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RESUMO 

 

As tecnologias estão presentes em quase todos os aspectos de nossas vidas, mas a              

educação, principalmente a Educação Infantil, não consegue acompanhar esse         

caminho. A utilização constante de tecnologias em sala de aula não garante as             

melhorias de ensino e aprendizagem, mas pode ser através das tecnologias que as             

crianças encontrem as soluções para os mais diversos problemas. Neste sentido, o            

Pensamento Computacional vem criando um objetivo educacional em resposta a          

inovação tecnológica nas escolas, em diferentes países, como um conjunto de           

competências para a resolução de problemas alinhadas às competências fundamentais          

para o Século XXI. Para auxiliar a introdução ao Pensamento Computacional na            

Educação Infantil, este trabalho consiste em apresentar o desenvolvimento de um           

projeto de elaboração de jogos de tabuleiro para desenvolver Pensamento          

Computacional na Educação Infantil, com o foco em atividades lúdicas, criativas e            

acessíveis a todas as crianças, inclusive, as que frequentam as instituições           

educacionais públicas. Na primeira etapa do trabalho, foi desenvolvida a análise           

contextual da Educação Infantil e do Pensamento Computacional que resultou em uma            

série de estratégias a serem adotadas para a elaboração dos jogos, destacando-se a             

necessidade da criação de personas para o projeto. Na segunda etapa, foi realizado um              

abrangente estudo sobre os elementos do design de games, buscando definir conceitos            

e padrões adotados nesse segmento e no brincar da Educação Infantil. Por fim, foram              

desenvolvidos dois jogos, o “Programando a Centopeia” e o “Caça aos Dragões”,            

seguindo a triangulação de metodologias de Projetos, do Design Science Research e do             

modelo ADDIE. Os resultados obtidos foram através de uma abordagem qualitativa de            

pesquisa e quase experimental, pois não foi possível a aplicação nas escolas devido ao              

isolamento social causado pela COVID-19, apresentam dados qualitativos e         

informações que apontam para o desenvolvimento significativo do Pensamento         

Computacional nas crianças da Educação Infantil.  

 

Palavra-Chave: Educação Infantil; Pensamento Computacional; Jogos. 

ABSTRACT 



Technologies are present in almost all aspects of our lives, but education, especially             

early childhood education, cannot keep up with this path. The constant use of             

technologies in the classroom does not guarantee improvements in teaching and           

learning, but it may be through technologies that children find solutions to the most              

diverse problems. In this sense, Computational Thinking has been creating an           

educational objective in response to technological innovation in schools in different           

countries as a set of skills for solving problems aligned with the fundamental skills for               

the 21st Century. To assist the introduction of Computational Thinking in Early            

Childhood Education, this work consists of presenting the development of a project            

for the development of board games for the development of Computational Thinking            

in Early Childhood Education, with a focus on playful, creative and accessible            

activities for all children. children, including those who attend public educational           

institutions. In the first stage of the work was developed contextual analysis of early              

childhood education and Computational Thinking that resulted in a series of           

strategies to be adopted in the preparation of the Games, highlighting the need to              

create personas for the project. In the second stage, a comprehensive study was             

carried out on the elements of game design, seeking to define concepts and             

standards adopted in this segment and in playing Early Childhood Education. Finally,            

two games were developed, “Programming the Centipede” and “Dragon Hunting”,          

following the triangulation of methodologies Project, Design Science Research and          

the ADDIE model. The results obtained through a qualitative and quasi-experimental           

approach, as it was not possible to apply them in schools due to the social isolation                

caused by COVID-19, present qualitative data and information that point to the            

significant development of Computational Thinking in kindergarten. 

 

Keyword: Kindergarten; Computational Thinking; Game. 
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INTRODUÇÃO 
As tecnologias estão presentes na Sociedade da Informação,        

principalmente, para os que são chamados de nativos digitais, bem como os            

jogos fazem parte da cultura digital. Dentro deste contexto, buscou-se          

desenvolver atividades lúdicas para o desenvolvimento do Pensamento        

Computacional na Educação Infantil, pois considera-se que os conhecimentos         

computacionais são igualmente fundamentais para que as crianças possam         

viver e desenvolver-se nesta sociedade, assim como a leitura e a escrita.  

O uso de tecnologias está cada vez mais comum com a propagação de             

celulares e equipamentos móveis para realização de jogos virtuais, assistir          

filmes, utilizar redes sociais, realizar compras, entre outras utilidades. Além          

disso, estamos vivenciando a mais nova revolução no sistema educacional          

mundial, pois de um dia para o outro, a educação em todos os níveis, desde a                

educação infantil até o ensino superior e as pós-graduações, passaram do           

modelo de ensino presencial para o on-line. Assim, o desenvolvimento de           

competências e habilidades computacionais tornam-se fundamentais serem       

alcançados. 

É importante destacar que, com a mudança repentina na educação,          

devido ao isolamento social provocado pela pandemia da COVID-19,         

mostrou-se, a todos, mas sobretudo aos profissionais da área educacional, o           

quanto ter o domínio das ferramentas on-line são importantes para conduzir os            

processos de ensino e aprendizagem. Dentro deste contexto, acredita-se que o           

desenvolvimento do pensamento computacional se torna necessário ser        

incorporado na educação básica para formar indivíduos com competências e          

habilidades não somente de utilização das tecnologias, mas também para que           

possam compreender suas funcionalidades e estimular a criação de novas          

tecnologias. 

Neste sentido, defende-se que a implementação do pensamento        

computacional deve ser já pensada na formação das crianças, desde a           

Educação Infantil, para que possam conhecer o seu significado e aplicação em            

todos os níveis e áreas, e, não somente no ensino de cursos tecnológicos e              
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superiores de tecnologias, como o de Ciências da Computação, por exemplo.           

Para a inserção do pensamento computacional nessa fase da educação          

básica, propõe-se diferentes atividades lúdicas através de jogos de tabuleiros          

com a utilização de materiais recicláveis que auxiliam no desenvolvimento do           

pensamento computacional nessa faixa etária.  

