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RESUMO 
 

A Pesquisa propôs uma adaptação a atividade “Contando os Pontos” e criar uma 
nova atividade para melhorar a aprendizagem da representação da informação e 
da lógica booleana de forma a facilitar a compreensão dos estudantes da 
Educação Básica. Iniciativas para o ensino da Computação no Brasil também 
são viabilizadas pela adoção do método de Computação Desplugada. Este 
método tem como essência fomentar o pensamento computacional através de 
atividades lúdicas, que não necessita do uso de aparatos tecnológicos. As 
atividades envolvem conceitos variados de computação, desde a representação 
da informação até linguagens de programação. Foram estabelecidos objetivos de 
aprendizagem ligados as atividades Contando os Pontos, sendo adaptada e uma 
nova atividade criada a Lingando o Circuito. Que foram aplicadas com alunos do 
9º ano do ensino fundamental da Escola Professora Ivonita Alves Guerra. Como 
resultados, consideram-se satisfatórios, tanto no que diz respeito a adaptação e 
proposta da atividade, quanto pela aprendizagem dos conceitos associados a 
elas. Os objetivos educacionais foram alcançados, também observou-se uma 
grande participação e interação dos participantes. Os dados positivos se limitam 
ao contexto de aplicação da pesquisa, não podendo ser generalizados. Concluiu-
se que as atividades foram eficientes, os objetivos foram alcançados, obtendo 
também a satisfação dos participantes e apresentando novas práticas de ensino 
aprendizagem de conceitos da Computação. 

 

Palavras-chave: atividades desplugadas, adaptação, sistema binário, 
operadores booleanos, pensamento computacional, ensino de computação. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

The research proposed an adaptation activity "Counting Points" and create a 
new activity to enhance learning of Boolean information representation and 
logic in order to facilitate students' understanding of the Basic Education. 
Initiatives for the teaching of Computer in Brazil are also made possible by the 
adoption of unplugged computing method. This method has the essence foster 
computational thinking through play activities, which does not require the use 
of technological devices. The activities involve different concepts for computing 
from the representation of the information until programming languages. 
activities Counting Points learning objectives have been established linked, 
adapted and a new activity created Lingando the circuit. That have been applied 
with students from 9th grade of primary School teacher Ivonita Alves War. As a 
result, they are considered satisfactory, both as regards the adaptation and the 
proposed activity, and by learning the concepts associated with them. The 
educational objectives were achieved, also there was a large participation and 
interaction of the participants. The positive data limited to the search 
application context and can not be generalized. It was concluded that the 
activities were effective, the objectives were achieved, also getting the 
satisfaction of the participants and introducing new ways of teaching and 
learning concepts Computer. 

 

Keywords: unplugged activities, adaptation, binary, Boolean operators, 
computational thinking, computer education. 
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1. INTRODUÇÃO 

O avanço da tecnologia sobre a nossa sociedade como um todo é a representação 

da sociedade atual. Isso gera um profundo impacto na educação, pois, essa 

sociedade demanda de indivíduos cada vez mais preparados para lidar com as 

tecnologias. Segundo Valente (1993) as escolas do século XXI, estão mais 

adaptadas ao modelo escolar do século XVIII (abordagem pedagógica), e as 

mudanças tecnológicas ocorrentes exigem sujeitos pensantes e adaptáveis às 

mudanças da sociedade.  

Uma alternativa para a formação de cidadãos criativos e críticos capazes de 

lidar e manipular as ferramentas tecnológicas tem-se a Ciência da Computação.  

Esta sendo elemento fundamental para o desenvolvimento do raciocínio lógico, 

característica que auxilia no ensino de outras disciplinas segundo Nunes (2011).  

No entanto, neste contexto, França et al. (2013) destaca que “no Brasil, o debate 

sobre a implantação de um currículo de Computação na educação básica ainda é 

incipiente”.  Porém existem várias iniciativas que tentam promover o ensino de 

computação na educação básica, através de pesquisas acadêmicas, promoção de 

ações experimentais com robótica, uso softwares educativos para o ensino de 

programação, vem ocorrendo em algumas escolas em várias partes do país. 

O ensino da Computação pode contribuir para o desenvolvimento da 

capacidade de dedução e resolução de problemas na educação básica. Estas 

competências podem ser conseguidas através do Pensamento Computacional é 

segundo Wing (2006) uma habilidade fundamental para todos, não apenas para 

cientistas da Computação. É o processo cognitivo usado pelo ser humano para 

resolver problemas, diz Nunes (2011). O pensamento computacional pode ser 

incentivado através de atividades propostas no livro “Computer Science 

Unplugged”. O principal argumento do livro consiste na possibilidade de 

ensinar os fundamentos da Ciência da Computação sem a necessidade de 

computador. Segundo COSTA et al. (2012) as atividades desenvolvidas por Tim 

Bell, Lan H. Witten e Mike Fellows (2007) gera independência de hardware 

e/ou software especializados. Este fato possibilita a realização de práticas 

pedagógicas para ensino de computação em diferentes estruturas escolares. 
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Acerca da exploração de trabalhos usando atividades desplugadas ser mais 

estimulado e incentivado. Considerar também a possibilidade de construir 

novas atividades inerentes aos conceitos da computação ou aplicadas juntas as 

atividades já existente como completo ou apoio a elas. Estas iniciativas podem 

provocar a compreensão de conceitos e estimulando estudantes a pesquisar 

sobre a área da computação como ciência e não ver o computador apenas como 

meio para acessar redes sociais. 

 Muitos relatos de experiência são apresentados na literatura acerca da 

aplicação das atividades do livro, sobretudo, há uma exposição quanto aos 

resultados obtidos pela aplicação assim como os desafios enfrentados. Percebe-

se que a atividade “Contando Pontos”, que compõe o grupo de atividades da 

Representação da Informação é uma das atividades mais utilizadas. Em Sousa 

(2010), Scaico (2012), Gonçalves (2013), por exemplo, relatos são apresentados 

acerca de sua aplicação. Além disso, os autores também enfatizam a necessidade 

de adaptações para favorecer o processo de compreensão dos conceitos de 

computação por parte do estudante. No entanto, os autores não deixam claro 

que tipos de adaptações foram realizadas, como também não explicam de forma 

clara por que tiveram que ser adaptadas.  

Ao considerar a experiência do autor desta pesquisa, que, enquanto 

licenciando em Computação participou de disciplinas de prática e estágios com 

ênfase em aplicação de atividades desplugadas e pôde perceber algumas 

dificuldades por parte dos estudantes para compreender a representação e a 

lógica usada no sistema binário. Pela forma de execução da atividade, na 

prática, há um condicionamento por parte dos estudantes que passam a 

responder de forma mecânica. Ao considerar este desafio, apontado pela 

postura dos estudantes, ao memorizar o posicionamento dos cartões na 

atividade, percebe-se um impacto negativo na compreensão necessária ao 

processo de conversão e representação binária exigida pela atividade.  

Tendo em vista a ausência e/ou pouca descrição dos métodos nas 

adaptações desta atividade encontradas na literatura, atrelada as dificuldades 

dos alunos, esta pesquisa defende a necessidade de realizar adaptações a 

atividade original.  A proposta é favorecer a compreensão de modo que os 
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alunos possam identificar a relevância da lógica da representação binária nos 

computadores. Representar simbolicamente a forma como os computadores 

representam a informação através do sistema binário, além da inserção de uma 

atividade que possa trabalhar operações booleanas são defendidas como 

principais adaptações necessárias a atividade original. 

Ao trabalhar com operações que manipulam valores de verdadeiro/falso, 

os alunos podem entender situações práticas do dia-a-dia como, por exemplo, 

nos interruptores, estados de aparelhos de ligado e desligado, interpretações de 

sim e não, entre outras. Considerando o ensino de circuitos lógicos e suas 

operações booleanas básicas como AND (E), OR (OU) e NOT (Não), será 

proposto a aplicação de uma atividade lúdica da representação de um circuito 

que produz um valor na saída dependendo de entradas e estímulos externos. 

Como nova atividade, Ligando o Circuito traz uma proposta de trabalhar 

lógica booleana através de circuitos lógicos, destacando sua representação e sua 

álgebra. Ambas, adaptação - Contando os Pontos - e nova atividade - Lingando o 

Circuito - buscam trabalhar o funcionamento interno do computador. Assim, 

acredita-se que o alinhamento destas atividades pode contribuir na 

compreensão do sistema binário tanto para assimilação do seu conceito, quanto 

representação e lógica.  É importante ressaltar que a nova atividade proposta 

segue a ideia do livro e, considerada como desplugada, não há necessidade do 

uso de qualquer artefato tecnológico para sua aplicação. 

A pesquisa pode contribuir para melhorar a compreensão da lógica e 

representação gráfica sobre o sistema binário. Contribuindo também para a 

literatura apresentando novas práticas para a aprendizagem sobre o 

funcionamento do computador. Incentivando futuras pesquisas da área que 

também busquem novas estruturas e práticas para este ensino. Esta iniciativa 

apresenta um guia para facilitar a aplicação das atividades propostas com o 

objetivo de fomentar o ensino da computação nas escolas da educação básica 

brasileira, além de contribuir para a prática de estudantes de Licenciatura em 

Computação. 
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1.1. OBJETIVOS E METAS  

1.1.1. OBJETIVO GERAL 

Propor uma adaptação a atividade “Contando os Pontos” e criar uma nova 

atividade para melhorar a aprendizagem da representação da informação e da 

lógica booleana de forma a facilitar a compreensão dos estudantes da Educação 

Básica.  

