ferramenta  para  o  aluno  representar

livremente  suas  ideias  seja  em formato  de texto,  desenho ou a  partir  da programação do

computador, criando softwares (VALENTE,  2001).
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Para  Valente  (2016),  o  desenvolvimento  do pensamento  computacional  a  partir  da

implementação de algoritmos computacionais se dá por meio de ciclos descrição-execução-

reflexão-depuração.  O  processo  de  implementação  de  um  algoritmo  computacional  (ou

programa de computador) parte de um problema ou demanda a ser atendida, então o sujeito

idealiza uma possível solução e a transcreve para o computador por meio de uma linguagem

de programação, como exemplifica Valente (2016): 

Essa ideia é passada para o computador na forma de uma sequência de comandos do
Logo,  ou  seja,  essa  ação  implica  na  descrição  da  solução  do  problema  usando
comandos  do  Logo.  O  computador,  por  sua  vez,  promove  a  execução  desses
comandos,  produzindo um resultado. O aluno,  baseado no resultado obtido pode
realizar  a  ação  de  reflexão  sobre  o que ele  obteve  e  o que intencionava  [...]  A
depuração pode ser em termos de alguma convenção da linguagem de programação,
sobre um conceito envolvido no problema em questão, ou ainda sobre estratégias
sobre como usar o conceito ou sobre como explorar  os recursos tecnológicos.  A
depuração implica uma nova descrição e,  assim, sucessivamente[...]  (VALENTE,
2016, p. 871-872).

Essa  descrição  de  Valente  (2016)  ilustra  o  que  Papert  (2008)  aponta  ser  uma

abordagem  Construcionista  da  informática  na  educação,  que  serviu  de  influência,  por

exemplo,  para  pesquisadores  como  os  irmão  Ali  e  Hadi  Partovi  que  desenvolveram  o

Code.Org,  uma plataforma  que  objetiva  incentivar  e  possibilitar  que  qualquer  pessoa,  de

qualquer idade, possa estudar programação (SILVA et al, 2015), como forma de desenvolver

o  Pensamento  Computacional.  O Code.Org,  assim como o  Scratch,  o  CodeBug,  o  Open

Roberta, o App Inventor 2, entre outros, são ferramentas voltadas para estudo de programação

e que utilizam a programação em blocos, também conhecida como blockly. O blockly trata-se

de  uma  linguagem  de  programação  em  blocos  que  permite  ao  desenvolvedor  construir

algoritmos  (programas  de  computador)  sintaticamente  corretos  apenas  encaixando  blocos

(GOOGLE, [2018]). Dessa forma os algoritmos são construídos como em um quebra-cabeça,

ou seja, os blocos se encaixam entre si respeitando algumas regras (princípios dos algoritmos

computacionais) e é esperado que o computador corresponda às ações que foram programadas

de acordo com a demanda do sujeito que está programando. O uso dessa forma de programar

computadores  possibilita  ao  aluno  desenvolver  as  habilidades  essenciais  do  Pensamento

Computacional e, por isso, tem sido amplamente adotada para esse fim. 

Uma das preocupações  que se tem é atrair  a atenção do aluno para o processo de

desenvolvimento de softwares, ou seja, de conjuntos de algoritmos computacionais de menor

complexidade que, quando agrupados de forma lógica, configuram um sistema computacional

completo e complexo. Dessa forma, ao invés de implementar vários algoritmos que sozinho

são limitados,  o aluno implementa  um sistema que pode ser utilizado por outras pessoas,
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criando  assim  um  produto,  fruto  de  sua  aprendizagem.  Em  vista  disso,  têm-se  utilizado

amplamente  do  interesse  dos  jovens  pelos  jogos  como estratégia  para  o  aprendizado  nas

diversas  áreas  de  estudo,  visto  que  os  jogos  constituem  uma  realidade  facilmente

compreensível,  de  regras  adaptáveis,  dinâmicas  e  lúdicas  (SENA et  al,  2016;  PRENSKI,

2012). 

Para Aono et al (2017), a abordagem de desenvolvimento de jogos digitais, aliada da

programação em blocos, se mostrou eficiente nos quesitos engajamento e desenvolvimento do

Pensamento Computacional. No estudo de caso desses pesquisadores, realizado com alunos

do ensino fundamental em uma escola privada do interior de São Paulo (SP), foi observado

ainda que os alunos compreendiam melhor os conceitos matemáticos apresentados de forma

expositiva quando visualizavam a aplicação do conceito, por meio da programação em blocos,

nos jogos que estavam desenvolvendo durante as oficinas (AONO et al, 2017).

A  robótica  educacional  é,  também,  aplicada  como  abordagem  que  alia  a

implementação de algoritmos computacionais a elementos que contribuem para a manutenção

do engajamento  dos  estudantes  no processo de aprendizagem para o desenvolvimento  do

Pensamento  Computacional.  O  termo  robótica  pode  parecer  atrativo  por  si  só,  dado  que

remete  às estruturas inteligentes  e semelhantes  aos humanos apresentadas  em histórias  de

ficção científica  (QUEIROZ, 2017).  Contudo,  a  robótica  é  um ramo da  CC, no qual  são

empregados  os esforços para construção de maquinário  industrial,  hospitalar,  doméstico  e

qualquer  outro  dispositivo  que  possa  realizar  uma atividade  de  forma  autônoma (KLOC,

KOSCIANSKI e PILATTI, 2017). Na educação, a aplicação da robótica tem como base os

estudos de Papert (2008) que reconhece a manipulação de objetos como um fator crucial para

a construção do conhecimento. Ao invés de programar uma máquina e visualizar o efeito na

tela do computador, com a robótica educacional o estudante pode observar a ação do objeto

programado no mundo físico.

Essa abordagem tem se mostrado, ainda, uma aliada ao trabalho com estudantes com

deficiência.  Para  Lechelt  et  al  (2018),  a  robótica  educacional  propicia  a  promoção  da

aprendizagem colaborativa e estimula a criatividade de estudantes com deficiência, além de

promover  o desenvolvimento  de habilidades  inerentes  ao  Pensamento  Computacional.  No

estudo realizado por González-González et al (2019), o uso de um kit de robótica educacional

a  atividade  de  construção  de  algoritmos  se  mostrou  eficiente  para  o  desenvolvimento  da

autonomia de estudantes com Síndrome de Down diante da resolução de problemas.
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Daniela e Lytras (2019, p. 23) indicam que a robótica educacional “pode ser usada

para mudar as atitudes dos alunos em relação à aprendizagem - cultura da sala de aula -

permitindo que todos sejam aceitos e envolvidos.” Dessa forma, essa abordagem pode ser

aplicada  para  além  do  desenvolvimento  do  pensamento  computacional,  promovendo  o

aprendizado da convivência e do respeito na perspectiva da educação inclusiva, considerando

as dimensões das necessidades especiais, o status socioeconômico, a diversidade cultural e as

questões  de gênero que,  comumente,  permeiam a exclusão de um sujeito  do meio  social

(DANIELA e LYTRAS, 2019).

O  Pensamento  Computacional,  como  discutido  anteriormente,  não  trata  de  um

conjunto  de  saberes  voltados  à  programação  de  computadores,  mas  de  habilidades  que

auxiliam nesta e em outras atividades da CC. Se visto como algo diretamente relacionado ao

desenvolvimento de softwares então o domínio de uma linguagem de programação seria um

conhecimento base para o desenvolvimento do Pensamento Computacional, contudo, para o

desenvolvimento do pensamento computacional “a programação é um meio, não um fim” (CS

UNPLUGGED,  [2018?]).  Ademais,  os  custos  de  infraestrutura  de  equipamentos  para  o

trabalho  com  o  desenvolvimento  de  jogos  e  a  robótica  educacional  em sala  de  aula  na

educação básica  delimitam o público privilegiado que terá  acesso a esses  conhecimentos,

principalmente no contexto da educação pública.

Diante dessa e de outras inquietações, os pesquisadores Tim Bell, Ian Witten e Mike

Fellows  desenvolveram  a  abordagem  da  Computação  Desplugada  -  Computer  Science

Unplugged (BELL et al, 2015). Bell, Witten e Fellows (2015) tinham em vista democratizar o

acesso  aos  conhecimentos  fundamentais  da  Ciência  de  Computação  e  promover  o

desenvolvimento  do  pensamento  computacional  para  crianças  e  adolescentes  de  qualquer

lugar do mundo, a partir de atividades que não requerem o uso do computador e valorizam a

interação entre os sujeitos e o espaço da aprendizagem. Essa proposta tomou forças e hoje

integra os currículos de ensino de computação do sistema K-12 (equivalente europeu e norte

americano das etapas do Ensino Fundamental na Educação Básica do Brasil) (CSTA, 2017).

Dentre  os  objetivos  de  Bell  e  colaboradores  estava  contribuir  para  que  mais  mulheres

reconhecessem a Ciência da Computação como uma carreira (TAUB, ARMONI e BEN-ARI,

2012). 

As  atividades  dessa  abordagem  têm  fundamento  na  aprendizagem  cinestésica

(BRACKMANN, 2017), na aprendizagem ativa e no construcionismo de Papert (2008). Os
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alunos são colocados diante da necessidade de manipular os objetos para resolver enigmas, a

movimentarem o corpo para executar algoritmos e interagir com seus pares para solucionar

problemas (BRACKMANN, 2017).

Ramos  (2014)  aponta  que  as  atividades  de  computação  desplugada  demonstram

promover a compreensão dos conceitos acerca de algoritmos de ordenação, um conhecimento

essencial para o desenvolvimento do Pensamento Computacional. Queiroz (2017) corrobora

dos apontamentos de Ramos (2014) ao apresentar indícios de que a computação desplugada

propicia a compreensão do processo de elaboração de algoritmos.

Há ainda que se levar em consideração a adaptabilidade das atividades para estudantes

com diferentes necessidades causadas por deficiência física, sensorial ou intelectual. Por se

tratar do uso de materiais de baixa tecnologia (papel, material de colorir, jogos de cartas, etc)

a computação desplugada demonstra estar mais adequada ao contexto inclusivo, levando em

consideração  o  conhecimento  tecnológico  necessário  para  que  o  professor  adeque  um

software para  um  aluno  com  NEE,  nos  casos  das  abordagens  que  demandam  o  uso  do

computador.

Diante do exposto, a computação desplugada se mostrou melhor adequada à proposta

desta  pesquisa,  dado  seu  caráter  democrático  e  de  baixo  custo,  que  precisa  levar  em

consideração as possibilidades de recursos disponíveis para os (as) professores (as) que farão

o  curso  em  formato  remoto.  Ainda  há  a  distinção  por  ser  uma  abordagem  centrada  na

aprendizagem  dos  conceitos  e  habilidades  do  pensamento  computacional,  sem  requerer

conhecimentos  mais  específicos  e  técnicos  da  CC,  como  o  domínio  de  linguagens  de

programação para implementação de algoritmos computacionais,  a instalação de softwares

específicos  para  programação,  além  da  necessidade  de  dispositivos  compatíveis  com  as

versões dos softwares.

No que tange a formação docente para a aplicação dessas abordagens metodológicas

que  visam  promover  o  desenvolvimento  do  pensamento  computacional,  é  preciso  que  o

professor tenha interesse em assumir o papel de mediador das interações estudante-conteúdo-

máquina-estudante (PASQUAL JUNIOR, 2018). Para tanto, Pasqual Junior (2018), aponta ser

fundamental  que esse professor  detenha conhecimento  acerca  de recursos  de alta  e  baixa

tecnologia  que  possam  auxiliar  na  aprendizagem  e  desenvolvimento  do  pensamento
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computacional.  Contudo,  é  ainda  essencial  que  o  professor  reconheça  em  si  próprio  o

desenvolvimento dessas habilidades.

O desenvolvimento  de jogos e  animações  digitais  e  a  programação em blocos  são

apontados,  na  pesquisa  realizada  por  Silva,  Da Silva  e  França  (2017),  como o  de  maior

aplicabilidade  por  professores  que  atuam  nos  laboratórios  de  informática  como  recurso

educativo para o desenvolvimento do pensamento computacional. Contudo, dados do SAEB

de  2017  apontam  que  a  maioria  dos  professores  atuantes  na  educação  básica  sentem

necessidade  de  formação  específica  para  uso  da  TDIC  em  práticas  pedagógicas

(RODRIGUES; RAMALHEIRO, 2019). O que demonstra que a realidade dos professores

que atuam fora da sala de informática da escola não condiz com essa segurança em atuar

ensinando o desenvolvimento de jogos digitais, dado que não sentem segurança para trabalhar

com as TDIC em práticas pedagógicas.

No que diz  respeito  às  práticas  inclusivas  para o desenvolvimento  do Pensamento

Computacional, no Brasil, ainda predomina o aspecto da promoção da inclusão digital por

meio desses saberes (AONO et al,  2017). Pouco se tem discutido em contexto nacional o

desenvolvimento  dessas  habilidades  por  pessoas  com deficiência.  Nesse contexto,  o  AEE

torna-se espaço fértil para práticas digitais inclusivas que possam desenvolver habilidades e

competências que conduzam o estudante com deficiência a autonomia e a autorregulação.
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3 O Atendimento Educacional Especializado - caminhos de inclusão

A discussão sobre Educação Inclusiva nem sempre esteve presente nas pesquisas em

Educação, uma vez que os debates sobre inclusão no Brasil ganharam força na década de

1990, com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos (BRASIL, 1990) e a Declaração

de Salamanca (BRASIL, 1994). Desde o início da década de 1990, essas discussões passam,

então, a vislumbrar a Educação Especial na perspectiva inclusiva.

3.1 Contexto social, histórico e político do AEE

No Brasil  a Declaração Mundial  sobre Educação para Todos (BRASIL,  1990) e  a

Declaração  de  Salamanca  (BRASIL,  1994)  dão  corpo  ao  Decreto  nº  3.956/2001,  que

apresenta  uma  nova  interpretação  da  educação,  incluindo  a  eliminação  das  barreiras  que

dificultam o acesso das pessoas com deficiência à escolarização.

 A  Declaração  de  Salamanca  expressa  que  a  Inclusão  Escolar  tem  por  princípio

fundamental, 

[...] que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível independente
de  quaisquer  dificuldades  ou  diferenças  que  elas  possam ter.  Escolas  inclusivas
devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando
ambos  os  estilos  e  ritmos  de  aprendizagem  e  assegurando  uma  educação  de
qualidade  a  todos  através  de  um currículo  apropriado,  arranjos  organizacionais,
estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com as comunidades [...] escolas
inclusivas  provêem  um  ambiente  favorável  à  aquisição  de  igualdade  de
oportunidades e participação total [...]. (UNESCO, 1994, p.5). 

Em 1999, o decreto nº 3.298, regulamentou a Lei n° 7.853/89, que dispunha sobre a

Política  Nacional  para  a  Integração  da  Pessoa  Portadora  de  Deficiência,  estabeleceu  o

conceito de deficiência, definindo quem são os sujeitos “portadores de deficiência” e, a partir

disso, como assegurar seus direitos.

A  terminologia  “portadores  de  deficiência”  foi  modificando-se  historicamente,

representando  uma  mudança  paradigmática  manifestada  em  mudanças  teóricas,  legais  e

atitudinais,  por  subjugar  o  indivíduo  com  deficiência,  reforçando  o  paradigma  clínico-

terapêutico,  que concebe a deficiência como uma doença, um desvio, incomum, “fora” da

normalidade. Essa mudança terminológica é uma inversão da norma, dos padrões culturais e

sociais da normalidade. Ao nos referirmos a esses sujeitos como pessoa com deficiência ou,

mesmo, pessoa surda, pessoa autista,  pessoa cega, pessoa  down, há uma caracterização do

sujeito, que é único e singular, em oposição a deficiência em si.
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Em 1996, a Lei de Diretrizes e Base (LDB), nº 9.394/1996, entra em vigor com um

capítulo voltado para a Educação Especial. O Capítulo V da referida Lei, em seu artigo 58

reafirma essa modalidade  de ensino como direito  dos alunos “portadores  de necessidades

especiais”, garantindo a ampliação do sistema de ensino para pessoas com deficiência, tendo

em vista que até então organizações populares como a Sociedade Pestalozzi do Brasil e a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) tomavam para si a responsabilidade

dessa educação.

Ainda na década de 1990, em 1999, a Convenção da Guatemala, regulamentada no

Brasil pelo Decreto de nº 3.956/2001, passou a considerar a educação especial, no contexto da

diferenciação,  pondo em discussão  uma nova  interpretação  dessa  educação,  com foco na

eliminação  as  barreiras  que  dificultam  o  acesso  de  todas  as  pessoas  com  deficiência  à

escolarização, sendo sujeitos com os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais.

A Convenção  reforça  discussões  no  âmbito  da  inclusão,  que  segundo Stainback  e

Stainback (1999), só aconteceria de fato e de direito se a sociedade mudasse suas concepções

e preconceitos permitindo a participação de todos os espaços sociais, culturais e educacionais.

Em 2001, o PNE - Plano Nacional de Educação (apud BRASIL, 2007, p. 3) afirma que

“o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola

inclusiva  que  garanta  o  atendimento  à  diversidade  humana”.  Baseada  nos  ideais  de

redemocratização,  a  educação  especial  no  Brasil  começa  a  ser  discutida  legalmente  na

perspectiva inclusiva. Porém, vale ressaltar que, segundo Sailor 2002 (apud Mendes 2006) a

concepção de Educação Inclusiva foi apresentada pela primeira vez em 1990, e o termo foi

adotado legalmente, em 1994, nos documentos da Conferência Mundial sobre Necessidades

Educativas Especiais, que ocorreu na Espanha, na cidade de Salamanca.

De  acordo  com  Guijarro  (2005,  p.07)  a  Inclusão  numa  perspectiva  de  Educação

Inclusiva deve ser compreendida como,

[...] um movimento mais amplo e de natureza diferente da integração de alunos com
deficiência  ou  de  outros  alunos  com  necessidades  educacionais  especiais.  Na
integração, o foco de atenção tem sido transformar a educação especial para apoiar a
integração  de  alunos  com deficiência  na  escola  comum.  Na  inclusão,  porém,  o
centro da atenção é transformar a educação comum para eliminar as barreiras que
limitam a aprendizagem e participação de numerosos alunos e alunas.

Em  2002,  o  Conselho  Nacional  de  Educação  estabelece  a  resolução  CNE/CP  n°

1/2002 que obriga as instituições de ensino superior a ajustar os currículos dos cursos de
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licenciaturas inserindo nestes conteúdos que possibilitem aos futuros docentes a compreensão

sobre as diversidades e as especificidades de cada estudante. Com isso, a Língua Brasileira de

Sinais  (Libras)  torna-se  conteúdo  curricular  dos  cursos  superiores  através  da  Lei  n°

10.436/2002, regulamentada pelo Decreto n° 5.626/2005.

Em 2003, o Ministério da Educação e Secretaria  de Educação Especial  implanta o

Programa de Educação Inclusiva: direito à Diversidade, que tinha por objetivo, transformar os

sistemas de ensino, em sistema de ensino inclusivo. As ações do Programa previam promover

a  sensibilização  a  comunidade  escolar  e  formar  professores  especialistas,  para  garantir  o

direito  ao acesso à escola,  de todos os estudantes com deficiência,  garantindo o acesso, a

acessibilidade e o atendimento especializado.

Em 2006, a Secretaria dos Direitos Humanos, os Ministérios da Educação e da Justiça

e  a  UNESCO  elaboraram  o  “Plano  Nacional  de  Educação  em  Direitos  Humanos”,  que

defende a inclusão de assuntos relacionados às deficiências no currículo da Educação Básica.

Além de reivindicar  ações que incentivem o acesso dos alunos com deficiência ao ensino

superior.

Em 2007,  é  formada  uma comissão  constituída  por  profissionais  da  Secretaria  da

Educação Especial, e pesquisadores da área, nomeados pela Portaria n° 948/2007, que tinham

a missão de discutir  e analisar  políticas  públicas  inclusivas.  Foram dessas discussões que

surgem as novas Diretrizes que deveriam subsidiar as práticas educacionais dentro das escolas

brasileiras,  através  de  um  documento  norteador  da  Secretaria  de  Educação  Especial  do

Ministério da Educação (MEC).

Em 2008 foi estabelecido, então, este documento de orientação de políticas públicas

para  a  organização  da  educação  especial,  a  Política  Nacional  de  Educação  Especial  na

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL,  2008),  como componente  imprescindível  no

constructo da educação inclusiva.  O documento juntamente ao Decreto nº 7.611 (BRASIL,

2011), dispõe sobre a modalidade da educação especial na perspectiva da educação inclusiva

e o Atendimento Educacional Especializado (AEE) como seu principal serviço. A Política

altera  os  termos  “classes”  e  “escolas  especiais”  respectivamente,  por  Salas  de  Recursos

Multifuncionais Tipo 1 e Tipo 2. Outra alteração que surge com a política é a questão do

currículo  adaptado  que  doravante  passa  a  ser  considerado  como  Currículo  Flexível  e

Dinâmico.
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A Educação Especial é compreendida, então, como aquela ofertada não mais de forma

segregada da escola regular  (comum),  mas articulada,  oferecendo recursos e  serviços  que

garantam a plena aprendizagem do estudante público-alvo da Educação Especial (aqueles que

têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial) na classe

comum, por meio do AEE.