Dessa forma, este projeto tem o objetivo de desenvolver jogos de           

tabuleiros para as crianças da Educação Infantil, com a utilização de materiais            

recicláveis que possam iniciar o desenvolvimento das competências e         

habilidades do pensamento computacional. Além de mostrar sua importância         

desde a infância, considera-se que são competências fundamentais para a          

sociedade digital do século XXI e as futuras gerações.  

Esta abordagem das tecnologias encontra-se prevista na Lei de         

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei 9394-96, em seu Artigo 32, onde             

afirma-se que o objetivo da formação do cidadão é “a compreensão do            

ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos             

valores em que se fundamenta a sociedade.” (SOUZA e SILVA, 1997, p.53).  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi instituída em 22 de           

dezembro de 2017, pela Resolução CNE/CP nº 2. Conforme o Ministério da            

Educação (MEC), é um documento de caráter normativo que determina os           

componentes naturais e contínuo de aprendizagens fundamentais, os quais os          

estudantes devem desenvolver durante as etapas e modalidades da Educação          

Básica, de maneira que tenham garantidos seus direitos de aprendizagem e           

desenvolvimento, de acordo com o que indica o Plano Nacional de Educação            

(PNE). A BNCC faz parte da política nacional de Educação Básica e é formada              

como referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das            

redes de ensino do Brasil, assim como para orientar as propostas pedagógicas            

das escolas.  

Dentro deste contexto, cada uma das habilidades dos jogos propostos          

neste projeto se relaciona com uma ou mais competências gerais e habilidades            

da BNCC. Deseja-se, através dessas propostas, contribuir de maneira prática e           

objetiva com a construção de atividades lúdicas integradas e integradoras,          

13 



como propostas pela BNCC, destacando conceitos de tecnologia e         

computação, essenciais para o desenvolvimento de cidadãos críticos e         

responsáveis na sociedade digital. Assim, esses jogos podem ser         

desenvolvidos tanto como uma área específica, quanto de forma transversal,          

sem a necessidade de se criar um componente curricular próprio. 

Um relatório feito pelo Conselho de Assessoria em Ciência e Tecnologia           

do Presidente dos Estados Unidos da América, pelo então presidente Barack           

Obama, recomendava o investimento em tecnologias e pesquisa (PCAST,         

2010). O relatório afirma que a tecnologia pode ampliar a qualidade de ensino e              

aprendizagem, não somente com a utilização de equipamentos de alta          

qualidade, mas também com inserção da computação no currículo escolar de           

forma gradual, até mesmo, de forma obrigatória, assim como está ocorrendo           

em outros países, como mostra o documento “Student Computers and          

Learning”, da Organization for Economic Co-operation and Development        

(OECD, 2015). 

Dentro deste contexto, considera-se que inserir na educação Infantil o          

desenvolvimento do pensamento computacional através de jogos significa        

proporcionar experiências para criar tecnologias, além de permitir que         

conheçam a lógica de programação, pois, conforme afirma Resnick (2012), é           

preciso que os jovens saibam programar. Assim, postula-se que ter o contato            

desde a infância com o pensamento computacional não significa afirmar que os            

estudantes serão programadores, mas as competências e habilidades        

computacionais desenvolvidas serão utilizadas de forma a estruturar problemas         

e encontrar soluções com a utilização dos fundamentos do pensamento          

computacional. 

Como afirma Brackmann (2017) é preciso tratar as tecnologias como          

recurso didático e, não simplesmente como ferramenta de aprendizagem. É          

fundamental utilizá-la para estruturar problemas e encontrar soluções através         

dos fundamentos do pensamento computacional, sendo que o mais importante          

é desenvolver competências e habilidades para buscar e a selecionar          

informações necessárias, além de abstrair, decompor, reconhecer padrões e         

14 



programar para que, de maneira criativa e dinâmica, possam enfrentar os           

problemas propostos por meio do pensamento crítico com uma metodologia          

dos jogos para ajudar na resolução dos problemas. 

Dentro deste contexto, este presente projeto pretende contribuir para         

uma melhor reflexão sobre a inclusão do pensamento computacional na          

Educação Infantil através de jogos de tabuleiros, a partir da compreensão que            

é, atualmente, uma habilidade básica a ser desenvolvida, tão importante          

quanto ler e escrever. Além disso, por meio da aplicação de jogos com             

materiais recicláveis, o projeto permite uma alternativa fundamental para a          

universalização do acesso a estes conhecimentos e habilidades desde a mais           

tenra idade. 

Neste sentido, este trabalho é precisamente de ordem interdisciplinar,         

pois busca desenvolver modelos de jogos de tabuleiros com materiais          

recicláveis, com o entendimento da noção de “círculo mágico” (SALEN e           

ZIMMERMAN, 2004; HUIZINGA, 2007) que esteja atrelado às discussões do          

campo da educação para o pensamento computacional. Sobretudo, busca-se         

esta conexão prático-teórica ao problematizar processos cognitivos que estão         

ligados não apenas às questões epistemológicas do campo, mas         

principalmente à sua práxis,. Assim, este projeto articula a discussão em torno            

da ideia de círculo mágico com as noções de imersão e atenção, apontando             

para um entendimento da relação entre indivíduo e jogo que dialoga de forma             

instrumental com as discussões acerca dos processos cognitivos identificados         

para o desenvolvimento do pensamento computacional. 

Diante disso, este projeto procura responder a seguinte questão: Como          

promover o desenvolvimento do Pensamento Computacional na Educação        

Infantil? 

Para responder essa questão, propõe-se uma abordagem de jogos para          

o desenvolvimento do pensamento computacional nas escolas de Educação         

Infantil, o que incluiu a criação de objetos de ensino e aprendizagem (pouco             

existente nessa área, principalmente em português) e sua aplicação. Desta          

forma, o objetivo geral a alcançar é promover o desenvolvimento do           
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pensamento computacional na Educação Infantil, desenrolando-se por meio        

dos seguintes objetivos específicos:  

● Desenvolver jogos com materiais recicláveis para utilização na        

Educação Infantil; 

● Realizar protótipos dos jogos desenvolvidos; 

● Desenvolver o pensamento computacional por meio dos jogos de         

tabuleiro construídos;  

● Verificar o efeito dos jogos no desenvolvimento do pensamento         

computacional. 