1.1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Propor uma nova atividade de forma a agregar os conhecimentos 

associados a atividade contando os pontos; 

● Favorecer o ensino de conceitos da Computação por meio de atividade 

lúdica que aborda circuitos lógicos;  

●  Validar a proposta de adaptação da atividade através da aplicação com 

usuários potenciais na Educação Básica;  

●  Analisar e apresentar os resultados da adaptação, expondo os resultados 

como os objetivos de aprendizagem dos usuários. 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
Neste capítulo serão apresentados estudos sobre o ensino da Ciência da 

Computação, abrangendo teorias e ideias que buscam fomentar o emprego deste 

ensino na Educação Básica brasileira. Mostrar instrumentos e formas de como a 

computação pode ser benéfico para educação, construindo competência e 

habilidades que permeiam a vida escolar. 

 

2.1. ENSINO DE COMPUTAÇÃO 

O uso de computadores e inúmeros outros componentes tecnológicos fazem 

parte da vida de crianças e jovens.  A escola como uma instituição participante 

da sociedade e formadora de cidadãos deve saber lidar com esse aspecto. 

Segundo Sousa (2010) é importante a compreensão do funcionamento, ao 

menos dos princípios elementares, das máquinas e computadores que nos 

circundam. 
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O ensino da Ciência da Computação pode oferecer novas abordagens e 

formas de pensar as práticas educacionais na vida escolas dos brasileiros. Neste 

sentido Scaico (et al. 2012) afirma que: 

“o contato com a Computação permite o desenvolvimento de 
diversas capacidades, uteis para qualquer atividade profissional, 
como é o caso do aprendizado e a aplicação de técnicas para 
resolver problemas que são usadas na Computação[...]”. 

 

Esta citação destaca que resolver problemas é apenas uma de tantas 

outras habilidades que permeiam práticas da computação. No Brasil, já existe o 

debate sobre a Computação na educação básica como matéria curricular. 

Porém, o país ainda não possui um currículo para o ensino de computação nas 

escolas. O tema vem ganhando importância, pois muitos Estados têm 

promovido ações e experiências, voltadas ao ensino de Computação do ensino 

fundamental e médio. Segundo França (2013) a produção científica nacional 

sobre o ensino de Computação na educação básica deve identificar o que se tem 

ensinado e como se tem dado tal prática nas escolas brasileiras. 

A respeito desta produção científica, a SBC (Sociedade Brasileira de 

Computação) anualmente promove quarenta eventos científicos e apoia mais 

vinte, com participantes majoritariamente oriundos de instituições de ensino e 

pesquisa no Brasil. Junto com iniciativas governamentais na região como o 

Porto Digital de Pernambuco. 

Enquanto que no país ainda não há um cenário concreto sobre o tema a 

computação já faz parte do cotidiano escolar de muitos países como, por 

exemplo, nos Estados Unidos, que possui um documento Model Curriculum for 

K–12 Computer Science. Este documento é um currículo para o ensino de 

conceitos da computação na educação básica. Segundo a CSTA (Computer 

Science Teachers Association) (2011): 

“Este documento delineia um conjunto de padrões de 
aprendizado projetado para fornecer a base para um completo 
currículo de ciência da computação e da sua implementação na 
educação básica”. 

A existência de um documento como este pode servir de estímulo para 

trabalhos que proponham a criação de um currículo nacional de computação, 

consequentemente a inclusão da computação, enquanto ciência, na grade de 

disciplinas da educação básica. Inspirar-se na proposta e conteúdo de um 
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documento educacional já existente perante a ciência da computação como o K-

12 pode revelar benefícios para o currículo escolar do país. Sobre a ação deste 

documento na escola a CSTA (2011) reforça que: 

“Incentivar as escolas a oferecer cursos de ciência da 
computação adicionais de nível secundário que permitirá que 
estudantes interessados em estudar aspectos da ciência da 
computação com mais profundidade e prepará-los para a 
entrada no mercado de trabalho ou faculdade.” 

 

Há exemplos como estes trabalhar tecnologias e os fundamentos da 

computação já na educação básica podem atrair os alunos para a computação. 

Cria oportunidades de expansão do mercado e implementando mão de obra 

qualificada para a área da computação em suas várias ramificações, além do 

desenvolvimento científico de novas tecnologias. 

 

2.2. PENSAMENTO COMPUTACIONAL 

A necessidade de se ter profissionais que lidem com as TIC’s é preciso estimular 

a cognição no ser humano, um lugar muito favorável para isso é a escola. 

Pesquisadores das áreas computacionais sugerem a introdução da computação 

desde o ensino fundamental, pois alguns conhecimentos da ciência da 

Computação são essenciais, como o pensamento computacional. Segundo 

Nunes (2011) O processo cognitivo utilizado pelos seres humanos para 

encontrar algoritmos para resolver problemas é chamado de pensamento 

computacional ou algorítmico. Ainda destrinchando a definição deste conceito 

Blikstein  (2008) afirma que: 

Pensamento computacional é saber usar o computador como um 
instrumento de aumento do poder cognitivo e operacional humano – 
em outras palavras, usar computadores, e redes de computadores, para 
aumentar nossa produtividade, inventividade, e criatividade.  

Um forte e preciso ponto de vista a respeito da definição de pensamento 

computacional é destacado por Wing (2006) ao considerar uma habilidade 

fundamental para todos e não apenas para cientistas da computação. Segundo 

ela, esta habilidade pode influenciar a leitura, escrita, aritmética e capacidade 

analítica de cada criança. Wing (2006) define claramente esse conceito como: 
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Pensamento computacional envolve a resolução de problemas, sistemas 
de concepção e compreensão do comportamento humano, recorrendo 
aos conceitos fundamentais para a ciência da computação. Pensamento 
computacional inclui uma gama de ferramentas mentais que refletem a 
amplitude do campo da ciência da computação. 

A habilidade de resolver problemas releva uma de muitas características 

desta forma de pensar. Pode estimular estudantes a adquirir criatividade, 

inventividade, produtividade, trabalho em equipe, aumenta a cognição tendo 

mais chances de melhorar a vida profissional e cotidiana. Nunes (2011) 

apresenta algumas habilidades que cercam o pensamento algorítmico: 

Este processo, que é a base da Ciência da Computação, pode, assim, 
mesmo no ensino médio se pode realizar, ser aplicado no ensino de 
outras ciências como matemática, física, química, filosofia, sociologia 
etc., capacitando os estudantes a sistematizar e organizar a solução de 
problemas. (...) No estudo de algoritmos, conceitos como 
abstração/refinamento, modularização, recursão/iteração, etc., podem 
ser aplicados às outras ciências, ampliando a capacidade de raciocínio 
na resolução de problemas, por meio de processos de aprendizagem 
metacognitivos, considerados aspectos-chave da inteligência. 

A influência do pensamento computacional está presente em outras 

disciplinas construindo a interdisciplinaridade. Todas as áreas do conhecimento 

buscam respostas e resolução de problemas, explicação de teorias. As máquinas 

apenas são ferramentas que nos auxilia nestas descobertas. A Computação por 

essência esta ligada a lógica e matemática, podem se ligar a Física, Química 

interpretação de textos. Artes e cultura ligadas a representação gráfica e 

imagens com uso de software específico, e tantos outros exemplos comprovam a 

interdisciplinaridade do pensamento algorítmico.  

2.3. COMPUTAÇÃO DESPLUGADA 

A chamada computação deslugada é um termo traduzido do livro Computer 

Science Unplugged, desenvolvidos pelos professores de ciência da computação 

Tim Bell, Ian H. Witten e Mike Fellows (2011). É na verdade uma série de 

atividades lúdicas para ensino de conceitos relacionados a ciência da 

computação, porém, dispensa o uso do próprio computador e de outros 

artefatos tecnológicos e eletrônicos. O CSU (2011) destaca: 
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Muitas das atividades são baseadas em conceitos matemáticos 
como, por exemplo, o entendimento dos números binários, o 
uso de mapas e grafos, problemas envolvendo padrões e 
ordenamento, e criptografia. Outras atividades estão mais 
relacionadas aos currículos da área de tecnologia, bem como o 
conhecimento e a compreensão sobre como funcionam os 
computadores. As crianças desenvolvem ativamente 
habilidades de comunicação, resolução de problemas, 
criatividade, e cognição num contexto significativo. 

Como descrito anteriormente a série de habilidades que podem ser 

trabalhadas com livro aliado ao raciocínio lógico influencia no ato dos alunos 

pensarem como resolver os desafios das atividades. Isso se torna uma ponte 

para o emprego do pensamento computacional que já esta intrínseca a estas 

atividades.  

A respeito de sua estrutura o CSU (2011) é dividido em três partes: 

“Representando as Informações”, “Algoritmos” e “Representando 

Procedimentos”. A primeira parte trata de temas como armazenamento e 

representação da informação e dados, números binários, texto e imagens. A 

parte sobre “Algoritmos” aborda métodos computacionais como os algoritmos 

de ordenação e de busca. A última parte “Representação de Procedimentos” 

apresenta conceitos mais avançados, a exemplo dos autômatos de estados 

finitos, grafos e das linguagens de programação.  