De acordo com a Política o AEE tem a função de

[...] identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que
eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas
necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional
especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo
substitutivas  à  escolarização.  Esse  atendimento  complementa  e/ou  suplementa  a
formação dos estudantes com vistas à autonomia e independência na escola e fora
dela. (BRASIL, 2008).

Dessa forma, a atuação do professor do AEE, diante das atividades desenvolvidas na

sala  de  aula  comum,  devem  constituir  complementaridade  àquelas  desenvolvidas  pelo

professor da turma regular, mas não são substitutas ou reforço do que é pratica na turma

regular,  tendo  em  vista  a  formação  desse  alunado  com  vistas  ao  desenvolvimento  da

autonomia desse alunado.

Em 2015  é  instituída  a  Lei  nº  13.146 (Lei  Brasileira  de  Inclusão  da  Pessoa  com

Deficiência/  Estatuto  da  Pessoa  com Deficiência)  que  fortalece  ações  inclusivas  como  a

formação docente e o atendimento educacional especializado.

3.2 A formação docente no contexto inclusivo

Nas  discussões  atuais,  a  formação  docente  para  mostrar-se  eficaz  tanto  para  o

desenvolvimento profissional quanto para o processo de ensino e aprendizagem não pode ser

reduzida a mera aplicação de estratégias didático-metodológicas ou ao domínio de conteúdos

disciplinares (MIRANDA, 2009). É preciso transcender, partir das necessidades formativas do

próprio professor e provocar discussões reflexivas sobre a prática e para a prática. O desafio é

que o (a) professor (a) “analise a educação como um compromisso político,  carregado de

valores éticos, morais, que considere o desenvolvimento da pessoa e a colaboração entre os

iguais e que seja capaz de conviver com a mudança e a incerteza” (MIRANDA, 2009, p. 118-

119).

A formação docente de educadores responsáveis pela Educação Especial  caminhou

junto as políticas públicas. À medida que se avançavam no entendimento das singularidades e

especificidades de aprendizagem da pessoa com deficiência exigia-se maior especialização
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dos  profissionais  envolvidos  com  a  educação  desses  sujeitos  (CARTOLANO,  1998;

MIRANDA, 2009). Entretanto, de acordo com Michels (2006), as discussões envolvendo a

educação  especial  sempre  estiveram a  margem de  uma  discussão  mais  ampla  no  campo

educacional, sempre reforçando a ruptura entre o ensino regular e o especial.

De acordo com Mantoan (2003), incialmente a educação especial  estruturou-se por

modelos  assistencialistas,  por  um  lado  devido  a  visão  clínica  que  havia  a  respeito  do

desenvolvimento de pessoas com deficiência e, por outro lado, pela postura segregativa que a

sociedade assumia. Tendo começado no Brasil, historicamente, no Século XIX, na forma de

ações isoladas por associações e organizações não governamentais, a educação especial tinha

um caráter assistencialista.

No  Século  XX,  segundo  dados  de  pesquisa  de  Correia  (1997),  inicia-se  a

institucionalização das pessoas com deficiência em centros e instituições especializadas que

não tinham objetivos educacionais e, sim, terapêuticos. Em momentos posteriores, ainda no

Século XX, as escolas públicas começam a assumir a responsabilidade pela educação especial

e surgem as “classes especiais”, porém, ainda, com caráter segregacionista.

Na década de 1980 a necessidade formativa dos professores que atuavam na educação

especial  se  intensifica.  A  formação  inicial  é  chamada  para  atender  a  essa  demanda

reformulando os currículos e os espaços de estágio (BAUMEL, 2204; VITALIANO, 2007).

Entretanto, é somente na década de 1990 que surge a proposta de inclusão, com o preceito de

“educação  para  todos”,  e  inicia-se  as  discussões  acerca  do  atendimento  educacional

especializado. Em 1994, o Ministério da Educação lança a Portaria 1793 que recomendava

que todas as Licenciaturas, incluindo o curso de Pedagogia, inserisse na matriz curricular no

mínimo uma disciplina  voltada  para  a  Educação Especial.  Porém,  somente  a  Portaria  foi

insuficiente para provocar mudanças na formação docente inicial.

Em 2001,  as  Diretrizes  Nacionais  para  a  Educação  Especial  na  Educação  Básica

discutiram o perfil docente para a inclusão: o professor da sala de aula comum (ou regular),

regente na turma ou nas disciplinas  específicas que deveria  ser capacitado para receber o

estudante com deficiência em sua classe; e o professor especialista em Educação Especial.

Os  avanços  legais  na  área  da  Educação  Especial  são  inegáveis,  a  exemplo  a

implementação  de  políticas  nacionais  de  apoio  à  formação  continuada  de  professores,

sobretudo  na  modalidade  a  distância,  pela  extinta  Secretaria  de  Educação  Continuada,

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) (BRASIL, 2012). No entanto, até 2005 as

mudanças  referentes  a  formação  docente  foram  restritas  e  pontuais,  havendo  “(...)  uma

carência de parâmetros mais específicos sobre os conteúdos mínimos necessários para que os
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professores  tivessem  maiores  subsídios  para  promover  a  inclusão  com  qualidade”

(GREGUOL, GOBBI e CARRARO, 2013, p. 307).

Contudo,  a  formação  docente  para  a  educação  especial  não  se  esgota  apenas  na

formação  inicial.  Faz-se  necessário  a  formação  continuada  em serviço,  para  que  possam

atender a uma demanda diversificada com qualidade (MARTINS, 2012).

É diante desta constatação que a presente pesquisa buscará direcionar-se, ofertando a

professores(as)  do  AEE  uma  formação  voltada  para  o  desenvolvimento  do  Pensamento

Computacional, que aconteceu em formato remoto, adequando-se a rotina do profissional com

maior flexibilidade, como é descrito a seguir.
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4 Aportes Metodológicos da Pesquisa

Antes de adentrar os aspectos de paradigma, lócus e etapas desta pesquisa, é preciso

destacar que, a formação de professores aqui proposta e executada, foi inicialmente pensada

para ser realizada em um contexto presencial. Isso porque o momento em que foi iniciado

esse planejamento antecedeu a pandemia do novo coronavírus que, no ano 2020, impôs um

novo  modo  de  operar,  dada  a  necessidade  do  isolamento  social  e  longos  períodos  de

quarentena que o mundo inteiro vem enfrentando. Logo, as escolhas feitas inicialmente para

um contexto presencial foram repensadas para o formato remoto, uma modalidade de ensino

que, segundo Unicesumar Educação a Distância (2020, p.1) 

Normalmente é utilizada em um curto período de tempo, diferentemente do EAD, que

tem sua estrutura e metodologia pensados para garantir o ensino e educação a distância.

As aulas e atividades remotas são aplicadas pontualmente, basicamente acompanhamos

o ensino presencial aplicado em plataformas digitais.

Portanto,  os  materiais  apresentados  e  a  metodologia  adotada  correspondem  à

adequações  realizadas  para  atender  ao  lócus  definido  no  momento  que  o  mundo  inteiro

enfrentava uma pandemia.

A seguir, neste capítulo, é apresentado o percurso metodológico que foi seguido para a

realização empírica desta pesquisa. Dada a infinitude de fatores que permeiam uma pesquisa

em educação (MIALARET, 1976), é preciso, ainda, considerar que os resultados podem não

ser totalmente replicáveis devido fatores não previstos aqui ou por aqueles venham reaplicar o

método aqui descrito.

4.1 Paradigma, abordagem, método 

No que diz respeito ao paradigma a ser adotado, a presente pesquisa se baseará no

paradigma interpretativo, pois foi dada a atribuição de significados aos fenômenos, de modo

intersubjetivo.  Dessa  forma,  as  pesquisadoras  partem  da  compreensão  que  os  sujeitos

participantes da pesquisa possuem modos intrínsecos, particulares, de vivenciar, interpretar e

compartilhar experiências. 

Esta pesquisa pode ser caracterizada como aplicada, dado que trata da elaboração e

aplicação de uma formação para professores do AEE acerca do Pensamento Computacional

no desenvolvimento de habilidades para resolução de problemas. Ou seja, tem o objetivo de

gerar conhecimentos para uma aplicação prática (SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009).
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Com o objetivo de entender o atual contexto da formação de professores (as) do AEE

para uso e desenvolvimento do Pensamento Computacional, foi utilizado o procedimento de

levantamento  bibliográfico,  que  culminou  em  parte  da  base  teórica  desta  pesquisa.  Esse

procedimento se deu a partir de uma revisão de literatura em repositórios digitais de teses e

dissertações, artigos científicos, periódicos, dentre outros.

Para  compreender  a  realidade  acerca  do  conhecimento  acerca  do  Pensamento

Computacional  dos(as)  professores(as)  do  AEE,  sujeitos  desta  pesquisa,  foi  utilizado  o

procedimento de Pesquisa de Campo (realizada toda em formato  online e remoto), o qual

permitiu às pesquisadoras realizar coleta de dados diretamente com os sujeitos e ainda está

alinhado à utilização de diferentes métodos (SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009). Para tanto,

foram elaborados questionários com questões abertas e fechadas que foram empregados com

o grupo de  professoras  participantes  da  formação,  com vistas  a  compreender  a  realidade

inicial dessas professoras e se houve algum avanço no que diz respeito à compreensão sobre o

Pensamento  Computacional  e  se  as  atividades  realizadas  durante  a  formação mobilizaram

habilidades específicas do Pensamento Computacional.

4.2 Lócus e sujeito da pesquisa 

A pesquisa foi realizada com 4 professoras do AEE. Esse grupo de professoras foram

contactadas via Internet por meio da divulgação em redes sociais de uma formação remota

ofertada  para  professores  (as)  e  estudantes  de  licenciaturas  intitulada  “Pensamento

Computacional  &  Inclusão”.  Esse  modelo  de  contato  foi  adotado  devido  a  execução  da

formação ocorrer no período da pandemia de COVID-19.

As atividades da formação foram realizadas de forma online e remota, e cada um dos

participantes  acessava  o  material  e  atividades  propostas  disponibilizadas  no  Google

Classroom por meio de conexão de Internet e dispositivos de uso pessoal. Apesar de ter mais

de 300 inscritos no curso, apenas 4 eram professoras ativas do AEE. Todas atuantes na rede

pública de educação.

 Visto que a metodologia da formação tem caráter teórico-prática,  foram, também,

utilizados textos para leitura e discussão além das atividades práticas, de forma a integrar a

formação aqui proposta com as atividades e conteúdos acerca do Pensamento Computacional.

Todos os materiais utilizados e produzidos estão disponíveis na seção de apêndices.
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4.3 Etapas da pesquisa 

Coelho  (2011,  p.74)  nos  conduz  a  refletir  que,  no  tocante  à  pesquisa  voltada  à

formação de professores 

(...) o papel da pesquisa não é dizer o que o professor deve fazer, ao contrário, é
forjar  instrumentos,  ferramentas  e  inteligibilidade  para  melhor  entender  o  que
acontece  na  sala  de  aula,  na  escola  e  na  educação,  visto  que  a  consciência
profissional se consolida e se desenvolve na clarificação e no estabelecimento de
ligações em torno dos dilemas vivenciados pelo professor.

Dessa  forma,  não  é  pretensão  desta  pesquisa  somente  investigar  a  prática  do  (a)

professor (a), determinando se esta é correta ou não, mas oportunizar que os (as) professores

(as) reflitam sobre o desenvolvimento do Pensamento Computacional em uma proposta de

formação docente, “(...) como um processo de construção de conhecimento desenvolvido a

partir do saber de experiência feita” (ALVARADO PRADA, 1997, p. 23).

A  pesquisa  formativa  (GUZMÁN  e  LY,  2017;  GÓMEZ,  2007)  representa  um

caminho para trabalhar na perspectiva da formação para a reflexão e ação voltada à resolução

de  situações-problema,  de  forma  que  pesquisadores  (as)  e  professores  (as)  têm  igual

oportunidade para (re) significar tanto o processo da pesquisa quanto o próprio contexto dos

problemas em estudo.

Foram seguidas as fases da pesquisa formativa consideradas para uma formação com

foco no processo de investigação e resolução de problemas (GUZMÁN e LY, 2017; COSTA,

2013; GÓMEZ, 2007), que se constitui em três etapas conjuntas: investigação, descoberta e

aplicação. Em todas as etapas podem ser empregadas diferentes abordagens para coleta de

dados.

A primeira etapa, investigação, é o momento da introdução dos sujeitos participantes

no contexto do problema a ser estudado. É uma fase de estabelecimento de relações iniciais,

entre  os  conhecimentos  já  estabelecidos  e  entre  os  próprios  sujeitos,  é  quando  os  (as)

professores (as) e pesquisadores (as) conhecem uns aos outros e compartilham os saberes que

já possuem sobre o cenário do problema proposto (GUZMÁN e LY, 2017; GÓMEZ, 2007),

que no caso dessa pesquisa serão os conhecimentos sobre o Pensamento Computacional.

Nesta  formação,  a  investigação  tem  início  logo  que  os  (as)  professores  (as)

ingressaram no ambiente virtual da formação. Após demonstrar interesse em participar do

curso preenchendo o formulário de inscrição, os (as) professores (as) receberam um e-mail
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com a informação de acesso à turma virtual no Google Classroom. Com vistas a minimizar

dificuldades com o uso da plataforma para acesso aos materiais e realização das atividades

práticas, foi postado no mural da turma virtual uma mensagem de boas-vindas aos alunos e

dois vídeos tutorias demonstrando como acessar e enviar atividades no Google Classroom

utilizando o smartphone ou o computador.

Como forma de estabelecer um contato inicial, a primeira atividade foi denominada de

“Quero te conhecer melhor”, a qual consistia em assitir a um vídeo no qual a pesquisadora e

ministrante da formação apresentou a proposta do curso e apresentou a si própria, como forma

de convidar os alunos a responderem o formulário “Perfil do participante”. Nesse primeiro

contato,  foi  ainda postada uma mensagem no mural apresentado a proposta do curso,  seu

objetivo, e como estariam organizados os materiais e atividades na plataforma. Semanalmente

eram postados no mural da turma virtual instruções que respondiam a dúvidas recorrentes,

bem como lembretes sobre os prazos. Com o apoio de dois monitores, as dúvidas individuais

dos  alunos  eram  respondidas  diariamente,  como  forma  de  manter  os  alunos  ativos  e

demonstrar  o interesse da organização no sucesso dos (as) professore (as) no decorrer da

formação. Os formulários online constituíram a fonte de coleta de dados desta etapa. 

A seguir,  são  apresentadas  as  mensagens  de  boas-vindas  e  instruções  iniciais  que

foram postadas para os (as) professores (as) no início da formação:

Quadro 1: Mensagem de boas-vindas e instruções sobre o uso da plataforma Google Classroom

Sejam todos muito bem-vindos ao Curso Pensamento Computacional & Inclusão. É um

prazer compartilhar esse espaço com vocês! Espero que todos aproveitem o curso.

Vou deixar anexado dois vídeos que podem auxiliar quem tem dúvidas sobre o envio das

repostas aqui no Classroom. 

Bons estudos!

Tutorial simples para envio de atividades utilizando o Google Sala de Aula

https://www.youtube.com/watch?v=RzT-ZOTyfZA

ENVIAR | ANEXAR | ENTREGAR ATIVIDADE NO GOOGLE CLASSROOM PELO

NAVEGADOR NO COMPUTADOR
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https://www.youtube.com/watch?v=lI2ZUSsTkUk&feature=emb_logo

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 2: Mensagem de orientação sobre o curso e organização da sala de aula virtual

Boa noite, pessoal!

O curso começou hoje e vocês estão a todo vapor!! Que energia tem essa turma... Incrível!

Um lembrete importante ⚠⚠ A partir de hoje, vocês terão 30 dias para concluir o curso e

receber o certificado com as 60h de atividades.

Vou aproveitar e deixar alguns esclarecimentos de perguntas frequentes que recebi sobre as

práticas.

🚨🚨Leiam com atenção🚨🚨

As práticas possuem 

1 - Uma descrição breve, com objetivos e habilidades envolvidas.

2 - Um anexo em formato PDF com a descrição detalhada do que deve ser feito.

3  -  Um formulário  de  avaliação  da  prática,  para  que  vocês  deixem suas  impressões  e

opiniões.

⚠Como resposta às práticas vocês devem registrar o processo de resolução da proposta

descrita no anexo em PDF e enviar aqui na sala de aula virtual (vejam os vídeos sobre como

anexar respostas no tópico abaixo desse).

⚠Para obtenção do certificado vocês  devem ter  média  acima de  7 considerando as  10

práticas.

⚠As notas das práticas serão atribuídas com base no percentual de execução. Ou seja, se

você fizer metade, recebe metade dos pontos, se fizer tudo, recebe a pontuação total. Por

isso, é muito importante enviar todos os registros constando suas resoluções.

⚠É muito importante, também, que vocês anexem os registros das respostas e marquem as

atividades como concluída ao final. Só assim poderemos atribuir a nota.

Se ficou alguma dúvida, comenta aqui em baixo que vamos responder!
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Abraços e bons estudos!

Fonte: Elaboração própria 

A etapa seguinte, descoberta, trata de analisar os conhecimentos que os envolvidos já

têm  sobre  o  problema  em  questão  e  buscar  novas  fontes  para  que  então  seja  dado

prosseguimento à etapa de aplicação (GUZMÁN e LY, 2017; GÓMEZ, 2007), quando os (as)

professores  (as)  em formação  aplicam os  conhecimentos  que  trazem consigo  e  os  novos

conhecimentos  adquiridos  para  resolver  o  problema  proposto.  Contudo,  para  efetivar  tal

proposta  na  formação  docente  é  preciso  que  haja  “(...)  predisposição  do  professor  em

fornecer, por meio das reflexões, o material que servirá de análise tanto ao pesquisador quanto

ao próprio professor” (TELES; IBIAPINA, 2009, p. 05). 

Nesse  ciclo  entre  as  etapas  da  pesquisa  formativa  que  ocorreu  a  formação

“Pensamento  computacional  no contexto  inclusivo”.  Dessa  forma,  os  materiais  teóricos  e

atividades  foram  organizados  em  quatro  tópicos,  cada  um  com  atividades  de  leitura  e

atividades  práticas,  respectivamente  intitulados:  Conectando-se  ao  tema,  A  linguagem  da

máquina, O poder da observação e Sistematizando as ideias. As atividades foram organizadas

de forma que a próxima atividade mobilizasse habilidades do Pensamento Computacional já

praticadas em atividades anteriores. Assim a etapa de descoberta estava diretamente associada

à aplicação. Nos quadros a seguir são apresentados aspectos gerais das atividades e textos

propostos  para  os  (as)  professores  (as).  Todo  o  material  utilizado  na  formação  pode  ser

visualizado na íntegra na sessão de apêndices.

Quadro 3: Descrição do tópico “Conectando-se ao tema”

Tópico: Conectando-se ao tema

Material teórico Texto - Introdução ao pensamento computacional

Material teórico Vídeo e Texto – Orientações gerais sobre as práticas

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 4: Descrição do tópico “A linguagem da máquina”

Tópico: A linguagem da máquina

Material teórico
Texto  –  Texto  introdutório  sobre  números  binário  -  a
linguagem dos computadores

Material teórico Vídeo – Números Binários Para Crianças
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Atividade prática 1

Objetivo
Realizar  a  decodificação de mensagens criptografadas
com o sistema de numeração binário.
Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração.

Método de coleta de dados 
empregado

Registros de resposta dos (as) professores (as) em formato
digital.
Formulário digital de feedback sobre dificuldade e 

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 5: Descrição do tópico “O poder da observação”

Tópico: O poder da observação

Material teórico
Texto – Texto introdutório sobre análise e abstração - o
poder  da  observação  minuciosa  para  a  resolução  de
problemas

Material teórico Vídeo – Abstração

Atividade prática 2

Objetivo
Construir um barco de papel que suporte o máximo de
moedas  possível,  usando  qualquer  tipo  de  papel  que
você tenha à disposição.
Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração, pensamento sistêmico.

Atividade prática 3

Objetivo
Identificar  relações  entre  animais,  características  e
ações.
Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração.

Atividade prática 4

Objetivo
Identificar relações entre as formas geométricas e suas
características.
Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração.