Dessa forma, os capítulos foram divididos de acordo com as etapas           

executadas do projeto para o desenvolvimento dos jogos de tabuleiros com           

materiais recicláveis, conforme descreve-se a seguir. 

No primeiro capítulo apresenta-se uma análise contextual da Educação         

Infantil, os desafios enfrentados para o desenvolvimento dos jogos propostos, o           

público alvo do projeto, os caminhos a serem trilhados e as curadorias que             

foram executadas. Ainda neste capítulo, apresenta-se uma revisão bibliográfica         

sobre o tema, explicando quais são os quatro pilares do pensamento           

computacional, mas também os benefícios e as contradições do mesmo para a            

educação e a sociedade. No fim do capítulo, explica-se a importância do            

desenvolvimento desse tipo de pensamento para a Educação Infantil. 

No segundo capítulo disserta-se sobre as propostas de como o          

pensamento computacional pode ser desenvolvido na Educação Infantil, a         

partir de jogos e atividades lúdicas, incluindo brincadeiras, jogos e brinquedos           

construídos pelas crianças e atividades corporais e cooperativas propostas de          

acordo com a faixa etária. Aborda-se, também, o desenho metodológico          

realizado para desenvolver os jogos e os materiais utilizados para atingir o            

objetivo deste projeto.  

No terceiro capítulo apresenta-se a concepção do projeto através dos          

protótipos de jogos e histórias para serem narradas e criadas para as crianças.             

No quarto capítulo são apresentados os resultados qualitativos do projeto, as           

alterações necessárias para a aplicação durante o isolamento social causado          
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pela pandemia de COVID-19. Por fim, apresenta-se as considerações deste          

projeto com as percepções da autora relativos ao tema desenvolvido, trabalhos           

futuros e as referências utilizadas. 

Com o intuito de incentivar a aplicação prática deste projeto e a leitura             

deste documento, tentou-se utilizar uma linguagem acessível a professores e          

pais de crianças na faixa etária da Educação Infantil. 

 

1. ANÁLISE CONTEXTUAL 

 

Pensar na Educação Infantil, e, nos jogos para iniciar o desenvolvimento           

do pensamento computacional é entender a criança como um todo, ou seja, um             

indivíduo participante da vida social e cultural, pois as atividades lúdicas são            

prefiguradas em sua transição progressiva para o trabalho. Neste sentido, a           

análise contextual desse projeto, o “Criar e Brincar para Programar:          

desenvolvimento de jogos para o pensamento computacional”, busca elucidar         

como é a Educação Infantil atual, além de abordar o que é o Pensamento              

Computacional, quais desafios serão enfrentados neste projeto e mostrar os          

possíveis caminhos a serem trilhados para atender o público alvo, “através da            

curadoria” e de como aplicar na prática o presente projeto na Educação Infantil.  

 

1.1 Educação Infantil Brasileira na Sociedade da Informação 

 

A Educação Infantil segundo a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 é a              

primeira etapa da educação básica, e tem como objetivo contribuir para o            

desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos de idade, para complementar os             

estímulos promovidos pela família e pela sociedade na qual as crianças estão            

inseridas. Porém, é importante destacar que a Educação Infantil passou a           

considerar a etapa que inclui a creche, ou seja, que abrange as idades de 0 a 3                 

anos, e a pré-escola, com crianças nas idades de 4 a 5 anos, na Educação               

Básica a partir de 2006, com a Emenda Nacional nº 53/06. Lembra-se que             

antes desta emenda, a Educação Infantil fazia parte da assistência social, ou            
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seja, a responsabilidade era apenas assistencialista, sem a presença de          

professores, apenas com cuidadores para as mães trabalharem. Além desse          

avanço para esta etapa na educação brasileira, somente em 2009 é que ocorre             

a obrigatoriedade da Educação Infantil para as crianças a partir de 4 e 5 anos,               

instituída pela Emenda Nacional nº 59/09. 

Esses e outros documentos norteiam a Educação Infantil, assim como o           

Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005/14, que tem como a primeira meta             

universalizar a Educação Infantil para as crianças de 4 a 5 anos, além de              

atender 50% das crianças de até 3 anos. Assim, há grande preocupação a             

formação de professores para trabalhar com esta faixa etária, mas,          

principalmente, com a formação a ser oferecida às crianças. 

A partir disso, Oliveira (2013) destaca a importância da qualidade dessa           

etapa de escolarização, mesmo com o direito universal para as crianças           

brasileiras, além de se pensar a inclusão de todas as crianças: indígenas,            

quilombolas, deficientes e com transtorno global de desenvolvimento.  

O documento Referenciais Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998),       

representou um avanço para a Educação Infantil na época em que foi            

implementado, pois definiu o papel da educação infantil, que é o de cuidar da              

criança em um espaço formal, contemplando a alimentação, a limpeza e o            

brincar. Além disso, considera a função do educar, sempre respeitando o           

caráter lúdico das atividades, com ênfase no desenvolvimento integral da          

criança. Dentro deste contexto, não é função da educação infantil alfabetizar as            

crianças, pois nessa etapa, elas não têm maturidade neural para isso, salvo os             

casos em que a alfabetização é espontânea. 

Assim, os Referenciais Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), orientam        

os seguintes eixos a serem trabalhos na Educação Infantil: Movimento, Música,           

Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática.           

Esses eixos têm como objetivo desenvolver competências e habilidades, de          

ampliarem relações sociais na interação com outras crianças e adultos,          

conhecer seu próprio corpo, brincar e se expressar das mais variadas formas,            

além de utilizar diferentes linguagens para se comunicar, entre outros. Dessa           
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forma, a ênfase na Educação Infantil é estimular as diferentes áreas de            

desenvolvimento das crianças, aumentando sua curiosidade, sendo que, para         

isso, é imprescindível que as crianças respondam aos estímulos dados pelos           

adultos, na escola. 