O livro é disponibilizado gratuitamente na internet e está traduzido em 

vários idiomas, inclusive na língua portuguesa. Descreve procedimentos para 

aplicação das atividades e os conceitos trabalhos por cada uma delas. Pode ser 

utilizado a por professores de qualquer área sem a necessidade de ser um 

profissional da computação. 

2.4. TRABALHOS RELACIONADOS 

Esta subseção apresenta trabalhos relacionados identificados na literatura que 

possuem uma relevância ao considerar o objetivo desta pesquisa. Para tal, 

destacam-se para:  

1. Sousa (2010) com “Ensinando e aprendendo conceitos sobre ciência da 

computação sem o uso do computador: Computação Unplugged !!!”;   

2. Scaico (2012) com “Relato da Utilização de uma Metodologia de Trabalho 

para o Ensino de Ciência da Computação no Ensino Médio”; 
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3. Scaico (2012) com “Um Relato de Experiências de Estagiários da 

Licenciatura em Computação com o Ensino de Computação para 

Crianças”; 

4. Gonçalves (2012) com “Relato de experiência de alunos do curso de 

Licenciatura em Computação do IFMG - campus Ouro Branco na 

utilização de objetos de aprendizagem desplugados e do Scratch como 

instrumentos no ensino de programação”; 

5. Costa (2012) com “Trabalhando Fundamentos de Computação no Nível 

Fundamental: experiência de licenciandos em Computação da 

Universidade Federal da Paraíba”; 

6. Vieira (2013) com “Um Relato de Experiência do Uso da Técnica 

Computação Desplugada”. 

O artigo de Sousa (2010) se torna um exemplo para estimular a 

computação desplugada, com aplicação em Salvador – BA contribui para a 

literatura e é exemplo de práticas com o ensino da computação na educação 

básica. Segundo o trabalho de Scaico (2012) no ensino médio pode-se fazer um 

curso de computação, criar um pequeno evento onde possam ser feita uma 

verdadeira gincana com a computer unplugged. Este trabalho se diferencia do 

mencionado no que tange a realização das atividades através de gincana, 

apresentando uma aplicação mais focada em atividades específicas e para um 

grupo restrito de alunos. 

Outro artigo de Scaico (2012) é de grande valor para esta pesquisa, pois, 

sua influência fica marcada quando descreve a adaptação feita na representação 

da atividade “Contando os Pontos”. Esta atividade utiliza cartões com pontos 

pretos demonstrando a quantia correspondente as posições do sistema binário 

convertendo-o para o sistema decimal. Neste trabalho do Scaico a adaptação foi 

feita através do acréscimo de dois cartões apresentando desenho de lâmpadas, 

um sendo uma lâmpada acessa para valor binário (1) e outro uma lâmpada 

apagada para valor binário (0). Os cartões adicionais tem a finalidade de ajudar 

na associação feita pelos alunos, facilitando o entendimento sobre lógica deste 

sistema numeral.  

Ao comparar, este trabalho também se utiliza da adaptação feita pela 

adição de cartões para reforçar a representação, tornando o conceito e a lógica 
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do sistema binário mais lúdico. No entanto, ao invés de usar dois cartões, este 

trabalho faz uma pequena modificação colocando um único cartão tendo a 

representação das lâmpadas uma frente e outra no verso da folha, minimizando 

o esforço de ter duas folhas para as representações. 

Interessante ressaltar a pesquisa de Gonçalves (2013) que apresenta 

aplicação do Scratch e a construção de objeto de aprendizagem para ensinar 

conceitos de lógica. EvOU é um jogo de tabuleiro onde peças são encaixadas, 

suas características e estrutura serviram de forte inspiração para esta pesquisa. 

Ele contém dois tabuleiros dividido em 3 partes cada um, possui muitas cartas 

com as palavras referentes a operações booleanas “E”, “OU” e “Não”; possui 

também cartas com “0” e “1”; as peças são encaixadas nas partes do tabuleiro e o 

aluno analisa o resultado da operação.  

Diferentemente do trabalho citado acima, o novo material, proposto neste 

trabalho - a atividade lúdica “Ligando o Circuito” - utilizará apenas um tabuleiro 

com a representação de um circuito, possui poucas peças com as representações 

das operações booleanas, suas portas lógicas. Funcionará de forma mais 

delimitada, o aluno analisará a operações se seus resultados de modo que ele 

consiga chegar a um resultado específico proposto por desafios feitos na 

aplicação da atividade. Também será aplicada em conjunto com a atividade 

“Contando os Pontos”, que trabalha com números binários, auxiliando na 

compreensão a cerca do sistema binário. 

As práticas de Costa (2012) apresentam relatos de experiência do ensino 

de computação em forma de cursos e gincanas trabalhando com as atividades 

desplugadas, que foram adaptadas, porem o artigo não deixa claro como foram 

feitas essas mudanças. Em Vieira (2013) também houve a necessário de fazer 

adaptações nas atividades vindas do livro CSU, sua pesquisa não apresenta 

detalhes sobre como foram feitas estas adaptações. No entanto, ressalva que, 

para o contexto das escolas brasileiras, as atividades podem necessitar de 

adaptações.  

As Tabelas 3 e 4 recapitulam os aspectos dos artigos selecionados, além 

de informações como título, autores e ano da publicação. Na tabela também 
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pode se observar a descrição sucinta do processo de aplicação das atividades 

desplugadas ao considerar a série/ano escolar. 

Tabela 1.  Parte 1: Artigos encontrados na literatura sobre uso de atividades 
desplugadas. 

Título Autor 
(es) 

(Ano) 

 

Descrição das Atividades 

Ensinando e 
aprendendo conceitos 
sobre ciência da 
computação sem o uso 
do computador: 
Computação 
Unplugged !!! 

 

 

Sousa 

 

 

(2010) 

As atividades desplugadas foram aplicadas no 
9º ano do Ensino Fundamental em 3 escolas 
públicas e uma particular na cidade de 
Salvador. Foram usadas as atividades: 
Contando Pontos (Números Binários), 
Batalha Naval (Algoritmos de Busca) e Mais 
Leve e Mais Pesado (Algoritmos de 
Ordenação). Os resultados analisados foram 
de duas turmas do 9º ano do E. F. da escola 
privada.  Foram avaliadas com questionários 
qualitativos e quantitativos. 

Relato da Utilização de 
uma Metodologia de 
Trabalho para o Ensino 
de Ciência da 
Computação no Ensino 

Médio 

 

 

Scaico  (2012) As atividades foram aplicadas em uma escola 
pública com alunos do Ensino Médio, as 
atividades ocorreram através de uma 
“gincana desplugada” que fazia parte do 
minicurso de computação que foi realizado na 
escola. As atividades desplugadas foram: 
Contando os Pontos – Números Binários, 
Você Pode Repetir – Compreensão de Texto, 
A mágica de Virar as Cartas – Detecção de 
Textos, Batalha Naval – Algoritmo de Busca, 
Seja o Mais Rápido – Redes de Ordenação, O 
Jogo da Laranja –Bloqueios nas Redes, 
Seguindo Instruções – Linguagens da 
Programação, O mais leve o mais pesado – 
ordenação. Artigo cita que houve adaptações 
nas atividades.  As atividades foram avaliadas 
com uma pesquisa de satisfação. São 
utilizadas outras ferramentas como Scratch. 

Um Relato de 
Experiências de 
Estagiários da 
Licenciatura em 
Computação com o 
Ensino de 
Computação para 
Crianças 

Scaico  (2012) As atividades são aplicadas em uma escola 
pública, em João Pessoa – PB, nas turmas do 
5º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A 
atividade explorada foi Contando os Pontos 
sendo adaptada como proposta do trabalho. 
Só as turmas do 5º e 9º ano foram avaliadas 
com teste para mensurar a dificuldades que 
os alunos tiveram. 
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Tabela 2. Parte 2: Artigos encontrados na literatura sobre uso de atividades 
desplugadas. 

Título Autor 
(es) 

(Ano) 

 

Descrição das Atividades 

Relato de experiência 
de alunos do curso de 
Licenciatura em 
Computação do IFMG 
- campus Ouro Branco 
na utilização de objetos 
de aprendizagem 
desplugados e do 
Scratch como 
instrumentos no 
ensino de programação 

Gonçalves  (2013) Não há aplicação de atividades do livro CSU, 
são apresentados só conceitos do que e 
computação desplugada, mas há a construção 
de um objeto de aprendizagem por alunos de 
Licenciatura em Computação de MG.O objeto 
do objeto era o ensino de operadores lógicos 
“E, OU e NÃO” é um jogo de cartas chamado 
EvOU.  São utilizadas outras ferramentas 
como Scratch. 

 

Trabalhando 

Fundamentos de 

Computação no Nível 

Fundamental: 

experiência de 

licenciandos em 

Computação da 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Costa 

 

(2012) As atividades ocorreram em duas turmas de 
9º ano do ensino fundamental de uma 
instituição privada de João Pessoa – PB. Foi 
realiza uma gincana com 64 para aplicar as 
atividades: Jogo da Laranja, Cidade 
Enlameada, Caça ao Tesouro e Seguindo 
Instruções. Não houve forma de avaliação das 
atividades. 