Atividade prática 5

Objetivo
Identificar  relações  entre  as  figuras  geométricas  e
objetos do mundo real.
Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração.

Atividade prática 6

Objetivo
Estabelecer um padrão para agrupamento de objetos.
Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração, pensamento sistêmico.
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Método de coleta de dados 
empregado

Registros de resposta dos (as) professores (as) em formato
digital.
Formulário digital de feedback sobre dificuldade e 

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 6: Descrição do tópico “Sistematizando as ideias”

Tópico: Sistematizando as ideias

Material teórico
Texto – Texto introdutório sobre algoritmos - uma forma
de organizar as ideias sistematicamente

Material teórico
Vídeo – Como ensinar  linguagem de programação para
uma criança

Atividade prática 7

Objetivo
Identificar onde são aplicados algoritmos no cotidiano.
Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração, pensamento sistêmico.

Material teórico Texto – Texto sobre formas de representar algoritmos

Material teórico Vídeo – Fluxograma na resolução de problemas

Atividade prática 8

Objetivo
Elaborar um algoritmo eficaz para fazer um origami.
Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração.

Atividade prática 9

Objetivo
Elaborar um algoritmo eficaz para fazer o personagem
chegar até o local desejado.
Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração, pensamento sistêmico.

Atividade prática 10

Objetivo
Executar  e elaborar  algoritmos eficazes  para desenhar
as peças do tetris.
Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração, pensamento sistêmico.

Fonte: Elaboração própria 

Essa  etapa  de  aplicação  da  pesquisa  formativa  configurou-se  em um processo  de

desenvolvimento profissional fundado numa reflexão realizada pelo (a) professor (a) sobre as

atividades  práticas  aplicadas,  seguindo  um  ciclo  formativo:  Descoberta  –  Aplicação  –

Registro  dos  resultados  aplicados  (FIGURA  05)  que  inicia  então  um  novo  ciclo:  Novo

momento de descoberta – Nova aplicação – Novo registro da aplicação, assim, por diante. 
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Figura 5: Ciclo formativo

                                           Fonte: Elaboração própria

Descrição da imagem: Três elipses nas cores roxo, verde e laranja, dispostas em formato de triângulo invertido.
Cada elipse possui uma seta apontando para as outras  duas.  A elipse azul mais a esquerda contém o texto
“Descoberta”, a elipse rosa mais a direita contém o texto “Aplicação” e a elipse laranja, mais abaixo contém o
texto “Registro”. Fim da descrição.

No momento em que elaboras os seus registros das práticas, não se tem por intenção

verificar  aspectos  de  acerto  ou  erro,  mas  de  como  foram  mobilizadas  habilidades  do

Pensamento  Computacional  e  quais  medidas  foram tomadas  quando o próprio sujeito,  na

medida  em  que  observa  seus  registros,  percebe  aspectos  que  precisam  ou  podem  ser

melhorados na solução proposta para o problema em questão.

4.3.1 Instrumentos de coleta de dados

Na  etapa  de  investigação  foram  evidenciados  os  conhecimentos  prévios  dos  (as)

professores (as) do AEE acerca das TDIC e, especificamente, do Pensamento Computacional.

Para a coleta de dados utilizamos um questionário com questões abertas e fechadas, registro

de  respostas  de  atividades  de  lógica  desplugadas  e  um diário  de  campo através  do  qual

procuramos  registrar  nossas  impressões  no  decorrer  da  formação,  fazendo  recortes  e

memórias escritas que nos possibilitaram acrescentar novas pistas para interpretação em torno

dos  saberes  práticos  ditos  contextualizados,  mobilizados  e  construídos  pelos(as)

professores(as) do AEE.

A cada atividade, teórica e prática, os sujeitos participantes foram convidados a avaliar

anonimamente  as  atividades  e  materiais  disponibilizados,  com  vistas  a  indicar  nível  de

dificuldade e potencial de aplicabilidade na perspectiva da educação inclusiva. Essa coleta de
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feedback foi realizada por meio de um formulário eletrônico. Apesar da aplicação remota da

formação, por motivos de distanciamento social, buscou-se uma estratégia que permitisse às

pesquisadoras escutar o oportunizando momentos de descobertas, (re)aprendizagens e troca.

“Quando exponho a minha opinião... recebo com a entonação, com o tom emotivo dos valores

deles...  e  pela  reação  do  outro  forma-se  a  representação  que  terei  de  mim  mesmo”.

(BAKTIN,1992, p. 282).

Em todas as atividades práticas os (as) professores (as) deveriam enviar os registros

das respostas em diferentes  mídias  digitais:  vídeo,  documento de texto ou imagem.  Esses

envios constituíram a fonte de coleta de dados dessa etapa da pesquisa. Como foi dito do

informe dado aos (às) professore (as), para fins de atribuição de nota não foi aferido caráter de

certo ou errado às respostas enviadas, o mesmo não foi feito nas análises desta pesquisa, a

intenção foi apenas evidenciar a mobilização das habilidades do Pensamento Computacional

na formação de professores (as) do AEE.

Os  resultados  das  análises,  realizadas  a  partir  da  observação  e  estudo  dos  dados

coletados com base nos aportes teóricos desta pesquisa são apresentados na sessão a seguir.
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5 Análise e discussão dos dados

É preciso iniciar esta discussão informando que o curso foi aberto e divulgado para

que professores e outras pessoas interessadas, de qualquer área ou nível de ensino, pudessem

participar. Ao todo foram recebidas 421 inscrições. No decorrer, no entanto, apenas 63 dos

inscritos concluíram com êxito todas as etapas da formação. 

Como  mostram  os  gráficos  1  e  2,  o  grupo  de  concluintes  foi  composto,

majoritariamente, por profissionais que possuíam formação de nível superior, correspondendo

a cerca de 80% dos 63 concluintes. No grupo total de concluintes, há ainda que evidenciar que

o curso despertou o interesse de licenciados e estudantes de licenciatura das mais diversas

áreas.  Isso  porque,  apenas  11  dos  participantes  não  eram  licenciados  ou  estudantes  de

licenciatura, mas profissionais de áreas como administração, enfermagem, psicologia, música,

informática, dentre outros. 

Gráfico 1 - Nível de escolaridade dos concluintes

Gráfico 2 - Área de formação dos concluintes
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O perfil desse público, demonstra que o tema Pensamento Computação e Inclusão é
uma área de interesse de professores e licenciandos de diversas áreas. Esse fato corrobora com
os apontamentos de Wing (2006, 2008) acerca interdisciplinaridade do PC e suas diversas
aplicações no que diz respeito à aprendizagem de diferentes ciências apoiadas no PC.

Nas discussões  a  seguir,  inicialmente,  serão apresentados e  discutidos  o perfil  das

professoras do AEE, como um recorte do público-alvo deste trabalho, sendo nossa primeira

categoria  de  análise.  Posteriormente,  será  discutido  o  desenvolvimento  de  habilidades  do

Pensamento Computacional com atividades desplugadas, a partir de imagens e trechos das

atividades desplugadas realizadas pelas professoras que evidenciam o desenvolvimento das

habilidades do Pensamento Computacional.

De acordo com Galiazzi e Moraes (2005), as categorias tanto podem ser criadas antes

como durante o processo de análise.  As categorias  no âmbito desta pesquisa surgiram no

decorrer da análise. Essas categorias são chamadas de “emergentes”, pois são categorias que

emergem dos dados,  que surgiram de leituras  anteriores,  bem como do confronto com os

dados que se apresentam. 

Dessa forma, identificamos 3 categorias para a análise do perfil: Formação profissional

e formação para o uso das TDIC em práticas pedagógicas inclusivas; Conhecimento sobre

recursos educacionais para o desenvolvimento do pensamento computacional; e Compreensão

sobre os elementos pilares do Pensamento Computacional.

A categoria de análise que trata do desenvolvimento de habilidades do Pensamento

Computacional  com  atividades  desplugadas,  são  analisadas  a  partir  das  atividades

desenvolvidas  com as  professoras  no  curso.  Nas  discussões  a  seguir,  inicialmente,  serão

apresentados  o  perfil  das  professoras  do  AEE,  como  um  recorte  do  público-alvo  deste

trabalho. Para tanto, trazemos registros dos dados coletados relacionados aos aportes teóricos

desta pesquisa, de forma evidencias sobre o desenvolvimento das habilidades do Pensamento

Computacional por professoras do AEE a partir de atividades desplugadas.

5.1 O perfil docente do AEE quanto ao pensamento computacional

Tendo em vista a formação docente para a análise da educação como um compromisso

político,  contextualizado e mutável  (MIRANDA, 2009), é preciso que sejam considerados

aspectos da sociedade hodierna a este professor, como o uso das tecnologias, além dos saberes

específicos  para  a  prática  pedagógica.  Para  tanto,  nesta  pesquisa,  as  professoras  foram

convidadas a responder um questionário com perguntas abertas e fechadas que nos permitiu
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traçar o perfil formativo dessas professoras para a atuação no AEE e diante das TDIC, como é

discutido a seguir.

Professora C:  “Sou graduada em Pedagogia,  especialista  em Educação Especial  e

Tecnológica,  atualmente  estou  fazendo  um  mestrado  internacional  EAD  em  Educação

(UNINI).”  Apesar  de  ter  formação  de  especialista  em educação  especial  e  tecnológica,  a

professora afirma não ter  feito  qualquer  curso que  aborde  o desenvolvimento  de práticas

pedagógicas inclusivas com o uso de tecnologias digitais.

Professora  F:  “Sou  pedagoga  formada  pela  (UFRN),  tenho  especialização  em

Psicomotricidade clínica e escolar pela (UFRN).” A professora participou, também, de um

curso de informática para operação de computador em suítes de escritório e de uma oficina

sobre o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas com o uso de tecnologias digitais.

Professora  M:  “GRADUADA  EM  PEDAGOGIA;  ESPECIALISTA  EM

PSICOPEDAGOGIA, MESTRE E DOUTORA EM EDUCAÇÃO. ÁREA DE ATUAÇÃO

FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA”. A professora relata

que não tem formação  específica  em informática  ou computação  de  qualquer  nível,  nem

mesmo participou de cursos sobre o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas com

o uso de tecnologias digitais.

Professora  Z:  “Sou  graduada  em  matemática  e  física  (UVA).  Graduada  em

pedagogia(UERN).” A professora afirma não ter qualquer nível de formação específica em

informática ou computação, assim como nunca participou de cursos sobre o desenvolvimento

de práticas pedagógicas inclusivas com o uso de tecnologias digitais.

É  possível  observar  que  as  professoras  são  todas  licenciadas  e,  com  exceção  da

Professora Z, possuem formação continuada específica para atuação na educação inclusiva,

como  previsto  nas  Diretrizes  Operacionais  da  Educação  Especial  para  o  Atendimento

Educacional Especializado na Educação Básica (BRASIL, 2008).

Apesar  da  ampla  formação  das  professoras  para  o  desenvolvimento  de  práticas

pedagógicas inclusivas no contexto do AEE, pode-se aferir que há um déficit formativo para o

uso das TDIC como recurso pedagógico. Contudo, esse déficit na formação do professor do

AEE  para  o  uso  e  integração  das  TDIC  em  sua  prática  pode  desfavorecer  esses  (as)

professores (as) acerca de conhecimentos sobre o potencial  dos recursos digitais  enquanto

Tecnologia Assistiva ou mesmo recurso pedagógico (ROPOLI, 2014). 
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5.2 Conhecimento sobre recursos educacionais para o desenvolvimento do pensamento

computacional

Para  uma  prática  pedagógica  efetiva,  o  professor  deve  estar  munido  de  saberes

diversos que devem estar alinhados aos seus objetivos para que o aluno tenha a oportunidade

de aprender de acordo com suas especificidades. Para tanto, é preciso que o professor detenha

saberes acerca das possibilidades para empregar diferentes recursos tecnológicos de forma

que  os  alunos  vivenciem  situações  de  aprendizagem  do  conteúdo,  da  convivência  e  da

interação com seus pares (OLIVEIRA, SILVA e JÚNIOR, 2019). 

As professoras foram perguntadas sobre o nível de conhecimento acerca dos recursos

que auxiliam o desenvolvimento do Pensamento Computacional, dentre os mais utilizados,

com vistas a identificar o quanto as professoras já conheciam esses recursos ou se faziam uso.

Foram  indicados  os  recursos  mais  presentes  nos  trabalhos  identificados  na  revisão  de

literatura desta pesquisa, a saber:  Scratch,  Code.Org, Hora do código, MIT App Inventor,

Computação  desplugada,  Jogos  de  lógica,  Robótica  educacional/educativa.  Alguns  desses

recursos são necessariamente digitais, como é o caso do Scratch, Code.Org, Hora do código e

MIT App Inventor, visto que tratam de plataformas para o desenvolvimento de aplicações

digitais  como jogos,  animações  e  aplicativos  para  dispositivos  móveis.  Por  outro  lado,  a

Computação  desplugada,  Jogos  de  lógica  e  Robótica  educacional/educativa  podem  ser

analógicos ou digitais.

Dada a lista de recursos, como mostra o quadro 7, as professoras deveriam indicar seu

nível de contato com o recurso dentre as seguintes opções: Desconheço totalmente (DT), Já

ouvi falar (JOF), Já utilizei (JU)  ou Utilizo com frequência (UF).

Quadro 7: Nível de conhecimento das professoras acerca dos recursos que auxiliam o desenvolvimento do
Pensamento Computacional

Scratch Code.Org
Hora do
código

MIT App
Inventor

Computação
desplugada

Jogos de
lógica

Robótica
educacional/

educativa

Professora 

C

DT DT DT DT JU UF JOG

Professora F DT DT JOF JOF DT UF JOF

Professora 
M

DT DT DT DT DT DT DT

Professora Z DT DT DT DT DT JU JOF

Fonte: Elaboração própria.
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De acordo  com  o  quadro  7,  a  Professora  C,  a  Professora  F e  a  Professora  Z

desconhecem  totalmente  os  recursos  digitais  para  desenvolvimento  do  Pensamento

Computacional com programação em blocos (Scratch, Code.Org, Hora do Código e MIT App

Inventor). E o mais popular entre as professoras são os jogos de lógica, visto que apenas a

Professora M afirma desconhecer totalmente, enquanto as demais utilizam com frequência

esse tipo de recurso.

Esse  déficit  formativo  que  subsidie  o conhecimento  de  recursos  que  promovam o

desenvolvimento do Pensamento Computacional no espaço do AEE. Para Oliveira, Silva e

Júnior  (2019,  p.  512),  ao  reconhecer  o  potencial  pedagógico  de  determinado  recurso  o

professor  irá  “compreender  melhor  como ocorre  a  sua  utilização  no  desenvolvimento  da

aprendizagem da criança com deficiência”. Logo, é papel da formação docente subsidiar o

professor de vivências que oportunizem conhecer e utilizar diferentes recursos tecnológicos

que  possam  amparar  sua  prática  pedagógica  de  forma  inclusiva  (OLIVEIRA,  SILVA  e

JÚNIOR, 2019).

5.3 Compreensão sobre os elementos pilares do Pensamento Computacional

Ao início do curso, como primeira atividade obrigatória, foi perguntado por meio de

um  formulário  eletrônico  a  compreensão  das  professoras  sobre  os  termos  Pensamento

Computacional, Educação Inclusiva, Análise, Abstração e Pensamento Sistêmico. O mesmo

questionário  continha  perguntas  sobre  a  formação  profissional  (apresentada  na  subseção

anterior) e relação com o uso das TDIC e de recursos utilizados para o desenvolvimento do

Pensamento Computacional (subseção a seguir). O questionário está integralmente disponível

na seção de apêndices. 

As seguintes instruções (quadro 7) foram dadas como uma forma de minimizar o risco

de uma resposta que não refletisse o entendimento prévio, com menor influência de pesquisas

online ou mesmo ajuda de terceiros:

Quadro 8: Instruções para resposta do questionário de conhecimentos prévios

 Neste  formulário  serão  apresentadas  perguntas  sobre  o  seu  perfil  profissional,

relação com o uso de tecnologias e conhecimento prévio sobre o tema do curso.

 Não há resposta certa ou errada.

 Asseguramos que todas as respostas têm caráter estritamente confidencial.

 As informações cedidas por você neste formulário serão a usadas apenas para fins
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de pesquisa acadêmica, sem divulgação de nomes ou dados pessoais/institucionais.

 As perguntas  que  dizem respeito  ao  ambiente  de  trabalho,  CASO ESTEJA EM

TRABALHO REMOTO atualmente, considere o seu ambiente de trabalho antes da

quarentena.

Fonte: Elaboração própria.

Então,  quando  perguntadas  sobre “O  que  você  entende  por  ‘Pensamento

Computacional’?”, as professoras apresentaram as seguintes explicações:

Professora C:  “Um pensamento lógico talvez, apto a conseguir resolver situações
em um computador ou outro recurso  tecnológico…”  Professora  F:  “Estratégias,
raciocínio,  interação  coletiva”.  Professora  M:  “INTIMIDADE  COM  A
TECNOLOGIA”.  Professoras  Z:  “No  meu  entender  é  tudo  que  é  pensado  e
realizado através da rede de computadores, hoje quase tudo é construído para ser
realizado com a linguagem da computação.”

A relação entre o Pensamento Computacional e computador ou TDIC, no geral, pode

ser observada na fala das Professoras C, M e Z. A presença do termo “computacional” pode

induzir  uma  compreensão  prévia  de  que  o  Pensamento  Computacional  está  diretamente

relacionado aos artefatos computacionais.  Por esse tipo de compreensão equivocada Wing

(2016)  enfatiza  que  Pensamento  Computacional  é  uma  forma  do  humano,  e  não  do

computador,  de  pensar  na  resolução  de  problemas  em  qualquer  área  do  conhecimento

alicerçada nas teorias basilares da Ciência da Computação.  Por outro lado, a  Professora F

apresenta  em  sua  compreensão  um  conjunto  de  termos  que,  de  fato,  caracterizam  o

Pensamento Computacional enquanto conjunto de habilidades cognitivas para a resolução de

problemas (WING, 2016). Na figura X, a partir da nuvem de palavras, é possível observar a

compreensão do pensamento sistêmico como a forma do pensamento em etapas, visto que

estas palavras são as mais presentes na resposta das professoras.

Figura 6: Nuvem de palavras com as respostas das professoras sobre Pensamento Computacional
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Fonte: Elaboração própria.

Descrição da imagem: Conjunto de palavras agrupadas em formato de nuvem, no qual a palavra forma aparece
em maior destaque centralizada na cor rosa. Logo abaixo, está em destaque a palavra etapas na cor verde, e
acima da palavra  forma estão as palavras  pensamento e observação destacadas nas cores  verde e vermelho
respectivamente. Fim da descrição.

As professoras apresentam as seguintes respostas para a pergunta “O que você entende
por ‘Abstração’?”

Professora  C:  “entender  algo que não se pode ver...  ou em outro contexto,  que
possivelmente  não  será  o  contexto  aqui,  não  se  importar  com  algumas  coisas
esquecendo ou deixando as mesmas para trás.”  Professora F:  “Algo que que seja
confuso”. Professora M: “Algo que o sujeito precisa analisar, interpretar, produzir,
compreender e  que  não  se  dá  de  maneira  concreta.  Um  nível  de  operação  que
necessita maior elaboração do pensamento.”  Professoras Z:  “No meu ver é uma
coisa do pensamento que não posso pegar,  que fica no meu pensar como  idéias,
coisas que venham acontecer no futuro.”

Pode-se  notar  uma  compreensão  geral  da  abstração  como  uma  habilidade

intelectual, algo que acontece no campo das ideias (WING, 2016). Isso é evidenciado pelos

fragmentos  que descrevem  abstração  como algo que “não se pode ver”, “não se dá de

maneira concreta” e “é uma coisa do pensamento [...], que fica no meu pensar”.

Quando  perguntado  sobre  “O  que  você  entende  por  ‘Análise’?”,  as  professoras

afirmam que:

Professora  C:  “observação  de  todos  os  aspectos…”  Professora  F:  “Estudo e
comparações  de  amostras  de  algo”.  Professora  M: “Conhecimento  das  funções,
relações e significados de algo”. Professoras Z: “É observar certa situação, estudá-
la,  ver  seus pontos para determinar um fato ou conhecimento sobre o objeto em
analise .”

A Análise, do ponto de vista do Pensamento Computacional é, de fato, um conjunto de

habilidades que envolvem observar, estudar e estabelecer relações entre objetos ou situações

(WING, 2016), estando em consonância com as respostas das professoras.

Sobre “O que você entende por Pensamento Sistêmico?”, as professoras responderam

que:

Professora C: “observação por etapas de um aspecto geral. Do micro para o macro
por  etapas.  Difícil  explicar  rsrs”.  Professora  F: “Pensamento  em  conjunto”.
Professora M: “Penso q seja uma forma de perceber o 'mundo', sujeitos e relações
de  forma  integral,  considerando  os  contextos  e  condições  em  q  se  inserem”.
Professora Z: “É uma forma de pensamento do sistema em que estamos envolvidos,
no qual busca englobar o todo é não só o individual.”