No entanto, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil          

(DCNEI), de 2009, apresentam uma evolução no sentido de as crianças serem            

foco e serviram como fundamentação teórica para a BNCC. A partir desta            

evolução, a atenção volta-se para a criança, e o documento reforça a            

importância do acesso ao conhecimento cultural e científico, assim como o           

contato com a natureza, preservando a maneira como a criança se situa no             

mundo. 

Para atender as necessidades das crianças, as Diretrizes Curriculares         

Nacionais para a Educação Infantil aplicam o foco nas interações e na            

brincadeira como eixos estruturantes do currículo, além de considerar os          

princípios éticos, políticos e estéticos que deveriam nortear a produção do           

conhecimento nas escolas infantis. Outro ponto a ser considerado é a divisão            

conceitual da relação entre o cuidar e o educar das Diretrizes Curriculares            

Nacionais para a Educação Infantil, o qual a BNCC valida e reforça. 

Entretanto, atualmente, a Educação Infantil tem o desafio de responder          

a diferentes contextos brasileiros de acordo com a sua diversidade, sem           

padronizar devido a globalização. Dessa maneira, foi construída a BNCC, em           

2017, tendo a Educação Infantil como base da Educação brasileira, como           

etapa fundamental para o início da escolarização, além de incorporar seis           

direitos de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiências          

essenciais para as crianças. 

Os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, segundo a BNCC          

são: 

● Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes          

grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de        

si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as               

pessoas. 
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● Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e         

tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e         

diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos,        

sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais,       

corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

● Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do         

planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo          

educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais          

como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes,          

desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos,      

decidindo e se posicionando. 

● Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras,        

emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos,     

elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes           

sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a            

ciência e a tecnologia. 

● Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas        

necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas,      

opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens. 

● Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural,         

constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de           

pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações,       

brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu          

contexto familiar e comunitário. 

 

Importante lembrar que segundo a Base Nacional Comum Curricular         

(BRASIL, 2017) esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento estão         

diretamente ligados aos campos de experiências, pensando sempre que são          

crianças observadoras, questionadoras, que levantam hipóteses, concluem,       

fazem julgamentos e assimilam valores, além de construírem conhecimentos e          
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se apropriarem deles através das interações sociais e físicas e da sua própria             

ação de maneira natural ou espontânea.  

Lembrando que segundo a Base Nacional Comum Curricular na         

educação Infantil há a intencionalidade que fundamenta-se na organização e          

proposição de experiências, as quais permitem experiências às crianças de          

conhecer a si e ao outro, além de conhecer e compreender as relações com a               

natureza, com a cultura e com a produção científica através de brincadeiras e             

experimentações com diferentes materiais, mas também com o contato com os           

livros e com as pessoas. 

Analisando as últimas décadas, pode-se verificar que a Educação         

Infantil vem consolidando essa concepção, a qual vincula o educar e o cuidar,             

de forma que o cuidado é indissociável do processo educativo. Dentro deste            

contexto, as escolas de educação Infantil, tanto creches quanto pré-escolas,          

acolhem as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças dentro do           

ambiente familiar e comunitário, para que assim, possa articulá-los nas suas           

propostas pedagógicas, sempre com o objetivo de ampliar o universo das           

crianças dos conhecimentos, das experiências e das habilidades, através da          

diversificação e consolidação de novas aprendizagens, principalmente, na        

atuação com bebês e crianças pequenas, as quais envolvem aprendizagens          

muito próximas aos contextos familiar e escolar, assim como a socialização, a            

comunicação e a autonomia. 

Nesta perspectiva, para que as aprendizagens e o desenvolvimento das          

crianças sejam potencializados, são fundamentais a prática do diálogo e          

compartilhamento de responsabilidades entre a escola de Educação Infantil e          

as famílias. Ademais, é necessário que as instituições de educação infantil           

conheçam e desenvolvam trabalhos com as culturas plurais em diálogo com a            

diversidade cultural do contexto, o qual está inserida. Assim, as Diretrizes           

Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº         

5/2009; p. 27), em seu Artigo 4º, define a criança como sujeito histórico e de               

direitos, que, nas interações, as quais vivenciam, constroem a identidade          

pessoal e coletiva através das brincadeiras, imaginações, fantasias,        
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experimentações, narrações, observações e construção de sentidos sobre a         

natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009).  

Dessa forma, as interações através e durante as brincadeiras         

caracterizam o brincar da infância, o que traz nelas muitas aprendizagens e            

potenciais para o desenvolvimento integral das crianças, onde é possível          

observar nas brincadeiras a expressão de sentimentos, resolução de conflitos e           

a regulação das emoções. Assim, as práticas pedagógicas e as competências           

gerais da Educação Básica propostas para a Educação Básica propostas pela           

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) são os eixos estruturantes das          

práticas pedagógicas, além dos seis direitos de aprendizagem e         

desenvolvimento que asseguram, na Educação Infantil, as oportunidades para         

a aprendizagem das crianças de forma ativa através de diferentes desafios           

para vivenciá-los, além de sentirem-se provocadas a resolvê-los, os quais têm           

a possibilidade de construir significados sobre si, os outros e o mundo social e              

natural. 

Portanto, é possível visualizar as sínteses de aprendizagens de acordo          

com os campos de experiências e os direitos de aprendizagem e           

desenvolvimento propostos na BNCC (BRASIL, 2017), segundo a tabela a          

seguir: 

Síntese de Aprendizagens 
O eu, o outro e o 

nós 

Respeitar e expressar sentimentos e emoções. 

Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações,          

respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros. 

Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito         

pelo outro. 

Corpo, gestos e 

movimentos 

Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que          

contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes            

saudáveis. 

Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no          

cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo. 

Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação)         

como instrumento de interação com o outro e com o meio. 

Coordenar suas habilidades manuais. 
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Traços, sons, cores 

e formas 

Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música,             

percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. 

Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. 

Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras,        

jogos, imitações, observações e expressão corporal. 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de         

interação, por diferentes meios. 

Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal,          

organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida. 

Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. 

Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando       

compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como           

fonte de prazer e informação. 

Espaços, tempos, 

quantidades, 

relações e 

transformações 

Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos        

objetos, estabelecendo relações entre eles. 

Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais,           

demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. 

Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual          

etc.), espaço (dentro e fora) e medidas (comprido, curto, grosso, fino)           

como meio de comunicação de suas experiências. 

Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses e ano) e             

noções de tempo (presente, passado e futuro; antes, agora e depois),           

para responder a necessidades e questões do cotidiano. 

Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de          

representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de números,       

organização de gráficos básicos etc.). 

 

Tabela 1. Síntese de Aprendizagens da BNCC (Brasil, 2017). 

 

Para que ocorra aprendizagem com qualidade, Zabalza (1998) propõe         

aos educadores e a comunidade escolar refletirem sobre alguns aspectos          

essenciais para se obter uma educação de qualidade. Além disso, reforça a            

necessidade das instituições de Educação Infantil terem um bom currículo, o           

qual saiba respeitar a cultura e o direito da infância, mas também saiba             

organizar os espaços para trabalhar com rotinas e projetos. Para isso, é            
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importante investimentos nesses aspectos, como também na formação e         

remuneração de docentes que são o ponto chave da qualidade. 

Ressalta-se que o currículo institucional deve ser construído com base          

no Projeto Político Pedagógico, pois é o documento que estabelece as           

atividades pedagógicas, as quais serão desenvolvidas durante o ano letivo, e o            

modo como podem ser executadas. Dessa forma, a construção do currículo           

deve ser feita coletivamente, unindo teoria e prática, por isso a participação de             

todos é necessária para o conhecimento do que foi planejado.  

De acordo com todos os fatores destacados, tecendo conexões da Base           

Nacional Comum Curricular com o currículo da instituição é possível atingir a            

qualidade na educação infantil. Para tanto, precisa-se abordar os seis direitos           

de aprendizagem e desenvolvimento, juntamente com os campos de         

experiências propostos pela BNCC (BRASIL, 2017). 

Nota-se, dessa maneira, que os professores são muito importantes na          

Educação Infantil, pois possuem um trabalho fundamental para o         

desenvolvimento integral da criança. Assim, se a Educação Infantil, que é a            

base da educação, for bem desenvolvida, os professores terão contribuído para           

o processo de aprendizagem das crianças durante toda a sua carreira de            

aprendizagem, a qual pode perdurar a vida toda. 

Portanto, apesar do pouco tempo de a Educação Infantil fazer parte da            

educação básica, torna-se fundamental que tenha investimentos nessa etapa         

da educação, para que se possa aprimorar o ensino e aprendizagem           

desenvolvidos com as crianças que são obrigadas a passarem por esta           

primeira etapa educacional. Nesse sentido é de extrema importância as          

instituições desenvolverem projetos para o desenvolvimento integral das        

crianças, afinal independente da classe social as quais são inseridas, a cultura            

que possuem e a comunidade que a instituição está inserida, todas as crianças             

têm o direito ao acesso a uma Educação Infantil de qualidade. 
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1.2 O que é Pensamento Computacional?  

 

John von Neumann, já na década de 1940, acreditava que os           

computadores não seriam somente ferramentas para auxiliar a ciência, mas          

sim um modo de fazer ciência. Além dessa grande contribuição e profetização,            

entre as décadas de 1950 e 1960 nasceu o termo “Pensamento Algorítmico”, o             

qual é a base para o pensamento computacional, sendo compreendido como           

orientação cognitiva para criar problemas com conversões, com alguma         

entrada (input) para uma saída (output) através de uma lógica algorítmica para            

executar as conversões (DENNING, 2009). Com base nos levantamentos de          

diferentes pesquisadores da área de computação, determinou-se que a         

Computação seria o terceiro pilar da ciência, além dos pilares tradicionais que            

são a teoria e a experimentação. Esse foi o momento precursor do que,             

atualmente, é chamado de “Pensamento Computacional”. 

Importante salientar que Seymour Papert e Cynthia Solomon no artigo          

“Twenty things to do with computer”, escrito em 1972 (PAPERT E SOLOMON,            

1972), trataram da cultura dos computadores e do papel da tecnologia na            

educação. Neste artigo já é possível perceber que as ideias do Pensamento            

Computacional estavam presentes, porém não eram nomeadas com este         

termo. Somente no ano de 1980, em seu livro “Mindstorms: Children,           

Computers, and Powerful Ideas” (PAPERT, 1980, p. 182), Papert empregou o           

termo “Pensamento Computacional” na literatura, mas naquele momento não         

ocorreu a divulgação de seus princípios.  

Nesses contextos, em 2006, Janette Wing, pesquisadora e diretora em          

pesquisas computacionais do National Science Foundation (NSF), divulgou o         

termo “Pensamento Computacional” por meio de um artigo publicado na revista           

Communication of the ACM, com o argumento de que a maneira que os             

cientistas da computação pensam sobre o mundo é benéfico para outros           

contextos (WING, 2006). Lembrando que não foi Wing que criou o termo, mas             

estabeleceu o que fazem os Cientistas de Computação, além de descrever o            
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que esta área poderia oferecer para as demais áreas que não conhecem o             

assunto.  

Em seus primeiros trabalhos, Wing (2006 p.01), define o “Pensamento          

Computacional” em diferentes formas, sendo que em seu primeiro trabalho          

conceituou como “a combinação do pensamento crítico com os fundamentos          

da Computação definem uma metodologia para resolver problemas,        

denominada Pensamento Computacional”, além de ser “uma distinta forma de          

pensamentos com conceitos básicos da Ciência da Computação para resolver          

problemas, desenvolver sistemas e para entender o comportamento humano,         

habilidade fundamental para todos”. Assim, Wing (2007) explana a amplitude          

do Pensamento Computacional, estabelecendo e acrescentando o modo de         

pensar na Matemática e na Engenharia, reconhecendo que o Pensamento          

Computacional se embasa nos fundamentos da Matemática, mas é restrito pela           

física do equipamento em um nível inferior, mas também de outro lado, faz uso              

da Engenharia desde a interação com o universo real, mas é capaz de             

construir mundos virtuais sem a preocupação com as limitações materiais e           

físicas. 