Um Relato de 
Experiência do Uso da 
Técnica Computação 
Desplugada 

 

 

Vieira  (2013) 

 

As atividades foram realizadas e quatro 
escolas públicas, três estaduais e uma 
municipal de Manaus - AM com alunos de 
ensino fundamental (a partir do 8° ano) e do 
ensino médio (1° e 2° ano). Atividades 
aplicadas foram: A Mágica de Virar as Cartas, 
Transmitindo uma Mensagem com 
Segurança, Contando os Pontos, Colorindo 
com Números, O Jogo da Laranja e Vamos 
Dançar. As atividades foram adaptadas na sua 
aplicação onde foram feitas em forma de uma 
peça teatral lúdica. Foram avaliadas para um 
questionário qualitativo. 
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Todos os trabalhos citados serviram de alguma forma para a idealização 

desta pesquisa, tanto em sua estrutura como aplicação. Um ponto crucial está 

na observação da necessidade de adaptação nas tarefas do “unplugged”, porém 

essas adaptações não são descritas ou não indicam com clareza qual sua 

natureza. Este trabalho contribui tanto com essa adaptação como sua descrição. 

Ainda o referenciando, este projeto irá propor uma nova atividade lúdica e 

desplugada, pois ainda obedece a noção de não depender de artefatos 

tecnológicos para que seja realizada. Atuando conjuntamente a aplicação de 

uma adaptação e uma nova tarefa, busquem melhorar a compreensão dos 

alunos acerca de sistema binário e o funcionamento lógico do 

computador.  Fomentar o pensamento computacional, com as atividades desta 

pesquisa, requer considerar o desenvolvimento do pensamento associado aos 

processos de pensar e solucionar problemas.  A ideia é testar práticas 

educacionais e assim formar mais cidadãos preparados para um futuro 

tecnológico. 

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 
Esta seção apresenta as classificações metodológicas da pesquisa, sob o aspecto 

de sua natureza, quanto a abordagem, e objetivos. 

A pesquisa pode ser classificada quanto sua natureza como aplicada. 

Segundo Kauark et. al (2010), este tipo classificação busca gerar conhecimento 

de aplicações de atividades práticas, além de haver a criação de uma atividade 

deslplugada.  Neste sentido, a pesquisa teve como objetivo também o processo 

de validação da adaptação e proposta combinada à atividade desplugada 

Contando os Pontos que referencia conceitos de representação da informação 

pelo computador. 

Quanto a sua abordagem é vista como quantitativa que segundo Gerhart 

(2009) enfatiza a objetividade e faz análise de dados numéricos, pois, busca 

comparar e analisar os resultados obtidos por questionários acerca da aplicação 

das atividades propostas. A pesquisa também pode ser considerada nesta 

perspectiva como qualitativa. Segundo Gerhardt (2009) a qualitativa “preocupa-

se com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 
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compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”, possibilita verificar 

a opinião dos alunos participantes acerca da aprendizagem dos conceitos 

adquiridos pela aplicação.  

Em relação aos objetivos, a pesquisa é classificada como descritiva, pois, 

são descritos fenômeno como conceitos computacionais; Descreve o processo de 

adaptação agregada a atividade Contando os Pontos; Descreve e a criação da 

Ligando o circuito e descreve resultados da aplicação e o impacto destas 

atividades para o aprendizado e incentivo ao pensamento computacional dos 

alunos.  

Referente aos seus procedimentos pode-se afirmar que ela é bibliográfica. 

Sobre esse tipo de pesquisa, Gil (2007) explica que “são sobre investigações 

sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas posições 

acerca de um problema”. Aqui houve uma busca na literatura sobre como são 

trabalhadas e quais atividades da computação desplugada foram mais 

exploradas. Pode-se dizer que também é um estudo de campo onde foi proposto 

atividades, que foram testadas com pessoas, observando e avaliando seus 

resultados. Gil diz que no estudo de campo “a pesquisa é desenvolvida por meio 

da observação direta das atividades do grupo estudado”. A seguir é apresentado 

na tabela 1 o quadro metodológico desta pesquisa. 
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Tabela 3. Classificação metodológica da pesquisa. 

Quadro Metodológico 

Categoria Classificação da Pesquisa 

Abordagem Qualitativa/Quantitativa 

Natureza Aplicada  

Objetivos Descritiva  

Procedimentos Bibliográfica/Estudo de Campo 

 

Outro ponto a ser descrito é sobre o questionário, que foi utilizado para 

coleta de dados. Tem como objetivos obter dados quantitativos, participar da 

forma de avaliação qualitativa, uma vez que gera um link entre os objetivos 

educacionais e suas assertivas. Foi elaborada utilizando assertivas inerentes ao 

contexto das duas atividades desplugadas, usa uma escala interpretativa, 

contendo: Concordo, Indeciso e Discordo. Na Tabela 2 é apresentada a relação 

entre os objetivos educacionais e a assertivas do questionário. 
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Tabela 4. Relação entre objetivos educacionais e assertivas do questionário. 

Objetivo de Aprendizagem Assertiva  

OE1 e OE2 ● Consegui associar a representação da 
lâmpada a sua função na atividade 
Contando os Pontos; 

● Depois da atividade Contando os Pontos 
consigo converter um número binário 
em decimal, assim como um decimal em 
binário; 

OE3 e OE4 ● É fácil diferenciar as portas lógicas pela 
representação simbólica utilizada na 
atividade de Ligando o Circuito. 

● É difícil entender a lógica dos 
operadores usados na atividade Ligando 
o Circuito. 

OE5 ● Entendi a lógica das operações 
booleanas e conseguiria analisar o 
resultado em outro circuito. 

● Entendi os conceitos booleanos após 
usar o circuito e a atividade contando os 
pontos. 

 

 

Referente a aplicação das atividades segue um processo. Iniciando com 

uma aplicação piloto, posteriormente a principal em que é executada a 

adaptação em seguida a nova atividade e finalizando com a avaliação. A Figura 1 

demonstra essas etapas.  

 

Figura 1. Etapas no processo de aplicação das atividades. 
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Neste sentido, a aplicação das atividades ocorre na seguinte estrutura: 

explicações dos conteúdos, aplicação da Contando os Pontos, aplicação da 

Ligando o Circuito e Avaliação. Houve uma pequena aula expositiva dos 

conceitos sobre sistema binário, após isso, há a aplicação da primeira atividade. 

Logo em seguida, também é apresentado outra parte expositiva dos conceitos de 

lógica booleana e então é aplicado o circuito. 

Esta pesquisa se limita de forma externa quanto aos seus resultados que 

não podem ser generalizados, devido ao contexto de aplicação das atividades e o 

numero de participantes. 

 

4. ATIVIDADES DESPLUGADAS 

Esta seção descreve detalhes das atividades desplugadas, assim como um guia 

de apoio a sua aplicação. 

4.1. ADAPTAÇÃO DE CONTANDO OS PONTOS – NÚMEROS BINÁRIOS 

Esta atividade tem como objetivos demostrar o funcionamento do computador, 

o armazenamento de dados, introduzindo a lógica do sistema binário. Sua 

dinâmica utiliza cartões com pontos que representam valores decimais, fazendo 

uma relação entre sistema binário e decimal, aplicando também a ideia de 

converter estes valores de um sistema a outro. 

Para a adaptação da atividade Contando os Pontos é sugerido melhorar a 

representação dos cartões que compõem o material da atividade. O material é 

composto por 5 cartões com pontos pretos, equivalente aos valores no sistema 

decimal 1, 2, 4, 8, 16, e mais 5 cartões com  a representação das lâmpadas 

(acesa/apagada).  A ideia é manter no mesmo cartão as lâmpadas em frente e 

verso, conforme apresenta a Figura 2.  
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Figura 2. Representação das lâmpadas acessa e apagada no cartão. 

Acredita-se que esta adaptação possa reforçar na representação, uma vez 

que os cartões das lâmpadas deverão ser usados junto aos cartões dos pontos.  

Uma vez posto a frente dos cartões dos pontos, os alunos poderão associar os 

valores de 1 e 0 para verdadeiro e falso, respectivamente, representado pelas 

lâmpadas acessa e apagada. A Figura 3 demonstra a forma de organização dos 

cartões como sugestão.  

 

Figura 3. Esquema no uso dos cartões de pontos e cartão de lâmpada. 
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4.2. ATIVIDADE LÓGICA LIGANDO O CIRCUITO 

Esta pesquisa se propõe a criar uma atividade lúdica que possa promover a 

prática dos conteúdos assimilados na atividade Contando os Pontos. Neste 

sentido, a atividade apresentada nesta seção é definida por “Ligando o Circuito”.  

A atividade Ligando o Circuito deve ser adotada em combinação da 

Atividade Contando os Pontos para fomentar a explicação da lógica booleana, 

contendo os conceitos de tabela verdade dos operadores lógicos “E”, “OU” e 

“NÃO”. Nesta atividade também serão utilizados materiais que dispensem o uso 

do computador seguindo o conceito da Computação Desplugada. Seu papel 

principal é de auxiliar na compreensão a respeito de lógica, contribuindo na 

aprendizagem dos alunos acerca dos processos de representação binária e 

funcionamento interno do computador. Assim, a atividade apresenta a relação 

dos operadores lógicos organizados em pequeno circuito eletrônico.  