Apenas  a  Professora  C aproxima  sua  resposta  da  concepção  de  Pensamento

Sistêmico como uma habilidade voltada para a sistematização e organização das ideias

em etapas.  As demais  professoras  tendem a apontar  o  Pensamento  Sistêmico como uma

forma de pensar entre indivíduos, isso é evidenciado nos trechos “Pensamento em conjunto”,

“forma de perceber o 'mundo'” e “englobar o todo é não só o individual.”  O Pensamento



57

Sistêmico trata de um conjunto de habilidades que pode influenciar a forma como se vê o

mundo diante de situações problema, contudo a forma de organizar as etapas para resolução

de um mesmo problema pode não ser a mesma para indivíduos distintos que alcançam o

mesmo resultado.

No que diz respeito às habilidades pilares do Pensamento Computacional, é possível

observar uma compreensão prévia que não está relacionada ao uso ou conhecimento acerca

das TDIC. Isso porque esses termos, de fato, têm o mesmo significado de origem quando

aplicados  ao  contexto  do  Pensamento  Computacional.  Abstração,  análise  e  pensamento

sistêmico, caracterizam habilidades essenciais para o processo de reflexão, estudo do contexto

e  sistematização  das  ideias  na  resolução  de  problemas,  mas  são  termos  que  definem

habilidades  existem  e  são  aplicáveis  em  outros  contextos  para  além  da  Ciência  da

Computação.

5.4  Desenvolvimento  de  habilidades  do  Pensamento  Computacional  com  atividades

desplugadas

Aqui serão descritas algumas das atividades desenvolvidas com as professoras junto

das respostas que foram apresentadas para a resolução dos problemas propostos. Em paralelo

a essas informações, serão retomadas as bases teóricas que apontam para o desenvolvimento

de habilidades do Pensamento Computacional. 

Nos  deteremos  em apresentar  parte  da  descrição  de  algumas  atividades,  visto  que

foram propostas 10 atividades e algumas eram compostas de mais de 10 subatividades, dessa

forma todas descrições estão disponíveis na íntegra na sessão de apêndices.

5.4.1 Atividade - Meu barquinho de papel

Esta atividade, que consiste em construir um barco de papel e colocá-lo na água para

observar  quanto  peso  é  suportado  até  afundar,  tem  objetivo  o  desenvolvimento  das

habilidades de Análise, Abstração e Pensamento Sistêmico. 

Além  de  registrar  os  testes,  as  professoras  deveriam  ainda  descrever  o  barco  e

materiais utilizados, bem como prever pontos fortes e fracos no barco de papel que estava

projetando. Após o teste na água, as professoras deveriam registrar quantas moedas o barco

suportou até afundar ou tombar e inferir porque isso ocorreu. Então, seria elaborado um novo

barco e os mesmos testes deveriam ser realizados. Por fim, as professoras deveriam identificar

os principais problemas nos dois projetos e propor melhorias para um barco mais resistente
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que os anteriores. No quadro 9 são apresentadas as orientações que compunham a descrição

da atividade.

Quadro 9: Descrição da Atividade Meu barquinho de papel

Atividade - Meu barquinho de papel

Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração, pensamento sistêmico.

Objetivo
Construir um barco de papel que suporte o máximo de moedas possível, usando qualquer tipo de 
papel que você tenha à disposição. 

Orientações
● Você pode usar qualquer tipo de papel para fazer o barco (mais de um, se quiser);
● Você não pode modificar ou ajustar o barco no momento do teste;
● Você pode adicionar uma moeda por vez até que o barco tombe ou afunde (podem ser 

moedas de qualquer valor);
● Para testar, use uma vasilha que caiba o barco sem que ele encoste nas bordas e água 

suficiente para que ele boie e possa afundar;
● Você deve filmar o momento do teste e enviar como resposta junto com as informações 

abaixo. 
Fonte: Elaboração própria.

Em seu primeiro projeto a Professora C optou por reutilizar uma folha de papel A4

que havia sido impressa e serviria apenas para rascunho. Como mostra a figura 7, o barco foi

feito com dobraduras e possuía base retangular em contato com a água.

Por conhecer apenas um modelo de barco de papel, a Professora C optou por buscar

outro modelo na Internet. Professora C: “Este primeiro modelo é uma folha de 20 por 20 [...]

eu reutilizei uma folha, ela já havia sido impresso um lado então eu fiz o reaproveitamento

[...]. É [um origami] um pouquinho complexo, não é muito fácil”.

Figura 7: Primeiro barco de papel construído pela Professora C na atividade



59

Fonte: Acervo da pesquisadora (2020)

Descrição da imagem: Foto de mão de uma mulher segurando um barquinho de papel sobre uma folha em cima
de uma mesa com toalha amarela. Fim da descrição.

Professora C: “Eu adorei o modelo desse barco que eu não sabia fazer mas aprendi só 
pra fazer essa prática. Eu peguei também, na Internet, um modelinho de caiaque, fiz o 
teste mas não gostei.”

No teste do primeiro barco, são suportadas 37 moedas e então este afundou. No teste

do referido caiaque que tombou antes mesmo que adicionar moedas, e com 2 moedas afunda.

Figura 8: Professora C testando o primeiro barco de papel construído na atividade

Fonte: Acervo da pesquisadora (2020)

Descrição da imagem: Foto da mão de uma mulher acrescentando uma moeda em um barquinho de papel que
tem base quadrada e contém outras moedas. O barco está boiando em um recipiente de vidro com água, o qual
está sobre uma mesa com uma toalha amarela. Fim da descrição.

Em seu segundo projeto após o teste com o primeiro modelo, a Professora C constrói

um barco de papel em origami que ela já conhecia e chama de “modelo tradicional”, como

mostra a figura 9.

Figura 9: Professora C testando o segundo barco de papel construído na atividade
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Descrição da imagem: Foto da mão de uma mulher acrescentando uma moeda em um barquinho de papel que
tem base em formato de losângo e contém outras moedas. O barco está boiando em um recipiente de vidro com
água, o qual está sobre uma mesa com uma toalha amarela. Fim da descrição.

Professora C:  “Então eu fiz o teste com esse modelo que eu conheço desde a minha
infância.  Era  o  único  modelo,  inclusive,  que  eu  conhecia.  Mas  ele  aguentou  um
pouquinho menos de moeda do que o primeiro modelo. Resumindo, o primeiro modelo
aguentou 10 moedas a mais que esse segundo modelo, embora eu goste mais desse
[segundo] modelo. Eu fiz também ele em folha dobrada, mas não teve muita diferença
não, 4 moedas a mais de diferença. Então, foram em torno de 27 moedas os dois barcos,
de 27 a 37 moedas.”

Em sua análise sobre potenciais modificações para aumentar a resistência dos barcos

de papel construído, com base nos testes realizados, a Professora C afirma que “Eu vejo que,

de repente, uma folha mais grossa, de papel cartão, de repente fique melhor e aguente mais.”

A  Professora  C demonstra  habilidades  de  análise durante  a  execução  da  tarefa

quando busca por modelos alternativos de construção de barcos de papel para diversificar as

possibilidades.  Habilidades  de  análise e  abstração estão  presentes  na  suposição  sobre  o

segundo modelo de barco ser mais resistente que o primeiro, o que a leva a concretizar essa

idealização de barco mais resistente é a construção (não solicitada na atividade) do segundo

modelo com folha dupla, que em teste é comprovado ser uma suposição falsa. A análise e a

abstração são demonstradas, também, quando a Professora C infere que se utilizado um tipo

de papel mais resistente então o barco será mais resistente, tomando por base os resultados

dos testes realizados. 

Análise e  abstração são  habilidades  que  se  complementam na  medida  em que  a

primeira  permite  compreender  o  problema  em questão  e  conhecer  as  soluções  possíveis,

enquanto a segunda é a capacidade de supor e idealizar novas soluções e prever vantagens e

desvantagens diante do que já é conhecido (PRIBEIRO, FOSS & CAVALHEIRO, 2017). A

concretização, ou seja, o colocar em ação das ideias inicialmente abstratas demanda por novas

análises, e assim um novo processo intelectual de análise-abstração é iniciado.

5.4.2 Atividade - Observando animais

No  quadro  10  é  apresentada  a  descrição  da  atividade  que  foi  disponibilizada  às

professoras. Esta atividade tinha por objetivo mobilizar habilidades de análise a abstração na

medida em que são estabelecidas as relações entre animal, característica e ação.

Quadro 10: Descrição da Atividade Observando animais

Atividade – Observando animais

Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração.
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Objetivo
Identificar relações entre animais, características e ações.

Orientações
● Ligue os animais às suas ações e características. 

Fonte: Elaboração própria.

Nesta atividade, as professoras deveriam observar uma lista de características, ações e

animais e estabelecer as devidas relações. Em seguida, deveriam agrupar, para cada animal,

suas ações e características de forma a preencher um quadro que continha na primeira coluna

a imagem do animal.  Por fim, deveriam identificar,  para cada um dos animais listados na

atividade,  dois  outros  animais  que possuíssem as  mesmas características  e  realizassem as

mesmas ações.

Como apresentado nas  figuras  10,  11 e  12,  a  Professora F,  a  Professora M e  a

Professora  Z,  respectivamente  relacionam  coerentemente  as  características  e  ações  aos

animais. Essas são evidências das habilidades de  análise  e  abstração, visto que mesmo os

animais sendo apresentados por meio de figuras estáticas em duas dimensões elas atribuem a

estas características que não estão nas imagens ou mesmo ações que não podem ser aferidas

apenas  pelas  imagens,  ou  seja,  elas  constroem  mentalmente  uma  concepção  de  gato  ou

caramujo, por exemplo, a partir das imagens propostas e relacionam aos termos que tratam de

características ou ações.
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Figura 10: Resposta da Professora F para a atividade “Observando animais”

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Descrição da imagem: Folha branca com atividade preenchida em que há uma coluna, mais à esquerda, com as
expressões: Produzir mel, Antenas, Bico, voar, Miar, Pelo, Andar e Ferrão. Ao meio, há figuras de uma coruja,
um caracol, uma abelha e um Ganso. Mais a direita há uma coluna com as expressões: 2 patas, rastejar, 6 patas,
bater asas,4 patas, Nadar, 0 patas e correr. Em traço feito a lápis grafite a figura do gato está ligada aos termos:
miar, pelo, andar, 4 patas e correr; a figura do caramujo está ligada aos termos: antenas, rastejar e 0 patas; a
figura da abelha está ligada aos termos: produzir mel, voar, ferrão, 6 patas e bater asas; por fim, a figura do pato
está ligada aos termos: bico, andar, 2 patas e nadar. Fim da descrição.

Figura 11: Resposta da Professora M  para a atividade “Observando animais”

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2020)

Descrição da imagem: Folha branca com atividade preenchida em que há uma coluna, mais à esquerda, com as
expressões: Produzir mel, Antenas, Bico, voar, Miar, Pelo, Andar e Ferrão. Ao meio, há figuras de uma coruja,
um caracol, uma abelha e um Ganso. Mais a direita há uma coluna com as expressões: 2 patas, rastejar, 6 patas,
bater asas,4 patas, Nadar, 0 patas e correr. Em traço feito com caneta vermelha, a figura do gato está ligada aos
termos: miar, pelo, andar, correr e 4 patas; a figura do caramujo está ligada aos termos: antenas, rastejar e 0
patas; a figura da abelha está ligada aos termos: produzir mel, voar, ferrão, 6 patas e bater asas; por fim, a figura
do pato está ligada aos termos: bico, voar, andar, bater asas, nadar e correr. Fim da descrição.
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Figura 12: Resposta da Professora Z  para a atividade “Observando animais”

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Descrição da imagem: Folha branca com atividade preenchida em que há uma coluna, mais à esquerda, com as
expressões: Produzir mel, Antenas, Bico, voar, Miar, Pelo, Andar e Ferrão. Ao meio, há figuras de uma coruja,
um caracol, uma abelha e um Ganso. Mais à direita há uma coluna com as expressões: 2 patas, rastejar, 6 patas,
bater asas,4 patas, Nadar, 0 patas e correr. Em traços feitos com caneta azul, a figura do gato está ligada aos
termos: miar, pelo, andar, 4 patas e correr; a figura do caramujo está ligada aos termos: antenas, rastejar e 0
patas; a figura da abelha está ligada aos termos: produzir mel, antenas, voar, 6 patas e bater asas; por fim, a
figura do pato está ligada aos termos: bico, andar, 2 patas, bater asas, nadar e correr. Fim da descrição.

Dentre  as  habilidades  análise  mobilizadas  neste  modelo  de  atividade  está  a

decomposição que, por exemplo, consiste em identificar características e ações semelhantes

ou distintas entre animais no caso desta atividade (CIEB, 2020). Ao estabelecer essa relação

as professoras estão extraindo dos animais informações que permitem criar generalizações e

classificar  os  animais,  por  exemplo,  como animais  que  voam,  animais  que  andam,  entre

outras.

5.4.3 Atividade - Algoritmos levam a origamis

Esta é uma proposta de atividade que tem por objetivo a elaboração de algoritmos

eficazes para instruir a construção de origamis. Antes de realizar esta atividade, as professoras

tiveram acesso ao material teórico com as devidas explicações sobre algoritmos e formas de

representá-los,  bem  como  a  atividade  anterior  consistia  em  uma  proposta  para  buscar

algoritmos em casa e propor um novo formato de representação. Como mostra o quadro 11,

na descrição estavam detalhadas as instruções para a realização da atividade e algumas dicas.

Quadro 11: Descrição da Atividade Algoritmos levam a origamis

Atividade – Algoritmos levam a origamis

Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração, pensamento sistêmico.

Objetivo
Elaborar um algoritmo eficaz para fazer um origami.
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Orientações
● Você pode usar qualquer tipo de papel para fazer o origami;
● Tente não modificar ou ajustar o algoritmo no momento do teste;
● Para testar, chame alguém e deixe que a pessoa leia e interprete o algoritmo como achar 

melhor (não dê dicas ou interfira na interpretação);
● Faça um controle de versão do seu algoritmo. Tire foto de cada algoritmo que você 

elaborou desde a primeira tentativa;
● Você deve filmar o momento dos testes e enviar como resposta junto com os registros das 

versões do seu algoritmo;

Fazendo um origami

● Origamis são esculturas feitas em papel apenas com dobraduras. Você sabe fazer um 
origami? Se não, vou te ajudar e indicar alguns vídeos que vão te ajudar… 

○ Como fazer um Sapo de papel, origami -> https://www.youtube.com/watch?v=Y-
muMqUw1HI

○ Cabeça de Cachorro, origami. -> https://www.youtube.com/watch?
v=yGSo91fDMFw

○ Cabeça de Gato, origami -> https://www.youtube.com/watch?v=8QdaRCYKYHY
○ Barco de Papel, origami -> https://www.youtube.com/watch?v=CPrdggN48-c
○ Coração de Papel, origami -> https://www.youtube.com/watch?v=vfmQ_o8L_MA

Agora que você já sabe como diversas esculturas de papel, escolha um dos exemplos dos vídeos 
e elabore um algoritmo (passo a passo) com as instruções para fazer o origami.

Fonte: Elaboração própria.

Antes  de  apresentar  essa  situações  problemas,  as  professoras  tiveram  acesso  ao

material  teórico  que  explicava  o  conceito  de  algoritmo  como um conjunto  de  instruções

precisas e ordenadas para executar uma determinada tarefa. Foi ainda apresentado o conceito

de  teste  de  algoritmos,  cuja  intenção é  identificar  falhas.  Bem como,  foram apresentados

exemplos  de  diferentes  formas  de  representar  algoritmos,  a  saber:  Descrição  Narrativa,

Infográfico e Fluxograma. Dessa forma, a etapa de descoberta para resolução do problema

proposto  teve  início  já  no  momento  da  apreciação  desse  material  de  caráter  teórico  e

ilustrativo sobre a representação de algoritmos.

Nesta  atividade,  com  vista  a  mobilizar  as  habilidades  de  análise,  abstração  e

pensamento sistêmico,  as professoras deveriam escolher  um modelo de origami (escultura

feita em papel apenas com dobraduras) e então elaborar um algoritmo com instruções precisas

para  a  construção  do  origami  escolhido.  Essa  atividade  tem  por  base  o  vídeo  “Exact

Instructions Challenge -  THIS is  why my kids hate me”,  em que o um pai (Josh Darnit)

desafia os filhos à elaborar um algoritmo eficaz para a preparação de um sanduíche de pasta

de  amendoim com geleia.  As crianças  escrevem o algoritmo  e  o  pai  executa.  Durante  o

processo, situações de execução literal do comando leva as crianças a perceberem erros nas

instruções que elaboraram. O vídeo é um exemplo de atividade de debug ou depuração, ou
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seja, testar um algoritmo com vistas a identificar e corrigir ambiguidades ou erros. Este vídeo

foi  apresentado  às  professoras  juntamente  ao  material  teórico  que  trata  do  conceito  de

algoritmos e formas de representação, que pode ser consultado integralmente na sessão de

apêndices.

Foi dado como sugestão que essa atividade fosse executada com o auxílio de uma

outra pessoa, que iria testar o algoritmo elaborado pelas professoras. Esse é um exemplo de

atividade que visa estimular a colaboração e comunicação, dado que conduz os estudantes a

uma situação de diálogo para solucionar um problema de interesse comum.

A  Professora  C inicialmente  optou  por  fazer  um  algoritmo  para  construção  do

origami  do  cachorro,  como ela  diz  “Primeiro  Escolhi  o  do  Coração,  mas  Não  Consegui

Concluir.  Depois,  fiz  o  do  Cachorro.”  O algoritmo  foi  elaborado  utilizando  apenas  texto

descritivo.

Primeiro passo: Corte uma folha de papel com medida de vinte por vinte centímetros
(quadrado).
Segundo passo: Fique sentado em uma cadeira, disposta em uma mesa. De modo que na
mesa tenha uma cadeira de frente para você, uma a esquerda e uma a direita, todas
dispostas ao redor da mesa e coloque esse papel que você cortou na mesa.
Terceiro passo: o papel deve estar  com um dos bicos voltados para você e o outro
voltado para a cadeira na sua frente e as outras pontas voltadas cada uma para uma
cadeira. Como se uma seta apontasse para o seu peito e a outra seta para a cadeira de
frente.
Quarto passo: você vai dobrar o papel a ponta que está apontada para a outra cadeira ou
parede, vai se encontrar com a ponta que está apontada para o seu peito. Formando um
triângulo deitado. Passe o dedo no local da dobra para marcar bem e não abrir.
Quinto passo: vire a figura para que fique um triângulo voltado para você.
Preste atenção agora:
Sexto passo: Com esse triângulo voltado para você. Dobre a ponta direita do mesmo
para que se encontre com a ponta superior do triângulo. Faça o mesmo com a ponta
esquerda. Junte com a ponta superior. Aperte bem as pontas para que não abram.
Sétimo passo: Agora vire a figura onde aparece as partes dobradas com face para a
mesa. A parte de cima da figura que ficará virada para cima, será a parte que está lisa.
Oitavo  passo:  Com  a  figura  virado  do  jeito  que  falei  no  passo  anterior,  você  vai
posicioná-la jeito que eu pedi no terceiro passo.
Nono passo: Com a figura posicionada como foi solicitado. Você vai puxar um dos
bicos (pontas) da parte superior da folha para que o mesmo venha de encontro ao bico
(ponta) que está voltada para você. Passe o dedo na dobra para que fique firme.
Décimo  passo:  Mantenha  a  figura  na  posição  anterior.  Repare  que  a  ponta  que
continuou virada, possui duas partes. PRESTE ATENCÃO: Na parte superior a direita
que está apontando para a outra cadeira, dobre para que a mesma se encontre com a
outra ponta a direita que está apontada para a cadeira a sua direita, aperte bem a dobra.
Décimo passo: Com a ponta que continua apontada para a cadeira na frente, você vai
dobrar de maneira que essa ponta se encontre com a ponta que está apontando para a
cadeira a sua esquerda. Aperte bem os locais das dobras.

É  possível  observar  que  a  Professora  C  demonstra  reconhecer  o  conceito  de

algoritmos como uma sequência detalhada de passos para executar uma tarefa e alcançar um

objetivo, visto que esta se preocupa em informar detalhes sobre a preparação e disposição do
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material no início do algoritmo pressupondo que o executor pode ser algo ou alguém que

desconheça  instruções  mais  genéricas  como  “corte  o  papel”  (RIBEIRO,  FOSS  &

CALHEIRO, 2019), por exemplo, quando ela apresenta as seguintes instruções iniciais “Corte

uma folha de papel com medida de vinte por vinte centímetros (quadrado) [...] Fique sentado

em uma cadeira, disposta em uma mesa [...] e coloque esse papel que você cortou na mesa”.