A partir desses embasamentos, Wing (2010, p. 01) já define o           

Pensamento Computacional como “processos de pensamento envolvidos na        

formulação de problemas e as suas soluções de modo que as mesmas são             

representadas de uma forma que pode ser eficazmente executada por um           

agente de processamento de informações”. Em seu artigo posterior, Wing          

(2014, p. 01), faz uma pequena alteração em sua definição anterior,           

confirmando que “são os processos de pensamento envolvidos na formulação          

de um problema e que expressam sua solução ou soluções eficazmente, de tal             

forma que uma máquina ou uma pessoa possa realizar”, além de           

complementar como sendo uma “automação da abstração” e “o ato de pensar            

como um cientista da Computação”. 

O conceito de Pensamento Computacional trazido por Liukas (2015,         

p.3), o define como um “pensar nos problemas de forma que um computador             

consiga solucioná-los”, mas também complementa que o Pensamento        
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Computacional é feito por seres humanos e não por máquinas. Isso inclui o             

pensamento lógico, raciocinar por meio de algoritmos, reconhecer padrões,         

decompor e abstrair um problema.  

No ano de 2011, a International Society for Technology in Education           

(ISTE) em parceria com a Computer Science Teachers Association (CSTA)          

publica a definição operacional do Pensamento Computacional, o qual passou          

por avaliações e aprovações de quase 700 docentes de Ciência da           

Computação, definindo que o Pensamento Computacional é: 
O Pensamento Computacional é um ato de       

resolver problemas que inclui, porém não está       
limitado, às seguintes características: 

• Elaboração de problemas de maneira que nos        
permita utilizar um computador e outras ferramentas       
para nos ajudar a resolvê-los; 

•   Estruturação e análise lógica de dados; 
• Configuração de dados por meio de       

abstrações, como modelos e simulações; 
• Automatização de soluções por meio do       

pensamento algorítmico (uma série de etapas      
ordenadas); 

• Reconhecimento, observação e    
implementação de soluções possíveis com o objetivo       
de alcançar a combinação mais eficiente e efetiva de         
etapas e recursos; 

• Universalização e transferência deste     
processo de resolução de problemas para uma grande        
multiplicidade de problemas. 

Essas habilidades são sustentadas e     
fortalecidas por um conjunto de qualidades ou atitudes        
que são perspectivas fundamentais do Pensamento      
Computacional. Essas qualidades ou atitudes incluem: 

• Convicção em enfrentar a complexidade; 
• Perseverança para trabalhar com problemas      

difíceis; 
• Compreensão e paciência para     

ambiguidades; 
• Competência de lidar com os problemas em        

aberto; 
• Competência de se comunicar e trabalhar em        

grupo para atingir um objetivo ou uma solução em         
comum. 

Mais recentemente o ISTE (2016), definiu o Pensamento Computacional         

como uma forma de desenvolver e aplicar estratégias para compreender e           
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resolver problemas de modo a aproveitar o poder das metodologias          

tecnológicas para desenvolver e testar soluções.  

Brackmann (2017, p. 29) propõe que “o Pensamento Computacional é          

uma distinta capacidade criativa, crítica e estratégica humana de saber utilizar           

os fundamentos da Computação, nas mais diversas áreas de conhecimento,          

com a finalidade de identificar e resolver problemas, de maneira individual ou            

colaborativa, através de passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma             

máquina possam executá-los eficazmente.” 

Com base em diferentes definições com uma visão ampla, acredita-se que           

o Pensamento Computacional é uma habilidade essencial que todos deveriam          

desenvolver, tão importante quanto saber ler, escrever e calcular. Afinal,          

segundo Brackmann (2017) o Pensamento Computacional não abrange        

somente conceitos computacionais para a resolução de problemas em sua          

base, mas também incorpora práticas de desenvolver sistemas, compreender o          

comportamento humano e o pensamento crítico (WING, 2010), além de          

considerar as características descritas abaixo (WING, 2008)(ISTE; CSTA; NSF,         

2011): 

● Reconhecer, observar e efetivar as possíveis soluções com o foco de           

alcançar a combinação mais eficiente e eficaz de etapas e recursos; 

• Reorganizar um problema de alta dificuldade para que se possa          

resolvê-lo (redução, incorporação, transformação ou simulação); 

• Escolher a representação ou modelagem adequada com pontos        

importantes do problema para facilitar seu manuseio; 

• Interpretar o código como dados e dados como código; 

• Utilizar abstração e decomposição para a resolução de uma tarefa          

complexa; 

• Avaliar a simplicidade e refinamento de um sistema; 

• Pensar de maneira recursiva; 

• Averiguar o padrão, empregando a generalização da análise        

dimensional; 
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• Precaver, identificar e recuperar das situações inapropriadas com a         

utilização de redundância, contenção de danos e correção de erros; 

• Articular antecipadamente e pré-carregar as necessidades dos usuários; 

• Precaver congestionamentos e impasses (deadlocks), além de evitar        

condições de emergência ao sincronizar reuniões; 

• Aplicar a Inteligência Artificial para a resolver problemas específicos ou          

complexos; 

• Elaborar problemas de maneira que seja possível utilizar o computador e           

outras ferramentas para ajudar a resolvê-los; 

• Estruturar e analisar dados de maneira lógica; 

• Automatizar soluções por meio do pensamento algorítmico; 

• Universalizar e transferir esse processo de resolução de problemas para          

uma maior parte de problemas. 