O circuito simula um pequeno jogo de encaixe de peças. As peças referem-

se a representação gráfica das operações lógicas E, OU e NÃO, ou seja, as portas  

lógicas contidas em circuitos. Possui um caráter lúdico, semelhante a um jogo 

de tabuleiro e também obedece a filosofia da computação desplugada.  

A Figura 4 apresenta o circuito da atividade que é composto por entradas e 

uma única saída. Os espaços circulares referem-se aos locais de encaixe das 

peças, que são os operadores lógicos.  
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Figura 4. Circuito utilizado na atividade Ligando o Circuito. 

Como visto na Figura 4 o circuito possui a seguinte estrutura: (1) Entradas 

do Circuito; (2) Operadores Lógicos; (3) Saída, reflete justamente o resultado 

das operações lógicas combinadas no circuito. Para melhor compreender a 

dinâmica do circuito, a Figura 5, apresenta as peças.  



31 
 

  

Figura 5. Peças utilizadas na atividade Ligando o Circuito. 

Os itens I, II e III representam as porta lógica da operação “E”, “OU” e 

“NÃO”, respectivamente. Peças extras como a IV, apresentada na figura 5, tem a 

função de fechar a parte do circuito que ela for inserida. Assim como proposta 

da atividade Contando os Pontos que considera as lâmpadas como 

representações que indicam (acesso/apagado) / (com/sem energia), a “Ligando 

o Circuito” também considera tais representações, relacionadas aos resultados 

dos operadores lógicos. As peças V e VI representam os resultados das saídas 

que podem ser adotadas para definir “lâmpada apagada e acessa”, 

respectivamente. 

A atividade consiste em considerar entradas, valores de 0 e 1, assim serão 

encaixadas nos espaços as peças referentes as operações booleanas e esses 

valores serão modificados pelas peças. A sequência terminará gerando um valor 

1 ou 0, onde será utilizado as peças “lâmpada apagada ou acessa”.  A Figura 6 

apresenta o circuito completamente preenchido pelas peças apresentadas. 
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Figura 6. Exemplo de Circuito preenchido. 

Com a finalidade de produzir um material de auxílio para favorecer a 

lógica associada a combinação dos operadores lógicos, um arquivo foi criado 

contendo as “Tabelas Verdade”.  A Figura 7 apresenta as tabelas verdade 

adaptadas, utilizando a representação de lâmpadas e contendo a representação 

das portas lógicas, fazendo um link as peças do circuito. 
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Figura 7. Arquivo contendo Tabelas Verdade das operações booleanas E, OU e NÃO. 

  

4.3. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA ATIVIDADE “LIGANDO O 

CIRCUITO” 

No livro CS, todas as atividades propostas associam objetivos de aprendizagem 

que referem-se a habilidades que os alunos podem adquirir através de sua 

aplicação.  Para a atividade contando os pontos, por exemplo, as habilidades 

esperadas são: Entender, Lembrar, Analisar e Aplicar. 

Os objetivos de aprendizagem são enunciados que expressam 

expectativas de aprendizagem, ou seja, tudo aquilo que se espera que o 

estudante possa adquirir e/ou melhorar. Neste contexto, para a atividade foram 

definidos objetivos de aprendizagem tendo como base a Taxonomia de Bloom 

Revisada.  A Tabela 5 apresenta os objetivos definidos. 
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Tabela 5. Os objetivos educacionais das atividades desplugadas. 

Objetivo Descrição  Mapeamento 

OE1 
Entender o armazenamento de dados 
do computador explicando o sistema 
binário.  

  

Conceitual este 
objetivo apresenta a 
compreensão a respeito 
do processo do 
armazenamento de 
dados através do sistema 
binário. 

OE2 
Analisar e lembrar do 
funcionamento do sistema binário 
implementando a conversão de 
números binários em decimal e vice-
versa presente na atividade “Contando 
os Pontos”. 

 

Efetivo/Factual este 
objetivo apresenta 
detalhes e informações 
prévias a respeito do 
sistema binário. 
Procedural - ao utilizar 
técnica de conversão 
binária em decimal. 

OE3 
Entender o funcionamento de 
interpretação de dados pelo 
computador interpretando os 
operadores lógicos básicos utilizados no 
circuito. 

Conceitual este 
objetivo tem a finalidade 
demostrar os operadores 
na interação com o 
circuito da atividade. 

OE4 
Lembrar e aplicar as operações 
lógicas básicas reconhecendo as tabelas 
verdades e representações gráficas 
destas operações presentes na atividade 
“Ligando o Circuito”. 

Efetivo/Factual, aqui é 
cobrada a associação 
entre as operações 
booleanas e suas 
notações gráficas, além 
do contexto de valores 
binários com lâmpada 
acessa/ apagada. 

OE5 
Analisar, Aplicar e Avaliar os 
resultados das operações lógicas 
concluindo a dinâmica do circuito 
apresentado na atividade “Ligando o 
circuito”. 

Procedural exige a 
utilização e resolução 
das operações lógicas, e 
as peças da atividade 
que as representa.  
Metacognitivo permite 
avaliação do contexto 
devido os resultados das 
operações. Obter 
compreensão e controle 
dos resultados do 
circuito. 
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Os objetivos foram definidos de acordo com a estrutura formada de verbos 

e substantivos (Verbo de ação, Substantivo, Verbo no Gerúndio e Substantivo), 

(KRATHWOHL, 2002), (FERRAZ E BELHOT, 2010) e (AIRASIAN E 

MIRANDA, 2002). A Tabela 6 apresenta a relação entre a dimensão do 

conhecimento e a dimensão do processo cognitivo dos objetivos estabelecidos.  

Tabela 6. Relação Dimensão do Conhecimento e Dimensão do Processo 
Cognitivo. 

Dimensão 
Conhecimento 

Dimensão do Processo Cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar Criar 

Efetivo/Factual OE2 
OE4 

 OE2   
OE4 

      

Conceitual  OE1 
OE3 

       

Procedural OE2    OE2  OE5  OE5    

Metacognitivo       OE5 OE5   

Na tabela 6, pode-se observar que o único processo cognitivo que não se 

relaciona a atividade é o de criar.  De acordo com a taxonomia, este processo 

condiz na utilização de todo o conhecimento adquirido, teoria e prática, para 

produzir algo novo. Devido a sua estrutura, com pontos e regras específicos, a 

atividades “Lingando o Circuito” não oferece ao aluno a criação de algo, na 

finalização de suas tarefas ou desafios. 

4.4. O GUIA E APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Os objetivos associados às atividades “Contando os Pontos” e “Ligando o 

Circuito” referem-se a compreensão de conceitos inerentes ao computador: 

como os computadores armazenam dados, qual é o sistema de representação  de 

dados adotado pelos computadores e como eles  funcionam internamente. Para 

que as atividades possam ser executadas corretamente esta pesquisa preocupou-

se em definir um guia. É importante salientar que o guia foi definido tendo 

como base o modelo de apresentação das atividades do livro CSU. Neste caso, há 
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descrições que esclarecem o material necessário, tempo estimado para 

aplicação, desafios, entre outros. O guia encontra-se em anexo no Apêndice E. O 

professor também pode acessar a seção de avaliação no guia para entender 

melhor o processo de avaliação sugerido após a aplicação das atividades. 

 

5. APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

Esta seção apresenta as etapas associadas a aplicação das atividades 

desplugadas.   

Uma aplicação piloto foi executada para avaliar o instrumento de coleta de 

dados definido para a etapa de avaliação, além dos materiais associados às 

atividades desplugadas. A ideia era observar se os instrumentos e materiais 

realmente são passíveis as aplicações. A aplicação piloto envolveu a participação 

de 20 estudantes do 1º período da graduação do curso de Licenciatura em 

Computação da Universidade de Pernambuco. Por ainda não possuir dos 

conceitos associados as atividades, acredita-se que não houve influências diretas 

por parte dos estudantes neste processo.  

Com a aplicação piloto, informações relevantes foram observadas. 

Percebeu-se que a execução da atividade é viável e o que tempo estimado para 

duração deve ser em média 2 horas para realização completa das atividades. 

Constatou-se que uma das peças que compõe a atividade estava com a 

representação errônea e os que desafios possuem um nível gradativo de 

dificuldade.  Após a aplicação, foi realizada as correções e mudanças necessárias 

para a execução principal.   

Na etapa de avaliação, um questionário online ficou disponível para coletar 

informações dos estudantes acerca da aprendizagem. Além disso, foi 

considerada como avaliação a capacidade dos estudantes em resolver os 

desafios propostos associados na atividade Ligando o Circuito.  É importante 

lembrar que estes desafios estão associados aos objetivos de aprendizagens que 

foram definidos e delimitados para as atividades.  
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Em relação a aplicação principal, as atividades foram aplicadas com 20 

alunos do 9º ano do ensino fundamental da Escola Professora Ivonita Alves 

Guerra. Escola pública e localizada no município de Garanhuns – PE. Ocorrida 

no período da manhã, tendo aproximadamente 2 horas de duração. Esta 

série/ano escolar foi escolhida para a aplicação devido a faixa de idade dos 

alunos esta pelo fato de que os trabalhos usados como referência na pesquisa, 

também utilizaram suas práticas a alunos dos anos finais do ensino 

fundamental. 