Dessa  forma,  a  Professora  C demonstra  habilidades  de  abstração e  análise  (RIBEIRO,

FOSS & CALHEIRO, 2019). Apesar de cada passo conter mais de uma ação a ser executada,

a Professora C demonstra habilidades primárias do pensamento sistêmico quando organiza

a atividade em passos e usa instruções precisas e detalhadas para cada etapa do algoritmo,

como nos casos dos sétimo e oitavo passos em que ela instrui como posicionar a figura para

dar continuidade ao processo.

A  Professora C solicitou  que uma outra  pessoa executasse o algoritmo,  como foi

sugerido. Antes de iniciar o teste ela entrega as instruções ao colaborador e informa que “você

vai ter que ler o que está escrito aqui no passo a passo e fazer o que tá mandando. O objetivo é

que eu não explique nada fora do que tá escrito aí e você consiga executar o que tem que ser

feito de maneira correta [ênfase no ‘correta’]”. Ao final do teste ela percebe a necessidade de

corrigir o último passo do algoritmo que deixou ambiguidade, visto que o colaborador foi

induzido a fazer apenas parte da última dobra para finalizar o origami, como mostra a figura

13.

Professora C: Pronto, já identifiquei meu erro de execução.  Colaborador:  Isso é um
cachorro?!  Professora C:  É. Eu deveria  ter falado as  pontas centrais.  Eu falei  uma
ponta só, aí você dobrou uma ponta só. Na verdade o certo seria dobrar as duas.

Figura 13: Professora C identificando onde houve erro no teste de execução do algoritmo

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2020)

Descrição da imagem:  Imagem da mão de uma mulher segurando um origami de gato feito com uma folha
verde, sobre uma mesa com uma toalha amarela. Também sobre a mesa e mais ao lado do origami, uma folha
com um texto impresso e mais acima uma caneta preta. Fim da descrição.
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Ao  perceber  o  problema  no  algoritmo  e  propor  uma  solução,  a  Professora  C

demonstra habilidades de  análise-abstração-pensamento sistêmico de forma que estas são

incorporadas umas às outras, não de forma disjunta.

A  Professora F optou por elaborar um algoritmo para o origami do gato, como ela

afirma “irei usar diferentes formas para a representação”. Dessa forma, ela utiliza desenhos e

descrição  textual  para  representar  um  algoritmo,  em  uma  proposta  semelhante  a  um

infográfico, como podemos ver na figura 14.

Figura 14: Algoritmo do origami elaborado pela Professora F

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2020)

Descrição da imagem: Desenho em folha branca (mais a esquerda) feitos a mão na seguinte ordem ( de cima
para baixo): quadrado em que ao lado e acima está escrito “15cm”; quadrado com linha pontilhada que atravessa
as extremidades do papel; triângulo retângulo; outro triângulo retângulo; triângulo com sua base na horizontal e
uma linha pontilhada, um quadrilátero com um triângulo com a ponta para baixo, um quadrilátero com linhas
pontilhada nas bases; um quadrilátero com as pontas inferiores apontando para cima; representação da cabeça de
um gato feito com papel e dobraduras. Fim da descrição.

As  figuras  apresentadas  à  direita  do  algoritmo  elaborado  pela  Professora  F

representam os passos descritos textualmente,  ela opta por usar setas e diferentes tipos de

linha (contínua ou tracejada) para indicar passos de dobradura e qual o resultado esperado ao

fim  de  cada  passo.  Isso  demonstra  habilidades  de  análise,  abstração  e  pensamento

sistêmico, ao passo em que ela consegue relacionar a imagem a uma representação figurada e

descrever o processo por meio de texto, construindo uma sequência de passos para alcançar o

objetivo esperado.
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O algoritmo da Professora F é focado na atividade em si, sendo composto apenas de
instruções necessárias para alcançar o objetivo estabelecido. 

“Origami de gato

Para fazer um origami de gato, você precisará ter um papel com dimensões 15x15cm. 

Pegue a ponta superior do lado direito e traga até o encontro da ponta inferior (dobrando
em diagonal para que tome o formato de um triângulo, do lado esquerdo e passe o dedo
polegar pressionando para que fique bem dobrado.

Agora deixe o papel nesta posição [indicando a figura à esquerda do texto] superior e
dobre  para  frente,  mais  ou  menos  um  terço,  como  mostrado  na  imagem  ao  lado.
Pres[sione] com os dedos para que fique bem dobrado.

Agora,  pegue a ponta na parte  inferior  do lado direito,  levantando para  cima e,  em
seguida, repita o processo com a outra parte do lado esquerdo. Em seguida, o papel e
faça o rostinho do gato.

Origami finalizado.”

A Professora F realizou o teste com um colaborador, como sugerido na descrição da

atividade. No registro do momento do teste, é possível observar que o colaborador apenas

executa  as  instruções  sem qualquer  outro  auxílio  e  não  demonstra  ter  dúvidas  durante  o

processo.

Figura 15: Registro do teste do algoritmo da Professora F

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2020)

Descrição da Imagem: Imagem das mãos de um homem dobrando um papel sobre uma mesa de vidro. Também
sobre a mesa, uma folha com letras escritas a mão e desenho de triângulos e quadrados. Fim da descrição.

Ao final do teste, quando o colaborador apresenta o resultado alcançado, a Professora

F faz o seguinte questionamento “Achou fácil ou difícil as instruções? Tá bem explicado?” ao
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qual o colaborador responde positivamente. E, de fato, este consegue alcançar o objetivo final

sem  expor  dificuldades  para  entender  as  instruções,  o  que  reforça  a  demonstração  da

habilidade de pensamento sistêmico por parte da  Professora F em conseguir elaborar um

algoritmo eficaz para a execução de uma atividade e alcançar um objetivo.

Atividades  como  esta,  que  envolvem  elaborar  e  executar  algoritmos,  podem

oportunizar o desenvolvimento de habilidades como colaborar com o grupo, organizar rotinas

e  cumprir  ordens  precisas,  por  exemplo,  no  caso  de  crianças  com  TEA  ou  deficiência

intelectual (MONTEIRO et al, 2020).

5.4.4 Atividade - Algoritmos tetris

Nesta  atividade,  como vemos  no  quadro  12,  as  professoras  deveriam  executar  ou

elaborar algoritmos para criar desenhos em formato de tetris (blocos de encaixar) seguindo

instruções como direita, esquerda, acima ou abaixo. A atividade foi dividida em duas partes,

na primeira as professoras recebiam o algoritmo para executar e identificar o desenho, na

segunda parte da atividade elas deveriam construir algoritmos para os desenhos pré-definidos.

Quadro 12: Descrição da Atividade Algoritmos Tetris

Atividade - Algoritmos Tetris

Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração, pensamento sistêmico.

Objetivo
Executar e elaborar algoritmos eficazes para desenhar as peças do tetris.

Regras
● Você vai precisar de lápis/caneta e papel;
● Você pode fazer esta atividade sozinho, em dupla ou em grupo. 
● A atividade é composta de um conjunto de figuras geométricas desenhadas sobre uma 

estrutura quadriculada.
● Por exemplo:

● Os comandos permitidos são:
○ Início XY: posicionar o lápis no vértice superior esquerdo das coordenadas X 

(linha) e Y (coluna)
○ Direita: movimentar o lápis para a direita até o vértice mais próximo
○ Esquerda: movimentar o lápis para a esquerda até o vértice mais próximo
○ Baixo: movimentar o lápis para baixo até o vértice mais próximo
○ Cima: movimentar o lápis para cima até o vértice mais próximo
○ Fim: tirar o lápis do papel (indica que o desenho foi finalizado)

A  B 
C

A  B 
C1

2
3

1
2
3
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Registre todas as suas respostas.

Fonte: Autoria própria

Essa é uma proposta de atividade a ser realizada em pares ou grupos de estudantes,

com vistas a incentivar a colaboração e comunicação, e trabalhar as habilidades de análise,

abstração e pensamento sistêmico. Ao todo, foram disponibilizadas 5 figuras distintas para

serem  identificadas  executando  um  algoritmo  e  7  figuras  predefinidas  para  que  fossem

elaborados os respectivos algoritmos. Como apresentado nas figuras 16, 17 e 18, na primeira

parte da atividade as professoras deveriam representar a figura que estava codificada pelas

instruções definidas na descrição da atividade.

Figura 16: Resposta da Professora F para as figuras 2 e 3 da primeira parte da atividade

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2020)

Descrição  da imagem: Foto de  uma folha  branca  dividida em 4  quadrantes.  No primeiro  quadrante  estão
impressos os termos: “Início A1”, “direita”,  “direita”,  “baixo”, “esquerda”, “esquerda”, “baixo”, “esquerda”,
“cima”, “cima” e “fim”. No terceiro quadrante estão escritas as expressões “início A1”, “2 vezes direita”, “2
vezes baixo, “2 vezes esquerda”,  “2 vezes cima” e “fim”. Nos Segundo e quarto quadrantes há duas malhas
quadriculadas, tendo cada uma 4 colunas e 4 linhas, com as coordenadas A,B,C e D na horizontal e coordenadas
1,2,3 e 4 na vertical. No terceiro quadrante, a malha contém o desenho de uma figura em formato de L deitado
no sentido horário. No quarto quadrante a malha contém o desenho de um quadrado. Fim da descrição.

Figura 17: Respostas da Professora M para as figuras 2 e 3 da primeira parte da atividade

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2020)
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Descrição da imagem: Foto de uma folha branca com duas malhas quadriculadas, tendo cada uma 4 colunas e 4
linhas, com as coordenadas A,B,C e D na horizontal e coordenadas 1,2,3 e 4 na vertical. Na parte superior, a
malha contém o desenho de uma figura em formato de L deitado no sentido horário. Na parte inferior a malha
contém o desenho de um quadrado. Fim da descrição.



72

Figura 18: Respostas da Professora Z para as figuras 2 e 3 da primeira parte da atividade 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2020)

Descrição  da imagem: Foto  de  uma folha  branca  com 4 quadrantes.  No quadrante  superior  duas  malhas
quadriculadas,tendo cada uma 4 colunas e 4 linhas, com as coordenadas A,B,C e D na horizontal e coordenadas
1,2,3 e 4 na vertical. Na parte superior, a malha contém o desenho de uma figura em formato de um quadrado.
Na parte inferior a malha contém o desenho de um retângulo. Fim da descrição.

De acordo com as respostas apresentadas, as professoras demonstram habilidades de

pensamento sistêmico, visto que conseguem executar as instruções e identificar corretamente

a figura representada através de uma sequência de comandos.

Na  primeira  parte  da  atividade  foram  apresentadas  situações  com  algoritmos  que

tinham a descrição da sequência com e sem indicadores de repetição. Quando solicitada a

elaboração dos algoritmos na segunda parte da atividade, as professoras foram incentivadas a

usar os exemplos anteriores para escrever algoritmos com quantidades menores de instruções.

Como apresentado nas figuras 19, 20 e 21 as professoras foram capazes de analisar,

abstrair e sistematizar um algoritmo preciso e eficaz com as instruções para desenhar a figura

proposta. Todas utilizaram a estratégia de agrupar as instruções que se repetiam em comandos

que indicam repetição, como “3 vezes - cima”.

Figura 19: Respostas da Professora F para a figura 7 da segunda parte da atividade
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Fonte: Arquivo da pesquisadora (2020)

Descrição  da imagem: Foto de uma folha branca  com um retângulo dividido ao meio por uma linha.  No
quadrado  do  lado  esquerdo  estão  escritas  à  mão  as  expressões  “início  c1”,  “direita”,”direita”,  “baixo”,
“esquerda”, “3 vezes baixo”, “esquerda”, “esquerda”, “cima”, “direita”, “3 vezes cima” e “fim”. Foto de uma
folha branca com uma malha quadriculada,  com 4 colunas e 4 linhas, com as coordenadas A, B, C e D na
horizontal e coordenadas 1, 2, 3 e 4 na vertical. No quadrado direito, há uma malha quadriculada, com 4 colunas
e 4 linhas,, com as coordenadas A,B,C e D na horizontal e coordenadas 1,2,3 e 4 na vertical. A malha contém um
desenho em formato de S.

Figura 20: Respostas da Professora F para a figura 7 da segunda parte da atividade

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2020)

Descrição  da imagem: Foto de uma folha branca  com um retângulo dividido ao meio por uma linha.  No
quadrado  do  lado  esquerdo  estão  escritas  à  mão  as  expressões  “início  c1”,  “2  vezes  a  direita”,  “baixo”,
“esquerda”, “3 vezes baixo”, “2 vezes à esquerda”, “cima”, “direita”, “3 vezes acima” e “fim”. No quadrado
direito, há uma malha quadriculada, com 4 colunas e 4 linhas, com as coordenadas A, B, C e D na horizontal e
coordenadas 1,2,3 e 4 na vertical. A malha contém o desenho em formato de S. Fim da descrição.

Figura 21: Respostas da Professora M para a figura 7 da segunda parte da atividade
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Fonte: Arquivo da pesquisadora (2020)

Descrição da imagem: Foto de folha com as seguintes expressões escritas à mão: “13” ( dentro de um círculo),
“2  vezes”  “baixo”,  “esquerda”,  “baixo”,  “2  vezes  direita”,  “3  vezes  cima”,  “direita”,  “cima”  e  “2  vezes
esquerda”. Fim da descrição.

Figura 22: Respostas da Professora Z para a figura 7 da segunda parte da atividade

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2020)

Descrição  da imagem: Foto  de  uma folha  branca  com um retângulo  dividido ao  meio por  uma linha.  no
quadrado do lado esquerdo, à esquerda estão escritas  à mão as expressões  “início c1”, “2 vezes  a direita”,
“baixo”, “esquerda”, “3 vezes baixo”. Mais à direita do quadrado do lado esquerdo, estão escritas a mão às
expressões “2 vezes à esquerda”, “cima”, “direita”, “3 vezes cima”  e “fim”. No quadrado do lado direito há uma
malha quadriculada, com 4 colunas e 4 linhas, com as coordenadas a,b,c e d na horizontal e coordenadas 1,2,3 e
4 na vertical. a malha contém o desenho em formato de S. Fim da descrição.

Ao criar algoritmos com instruções que indicam situação de repetição, as professoras

demonstram  que  conseguem  “Identificar  semelhanças  e  diferenças  em  situações  que  se

repetem e aplicar iteração em um conjunto de passos ou instruções” (CIEB, 2020, pp; 44).

Dessa forma, as professoras demonstram a habilidade de  abstração,  visto que conseguem

idealizar uma nova forma de representar um desenho; e demonstram também habilidades do

pensamento sistêmico, ao concretizar a idealização em um algoritmo eficaz para representar

a figura dada. 

A prática de construção de algoritmos com esse modelo de atividade é possível de

aplicação,  por  exemplo,  para  estudantes  com deficiência  visual,  como  relata  Kabátová  e
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colaboradores (2012). As adequações necessárias para este perfil de estudante podem ainda

contribuir e facilitar o entendimento da atividade por qualquer indivíduo que se depare com

atividades de navegação em mapa ou malha quadriculada utilizando comandos de direção,

como o uso de traços e cores de maior destaque, formas com diferentes texturas e indicadores

mais nítidos de início fim, direção e sentido (KABÁTOVÁ et al, 2012).

5.5 Atividade - Algoritmos tetris

Ao final  do  curso,  foi  proposto  um questionário  de  retomada  dos  conhecimentos

prévios  com vistas  identificar  se  houve alguma mudança  na compreensão do conceito  de

Pensamento Computacional por parte das professoras e se o curso exerceu alguma influência

sobre essa nova percepção.

Quando  perguntadas  novamente  sobre  “O  que  você  entende  por  pensamento

computacional?” as professoras afirmam que:

Professora  C:  “Com  certeza  é  uma  forma  de  comunicação.  Tem  relação  com  a
resolução de problemas e abstração!”
Professora F: “Forma virtual de pensar coletivamente por meio de salas virtuais”
Professora M: “A organização do pensamento para a resolução de problemas”
Professora Z: “Inicialmente entendia só como tudo que era realizado pela máquina em
si, mas agora tenho outra visão, vejo que o que a gente pensa e tenda organizar na nossa
realidade diária,  atividades comuns que a gente faz  muitas vezes  sem o uso de um
computador, mas que o uso da máquina já está fazendo parte do nosso cotidiano.”

A  Professora  F apresenta  uma  nova  percepção  diferente  da  inicial,  agora

demonstrando  uma  associação  do  Pensamento  Computacional  a  espaços  virtuais  de

aprendizagem,  sendo que  esta  foi  a  professora  apresentou um entendimento  prévio  sobre

Pensamento Computacional mais próximo do que este de fato vem a ser, um conjunto de

habilidades para a resolução de problemas que, não necessariamente, envolve o uso das TDIC

(WING, 2016). A  Professora C, a  Professora M e  Professora Z demonstram que houve

uma mudança em como compreendem, ao final do curso, dado que as três afirma em suas

respostas que o Pensamento Computacional  vai  além do uso das TDIC e  uma forma de

pensar para resolver problemas.

Quando questionadas se observam alguma relação entre Pensamento Computacional e

a promoção de uma educação inclusiva, as professoras afirmam que:

Professora  C: “Vejo  que  existe  uma  relação  quando  observo  que  no  pensamento
Computacional existe um passo a passo, um problema de cada vez, uma solução para
cada um deles... Vejo a Educação Inclusiva do mesmo jeito.”
Professora F: “Não sei. acredito que pensamento computacional poderá ser utilizado
como estratégia para incluir todos os sujeitos.”
Professora  M: “Como  qualquer  outra  relação  q  se  estabeleça  entre  os  diferentes
sujeitos,  se  faz  necessário  o  conhecimento  das  suas  possibilidades  e  um  estudo
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criterioso de como esse sujeito aprende. A partir dai, deve-se respeitar as limitações e
oferecer  caminhos  (metodologias,  recursos,  propostas,  etc)  que  valorizem  as
aprendizagens,  considerando  o  conhecimento  real,  prévio,  de  forma  q  favorece  o
alcance de potencialidades e aprendizagens significativas.”
Professora Z: “Sim, acredito que com o pensamento computacional sendo  organização
de  forma  sistemática  e  sendo  adaptado  seu  uso  para  essas  pessoas  portadoras  de
necessidades vai dinamizar o seu aprendizado.”

A Professora C e a Professora Z apresentam respostas precisas que justificam suas

percepções que relacionam o Pensamento Computacional com uma abordagem que favorece a

educação  inclusiva,  dado que  estas  habilidades  envolvem a  sistematização  de  ideias  para

solução  de  problemas.  Este  fato  é  evidenciado  quando  afirmam  que  “no  pensamento

Computacional existe um passo a passo, um problema de cada vez, uma solução para cada um

deles...  Vejo  a  Educação  Inclusiva  do  mesmo  jeito”  (Professora  C)  e  “o  pensamento

computacional sendo  organização de forma sistemática e sendo adaptado seu uso  para essas

pessoas portadoras de necessidades vai dinamizar o seu aprendizado” (Professora Z).

A Professora C, a Professora M e a Professora F afirmam sentir-se aptas a elaborar

e aplicar atividades que promovam o desenvolvimento do Pensamento Computacional numa

perspectiva inclusiva e informam, ainda, que o curso exerceu muita ou total influência sobre a

compreensão  final  do  conceito  de  Pensamento  Computacional  e  a  relação  deste  com  a

promoção de práticas inclusivas. A Professora F, no entanto, ao final do curso, informou que

não  sente-se  apta  a  realizar  práticas  inclusivas  para  o  desenvolvimento  do  Pensamento

Computacional bem como o curso exerceu nenhuma influência sobre sua compreensão acerca

do tema.
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6 Considerações finais

Tendo em vista a importância que deve ser dada à formação docente, esta pesquisa

oportunizou à  professores  do AEE o contato  com saberes  do Pensamento  Computacional

enquanto conjunto de habilidades para a resolução de problemas. Para tanto, foi desenvolvida

e  executada  uma  formação  denominada  “Pensamento  Computacional  e  Inclusão”  que,

dividade  em  atividades  teóricas  e  práticas,  realizada  em  formato  remoto  fez  o  uso  da

abordagem da computação desplugada com vistas a  mobilizar  habilidades  do Pensamento

Computacional por partes das professoras, ao passo em quem estas eram motivadas a refletir

sobre a relação Pensamento Computacional e a promoção de uma educação inclusiva.