Após abrangente revisão bibliográfica, Graver e Pea (2013) resumiram         

em apenas nove elementos, as características do Pensamento Computacional         

para atender e dar apoio a aprendizagem dos estudantes de maneira           

interdisciplinar e  avaliar o seu desenvolvimento: 

• Abstração e reconhecimento de padrões (incluindo modelos e         

simulações); 

• Processamento sistemático da informação; 

• Sistema de símbolos e representações; 

• Noções de controle de fluxo em algoritmos; 

• Decomposição de problemas estruturados (modularização); 

• Pensamento iterativo, recursivo e paralelo; 

• Lógica condicional; 

• Eficiência e restrições de desempenho; 

• Depuração e detecção de erro sistemático. 

A liderança em implantação no currículo escolar do pensamento         

Computacional é o Reino Unido, o qual, desde 2011, incluiu em seu currículo             

da educação básica, a qual é dividida em quatro níveis (Key Stages - KS), uma               

disciplina obrigatória de Computação. Para a implantação dessa disciplina,         
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foram realizadas pesquisas comandadas pela Code.org (2016), Liukas (2015) e          

BBC Learning (2015), tecendo os elementos desenvolvidos por Grover e Pea           

(2013), além do guia divulgado pela Computer of School (CSIZMADIA et al,            

2015) e sintetizaram nos chamados “Quatro Pilares do Pensamento         

Computacional”, os quais são a decomposição, reconhecimento de        

padrões, abstração e algoritmos. Sendo que os quatro pilares são          

importantes e interdependentes no decorrer do processo de desenvolvimento         

de soluções computacionais viáveis. 

A decomposição foi descrita por Liukas (2015) como um processo pelo           

qual os problemas são fragmentados, isso pode ser feito através de           

decomposição, como por exemplo, de refeições, receitas culinárias e as fases           

que compõem um jogo, ou seja, quando quebramos um problema em partes            

menores, facilita o entendimento e fica mais fácil de manusear. Dessa forma,            

as partes com tamanhos menores podem ser examinadas e resolvidas, ou até            

mesmo concebidas individualmente facilitando o trabalho. Csizmadia et al         

(2015) afirma que a decomposição proporciona a resolução de problemas          

complexos de uma maneira mais simples, o que facilita a compreensão de            

novas situações, além de possibilitar o desenvolvimento de sistemas de grande           

porte. 

O reconhecimento de padrões é definido por Liukas (2015) na forma           

de encontrar similaridades e padrões com o objetivo de resolver problemas           

complexos de forma mais eficiente. Assim, busca-se por elementos que          

tenham as mesmas características que sejam iguais ou muito similares em           

cada problema. 

O pilar da abstração é o que abrange a filtragem de dados e sua              

classificação, principalmente eliminando os elementos que não são        

fundamentais para se concentrar somente nos que são relevantes. Assim, a           

competência fundamental da abstração é saber fazer escolhas do detalhe a ser            

ignorado para que o problema seja compreendido de uma maneira mais fácil            

sem perder nenhuma informação essencial para a sua solução (CAS, 2014). 
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Segundo Wing (2006), a abstração é o pilar mais importante do           

Pensamento Computacional, pois utiliza-se a abstração em diferentes        

momentos, como na hora de escrever um algoritmo e suas iterações, na            

seleção de dados importantes, quando se escreve uma pergunta, na alteridade           

de um indivíduo em relação a um robô e na compreensão e organização de              

módulos em um sistema. Dessa forma, Brackmann (2017) afirma que os           

cientistas da computação, necessitam criar abstrações de problemas do         

universo real, os quais podem ser compreendidas tanto por usuários de           

computadores quanto por um sistema computacional. 

Dentro deste contexto, a abstração pode ser desenvolvida por meio de           

histórias infantis, as quais contenham atividades matemáticas, mas também         

das que envolvam a abstração de informações importantes da história. Outra           

forma de trabalhar a abstração é a utilização de narrativas para abstrair            

informações que não são óbvias e necessitam de análise para o           

reconhecimento de padrão. 

O último pilar a ser abordado, mas não menos importante, é do             

algoritmo, o qual é apontado por Wing (2014), o conceito que reúne todos os              

outros conceitos. Dessa forma, Csizmadia et al (2015) define “o algoritmo como            

um plano, uma estratégia ou um conjunto de instruções claras necessárias           

para a solução de um problema”. Assim como Liukas (2015) também defende            

que algoritmo é um conjunto de passos específicos utilizados para resolver o            

problema. 

Portanto, Brackmann (2017) conclui que algoritmo são soluções prontas,         

uma vez que já passaram pelos processos de decomposição, abstração e           

reconhecimento de padrões para que o algoritmo seja formulado. Assim,          

quando forem executados, seguirão os passos pré-definidos, ou seja, aplicarão          

a solução construída quantas vezes forem necessárias, sem a necessidade de           

criar um novo algoritmo para as execuções posteriores. 

Cada um dos elementos dos Quatro Pilares do Pensamento         

Computacional possui características diferentes para se chegar ao objetivo do          

desenvolvimento do Pensamento Computacional. Todos os elementos estão        
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interligados e são importantes para o desenvolvimento crítico e criativo do           

Pensamento Computacional, principalmente, para as crianças. 

 

1.3 Desafios para a inserção do Pensamento Computacional na Educação          

Infantil 

 

Neste projeto, o principal desafio a alcançar é introduzir o          

desenvolvimento dos Quatro Pilares do Pensamento Computacional na        

Educação Infantil, abordando o tema de forma lúdica e criativa para as            

crianças. Para alcançar este objetivo, propõe-se a criação de jogos com           

materiais recicláveis para desenvolver as competências referentes ao        

pensamento computacional, jogos que sejam acessíveis a todos, por isso a           

opção por utilizar materiais recicláveis. 

Um dos principais desafios, também, é a formação dos professores para           

o conhecimento e desenvolvimento dos Quatro Pilares do Pensamento         

Computacional, pois sem o conhecimento do Pensamento Computacional não         

é possível desenvolvê-lo de forma lúdica e criativa. Para que isso ocorra, é             

fundamental a formação dos professores sobre o assunto para que os jogos            

sejam introduzido na Educação Infantil. 