Os alunos foram convidados a participar da atividade com prévia 

autorização da gestora da escola em questão. A escolha dos alunos foi por 

conveniência, participando 20 alunos que apenas pertenciam a mesma turma 

escolar. Esses foram levados ao laboratório de informática da escola, porém não 

houve uso dos computadores, o objetivo era só colocá-los em um espaço 

controlado, sem interferir na sala de aula. 

O único recurso tecnológico adotado foi o datashow apenas para a 

apresentação das definições e informações acerca do sistema binário e 

operações booleanas. A “Contando os Pontos” com a adaptação foi aplicada 

primeiro, em seguida, “Ligando o Circuito”. A primeira vista, os alunos 

demonstram interesse e curiosidade com as atividades. Eles participaram, 

perguntaram, buscavam tirar suas dúvidas a respeito das interpretações dos 

desafios a se realizar nas atividades. 

A primeira atividade Contando os Pontos foi bem aceita. Todos os 

participantes entenderam seus objetivos, a contextualização e dinâmica da 

atividade demandou a participação de 5 alunos para segurar os cartões, porém 

com a participação de todos sobre os questionamentos e perguntas sore a 

atividade. A respeito da atividade foi aplicado também um exercício, que é parte 

final desta atividade, onde os alunos responderam de forma individual. 

 A segunda Lingando o Circuito despertou a curiosidade de todos, os 

participantes foram organizados em 10 duplas. No início houve dúvidas sobre 

como utilizar às peças, depois de sanadas as dúvidas, as duplas se empenham 

em resolver os desafios da atividade. Duas duplas não conseguiram resolver o 

primeiro desafio, porém os problemas das duplas foi solucionado, refizeram os 
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desafios e desta vez o resolvendo, prosseguindo para os próximos desafios. No 

geral todos os participantes conseguiram resolver os desafios da atividade. 

 

6. RESULTADOS DA APLICAÇÃO  

Neste capítulo são apresentados e descritos os resultados, dados e informações 

obtidas pela aplicação principal das atividades. 

Como resultado da aplicação foram considerados dois principais critérios: 

1. Observação dos alunos durante a aplicação: observou-se a 

capacidade dos participantes em resolver os desafios propostos pela 

Atividade Ligando Circuito e; 

2. Análise das respostas obtidas pelo questionário: verificar as 

respostas do questionário requer analisar se os objetivos educacionais 

associados as atividades foram adquiridas pelos participantes.  

A avaliação, que compreende a observação durante a aplicação e a análise das 

respostas, teve como foco principal, verificar se os alunos foram capazes de 

desenvolver as habilidades pertinentes às atividades. Através da observação das 

duplas de alunos com a interação da atividade “Ligando o Circuito”, foi possível 

verificar quais dos desafios não foram concluídos, além, dos concluídos pelas 

duplas. A tabela 7 apresenta estas informações. 

Tabela 7. Resultados das duplas que realizaram os desafios da “Ligando o 
Circuito”. 

Desafios Duplas 

 Desafios Concluídos Desafios Não Concluídos  

D1 8 2 

D2 10 0 

D3 10 0 

Os valores apresentados na tabela 6 indicam que quase todas as duplas 

foram capazes de resolver todos os desafios propostos. Houve duas duplas que 

tiveram dificuldades em compreender, de início, como fariam a análise das 
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peças e não resolveram o desafio, porém as dúvidas foram solucionadas 

posteriormente.  Assim, foi observado é a evolução presente no aumento de 

duplas do D1 para o D2.  

Observaram-se durante a aplicação alguns aspectos qualitativos como 

participação e interesse dos participantes. Constatou-se uma grande 

participação por partes dos alunos, pois, questionaram e fizeram perguntas 

sobre os assuntos apresentados. Buscaram tirar dúvidas tanto sobre o conteúdo 

como a forma de executar as atividades. Apresentaram boa interação com os 

colegas e trabalho em equipe. 

Em relação ao questionário, o feedback obtido pelos participantes, indicam 

informações associadas a experiência a nível de aprendizado, no sentido de 

identificar o entendimento dos conceitos pelos participantes, além de verificar 

se os mesmos relacionaram os conteúdos trabalhados em ambas as atividades. 

Embora não seja o foco da avaliação, uma pergunta do tipo aberta foi adotada 

para obter informações acerca da satisfação dos participantes.  

De antemão pode-se considerar que a aplicação das atividades propostas 

foi satisfatória, uma vez que os objetivos educacionais foram adquiridos através 

da interação. Os gráficos apresentam os resultados a cada assertiva que 

relaciona um ou mais objetivos educacionais verificados.  

A Figura 8 destaca os resultados para a assertiva “Consegui associar a 

representação da lâmpada a sua função na atividade Contando os Pontos”. Esta 

assertiva está associada aos objetivos educacionais (OE1 e OE2) que referenciam 

os processos cognitivos entender e analisar referente ao sistema binário. e ao 

processos de conversão (decimal - binário, binário - decimal).  
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Figura 8. Resultados obtidos sobre representação da lâmpada na Contando os Pontos. 

A Figura 9 apresenta os resultados da assertiva “Depois da atividade 

Contando os Pontos consigo converter um número binário em decimal, assim 

como um decimal em binário”. Esta assertiva esta associada aos objetivos 

educacionais (OE1 e OE2) se relacionando com o processo de conversão 

(decimal - binário, binário - decimal). 

 

Figura 9. Resultados obtidos sobre conversão da Contando os Pontos. 

Como visto na Figura 8 todos os alunos participantes conseguiram 

compreender a ideia da representação da lâmpada, adaptação proposta pela 

pesquisa nesta atividade.  A Figura 9 demonstra que todos os alunos foram 

capazes de converter números binários pra decimal e vice-versa.  Pode-se 

afirmar que a atividade e a adaptação da lâmpada foram capazes de auxiliar os 

alunos a entender o sistema binário e sua relação com o sistema decimal. 

O gráfico da Figura 10 aponta os resultados para assertiva “É fácil 

diferenciar as portas lógicas pela representação simbólica utilizada na atividade 

de Ligando o Circuito”, que por sua vez referência os objetivos educacionais 

OE3 e OE4 e associa as processo cognitivo de lembrar e identificar as 

representações adotadas nas peças das operações booleanas. 
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Figura 10. Resultados obtidos sobre peças da atividade Ligando o Circuito. 

Mostrado na Figura 10 estão os dados em que verifica-se a representação 

das peças na atividade. A maioria dos alunos conseguiu diferenciá-las, isso 

implica em dizer que também foram capazes de identificá-las. Reconhecer as 

peças é um aspecto importante para que os alunos possam interpretar e realizar 

as operações. Pode-se afirma também que as peças foram eficazes na 

representação gráfica das portas lógicas. Porém alguns participantes podem não 

ter compreendido a representação o que justificaria 30% de indecisos e 10% que 

discordaram. 

O gráfico apresentado na Figura 11 destaca os resultados para a assertiva 

“É difícil entender a lógica dos operadores usados na atividade Ligando o 

Circuito” que esta associada aos objetivos educacionais OE3 e OE4. Focado no 

processo de analisar e compreender a lógica usada nas operações booleanas. 

 

 

Figura 11. Resultados obtidos na compreensão das operações booleanas. 

Como visto na Figura 11 45% dos alunos discordam quanto a premissa de 

ser difícil entender as operações E, OU e NÃO, isso pode ser devido a 

apresentação de exemplos e explicação prévia a respeito das operações. 

Entretanto os que concordam da dificuldade e os indecisos são maioria, esse 
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fato pode ser justificado por dúvidas sobre a forma como essas operações 

atuam.  

O gráfico da Figura 12 apresenta os resultados sobre a assertiva “Entendi 

os conceitos booleanos após usar o circuito e a atividade contando os pontos” 

que esta relacionada ao objetivo educacional OE5, associando a noção de 

aprendizagem através da soma dos processo de lembrar, analisar e aplicar os 

conceitos e operações booleanas. 

 

Figura 12. Resultados obtidos quanto aos conceitos empregados nas atividades Contando os 
Pontos e Ligando o Circuito. 

Visto na Figura 12 os dados obtidos concluem que os alunos entenderam 

os assuntos trabalhados pela Contando os Pontos e Ligando o Circuito, além da 

própria dinâmica destas. Devido a fatores como reforço na representação usada 

nas duas atividades, explicação prévia, até a participação dos alunos podem ter 

contribuído para a compreensão conceitos do sistema binário e operações 

booleanas. Pode-se afirmar que a aplicação das duas juntas foi capaz de auxiliar 

no processo de aprendizagem destes assuntos. 

Apresentado na Figura 13 o gráfico esta os resultados referentes a assertiva 

“Achei os desafios da atividade Ligando o Circuito muito difíceis” que esta 

relacionada ao objetivo educacional OE5, associado aos processos cognitivos de 

aplicar e avaliar os conceitos booleanos contidos nos desafios. 
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Figura 13. Resultados obtidos a respeito dos desafios da atividade Ligando o Circuito. 

A Figura 13 apresenta gráfico que indica que 50% dos alunos discordam da 

dificuldade presente nos desafios da atividade. Há 30% que não concordam nem 

discordam e a minoria concorda com nível de dificuldade dos desafios. Assim, 

há uma porcentagem relevante não demostrou dificuldade em realizar os 

desafios. Também se pode afirmar a folha de tabelas verdades, que é um 

material entregue aos alunos junto ao circuito, os auxiliou a analisar e aplicar as 

operações, assim, resolvendo os desafios. 