No  Brasil,  a  BNCC (2017)  representa  um marco  que  aponta  as  possibilidades  de

integração  do  Pensamento  Computacional  para  o  desenvolvimento  de  habilidades  e

aprendizagem de conteúdos em matemática.  Para além, e de forma a demonstra a relação

entre o Pensamento Computacional e as demais áreas dos saberes que traz a BNCC, o CIEB

(2020) dispõe um Currículo de Referência em Tecnologia e Computação para a Educação

Básica, estabelecendo relações entre habilidades do Pensamento Computacional e habilidades

de todas as áreas e níveis de ensino da BNCC.

Contudo, pensar em proposta curricular e disponibilizá-la ao grande público é apenas

um passo para que a integração desse currículo venha a ser efetivada no chão da escola. O

professor é o principal  agente desse processo e,  por isso, devem ser pensadas e posta em

prática ações que permitam que esse sujeito aprenda sobre esses conhecimentos, compreenda

a  importância  para  seus  alunos  e  conheça  recursos  aliados  e  acessíveis  em  custos,

infraestrutura e adaptação para que possa integrá-los em sua prática. Há ainda que levar em

consideração a perspectiva da educação para a inclusão escolar  de alunos com NEE que,

também, compõem o público-alvo da educação básica. Neste caso, é preciso que todos os

professores envolvidos na educação desse sujeito dominem conteúdo, técnica e recursos para

que o  estudante  público-alvo  da  educação  inclusiva  não seja  excluído  quando esse  outro

currículo chegar à sala de aula. 

No início desta pesquisa, enquanto buscávamos entender o atual cenário da formação

docente  para  o desenvolvimento  do Pensamento  Computacional  no contexto  da educação

inclusiva, foi realizada uma revisão de literatura que apontou para um déficit em pesquisas

que integrem o Pensamento Computacional  e as políticas  de inclusão como o AEE. Esse

aspecto reflete um cenário em que ou o professor do AEE não é considerado para participar
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de  formações  ou  não  são  discutidas  práticas  inclusivas  nesses  espaços  formativos  que

abordam o tema.

Esse estudo da literatura nos apontou, também, que o computador e as atividades de

desenvolvimento de softwares costumam ser a abordagem metodológica mais adotada para o

desenvolvimento  do  Pensamento  Computacional.  Isso  é  um indicativo  que  mesmo que o

Pensamentoo  Computacional  esteja  ganhando  maior  espaço,  ainda  atribui-se  esses  saber

aqueles que irão ser cientistas da computação ou programadores. Enquanto isso, a abordagem

da Computação Desplugada, adotada nesta pesquisa, é adotada como prática complementar

apenas para a introdução de conceitos mais elementares, como estrutura de algoritmos.

Nesta  pesquisa,  evidenciamos  que  a  Computação  Desplugada  pode  mobilizar  o

emprego das habilidades pilares do Pensamento Computacional na formação docente mesmo

em contextos adversos, como este em que houve a obrigatoriedade da formação remota. A

Computação  Desplugada,  neste  caso,  mostrou-se  uma  abordagem  inclusiva  em  aspectos

socioeconômicos, visto que não havia requisito de equipamentos e conexão com a Internet de

alto desempenho compatíveis com softwares de desenvolvimento.

O emprego da pesquisa formativa enquanto abordagem metodológica para formação

docente mostrou-se eficaz para uma prática voltada para a resolução de problemas. Esse fator

foi evidenciado por meio dos resultados das professoras quanto à reflexão sobre a ação na

medida  em que demonstravam compreensão de fatores  como necessidade de melhoria  na

solução encontrada, estabelecimento de relação entre conhecimentos prévios e adquiridos para

resolver o problema proposto, bem como na sistematização das soluções propostas por meio

dos registros que foram solicitados.

Tendo este trabalho como objetivo geral analisar as contribuições das atividades de

computação  desplugadas  para  o  desenvolvimento  do  Pensamento  Computacional  por

professores  do  Atendimento  Educacional  Especializado,  diante  do  exposto  quanto  aos

resultados  observados,  é  possível  inferir  que:  (i)  O  desenvolvimento  do  Pensamento

Computacional na perspectiva da educação inclusiva ainda é pouco explorado e, por isso,

precisa de mais estudos e ações que ampliem esse espaço de discussão; (ii) a formação dos

professores do AEE carece de maior atenção em discussões sobre o uso e aplicação das TDIC

e  recursos  que  favoreçam  o  desenvolvimento  do  Pensamento  Computacional;  (iii)  a

abordagem  da  Computação  Desplugada  favorece  o  desenvolvimento  do  Pensamento

Computacional  e,  aliada  à  pesquisa  formativa,  configura-se  como  uma  abordagem
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metodológica para formação docente que promove, também, a compreensão dos conceitos

pilares  do Pensamento  Computacional;  (iv)  a  Computação  Desplugada  é  uma abordagem

metodológica que tem caráter de abordagem inclusiva para o desenvolvimento do Pensamento

Computacional  considerando  as  dimensões  econômicas  e  de  adequação  à  pessoas  com

deficiências.

Como  trabalho  futuro  a  esta  pesquisa,  está  a  aplicação  de  práticas  inclusivas  no

contexto  do  AEE para  o  desenvolvimento  do  Pensamento  Computacional.  Para  tanto,  as

professoras sujeitos dessa pesquisa serão convidadas a planejar, executar e avaliar atividades

que promovam o desenvolvimento do Pensamento Computacional em suas respectivas SRM,

a fim observamos se a formação aqui proposta tem impacto, também, na atuação profissional

e quais impactos as atividades desplugadas refletem em alunos com NEE.
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Ingressando no curso Pensamento Computacional & Inclusão!

Pensamento Computacional e Inclusão. Curso Gratuito para Educadores.

Folder: Curso gratuito para educadores (pais, responsáveis e professores). UFRN - Centro de 

Educação - PPgEd. Pensamento Computacional e Inclusão. Totalmente à distância. 

Certificado de 60h emitido pela UFRN. Seja muito bem-vindo!! Clique em avançar e siga o 

passo a passo para acessar o curso!! Organização: Amanda Maria (mestranda - UFRN), profª 

Drª Flávia Roldan (Docente - UFRN). Logos: UFRN, PROEX.

🚨Leia atentamente antes de continuar🚨

O preenchimento deste formulário garante a sua inscrição, mas para obter o certificado 🎓 é

preciso:
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⏰ 1 - Finalizar o curso em, no máximo, 30 dias após a inscrição

✅ 2 - Entregar todas as práticas propostas e responder aos questionários de início e fim do
curso

📈 2 - Obter média final maior ou igual a 7

Combinado!? Então segue em frente e bons estudos!

Este curso é fruto de uma pesquisa de mestrado, então todas as informações pessoais serão

mantidas sob sigilo e os registros das respostas das práticas serão usados apenas para fins de

pesquisa, sem a exposição do nome ou qualquer informação que permita a identificação do

autor.

⚠⚠⚠⚠⚠

Ao ingressar  no curso você  concorda  que  os  registros  das  respostas  às  práticas  do curso
possam ser utilizadas para fins de pesquisa acadêmica desde que sejam mantidas sob sigilo as
suas informações pessoais e institucionais.

👇👇👇👇👇👇

Espera-se, ao final deste curso, que você sinta-se apto a:

👉🏽Reconhecer os pilares do Pensamento Computacional;

👉🏽Estabelecer as devidas relações entre Pensamento Computacional e Educação Inclusiva;

👉🏽Fazer uso das habilidades do Pensamento Computacional para formulação e resolução de
problemas;

👉🏽Promover práticas educativas na perspectiva inclusiva que auxiliem no desenvolvimento 
do Pensamento Computacional.

Perguntas

 Afirmo que li e estou de acordo que os registros das respostas que enviar às práticas 
do curso sejam utilizadas para fins de pesquisa acadêmica desde que sejam mantidas 
sob sigilo todas as minhas informações pessoais e institucionais.

o ( ) Sim

Dados para inscrição

Antes de começar... Me diz algumas coisas.

Essas informação servirão apenas para que você possa receber o certificado ao final curso.

 Seu nome completo

 Você é portador de algum tipo de deficiência?

o ( ) Sim

o ( ) Não
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 Caso tenha respondido sim, informe qual o tipo de deficiência

 O e-mail que você mais usa

 Data de nascimento. Aqui você pode digitar a data no formato dia/mês/ano ou escolher
a data no calendário

 CPF. Deve estar no formato 123.456.789-00

 Telefone para contato. Deve estar no formato (84) 99123-4567

 Desejo ser incluído na lista de e-mail para saber o resultado da pesquisa e outras 
oportunidades acerca do tema.

o ( ) Sim

o ( ) Não
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE PERFIL DO PARTICIPANTE

Leia antes de continuar

-> Neste formulário serão apresentadas perguntas sobre o seu perfil profissional, relação com 
o uso de tecnologias e conhecimento prévio sobre o tema do curso.
-> É imprescindível que você responda sem auxílio de outras pessoas ou fontes externas de 
pesquisa.
-> Não há resposta certa ou errada.
-> Asseguramos que todas as respostas têm caráter estritamente confidencial.
-> As informações cedidas por você neste formulário serão a usadas apenas para fins de 
pesquisa acadêmica, sem divulgação de nomes ou dados pessoais/institucionais.
-> As perguntas que dizem respeito ao ambiente de trabalho, caso CASO ESTEJA EM 
TRABALHO REMOTO atualmente, considere o seu ambiente de trabalho antes da 
quarentena.

Perguntas

 Nome completo:

 Afirmo que estou de acordo com as condições estabelecidas e permito que meus dados

sejam utilizados para fins de pesquisa, desde que sejam mantidas sigilosas quaisquer

informações pessoais que eu venha a fornecer.

o ( ) Sim

Informações gerais

 Qual o seu maior nível de formação?

o ( ) Ensino médio

o ( ) Técnico de nível médio

o ( ) Graduação/Magistério

o ( ) Especialização/MBA

o ( ) Mestrado

o ( ) Doutorado

 Me conta aqui qual sua área de formação. Caso esteja cursando algo ou tenha vários

títulos - especialização, mestrado, doutorado - faça um breve relato sobre seu percurso

formativo. Exemplo de resposta: Sou graduanda do 5º período de pedagogia (UFRN).

Sou técnica em TI (UFRN), Bacharela em TI (UFRN) e atualmente curso o mestrado

em Educação (UFRN)
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 Atualmente, qual a sua principal ocupação? Exemplo de resposta: Atualmente, além

do mestrado em educação, sou professora de matemática do ensino médio em uma

escola estadual há 3 anos.

 Você  já  teve  alguma  experiência  com  pessoas  com  algum  tipo  de  deficiência?

Exemplo de resposta: Sim, fui professora de inglês de um estudante surdo. Tenho um

filho com transtorno do espectro autista. Trabalho com uma pessoa cega. Caso não

tenha nenhuma experiência responda apenas NÃO.

 Você já fez algum dos cursos de informática abaixo?

o Não fiz nenhum curso específico em informática ou computação

o Suporte técnico e manutenção de computadores e redes de internet

o Programação de computadores para WEB, mobile, jogos digitais ou desktop

o Operador de computador / Microsoft Office / BrOffice / Pronatec Informática

o Técnico em informática integrado ao ensino médio

o Sou técnico/bacharel/mestre ou doutor na área de computação (Como relatei

anteriormente)

o Outros (informe qual)

 Você já participou de algum curso que abordasse o uso de tecnologias digitais  em

práticas pedagógicas? (smartphone, computador, jogos digitais, etc)

o ( ) Sim

o ( ) Não

 Caso tenha respondido sim na pergunta anterior, você poderia nos contar como foi o

curso? Se foi presencial  ou a distância.  Se foi uma oficina, minicurso ou curso de

longa duração. Quais os temas abordados, etc.

 Você  já  participou  de  algum  curso  que  abordasse  o  desenvolvimento  de  práticas

pedagógicas inclusivas com o uso de tecnologias digitais? (smartphone, computador,

jogos digitais, etc)

o ( ) Sim

o ( ) Não
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 Caso tenha respondido sim na pergunta anterior, você poderia nos contar como foi o

curso? Se foi presencial  ou a distância.  Se foi uma oficina, minicurso ou de longa

duração. Quais os temas abordados, etc.

Perfil tecnológico

 Quais tipos de conexão com a Internet você tem acesso para USO PESSOAL?

o Internet móvel em seu telefone pessoal (3g ou 4G)

o Internet cabeada (em casa)

o Rede wi-fi (em casa)

o Não possuo conexão com a Internet para uso pessoal

o Outros (informe qual)

 Quais tipos de conexão com a Internet você tem acesso para USO no seu AMBIENTE

DE TRABALHO?

o Atualmente não estou trabalhando

o Internet móvel em seu telefone institucional (3g ou 4G)

o Internet cabeada irrestrita (aberta para qualquer uso no ambiente de trabalho)

o Internet  cabeada  restrita  (limitada  a  alguns  sites,  sistemas  e  aplicativos  no

ambiente de trabalho)

o Rede wi-fi aberta (para qualquer uso no ambiente de trabalho)

o Rede wi-fi restrita (limitada a alguns sites, sistemas e aplicativos no ambiente

de trabalho)

o Outros (informe qual)

 Você possui algum dos seguintes dispositivos para seu uso no ambiente de trabalho?

o Atualmente não estou trabalhando

o Celular ou smartphone

o Computador ou notebook

o Tablet ou iPad
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o Lousa digital interativa

o Outros (informe qual)

 Com que frequência você utiliza os seguintes dispositivos no decorrer do seu dia?

o Celular ou Smartphone: 

 ( )Nunca

 ( )Cerca de 1h

 ( )Entre 1h e 3h

 ( )Entre 3h e 6h

 ( )Mais de 6h

o Computador ou Notebook

 ( )Nunca

 ( )Cerca de 1h

 ( )Entre 1h e 3h

 ( )Entre 3h e 6h

 ( )Mais de 6h

o Tablet

 ( )Nunca

 ( )Cerca de 1h

 ( )Entre 1h e 3h

 ( )Entre 3h e 6h

 ( )Mais de 6h

 Com que frequência você utiliza os seguintes dispositivos para fins profissionais?

o Celular ou Smartphone: 

 ( )Nunca

 ( )Cerca de 1h

 ( )Entre 1h e 3h
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 ( )Entre 3h e 6h

 ( )Mais de 6h

o Computador ou Notebook

 ( )Nunca

 ( )Cerca de 1h

 ( )Entre 1h e 3h

 ( )Entre 3h e 6h

 ( )Mais de 6h

o Tablet

 ( )Nunca

 ( )Cerca de 1h

 ( )Entre 1h e 3h

 ( )Entre 3h e 6h

 ( )Mais de 6h

Relação com o tema

Agora, sinta-se a vontade para escrever o que achar coerente. Não existe resposta certa ou

errada.  O mais importante  é que você escreva o que realmente sabe sobre o assunto sem

pesquisar ou pedir ajuda a terceiros.

 O que você entende por "Pensamento Computacional"?

 O que você entende por "Educação Inclusiva"?

 O que você entende por "Abstração"?

 O que você entende por "Análise"?

 O que você entende por "Pensamento Sistêmico"?

 Você observa alguma relação entre o "Pensamento Computacional" e a promoção de

uma educação inclusiva? Como você acredita que se dá essa relação?

 Você  se  considera  apto  a  elaborar  e  aplicar  atividades  que  promovam  o

desenvolvimento do Pensamento Computacional numa perspectiva inclusiva?
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 Caso queira, justifique sua resposta à pergunta anterior.

 Qual a sua relação com os seguintes recursos educacionais para o desenvolvimento do

pensamento computacional?

o Scratch

 ( ) Utilizo com frequência

 ( ) Já utilizei

 ( ) Já ouvi falar

 ( ) Desconheço totalmente

o Code.Org

 ( ) Utilizo com frequência

 ( ) Já utilizei

 ( ) Já ouvi falar

 ( ) Desconheço totalmente

o Hora do código

 ( ) Utilizo com frequência

 ( ) Já utilizei

 ( ) Já ouvi falar

 ( ) Desconheço totalmente

o MIT App Inventor

 ( ) Utilizo com frequência

 ( ) Já utilizei

 ( ) Já ouvi falar

 ( ) Desconheço totalmente

o Computação desplugada

 ( ) Utilizo com frequência

 ( ) Já utilizei
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 ( ) Já ouvi falar

 ( ) Desconheço totalmente

o Jogos de lógica (xadrez, blocos lógicos, etc)

 ( ) Utilizo com frequência

 ( ) Já utilizei

 ( ) Já ouvi falar

 ( ) Desconheço totalmente

o Robótica educacional/educativa

 ( ) Utilizo com frequência

 ( ) Já utilizei

 ( ) Já ouvi falar

 ( ) Desconheço totalmente
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APÊNDICE C – FORMULÁRIO DE RETOMADA DOS CONHECIMENTOS

PRÉVIOS E AVALIAÇÃO DO CURSO

Leia antes de continuar

-> Neste formulário serão apresentadas perguntas sobre o seu conhecimento acerca do tema 
do curso.
-> É imprescindível que você responda sem auxílio de outras pessoas ou fontes externas de 
pesquisa.
-> Não há resposta certa ou errada.
-> Asseguramos que todas as respostas têm caráter estritamente confidencial.
-> As informações cedidas por você neste formulário serão a usadas apenas para fins de 
pesquisa acadêmica, sem divulgação de nomes ou dados pessoais/institucionais.
-> As perguntas que dizem respeito ao ambiente de trabalho, caso CASO ESTEJA EM 
TRABALHO REMOTO atualmente, considere o seu ambiente de trabalho antes da 
quarentena.

Perguntas

 Nome completo:

 Afirmo que estou de acordo com as condições estabelecidas e permito que meus dados

sejam utilizados para fins de pesquisa, desde que sejam mantidas sigilosas quaisquer

informações pessoais que eu venha a fornecer.

o ( ) Sim

Relação com o tema

Agora, sinta-se a vontade para escrever o que achar coerente. Não existe resposta certa ou

errada.  O mais importante  é que você escreva o que realmente sabe sobre o assunto sem

pesquisar ou pedir ajuda a terceiros.

 O que você entende por "Pensamento Computacional"?

 O que você entende por "Educação Inclusiva"?

 Você observa alguma relação entre o "Pensamento Computacional" e a promoção de

uma educação inclusiva? Como você acredita que se dá essa relação?

 Você  se  considera  apto  a  elaborar  e  aplicar  atividades  que  promovam  o

desenvolvimento do Pensamento Computacional numa perspectiva inclusiva?

o ( ) Sim

o ( ) Não

Avaliação geral do curso
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Quero te ouvir!

 Qual a influência do curso sobre suas respostas às perguntas anteriores?

o ( ) 1 Nenhuma

o ( ) 2

o ( ) 3

o ( ) 4

o ( ) 5 Total

 Use esse espaço para deixar sua opinião, sugestões e comentários
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APÊNDICE D – MATERIAL COMPLETO DO CURSO PENSAMENTO

COMPUTACIONAL E INCLUSÃO (TEXTOS E ATIVIDADES)

Pensamento computacional e inclusão

Por  uma  abordagem  inclusiva  para  o
desenvolvimento do Pensamento Computacional

A promoção de práticas educacionais inclusivas oportunizam que estudantes

em diferentes contextos tenham acesso aos mesmos conteúdos e possam aprender

dentro  de  suas  especificidades  e  interesses  próprios.  Pessoas  são  diferentes  e

algumas apresentam diferenças mais notáveis que outras. Contudo, em um mundo

em que padrões de normalidade são tratados como regra, cabe a nós, educadores

(pais, responsáveis e professores) proporcionar que crianças tenham a oportunidade

de ter acesso a diferentes conhecimentos.

A presença de grupos minoritários em cursos e cargos da área de Tecnologia

da Informação (TI) representam um sinal para a necessidade de discussão sobre o

que torna uma pessoa inapta para ocupar esses espaços. Por exemplo, pesquisas

recentes apontam que mulheres ocupam menos de 15% das vagas de cursos de

computação e menos ainda estão presentes em vagas no mercado de trabalho na

área  de  computação  (SACCOL  et  al,  2019;  MARTINS  et  al,  2019).  Contudo,

apresentar a computação como uma atividade para meninas ainda na infância por

meio de projetos, jogos e atividades que trabalhem o raciocínio lógico são apontados

como fatores que podem contribuir para que a área de tecnológica seja considerada

como possibilidade de profissão posteriormente (MARTINS et al, 2019).

Para além da oportunidade de formação na área de TI ou a ocupação de

vagas no mercado, o Pensamento Computacional proporciona o desenvolvimento de

habilidades  que  podem  auxiliar  na  resolução  de  problemas  do  cotidiano  e  são

essenciais,  por  exemplo,  para  o  trabalho  nas  áreas  de  ciências  e  engenharias

(WING, 2016). Por isso, o incentivo de práticas que promovam o desenvolvimento

do Pensamento Computacional  devem ser iniciados ainda durante a infância por

pais, responsáveis e professores.

