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Introdução 

 A utilização de recursos computacionais cresce 
exponencialmente nos diversos segmentos da 
sociedade. A presença do computador nas residências, 
escolas, empresas, proporcionam diversificados usos, 
tais como acesso à internet para comunicação, diversão, 
atividades profissionais, inscrições em concursos, 
declaração de imposto de renda, isto tudo exige do 
indivíduo familiaridade e conhecimento acerca dessas 
tecnologias.  
 

Os sistemas computacionais estão presentes não 
somente nos computadores pessoais (PC), como 
embarcados em celulares (e.g. Smartphone). Tais 
dispositivos móveis não possuem apenas a função 
básica de realizar chamadas, mas permitem o envio e o 
recebimento de mensagens eletronicamente, dispõe de 
acesso à internet, conexão wireless, jogos, programas 
de escritório, entre outras aplicações. [1]. 

 
Segundo Veigas [2] um bom professor apóia o 

desenvolvimento independente do aluno. Nesse sentido 
é que o ensino da computação não deve ser restrito ao 
conhecimento de como utilizar a ferramenta (i.e 
software), mas sim, um ensino capaz de formar um 
indivíduo apto a fazer uso da tecnologia e de suas 
evoluções, a qualquer tempo. 

 
Para preparar este indivíduo é preciso avaliar o 

ensino da computação na educação básica, nesse 
contexto Fernandes [3] afirma: “... tão importante 
quanto o ensino das tecnologias correntes é o ensino 
dos conceitos fundamentais da Ciência da 
Computação”. Isto se justifica pela rapidez com que 
ocorrem mudanças e substituição dos programas e 
técnicas na computação.  

 
O desenvolvimento do raciocínio lógico formal 

utilizado para a construção de algoritmos proporciona 
ao estudante, habilidades que o apóiam na 
aprendizagem de uma nova ferramenta. Além dessa 
perspectiva, tais conhecimentos são estimuladores e 
facilitadores das chamadas ciências clássicas (i.e 
matemática, física, geometria); pois auxilia o aluno a 
disciplinar e ordenar o pensamento lógico necessário à 
compreensão dessas disciplinas. Com isto, é possível 
observar a computação como matéria multidisciplinar. 
[4]. 

 

Sob o prisma da computação como disciplina básica na 
educação, existe um movimento que aparenta contrapor-se 
ao tecnológico. No entanto, é justamente o contrário, trata-
se do “Computer Science Unplugged” (i.e computação 
“desplugada”) idealizado por Bell, Witten e Fellows [5], 
que consiste no ensino da computação sem o uso do 
computador. 
 
 Essa metodologia de ensino é baseada nos princípios 
fundamentais da computação aplicados às crianças de todas 
as idades. São atividades lúdicas, onde não há necessidade 
do aluno em manusear software. Essa independência de 
hardware e software permite, por exemplo, que questões de 
infra-estrutura do ambiente escolar não interfiram no ensino 
da computação; bem como, a aprendizagem de seus 
fundamentos e habilidades. [6] 
 
 Através da compreensão dos princípios fundamentais da 
computação (i.e sistema binário, algoritmo, estrutura de 
dados) o aluno será capaz de desenvolver o raciocínio 
lógico necessário a utilização da maioria, se não de todas as 
ferramentas computacionais. Dessa maneira tornam-se 
seres autônomos e preparados para esse mundo 
tecnológico. Onde a cada instante uma inovação é 
idealizada, um software e/ou hardware são criados ou 
modificados, e nessa rápida dinâmica de transformações, 
faz-se necessário indivíduos capazes e preparados para 
esses novos desafios. 
  

Material e métodos 

A metodologia abordada dispensa o uso do computador, 
por isso cada conceito estudado é trabalhado através de 
atividades lúdicas. Com os mesmos matérias utilizados em 
aulas de artes (i.e. papel, cartolina, lápis colorido, tesoura, 
e cola) são elaborados pelo professor com a ajuda dos 
alunos, jogos, cartazes, desenhos. A finalidade disso é obter 
apoio didático capaz de auxiliar o aluno na captação do 
conhecimento.  

 
Tomando como exemplo a atividade Um, “Contando os 

Pontos – Números Binários”, que trata o livro [5], essa 
prática aborda o sistema binário (i.e número na base 2).  
Utilizamos diversos cartões, em cada um desenhamos um 
quantitativo diferente de pontos. Esses cartões representam 
o valor decimal (i.e número na base 10) correspondente ao 
número binário elevado ao o expoente.  

 
A metodologia baseia-se na reflexão que o aluno faz ao 

participar da atividade. Dessa “brincadeira” o conceito é 
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trabalhado de forma lúdica, e o aluno aprende com 
maior facilidade. No exemplo da primeira atividade os 
conceitos aprendidos foram o sistema binário, a 
exponenciação, a conversão entre bases numéricas, a 
compreensão da maneira como o computador processa 
os dados. 

 
Outros conceitos da computação utilizando essa 

metodologia foi o fundamento: “Algoritmos de busca” 
(e.g linear, binária e por dispersão), visto na atividade 
Seis que trata o livro [5]. Através do jogo de batalha 
naval foi possível trabalhar conjuntamente com a 
matemática (e. g comparação entre números: maior 
que, menor que, e iguais a), e a geometria (e.g. 
coordenadas no plano e no espaço). 

 
Resultados e Discussão 

Com a abordagem e aplicação dessa metodologia de 
ensino da computação na educação básica, buscamos 
alcançar o desafio do desenvolvimento do raciocínio 
lógico formal. Pela independência do uso do 
computador, onde esse é dispensável, dessa maneira 
desviamos de problemas de infra-estrutura que possam 
existir no ambiente escolar, e abrangemos escolas 
públicas e privadas, igualmente. 

 
Portanto, a metodologia ensino “Computer Science 

Unplugged” consiste na participação ativa do aluno 
mediada pelo professor na construção do 
conhecimento, favorecendo a aula com um ambiente 
estimulante, lúdico, divertido, sobretudo participativo.  

 
Em muitos exemplos de atividades existem a 

interação com outras áreas, como, a matemática e a 
geometria. Observamos isso no exemplo da atividade 
Seis. Essa interdisciplinaridade amplia a percepção do 
aluno, pois esse observa as relações entre uma ciência e 

outra, com isso são levados a compreender a importância 
de se aprender conceitualmente os fundamentos, pois deles 
constroem saberes das mais variadas áreas do 
conhecimento. 

 
O que pretendemos é formar indivíduos autônomos, e 

conhecedores da computação, de seus princípios, e não 
apenas, um operador condicionado ao uso de uma 
ferramenta (i.e programa) especifica. Desejamos prepará-
los para os desafios provocados pelas rápidas mudanças 
tecnológicas, tornando-os capazes de se adaptarem a elas. 
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