O gráfico da figura 14 apresenta o nível de satisfação dos alunos ao 

participarem das atividades. “Contando os Pontos e Ligando o Circuito” foram 

capazes de divertir os alunos, que em sua maioria se dizem satisfeitos.  

 

Figura 14. Resultados obtidos quanto a satisfação dos alunos. 

 

Pode-se dizer que as atividades são atrativas e prendem a atenção. 

Demostrando aspectos positivos como o uso das cores nas peças, peças que se 

encaixam no circuito, conceitos computacionais são abstraídos pelas atividades 

de forma que elas lembrem jogos de lógica e quebra-cabeças. 
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O Conjunto de dados apresentados anteriormente demostram, de modo 

geral, favoráveis ao uso de atividades lúdicas. Qualitativamente pode-se dizer 

que houve aprendizagem por parte dos alunos quanto às atividades e desafios 

propostos, onde os alunos interagiram, trabalharam em equipe e tiraram 

dúvidas. Observou-se que os alunos foram capazes de resolver os desafios, e 

para que isso ocorresse eles teriam que estimular e usar o pensamento lógico.  

Pode-se constatar que os alunos também conseguiram desenvolver habilidades 

inerentes aos desafios, e estes ligados aos objetivos educacionais que foram 

alcançados.  

Quantitativamente o número de alunos e percentuais mostram bons 

valores, consolidando o êxito das atividades. Os percentuais mostrados 

permitem supor algumas conclusões a respeito dos objetivos educacionais, que 

estão relacionados as atividades, como: apresentam que a maioria discorda da 

ideia de dificuldade, a maioria concorda ter entendido os conceitos trabalhos e 

também demostram estar satisfeitos de terem realizado as atividades. 

 

6.1. REFLEXÕES REFERENTES A APLICAÇÃO  

Através da aplicação constataram-se alguns fatores e situações que limitam em 

alguns aspectos esta pesquisa. Estes estão relacionados ao modo de aplicação. 

As atividades lúdicas não substituem a utilização de aulas expositivas e 

materiais teóricos dos temas mencionados. Devido a maturidade dos alunos, se 

observa a necessidade de ter mais de um aplicador, contribuindo para melhorar 

a aplicação dando mais atenção aos alunos, quando houver dúvidas e receios na 

participação. Neste mesmo contexto, a operacionalidade na aplicação também é 

facilitada, havendo mais rapidez na distribuição dos materiais, na organização 

dos alunos e divisão de tarefas. Isso ainda influencia no número de alunos 

participando das atividades, havendo sido trabalhos com apenas 20 estudantes, 

ao invés de turmas maiores. 

Importante mencionar que avaliação e instrumento de coleta de dados, já 

descritos e apresentados anteriormente, completam apenas a abordagem dos 

objetivos educacionais e dos desafios das atividades. Seus resultados interligam 

resultados de observações e questionário ligados a objetivos educacionais e 
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habilidades referentes as atividades. Não são medidas quaisquer outras formas 

de obtenção de dados ou valores subjetivos. 

 

7. CONCLUSÃO 
Neste capítulo são apresentados as considerações finais, trabalhos futuros e 

conclusões adquiridas. 

A presente pesquisa realizou o que se propôs, aplicar atividades lúdicas 

para o ensino de conceitos de computação. E não menos importante 

estimulando aos alunos a pensar na resolução de problemas e desafios, isso 

nada mais é que o pensamento computacional.  

Ainda nesse contexto a pesquisa se focou no uso práticas da computação 

desplugada. Adaptando da atividade Contando os Pontos agregada a criação de 

uma nova, que aborda operadores lógicos, com os mesmos preceitos de não 

depender de infraestrutura de hardware e software, favorecendo o ensino de 

conceitos da computação. As atividades foram validadas e seus resultados 

ficaram coerentes aos objetivos educacionais a que foram atribuídas. 

Como trabalhos futuros alguns elementos relacionados aos conteúdos, as 

atividades e condições de suas aplicações podem ser aprofundados. Esses 

podem ser realizados e melhor descritos de forma breve a seguir. 

Pretende-se utilizar as mesmas atividades do CSU em novas aplicações em 

escolas públicas. As atividades também podem ser aplicadas em uma amostra 

maior, como uma ou duas classes no ensino fundamental. Buscar a participação 

de professores de outras áreas na aplicação. Em resumo novas experiências com 

as abordagens dessa pesquisa podem gerar novas resultados que esta não 

alcançou. 

 O circuito pode futuramente sofrer alterações e melhorias de estrutura e 

estética, com uso de mais cores, aumento das entradas e possibilidades de uso 

das portas lógicas. Referente a isto, pode-se utilizar mais operados booleanos ou 

construir novos desafios para atividade nas próximas aplicações. 
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Promover capacitação para incentivar os professores a utilizar as 

atividades desplugadas. Produzir aulas e apresentações abordando os conceitos 

binários e booleanos. Assim, explorando de várias maneiras e dando 

continuidade as ideias e ações trabalhadas nesta pesquisa. 

7.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa apresentou resultados da aplicação de duas atividades lúdicas e 

desplugadas, com o objetivo de ensinar conceitos de computação para alunos no 

ano final do ensino fundamental. Foram utilizadas abordagens qualitativas e 

quantitativas para se extrair dados que validem os objetivos propostos. 

Constatou-se que os alunos se sentiram satisfeitos em participar da 

aplicação. Pode-se afirmar que todos foram capazes de realizar ambas as 

atividades.  

Algumas contribuições que esta pesquisa gerou: o incentivo ao ensino de 

computação nas escolas públicas; o estimulo a utilizar, adaptar e criar atividades 

lúdicas que se baseia na computação desplugada; e contribuir para a literatura, 

com respaldo em dados positivos, que é possível construir conhecimento com 

atividades de cunho computacional, criativas e interessantes.  
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ANEXO A 

Cartões da Atividade Contando os Pontos 

 

O anexo segue na próxima página para utilizar tudo o espaço da folha. 
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ANEXO B 

Exercício para Atividade “Contando os Pontos” 

Computer Unplugged (Computação Desplugada) 

Atividades com Números Binários 

 

1. Transforme os binários em números:   

01000 

10001 

2. Com os cartões descubra como obter os números 3, 12 e 19. 
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APÊNDICE A  

Adaptação para a Atividade “Contando os Pontos” 

 

O apêndice segue na próxima página para utilizar tudo o espaço da folha. 
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APÊNDICE B 

Circuito para Atividade “Ligando o Circuito” 

O apêndice segue na próxima página para utilizar tudo o espaço da folha. 
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próxima página 

para utilizar tudo 

o espaço da folha. 

 

O anexo segue na 

próxima página 

para utilizar tudo 

o espaço da folha. 

 

O anexo segue na 

próxima página 

para utilizar tudo 

o espaço da folha. 

 

O anexo segue na 

próxima página 

para utilizar tudo 

o espaço da folha. 

 

O anexo segue na 

próxima página 

para utilizar tudo 

o espaço da folha. 
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APÊNDICE C 

Peças para a Atividade “Ligando o Circuito” 

O apêndice segue na próxima página para utilizar tudo o espaço da folha. 
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APÊNDICE D 

Tabelas Verdades das Operações E,OU e NÃO para a 

Atividade “Ligando o Circuito” 

O apêndice segue na próxima página para utilizar tudo o espaço da folha. 
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Tabelas Verdade 

   

E (AND) 

A B A e B Representação 

   

 

   

   

   

 

 

 

 

   

 

 

OU (OR) 

A B A ou B Representação 

   

 

   

   

   

NÃO (NOT) 

A Não A Representação 
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APÊNDICE E 

O Guia das Atividades Desplugadas 

Contando os Pontos – Números Binários 

Sumário 

Os dados são armazenados em computadores e transmitidos como uma série de 

zeros e uns. Como podemos representar palavras e números usando apenas 

estes dois símbolos? 

Matérias correlacionadas 

Matemática: Representação de números em outras bases além da base decimal. 

Representação de números na base dois. 

Matemática: Sequências e padrões sequenciais; descrição de uma regra para um 

padrão. Padrões e relacionamentos com as potências na base dois. 

Habilidades 

Contar 

Correlacionar 

Ordenar 

Idade 

A partir de 7 anos 

Material 

Será necessário imprimir os cartões com os pontos em folhas A4 no Anexo A. 

(Pode-se utilizar outros tamanhos de papel); Imprimir cartões com as lâmpadas 

no Apêndice A. E o desafio no Anexo B. 

 

 

Números Binários 

Introdução 

Para esta atividade, são necessários cinco cartões, conforme mostrado abaixo, 

com pontos marcados de um lado e nada sobre o verso. Escolha cinco crianças 

para segurar os cartões de demonstração na frente da turma. Os cartões devem 

estar na seguinte ordem: 
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Discussão 

O que você percebeu sobre o número de pontos nos cartões ? (Cada cartão tem 

duas vezes mais pontos que o cartão à sua direita.) 

Quantos pontos teria o próximo cartão colocado à esquerda ? (32) E o próximo 

...? 