Existem  aspectos  que  favorecem  a  aprendizagem  de  estudantes  com

deficiência, como a prática de atividades que envolvem manipulação de recursos

tangíveis e a colaboração. Isso porque,  interagir com objetos tangíveis propicia que
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o conceito em estudo seja fisicamente perceptível e manipulável; a colaboração com

outros  estudantes  e a  resolução de problemas em grupo promovem a todos os

envolvidos a percepção de que o sujeito com deficiência pertence ao grupo como

colaborador,  oportunizando  que  este  seja  visto  como  sujeito  ativo  no  grupo

(LECHELT et al, 2018). Por isso, diante de uma perspectiva de educação inclusiva,

Israel  e  colaboradores  (2015)  colocam  que  há  um  foco  crescente  em  incluir  o

Pensamento Computacional no ensino fundamental e médio de maneira a promover

o acesso a esses conhecimentos para estudantes com deficiência. Sendo o principal

foco das atividades desplugadas a promoção do desenvolvimento do Pensamento

Computacional por meio de atividades que estimulem, também, a interação entre os

sujeitos  e  o  ambiente,  esta  vem  se  demonstrando  adequada  ao  contexto  da

educação inclusiva.

Dessa  forma,  este  curso  tem  por  principal  objetivo  oportunizar  que

educadores  em geral  possam ter  acesso  a  exemplos  de  atividades  que  podem

auxiliar no desenvolvimento do Pensamento Computacional, promovendo situações

de interação e colaboração entre as crianças. Situações de aprendizado como as

que  serão  apresentadas  neste  curso  foram definidas  de  forma que  possam ser

facilmente  adaptadas  para  estudantes  com  diferentes  necessidades  de

aprendizagem.  Para  tanto,  foram  considerados  quatro  aspectos,  que  são  os

principais  responsáveis  pela  exclusão  de  determinados  grupos  de  pessoas,  são

eles:  gênero,  diversidade  cultural,  situação  socioeconômica  e  necessidades

especiais (DANIELA e LYTRAS, 2018).

A prática de atividades colaborativas, cujos envolvidos trabalham juntos para

alcançar o objetivo final, contribuem para que estudantes tenham a oportunidade de

conhecer uns aos outros e desenvolver habilidades técnicas e de interação social.

Por  isso,  todas as atividades aqui  propostas  podem e devem ser  realizadas em

grupos, de forma que a mediação (presença e acompanhamento do educador) se

faz de extrema importância para que todos participem e contribuam para a resolução

da atividade proposta.

A escolha de cores e personagens pode levar ao entendimento errôneo sobre

qual gênero é destinada determinada atividade. Por isso, as atividades propostas

neste  curso  podem  ser  facilmente  adaptadas  para  que  os  próprios  estudantes

escolham os personagens e cores com que desejam trabalhar.

O acesso a recursos digitais pode interferir que determinados grupos sociais
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sejam impossibilitados de ter acesso a determinados conhecimentos e recursos de

aprendizagem. Saber manipular recursos digitais para fins diversos é uma habilidade

essencial  em um mundo que os espaços virtuais e físicos coexistem. É preciso,

contudo, destacar que o desenvolvimento do Pensamento Computacional não pode

ser delimitado pelo acesso a recursos de alta tecnologia. Por isso, a abordagem da

computação  desplugada,  que  proporciona  o  desenvolvimento  do  Pensamento

Computacional  a  partir  de  atividades  centradas  na  interação  entre  os  sujeitos

aprendizes e o espaço de aprendizagem, demonstrou ser a mais adequada para

este curso, cujo foco está em oportunizar que educadores com perfis de formação

diversos possam ter acesso a atividades de baixo custo, facilmente adaptáveis e que

auxiliem na promoção do desenvolvimento do Pensamento Computacional.

A  adaptabilidade  de  uma  atividade  e  o  incentivo  de  práticas  em  grupo

potencializam  que  pessoas  com  necessidades  especiais  sejam  integradas  em

práticas educativas que antes lhes eram negadas. Por isso, é imprescindível que o

educador  conheça as especificidades de seus estudantes  e adapte  os  materiais

necessários (utilizando papéis com texturas diferentes, por exemplo) para que todos

possam  manipular  os  recursos  e  colaborar  com  a  resolução  das  atividades

propostas.

Diante do exposto até aqui, espero que você, educador que ingressou neste

curso, sinta-se convidado não apenas a conhecer as atividades, mas realizá-las e

avaliá-las  de  forma  crítica  para  que  possamos,  juntos,  melhorar  o  que  foi

inicialmente proposto por uma estudante de mestrado e sua orientadora. E assim,

poderemos dar andamento a esse processo colaborativo que visa promover uma

educação em computação mais inclusiva.

Números Binários

Como  podemos  armazenar  informações  nos
computadores?

A  palavra  computação  tem  origem  no  latim  e  trata  da

possibilidade/capacidade  humana  de  realizar  cálculos  matemáticos.  A  palavra

computador é originária do latim computare, que significa calcular ou adicionar, por

isso o ábaco é considerado um dos mais antigos computadores que se tem registro.



101

Contudo,  atualmente,  os  computadores  são  capazes  de  fazer  muito  mais  que

apenas efetuar cálculos matemáticos. Um dos grandes feitos para que isso fosse

possível é a sua capacidade de armazenar diferente tipos de dados. Dessa forma,

os computadores são como enormes bibliotecas que nos possibilitam ter acesso a

diferentes informações, além de nos permitir criar e compartilhar informações. Mas

como eles conseguem guardar tanta informação? 

O computador consegue armazenar toda essa informação convertendo em

zeros e uns tudo aquilo que passamos para ele. Isso mesmo! Ele transforma tudo

em zeros e uns, sejam documentos, imagens, valores para calcular, qualquer coisa

que você possa digitar e ver na tela do seu computador é, na verdade, um grande

conjunto de zeros e uns que o seu computador faz parecer que são apenas letras,

números e imagens. Isso tudo, antes de fazer sentido para nós, é apenas um grande

conjunto  de  dados.  Os  dados  compõem  os  elementos  primários  para  o  que

transformamos em informação na nossa cabeça. Ou seja, os dados são pequenas

partes  que,  quando  unidas  de  forma  que  possamos  entender  e  atribuir  um

significado, se transformam em informação.

Então  números,  letras,  palavras  e  imagens  podem  ser  transformados  em
dados em formato de zeros e uns e depois  voltam a ser  letras,  imagens e
números?

Isso  mesmo!  Mas  o  primeiro  passo  para  compreender  esse  processo  é

entender a linguagem primária da máquina, que se resume em zeros e uns, também

conhecida  como  sistema  binário.  Assim  como  nossos  sistemas  alfabético  e

numérico, que nos permitem criar representações diversas para imagens, vídeos e

números, o sistema binário também possibilita tudo isso. Claro, não é tão claro a

primeira  vista  para  nós  que  estamos  acostumados  a  outra  linguagem  (que  os

cientista da computação chamam de linguagem natural).

Este  vídeo  vai  te  ajudar  a  compreender  a  linguagem  primária  dos
computadores e de onde vem tudo isso.

https://www.youtube.com/watch?v=YJFuhfGkqpU&feature=emb_logo



102

O que é tudo isso afinal?

Nós somos capazes de realizar cálculos e representar valores utilizando um

sistema que possui dez algarismos, também conhecido como sistema decimal ou

base 10. Podemos também escrever textos ou mesmo representar números usando

um sistema alfabético que possui 26 letras. Os computadores, contudo, utilizam o

sistema binário ou base 2. Esse nome binário se dá porque o sistema possui apenas

dois dígitos,  0  (zero)  e  1 (um).  Você sabe quais são os dez dígitos do sistema

decimal? 

No caso dos computadores, cada zero ou um armazenado é chamado de bit

(dígito binário). Um bit representa um pequeno dispositivo que serve para controlar o

fluxo  de  eletricidade  na  memória  do  computador  (também  conhecido  como

transistor)  que  pode  estar  ligado  ou

desligado,  ou  ainda  pode  ser  um  outro

pequeno dispositivo que tem como função

armazenar  carga  e  energia  elétrica

(conhecido como capacitor) que pode estar

carregado ou descarregado.

Como um único bit só pode armazenar um único estado de um transistor ou

capacitor, os bits são utilizados geralmente em grupos de oito bits, o que permite

representar valores inteiros entre 0 e 255. Isso representa um byte, ou seja, um byte

é o mesmo que oito bits. Você já deve ter ouvido alguém dizer que o computador é

64 bits ou 32 bits e que isso pode interferir na velocidade em que o computador

opera. Então, isso acontece porque um computador de 64 bits pode processar uma

palavra (sequência de bits) com até 32 bits em uma operação de leitura ou escrita, já

um computador de 64 bits pode fazer uma operação com sequências de até 64 bits.

Isso faz com que o computador  de 32 precise dividir  sequências de 64 bits  em

partes menores, o que o torna mais lento se comparado ao de 64 bits.

Em suma, bits e bytes são tudo que um computador utiliza para armazenar e

transmitir números, texto, e todas as outras informações. Em algumas das atividades

seguintes veremos como outros tipos de informações podem ser representadas em

um computador.
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Meme do personagem do filme “O Sexto Sentido” com o texto “Eu vejo 0’s e 1’s 01101111 
00100000 01110100 01100101 01101101 01110000 01101111 00100000 01110100 01101111 
01100100 01101111 (o tempo todo)”

Vamos colocar isso em prática?

Começaremos pela representação das imagens, e então tudo fará sentido pra

você. Você já tentou olhar bem de perto a tela da TV da sua casa ou mesmo a tela

do seu computador? Então observe a imagem abaixo.

Número 0 (zero) representado em pixels Número um (zero) representado em pixels

As telas dos computadores são divididas em uma grade de pequenos pontos

chamados pixels (do inglês, picture elements - elementos de imagem). Por exemplo,

se a imagem a ser apresentada pelo computador estiver em preto e branco então os

pixels  que  formarão  a  imagem podem ser  ou  preto  ou  branco  e  o  computador

precisa apenas armazenar quais pixels são pretos e quais são brancos. Vamos olhar

mais  de  perto  a  imagem  acima.  Abaixo  o  número  zero  da  imagem  acima  foi

ampliado para mostrar  os pixels  que compõem a forma da letra  em uma grade,

como acontece nas telas digitais.

Número 0 (zero) representado em pixels e criptografado em números
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Assim como fazemos a leitura de um texto, de cima para baixo, da esquerda

para a direita, o computador armazena as informações para exibir a imagem. Na

figura  acima  podemos  ver  como  representar  uma  figura  por  meio  de  números.

Observe que a primeira linha é composta de 2 pixels brancos, seguido de 2 pixels

pretos mais 2 pixels  brancos.  Logo a direita  linha vemos sua representação em

número, que é 2, 2. Como a linha é finalizada em pixels brancos, então podemos

suprimir  essa  informação.  Se  observarmos  as  demais  linhas  que  compõem  a

imagem podemos concluir  que  o  primeiro  número  da  representação sempre faz

referência  à  quantidade  de  brancos  e  último  número  sempre  refere-se  a  pixels

pretos. Ou seja, caso a linha senha iniciada por um pixel preto, a representação

numérica da linha começará com zero (veja as linhas 3, 4, 5 e 6). 

Agora é a sua vez. Vamos praticar?

Atividade - Criptografia com binários

Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração.

Objetivo
Realizar a decodificação de mensagens criptografadas com o sistema de numeração binário.

Orientações
● Leia o problema e decifre as mensagens para responder as perguntas;

Ana e sua melhor amiga
Ana teve um desentendimento com sua melhor amiga. Como forma de resolver o conflito, 
ela resolveu escrever uma mensagem criptografada usando um código que elas criaram 
ainda no início da amizade. O código segue as seguintes regras:

● Cada letra do alfabeto é representada por um número em binário com 8 bits;
● As letras maiúsculas são representadas pelos bits 010XXXXX (onde XXXXX é o valor 
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numérico da letra em ordem alfabética);
● As letras minúsculas são representadas pelos bits 011XXXXX (onde XXXXX é o valor 

numérico da letra em ordem alfabética);
● O ponto (.) é representado pelo valor máximo dos 8 bits e a vírgula (,) é representada pelo 

valor máximo -1.

Veja abaixo a mensagem escrita por Ana:

Conseguiu decifrar a mensagem? Então me conta aí…

1. Qual o nome da melhor amiga de Ana?

2. Qual foi a mensagem escrita por Ana?

3. Escreva você mesmo uma mensagem e peça para que alguém decifre.

A resposta da amiga de Ana

Após decifra a mensagem enviada por Ana, sua amiga respondeu com uma imagem criptografada em
números. Imediatamente,  Ana  foi decifrar o que tinha na imagem. 

● Veja  abaixo a imagem criptografada que foi enviada pela amiga de Ana.

1, 2, 1, 2
0, 1, 2, 1, 2, 1
0, 1, 5, 1
1, 1, 3, 1
2, 1, 1, 1
3, 1

● Use a grade abaixo para decifrar a imagem.

● Crie você mesmo uma imagem e criptografe-a. Depois peça para um amigo decifrar o que 
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você desenhou.

Imagem a ser criptografada Imagem criptografada

O poder da observação

Observar um mesmo problema por diferentes perspectivas é um passo crucial

para que seja identificada a melhor solução. A resolução de problemas é um fator

cotidiano presente não apenas na vida de cientistas e engenheiros mas de todas as

pessoas.  Por  isso,  os  métodos utilizados por  esses grupos de cientistas  podem

potencializar  que  outras  pessoas  otimizem  suas

atividades cotidianas e desenvolvam soluções para

seus problemas, ou problemas de outros,  levando

em  consideração  aspectos  como  “prevenção,

proteção, e recuperação em cenários de pior caso

através  da  redundância,  contenção  de  danos  e

correção de erros.” (WING, 2016, p. 3)

É  no

processo  de  identificar  o  que  é  relevante,  quais

aspectos  devem  ser  considerados  ou

desconsiderados, e o porquê disso tudo, que entram

em cena as nossas habilidades de análise (WING, 2016). Um bom observador é

aquele que está sempre munido de suas habilidades anlíticas, uma vez que essas

são essenciais em todo o processo de resolução de problemas. Com isso, é possível

identificar o que já se sabe sobre o escopo do problema, qual a viabilidade das

soluções já existentes, o que é preciso para criar algo que melhor atenda ao que

demanda o problema ou mesmo melhorar algo que já existe.
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Uma  outra  habilidade  importante  para  resolução  de  problemas,  e  que  é

intrínseca  ao  poder  de  observação,  é  a  abstração.  Abstração  trata  de  uma

habilidade  intelectual  que  permite  ao  ser  humano  refletir  sobre  um determinado

objeto observando detalhada e particularmente cada característica e propriedade

desse. Na abstração é possível  ainda observar mais do que o que é inerente à

aparência do objeto em observação, mas suas potencialidades, limitações e como

esse ficaria após modificações (RIBEIRO; FOSS e CAVALHEIRO, 2017).

Vou deixar aqui embaixo um vídeo que vai te ajudar a compreender melhor o

que estamos discutindo aqui sobre abstração.

https://www.youtube.com/watch?v=32s11sj2q1o

Atividade - Meu barquinho de papel

Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração, pensamento sistêmico.

Objetivo
Construir um barco de papel que suporte o máximo de moedas possível, usando qualquer tipo de 
papel que você tenha à disposição. 

Orientações
● Você pode usar qualquer tipo de papel para fazer o barco (mais de um, se quiser);
● Você não pode modificar ou ajustar o barco no momento do teste;
● Você pode adicionar uma moeda por vez até que o barco tombe ou afunde (podem ser 

moedas de qualquer valor);
● Para testar, use uma vasilha que caiba o barco sem que ele encoste nas bordas e água 

suficiente para que ele boie e possa afundar;
● Você deve filmar o momento do teste e enviar como resposta junto com as informações 

abaixo.

Elaborando um plano A
● Que tipo de barco você irá fazer? Escreva a descrição do barco, de onde surgiu sua ideia e, 

se possível desenhe o barco que você idealizou.

● Quais os pontos fortes deste seu projeto inicial? Quais os possíveis pontos fracos deste 
projeto inicial?
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Hora de testar (filme o momento do teste)
● Quantas moedas o barco suportou? O que aconteceu no final do teste (o barco afundou ou 

tombou)?

● Por que você acha que seu barco afundou ou tombou?

Elaborando um plano B
● Quais melhorias você irá fazer para que o segundo barco suporte mais moedas que o 

primeiro? Escreva a descrição do segundo barco, de onde surgiu sua ideia e, se possível, 
desenhe o barco que você idealizou.

● Quais os pontos fortes deste segundo projeto? Quais os possíveis pontos fracos deste 
segundo projeto?

Hora de testar (filme o momento do teste)
● Quantas moedas o barco suportou? O que aconteceu no final do teste (o barco afundou ou 

tombou)?

● Por que você acha que seu barco afundou ou tombou? 

Avaliação e melhoria
● Quais os principais problemas que você identificou nos dois barcos que você construiu e 

testou?

● Quais outras ideias você tem para um barco que suporte mais peso e não afunde ou tombe?

Atividade - Observando animais

Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração.

Objetivo
Identificar relações entre animais, características e ações.

Orientações
● Ligue os animais às suas ações e características.

Produzir mel

Antenas
Gato

2 patas

Rastejar

Bico

Voar
Caramujo

6 patas

Bater asas
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Miar

Pelo
Abelha

4 patas

Nadar

Andar

Ferrão

Pato

0 patas

Correr

E ai... Foi fácil?

● Então agora, olhando para o que você fez anteriormente, você deve separar as ações e 
características de cada animal.

ANIMAL AÇÕES CARACTERÍSTICAS

Gato

Caramujo

Abelha

Pato

Tudo tranquilo até aqui? Então vamos continuar...
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● Observe o quadro que você preencheu acima com as ações e características dos animais. 
Agora, você consegue identificar dois outros animais que são semelhantes a estes em ações 
e características? Não precisa ser totalmente igual, certo?

ABELHA

CARAMUJO

GATO

PATO

● Agora me conta o que você observou de semelhante entre os animais da atividade e os que 
você identificou na pergunta acima.

Atividade - Observando figuras geométricas

Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração.

Objetivo
Identificar relações entre as formas geométricas e suas características.

Orientações
● Estabeleça as devidas relações entre as figuras geométricas e suas características.

Agora é com você
● Ligue as características às figuras.

1 face

0 arestas
Bloco

retângular

3 faces

2 arestas
Pirâmide de

base quadrada

2 faces

1 aresta
Esfera
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5 faces

8 arestas
Cone

6 faces

12 arestas
Cilindro

E ai... Com foi?

● Então agora, olhando para o que você fez anteriormente, você consegue identificar outras 
três características que podem ser observadas em uma figura geométrica espacial?

Atividade - Identificando figuras geométricas no mundo 
real

Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração.

Objetivo
Identificar relações entre as figuras geométricas e objetos do mundo real.

Orientações

Registre em fotos ou recortes de revistas e jornais objetos que têm a forma das figuras geométricas.

Observando figuras geométricas e objetos do mundo real

● Agora que você consegue caracterizar uma figura geométrica espacial, consegue observar 
objetos do mundo real que tenham as mesmas características das figuras geométricas que 
observamos anteriormente? Busque nos objetos da sua casa ou por onde você passa 
diariamente. Registre em fotos ou faça recortes de revistas e jornais e cole no quadro abaixo. 
Você pode identificar mais de um objeto para cada uma das formas.

Bloco
retângular
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Pirâmide de
base

quadrada

Esfera

Cone

Cilindro

Atividade - Observando objetos do mundo real

Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração, pensamento sistêmico.

Objetivo
Estabelecer um padrão para agrupamento de objetos.

Orientações
● Você pode utilizar qualquer conjunto de objeto que tenha a disposição (brinquedos, roupas, 

etc)
● Caso não queira (ou não tenha à disposição) objetos para realizar esta atividade, você pode 

imprimir ou  desenhar para recortar de folhetos de supermercado ou pode usar a folha de 
objetos auxiliares que está no final desta atividade.

● Você deve registrar (com fotos ou vídeo) seus esquemas de organização e enviar seus 
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registros ao final da atividade.

Agora é sua vez

Observe os objetos que estão à sua disposição e organize-os da forma que você achar melhor. Faça 
um registro (em foto ou vídeo) quando finalizar.

Vamos analisar o que você fez?

1. Qual foi o seu critério de organização? (Ex: por tamanho, por cor, por utilidade, etc)

Repensando o que foi feito

Observe novamente os objetos à sua disposição. Você consegue observar características em comum
entre os objetos de forma que seja possível separá-los em dois ou mais conjuntos? Então vamos lá, 
tente organizar os mesmos objetos em dois ou mais conjuntos distintos, de forma que nenhum objeto 
fique de fora. Faça um registro (em foto ou vídeo) quando finalizar.

1. Qual foi o critério de separação que você escolheu?
2. Aconteceu de algum dos objetos atender aos critérios para estar em mais de um conjunto? 

Se sim, como você definiu em qual conjunto esse objeto melhor se adequaria.

Qualificando o que você está observando

1. Observe os seu primeiro registro de organização dos objetos. 
a. Escolha um critério de qualificação de mais e menos. Ex: preferido e menos 

preferido, maior e menor, mais pesado e mais leve, etc.
b. Apenas observando o seu primeiro registro de organização, qual objeto é o objeto 

preferido/maior/mais pesado?
2. Observe os seu registro de separação dos objetos em conjuntos distintos. 

a. Escolha um critério de qualificação de mais e menos. Ex: preferido e menos 
preferido, maior e menor, mais pesado e mais leve, etc.

b. Agora, apenas observando seu registro de separação dos objetos em conjuntos 
distintos, qual objeto é o objeto preferido/maior/mais pesado em cada um dos 
conjuntos?

Algoritmos: De onde vêm? Para onde vão?

O termo  algoritmo  é  aplicado  na  ciência  da  computação  para  indicar  um

conjunto finito de instruções que leva a um objetivo muito específico. Os programas

de  computadores  são,  por  sua  vez,  grandes  conjuntos  de  algoritmos

computacionais.  Contudo,  é  preciso  diferenciarmos  algoritmos  de  programas  de

computador, pois nem todo algoritmo é um programa computacional, apesar de todo

programa computacional ser composto de vários algoritmos. Algoritmos podem ser

utilizados  para  descrever  diferentes  processos.  Quando  um  processo  pode  ser

descrito  por  em  formato  de  algoritmo  (mesmo  que  escrito  a  mão  com papel  e

caneta),  então é dito  que esse é processo é computável,  ou seja,  ele  pode ser

automatizado para ser executado por um computador. 
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De que se trata tudo isso?

Computadores não pensam! Eles executam conjuntos de instruções que nós,

humanos, passamos para eles. Esses conjuntos de instruções são chamados de

programas de computador  (softwares).  Os softwares,  para que os computadores

possam entender,  são escritos em linguagens criadas especificamente para esse

fim: possibilitar a comunicação homem computador. Assim como qualquer processo

de  comunicação  entre  pessoas,  é  preciso  que  os  dois  lados  compreendam  a

linguagem utilizada e consigam emitir mensagens para se fazer entender pelo outro.

Contudo, as mensagens emitidas nesse processo chamamos de instruções. Dado

que o homem informa o que deve ser feito e o

computador  executa.  E  claro,  assim  como

acontece com a diversidade cultural que gerou

uma  diversidade  de  idiomas  e  linguagens,

existem diversas linguagens para que possamos

instruir nossos computadores a fazerem coisas

para nós.

Mais  importante  que  conhecer  uma

linguagem,  é  preciso  que  saibamos  elaborar

instruções precisas para que o computador  saiba exatamente o que deve fazer.

Lembre-se sempre: o computador não é capaz de discernir se o comando dado pelo

humano  faz  ou  não  sentido,  ele  apenas  executa,  mesmo  que  possa  ser  uma

instrução absurda como dizer que 1 é diferente de 1.

Por  isso,  para  que  um  programa  de  computador  seja  efetivo  (execute

exatamente  o  que  é  esperado)  ele  precisa  ser  bem  escrito.  Isso  implica,  por

exemplo,  prever  situações em que podem ser  passadas informações erradas ou

quando há uma mudança de fluxo para determinada situação em que é preciso

tomar decisões. Um programa com erros ou que não prevê situações de erro pode

gerar consequências catastróficas. Imagine um piloto automático de um avião com

erros!  Na  década  de  1940  um  comportamento  estranho  foi  causado  por  uma

mariposa que ficou presa no meio dos circuitos elétricos da máquina de calcular e,

por  isso,  programadores  utilizam  a  expressão  “bug”  (inseto,  em  inglês)  para

expressar que um programa está com erro, e o processo de identificar e corrigir o



116

erro é chamado de “debug” (algo como uma referência a ideia de remover o inseto

que está causando o erro).

Quanto mais complexo o programa, maior a possibilidade de erros. Isso se

tornou um grande problema quando os Estados Unidos trabalhavam no programa da

Iniciativa Estratégica de Defesa (“Star Wars” ou “Guerra nas Estrelas”) , um sistema

controlado por computador que pretendia formar uma defesa impenetrável contra

ataques  nucleares.  Alguns  cientistas  da  computação  afirmaram  que  isso  nunca

funcionaria devido à complexidade e a inerente incerteza que o programa requeria.

Programas  precisam ser  testados  cuidadosamente  para  encontrar  o  máximo  de

erros possível e, não seria factível, testar esses sistemas já que alguém teria que

atirar mísseis contra os Estados Unidos para ter certeza de que o sistema funciona! 

Assista  ao  vídeo  abaixo  e  atente-se  para  como  pode  ser  o  processo  de
elaboração de algoritmos 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pdhqwbUWf4U&feature=emb_  logo  

Formas de Representação de Algoritmos
Assim  como  qualquer  modelo  que  representa  algo,  seja  um processo  ou

procedimento, os algoritmos podem ser representados de formas distintas. É preciso

porém reconhecer  que cada representação tem seus pontos fracos e fortes que

dependem, claro, do objetivo do que se deseja representar e a qual público-alvo se

destina. Por isso, é possível afirmar que não existe uma melhor forma de escrever

ou descrever um algoritmo, você precisa ter claro para quem e para quê se destina o

seu algoritmo. 

Um  fator  que  pode  parecer  atrativo  é  a  riqueza  de  detalhes  de  uma

determinada representação. Contudo, isso pode ser um fator que contribua para a

compreensão de um interpretador (leitor) leigo ou com pouco conhecimento nas sub
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etapas do algoritmo, porém essa mesma riqueza de detalhes pode ser irrelevante

para um interpretador que já tem uma ampla bagagem de conhecimentos prévios.

Por exemplo: em uma receita de bolo você pode apenas informar que é preciso

misturar os ingredientes e pode estar claro para um cozinheiro experiente qual tipo

de  utensílio  deve  ser  utilizado  para  fazer  a  mistura  e,  ao  mesmo  tempo,  um

aventureiro das cozinhas pode não saber quais são os utensílios necessários. 

Vamos  então  conhecer  as  formas  de  representação  de  algoritmos  mais

conhecidas. São elas: Descrição Narrativa; Infográfico; Fluxograma.

Descrição Narrativa

Nesta  forma  de  representação  os  algoritmos  são  expressos  diretamente  em

linguagem natural.

Exemplo de uma receita de bolo: 

● Misture os ingredientes

● Unte a forma com manteiga

● Despeje a mistura na forma

● Se houver coco ralado 

○ Então despeje sobre a mistura

● Leve a fôrma ao forno 

● Enquanto não corar deixe a forma no forno 

● Retire do forno

● Deixe esfriar

Exemplo de troca de um pneu furado:

● Afrouxar ligeiramente as porcas

● Suspender o carro 

● Retirar as porcas e o pneu 

● Colocar o pneu reserva 

● Apertar as porcas 

● Abaixar o carro 

● Dar o aperto final nas porcas

Exemplo do cálculo da média de um aluno:
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● Obter as suas 2 notas de provas

● Calcular a média aritmética

● Se a média for maior que 7

○ Então o aluno está aprovado

● Senão 

○ Então o aluno foi reprovado

O ponto forte desta abordagem é o uso de uma linguagem já conhecida pela

maioria  das  pessoas,  a  linguagem  natural  escrita.  Porém  esta  representação  é

pouco  usada  na  prática  porque  o  uso  da  linguagem  natural  muitas  vezes  dá

oportunidade a más interpretações, ambiguidades e imprecisões. Por exemplo, para

um interpretador experiente pode estar claro que "afrouxar ligeiramente as porcas"

significa "encaixar sobre a porca uma uma chave L de boca e girá-la 30º no sentido

anti-horário". O mesmo pode acontecer no caso da receita de bolo onde é omitido

que o forno deve estar ligado em uma determinada temperatura para assar o bolo.

Dito  isso,  é  possível  observar  que  este  tipo  de  representação  requer  uma uma

riqueza de detalhes para ser efetivo sem causar dúvidas ou induzir erros.

Infográfico

Você já deve ter lido manuais de instruções ou mesmo visto por aí instruções

sobre como lavar as mãos ou sobre o modo de usar determinado utensílio. Este tipo

de representação de algoritmos é rico em detalhes e mescla sequências de imagens

e textos explicativos, por isso podem ser compreendidos por diferentes públicos.

Exemplo de como lavar as mãos
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Exemplo de como montar uma cadeira

Exemplo trocar pneu 

Como você deve ter percebido, este tipo de representação tem uma estrutura
semelhante  a  das  histórias  em  quadrinhos.  As  histórias  em  quadrinhos  são
representadas em uma estrutura lógica que mescla imagem e texto para facilitar a
compreensão  do  leitor  sobre  a  história  que  é  contada.  Por  isso,  esse  tipo  de
representação de algoritmos é comumente aplicado em manuais de instrução, de
forma a possibilitar que diferentes pessoas com diferentes bases de conhecimento
consigam realizar o passo a passo e alcançar o mesmo resultado no final. Contudo a
quantidade de detalhes requer um domínio para elaboração das imagens além do



121

texto, claro, e objetivo condizente com o passo a ser seguido.

Fluxograma

Essa representação faz uso de formas geométricas ligadas por  setas que
indica a direção que o fluxo deve seguir. Cada forma geométrica tem seu significado
e pode indicar entrada e saída de informação, início e fim do processo, ou mesmo
situações de tomada de decisão. É uma das representações mais populares entre
os cientistas da computação e projetistas de software. Sua popularidade nesse meio
se  dá  pela  possibilidade  de  representar  fluxos  complexos.  Contudo,  esta
representação  requer  que  o  interpretador  do  algoritmo  tenha  o  domínio  da
linguagem adotada (o que implica saber o significado cada forma geométrica nesta
representação).

Vamos ver um vídeo que explica como construir um fluxograma com base em
um problema?!

https://www.youtube.com/watch?v=NSZ8oGkfO14
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Agora, vamos ver outros exemplos de fluxogramas.

Exemplo trocar lâmpada com defeito

Um fluxograma simples  mostrando como lidar  com
uma lâmpada que não funciona.

Exemplo pessoa com fome

Fluxograma simples para uma 
pessoa que está com fome (ROCHA, 
2017) 

Exemplo escolha dos convidados para um casamento

Fluxograma que representa um processo de escolha dos convidados para uma festa de
casamento

Como você deve ter observado, diante do que foi  dito e apresentado nos

exemplos, existe um padrão adotado para a construção de fluxogramas. Cada figura

geométrica representa uma estrutura em um algoritmo, como:
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● Losango representa situações de tomada de decisão baseada em condições;

● Retângulo representa uma ação/atividade em sua menor unidade (apenas

uma única ação), bem como entrada de dados;

● Círculo ou Elipse representa início e fim do algoritmo (utilizado em casos

onde o algoritmo pode ser  muito  extenso e ter  diversos possíveis  passos

finais).

Existe uma ampla diversidade de formas e figuras que são utilizadas para a

construção de fluxogramas detalhados e que podem descrever, por exemplo, um

processo  de  alta  complexidade  (como  é  o  caso  dos  sistemas  computacionais).

Contudo  essas  três  formas  são  as  mais  amplamente  usadas  e  possibilitam

descrever processos diversos, não apenas computacionais, sejam esses de baixa,

média ou alta complexidade.

Então, você está pronto para colocar a mão na massa?

Atividade - Algoritmos no cotidiano

Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração, pensamento sistêmico.

Objetivo
Identificar onde são aplicados algoritmos no cotidiano.

Orientações
● Você deve registrar o algoritmo que encontrar e explicitar qual o objetivo e o tipo de 

representação adotada (descrição narrativa, infográfico ou fluxograma);
● Mantenha esses registros para enviar junto com a atividade.

Agora é sua vez

Você já viu que os algoritmos estão presentes em várias das nossas atividades cotidianas em formato
de manuais de instruções, guia para lavar as mãos, receitas culinárias, etc. Agora busque aí, na sua 
residência algum algoritmo (pode pesquisar na internet se você não tiver nada disso em casa).

1. Tire fotos do algoritmo que você encontrou.

2. Qual o objetivo deste algoritmo?

3. Como este algoritmo está representado?

4. Agora use alguma representação diferente para este algoritmo. Por exemplo: se ele estiver 
em formato de descrição narrativa, crie uma representação em fluxograma; se ele estiver 
representado como infográfico, crie uma representação por descrição narrativa.
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Atividade - Algoritmos levam a origamis

Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração, pensamento sistêmico.

Objetivo
Elaborar um algoritmo eficaz para fazer um origami.

Orientações
● Você pode usar qualquer tipo de papel para fazer o origami;
● Tente não modificar ou ajustar o algoritmo no momento do teste;
● Para testar, chame alguém e deixe que a pessoa leia e interprete o algoritmo como achar 

melhor (não dê dicas ou interfira na interpretação);
● Faça um controle de versão do seu algoritmo. Tire foto de cada algoritmo que você elaborou 

desde a primeira tentativa;
● Você deve filmar o momento dos testes e enviar como resposta junto com os registros das 

versões do seu algoritmo;

Fazendo um origami

● Origamis são esculturas feitas em papel apenas com dobraduras. Você sabe fazer um 
origami? Se não, vou te ajudar e indicar alguns vídeos que vão te ajudar… 

○ Como fazer um Sapo de papel, origami -> https://www.youtube.com/watch?v=Y-
muMqUw1HI

○ Cabeça de Cachorro, origami. -> https://www.youtube.com/watch?v=yGSo91fDMFw
○ Cabeça de Gato, origami -> https://www.youtube.com/watch?v=8QdaRCYKYHY
○ Barco de Papel, origami -> https://www.youtube.com/watch?v=CPrdggN48-c
○ Coração de Papel, origami -> https://www.youtube.com/watch?v=vfmQ_o8L_MA

Agora que você já sabe como diversas esculturas de papel, escolha um dos exemplos dos vídeos e 
elabore um algoritmo (passo a passo) com as instruções para fazer o origami.

● Qual origami você escolheu?

● Que tipo de representação você irá usar para o seu algoritmo? Será a representação a partir 
de um fluxograma, infográfico (com imagens e formas) ou o será escrito (texto descritivo do 
que deve ser feito)? Ou usará diferentes formas de representação?

Hora de testar (filme o momento do teste)

Chame alguém (que não tenha visto o vídeo e não saiba pra que serve este seu algoritmo), peça que 
esta pessoa leia e execute o passo a passo do seu algoritmo (você não pode interferir na execução, 
apenas observe).

● O que aconteceu durante o teste (houveram dúvidas, o objetivo do algoritmo foi alcançado)?

● Serão necessários ajustes? Por quê? Quais?

Avaliação e melhoria

● Quais os principais problemas que você identificou durante os testes?

● Qual tipo de representação de algoritmo você considera ser mais eficaz para a ensinar 
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pessoas como elaborar origamis? Por quê?

Atividade - Mapa Algorítmico

Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração, pensamento sistêmico.

Objetivo
Elaborar um algoritmo eficaz para fazer o personagem chegar até o local desejado.

Orientações
● Você pode começar por qualquer um dos mapas propostos;
● Você pode imprimir e recortar ou desenhar em uma folha os mapas propostos.

● Usando apenas os comandos ←  ↑  →  ↓, mova o personagem principal até o seu destino
respeitando o caminho delimitado.

● Não é permitido que o personagem ande por onde houver árvores ou construções;
● Anote em uma folha os movimento do personagem até chegar ao destino final. Dessa forma, 

você cria uma sequência de instruções de como solucionar um problema.
● Por exemplo:

MOVIMENTOS

→ ↑ → ↑

● Quando você já estiver seguro de como funciona, tente usar expressões que indicam 
repetição (looping), como por exemplo:

MOVIMENTOS

=>
MOVIMENTOS

→ → ↑ → ↑ → 2x (→) 2x (↑ → )

● Após finalizado cada etapa, experimente resolver o desafio seguinte ou tentar resolver com 
uma quantidade de instruções menor.

● Registre todas as suas respostas.
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Ajude o macaco a encontrar a banana

MAPA 1 MAPA 2

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🐒 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🐒 🍌 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🍌 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

MAPA 3 MAPA 4

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🐒 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🍌 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🍌 🌳 🌳 🌳 🌳 🐒 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳
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A abelha deve coletar o pólen de todas as flores

MAPA 5 MAPA 6

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🏠 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🏠 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌼 🌼 🏠

🌳 🏠 🌳 🌳 🌳 🏠 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🏠 🌼 🌼 🏠 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🐝 🌳 🏠 🌼 🏠 🌳 🐝 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🏠 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🏠 🌼 🏠

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🏠 🌳

MAPA 7 MAPA 8

🏠 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🏠 🌳 🌳 🌳 🏠 🌳 🌳 🏠 🌳 🌳

🌼 🌼 �
�

🌳 🏠 🌼 🌼 🏠 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🐝 🌳 🌳

🌼 🏠 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🏠 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🏠 🌼 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🐝 🌳 🌳 🌳 🏠 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🏠 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳
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Agora que você está mais experiente,  tente usar expressões que indicam 
repetição (looping), como por exemplo:

MOVIMENTOS

=>
MOVIMENTOS

→ → ↑ → ↑ → 2x (→) 2x (↑ → )

MAPA 9 MAPA 10

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🏠 🌳

🌳 �
�

🐝 🌼 🏠

🌳 🌳 🌳 🌳 �
�

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌼 🏠 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🏠 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌼 🏠 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🐝 🏠 🌳 🌳 🌳 🌳 🌼 🌼 🏠

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🏠 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🏠 🌳

MAPA 11 MAPA 12

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 �
�

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 �
�

🐝 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌼 🏠 🌳 🏠 🌼 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🏠 🌳 🌳 🌳 🏠 🏠 🌼 🌳

🌳 🌼 🏠 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🏠 🏠 🌼 🏠

🌳 🌼 🏠 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳
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Atividade - Algoritmos Tetris

Habilidades do Pensamento Computacional
Análise, abstração, pensamento sistêmico.

Objetivo
Executar e elaborar algoritmos eficazes para desenhar as peças do tetris.

Regras
● Você vai precisar de lápis/caneta e papel;
● Você pode fazer esta atividade sozinho, em dupla ou em grupo. 
● A atividade é composta de um conjunto de figuras geométricas desenhadas sobre uma 

estrutura quadriculada.
● Por exemplo:

● Os comandos permitidos são:
○ Início XY: posicionar o lápis no vértice superior esquerdo das coordenadas X (linha) 

e Y (coluna)
○ Direita: movimentar o lápis para a direita até o vértice mais próximo
○ Esquerda: movimentar o lápis para a esquerda até o vértice mais próximo
○ Baixo: movimentar o lápis para baixo até o vértice mais próximo
○ Cima: movimentar o lápis para cima até o vértice mais próximo
○ Fim: tirar o lápis do papel (indica que o desenho foi finalizado)

● Registre todas as suas respostas.

Vamos desenhar
● Caso faça em grupo, uma pessoa deve assumir o papel de narrador (ler as instruções) 

enquanto os demais executarão o conjunto de instruções (algoritmo);
● Execute as instruções para cada desenho (leia as regras acima);
● Após finalizado cada desenho, experimente resolver o desafio seguinte ou tentar resolver 

com uma quantidade de instruções menor.

ALGORITMO DESENHO

Exemplo

● Início A1
● Direita
● Baixo
● Esquerda
● Cima
● Fim

A  B 
C

A  B 
C1

2
3

1
2
3
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● Início A1
● Direita
● Direita
● Direita
● Direita
● Baixo
● Esquerda
● Esquerda
● Esquerda
● Esquerda
● Cima
● Fim

● Início A1
● Direita
● Direita
● Direita
● Baixo
● Esquerda
● Esquerda
● Baixo
● Esquerda
● Cima
● Cima
● Fim

● Início A1
● 2 vezes

○ Direita
● 2 vezes

○ Baixo
● 2 vezes

○ Esquerda
● 2 vezes

○ Cima
● Fim

● Início B1
● 2 vezes

○ Direita
○ Baixo

● Esquerda
● 2 vezes

○ Esquerda
○ Cima

● Direita
● Fim
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● Início B1
● 2 vezes

○ Direita
○ Baixo

● Esquerda
● 2 vezes

○ Esquerda
○ Cima

● Direita
● Fim

● Início A2
● 4 vezes

○ Direita
● Baixo
● 4 vezes

○ Esquerda
● Cima
● Fim

Vamos inverter os papéis? 
● Crie algoritmos para os respectivos desenhos de acordo com as instruções usadas 

anteriormente.
● Se a atividade estiver sendo realizada em grupo, o narrador deve observar a figura e dizer as 

instruções para que os demais façam o desenho.

ALGORITMO DESENHO
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