Podemos usar estes cartões para representar números virando alguns deles para 

baixo e adicionando os pontos dos cartões com a face para cima. Peça às 

crianças para representarem os números 6 (cartões com 4 e 2 pontos), 15 

(cartões com 8 , 4 , 2 e 1 pontos e, em seguida, 21 (cartões com 16, 4 e 1 ponto) ... 

Agora tente contar de zero em diante. 

O resto da turma deve prestar atenção sobre como os cartões são virados para 

tentar reconhecer um padrão (cada cartão é virado metade das vezes do que as 

vezes do cartão a sua direita). Talvez você queira experimentar isso com mais de 

um grupo. 

Quando um cartão está com a face para baixo, sem mostrar os pontos, este 

cartão é representado por um zero. Quando os pontos são exibidos, o cartão é 

representado por um. Este é o sistema numérico binário. 

 

Avaliação 

Verificar se os alunos resolvem o desafio proposto, em forma de exercício, onde 

considerando as habilidades associadas aos conceitos binários e sua conversão 

ao decimal.  Considera também a associação aos objetivos educacionais visto 

que refere-se: 

Exercício 1: 

OE1 e OE2 
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Este exercício esta presente no Anexo B e deve ser impresso junto a atividade. 

 

Encaixe as Peças - Ligando o Circuito 

Sumário 

A atividade “Ligando o Circuito” trata de forma lúdica conceitos de lógica 

booleana para possibilitar aos alunos a construção de conhecimentos prévios a 

respeito da lógica usada nos computadores. A atividade manipula os operadores 

lógicos AND (E), OR (OU) e NOT (Não) e suas representações, além de ideias 

como 1/o, verdadeiro e falso que são inerentes ao sistema binário. Por estas 

razões a atividade pode contribuir para melhor compreensão dos alunos acerca 

do sistema binário, conceito da atividade Contando os Pontos. 

Os computadores são equipamentos eletrônicos e por isso possuem circuitos. 

estes circuitos obedecem a regras lógicas que controlam a passagem dos dados 

através das portas lógicas E, OU e NÃO.  

Matérias Relacionadas 

Sistema Binário: Entendimento sobre os conceitos de Verdadeiro e Falso, 

notação de 1/0 e representações lúdicas desta lógica. (Associados a Atividade 1 

Números Binários); 

Raciocínio Lógico: analisar e comparar as tabelas verdade e portas lógicas 

básicas E, OU e NÃO.  

Habilidades: 

Entender, Lembrar, Analisar e Aplicar. 

Idade  

A partir dos 7 anos. 

Material 

Será necessário imprimir os cartões do circuito em folhas A4, Apêndice B. 

Posteriormente colar sobre materiais como papelão ou emborrachado, 

construindo uma forma de tabuleiro (Pode-se utilizar outros tamanhos de 

papel), posteriormente recortar os círculos e o quadrado final para encaixe das 

peças; 
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Imprimir o cartão com peças de encaixe de portas lógicas em folha A4, Apêndice 

C. Posteriormente colar sobre materiais como papelão ou emborrachado, 

recortar as peças para que possam encaixar no circuito. 

Imprimir o guia com as tabelas verdade dos operadores lógicos e suas 

representações de portas lógicas, Apêndice D. 

Cada dupla ou trio de crianças precisará de: 

Um cartão contendo o circuito já pronto como tabuleiro; 

O grupo de peças das portas lógicas já recortadas (disponíveis no final deste 

guia); 

Uma folha contendo o guia de tabelas verdade dos operadores lógicos. 

________________________________________________ 

 

Ligando o Circuito 

Introdução 

Nossos computadores utilizam o sistema binário e também uma lógica unida a 

esse sistema, chamada lógica booleana. Os operadores lógicos trabalhados são 

AND (E), OR(OU) e NOT( Não). 

O jogo consiste na utilização do circuito onde os alunos devem preencher as 

lacunas do circuito com as portas lógicas de AND (E), OR(OU) e NOT( Não) 

para concluir os desafios propostos: 

Desafio 1: Considere os valores (m,n,o,p,q) de entrada das portas lógicas do 

circuito. Encaixe os operadores lógicos para que o resultado de saída seja 

lâmpada acesa. 

Desafio 2: Considere os valores (m,n,o,p, q) de entrada das portas lógicas do 

circuito. Encaixe os operadores lógicos para que o resultado de saída seja 

lâmpada apagada. 

Desafio 3: Substitua uma peça do circuito do Desafio 2 por uma peça restante. 

analise o resultado da saída do circuito. 
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O jogo contém um circuito em formato de tabuleiro com n (ainda em 

elaboração) peças de encaixe e um guia onde contém as tabelas verdades e as 

representações gráficas das portas lógicas. Na aplicação os alunos serão 

divididos em duplas para receberem o tabuleiro. 

0 é FALSO (F) - Lâmpada apagada 

1 é VERDADEIRO (V) - Lâmpada acessa 

Discussão 

Explicar o guia com as tabelas verdades e a representação dos operadores 

lógicos E, OU e NÃO. Questionar e estimular os alunos sobre as operações 

presentes neste guia, assim como os resultados das saídas para manter a 

lâmpada acessa e/ou apagada.  

Contextualizar a atividade como um jogo onde as peças serão encaixadas no 

tabuleiro (circuito). O objetivo do aluno é analisar as tabelas verdades assim 

como o resultado das saídas ao encaixar as peças (operadores) no circuito. Desta 

maneira vários questionamentos podem ser considerados e o aluno pode 

analisar o circuito diante as diferentes possibilidades de encaixe.  

 

Avaliação 

Verificar se os alunos resolvem os desafios propostos, considerando as 

habilidades associadas a cada um deles.  Considerar que objetivos de 

aprendizagem associados ao desafio 1 referem-se:  

 

Desafio 1: 

OE3, OE4 e OE5. Lembrar, Entender. Analisar e Aplicar. 

Desafio2: 

OE4, OE3 e OE5. Lembrar, Entender. Analisar e Aplicar. 

Desafio3: 

OE3, OE4 e OE5. Lembrar, Entender. Analisar e Aplicar. 
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Deste modo fica percebe-se uma ligação das habilidades propostas pelos 

objetivos de aprendizagem e os desafios da atividade. Através disso é proposto 

uma avaliação onde o professor pode observar e verificar se os desafios foram 

resolvidos pelos alunos, se as habilidades foram alcançadas. Há também a 

aplicação de um questionário final contendo perguntas inerentes ao 

entendimento sobre a atividade como um todo, mas não deixando de estar 

ligada aos objetivos e desafios propostos.   

Como sugestão o próprio professor ou aplicador das atividades pode construir 

suas próprias perguntas referentes aos conceitos trabalhos nos desafios. 

Tornando a avaliação mais flexível, onde o professor pode usar outros 

instrumentos ou métodos, que o possibilite verificar se esta havendo um real 

entendimento acerca de todos os conceitos e contextos das atividades. 
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APÊNDICE F 

Questionário das Atividades Desplugadas 

O apêndice segue na próxima página para utilizar tudo o espaço da folha. 
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Questionário  Atividades Desplugadas 

Este questionário tem como objetivo coletar opiniões sobre as atividades 

desplugadas "Contando os Pontos e Ligando o Circuito". 

*Obrigatório 

1. Consegui associar a representação da lâmpada a sua função na 

atividade Contando os Pontos. * 

Marcar apenas uma oval. 

            Concordo 

            Indeciso 

            Discordo 

2. Depois da atividade Contando os Pontos consigo converter um 

número binário em decimal, assim como um decimal em binário. * 

Marcar apenas uma oval. 

            Concordo 

            Indeciso 

            Discordo 

3. Depois da atividade Contando os Pontos consegui entender e 

explicar o sistema binário e o armazenamento de dados do 

computador. * 

Marcar apenas uma oval. 

            Concordo 

            Indeciso 

            Discordo 

 

4. É fácil diferenciar as portas lógicas pela representação simbólica 

utilizada na atividade de Ligando o Circuito. * 

Marcar apenas uma oval. 

            Concordo 
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            Indeciso 

            Discordo 

 

5. É difícil entender a lógica dos operadores usados na atividade 

Ligando o Circuito. * 

Marcar apenas uma oval. 

            Concordo 

            Indeciso 

            Discordo 

6. Entendi a lógica das operações booleanas e conseguiria analisar o 

resultado em outro circuito. * 

Marcar apenas uma oval. 

            Concordo 

            Indeciso 

            Discordo 

7. Entendi os conceitos booleanos após usar o circuito e a atividade 

contando os pontos; * 

Marcar apenas uma oval. 

            Concordo 

            Indeciso 

            Discordo 

8. Achei os desafios da atividade Ligando o circuito muito difíceis. * 

Marcar apenas uma oval. 

            Concordo 

            Indeciso 

            Discordo 
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9. Consegui identificar a relação dos números binários na atividade 

do circuito.* 

Marcar apenas uma oval. 

            Concordo 

            Indeciso 

            Discordo 

 

 

10. O que você achou das atividades? Explique com suas palavras 

qual a contribuição delas para sua aprendizagem em computação. * 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Em uma escala de (0 Nenhuma| 5 Muita) defina o seu grau de 

satisfação ao aprender com estas atividades. 

 

Você tem alguma sugestão que possa melhorar a atividade Ligando o 

Circuito? * 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 