Além desse desafio, o projeto apresenta a proposta lúdica, de forma           

acessível para o público alvo, com a utilização de materiais recicláveis, para            

que todos possam facilmente compreender e utilizar os jogos de acordo com os             

propósitos para o qual foram desenvolvidos, incluindo a construção do próprio           

“tabuleiro” do jogo, que poderá ser confeccionado com cartelas de ovos,           

tampinhas plásticas e brinquedos, bem como caixas de fósforo ou outros           

materiais. O tabuleiro poderá ainda ser personalizado e decorado de acordo           

com a vontade das crianças, pintando-o com tintas guache à sua própria            

escolha.  

Após a construção do tabuleiro, e a inserção das peças a serem            

utilizadas, será o momento de propor desafios para o desenvolvimento do           

pensamento computacional. Este momento, primeiramente, iniciará com a        
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proposta de atividades de contação de história. Ao ser resolvido o desafio            

proposto, cada criança irá montar as peças de acordo com a sua criatividade e              

imaginação em seu tabuleiro, criando, assim, diferentes desafios para         

desenvolver o objetivo do projeto. 

Esses são alguns dos desafios encontrados para que o projeto de jogos            

para o desenvolvimento do Pensamento Computacional seja desenvolvido e         

aplicado de maneira eficiente e possa atingir o seu objetivo através do            

co-design, integrado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a          

Educação Infantil e, especialmente, aplicado na educação pública brasileira. 

 

1.4 Caminhos a serem trilhados  

 

O projeto “Construir e Jogar para Programar: jogos para o          

desenvolvimento do pensamento computacional na Educação Infantil” tem        

como base teórica a Base Nacional Comum Curricular para a Educação           

Infantil, os Quatro Pilares do Pensamento Computacional propostos por Wing,          

Liukas entre outros, nas teorias pedagógicas de Paulo Freire e Celéstin Freinet,            

o design de jogos propostos por Salen e Zimmerman e as metodologias de             

Projetos, o Design Science Research e o modelo ADDIE. 

Nesta perspectiva, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular          

serão desenvolvidos os 6 direitos de aprendizagem: conviver, brincar,         

participar, explorar, expressar e conhecer-se, mas principalmente quatro deles:         

o explorar, o brincar, o expressar e o conhecer-se, afinal o jogo será             

desenvolvido desde a etapa da criação do tabuleiro até as propostas de            

desafios em conjunto com as crianças. Além dos direitos de aprendizagem,           

contempla-se os campos de experiência, propostos pela BNCC: O eu, o outro e             

o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala,             

pensamento e imaginação; e, Espaços, tempos, quantidades, relações e         

transformações, especialmente, da escuta, fala, pensamento e imaginação, e,         

dos espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Esses dois         

campos de experiências estão inseridos na proposta deste projeto. 
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O projeto apoia-se teoricamente em concepções pedagógicas das        

teorias de Paulo Freire e Célestin Frein. Estas concepções pedagógicas foram           

enfatizadas a partir dos pressupostos teóricos dos autores, articulados à          

brincadeira, de forma a provocar uma reflexão sobre como desenvolver o           

pensamento computacional nas crianças pode proporcionar também vivências        

e experiências significativas. 

Freinet dedicou-se à Educação para estudar as questões atuais de sua           

época, o que deu origem a várias obras pedagógicas que se voltaram para             

questões político-educacionais que ressaltam sua militância por uma educação         

transformadora, que possa contribuir para a formação de cidadãos autônomos          

e críticos diante da realidade (SAMPAIO, 1989). Para isso, era necessário           

atender as necessidades infantis e as motivar por meio de atividades           

instigantes. Assim, este projeto busca trabalhar dentro desta concepção. 

Em sua teoria, Freinet desenvolveu algumas técnicas de trabalho         

norteadas pelos princípios da cooperação, livre expressão, tateio experimental,         

trabalho e autonomia. Para Freinet, (1973, p. 36), “[a] inteligência manual,           

artística, científica, não se cultiva de modo algum apenas com o uso das ideias,              

mas por meio da criação, do trabalho, da experiência”. Barros (2014, p. 47)             

explica que para Freinet a escola está vinculada à vida dos alunos. Nessa             

perspectiva, pode-se dizer, segundo a autora, que o trabalho e a livre            

expressão são conceitos essenciais em sua proposta pedagógica, tendo por          

eixo orientador a experimentação e a cooperação. 

Freinet trouxe grandes contribuições para um pensar sobre a educação          

humanizadora, proporcionando às crianças possibilidades de explorar,       

experimentar, imaginar, se expressar e ressignificar conceitos da própria vida.          

Quando falamos em educação humanizadora, referimo-nos àquela que cria         

condições para que os alunos possam desenvolver suas potencialidades por          

meio da apropriação dos bens materiais e não materiais produzidos pelo           

homem ao longo da história (MELLO, 2007). 

Freinet (1973), com seus princípios e práticas pedagógicas, conduz a          

criança como protagonista de seu próprio processo de aprendizagem, mas,          
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sempre, com a mediação do professor. Dentro deste contexto, o educador tem            

a função de proporcionar e conduzir vivências enriquecedoras às crianças, a           

ponto que as estimulem a refletir e a pensar conscientemente sobre o seu             

papel na sociedade e de sua aprendizagem. Dessa forma, Freinet contribui           

com a construção de um sentido humanizador de escola, espaço de múltiplas            

dimensões que deve ou “deveria” proporcionar às crianças o conhecimento          

científico de forma que ressignifique a sua própria vida e o pensar            

conscientemente sobre ela. 

Dentro dessa mesma perspectiva, Paulo Freire demonstrou       

possibilidades de pensar e fazer uma educação em que as pessoas possam            

tomar consciência do mundo em que vivem e nele intervir como cidadãos            

capazes de transformar a realidade que estão inseridos. Para que as crianças            

possam ser sujeitos de suas histórias, é fundamental mais do que um lugar             

limpo, seguro e acolhedor, mas, sim, um espaço estimulador, desafiador,          

pensado e organizado de maneira significativa. Nesta concepção, busca-se         

desenvolver um jogo significativo e dentro do contexto das crianças da           

Educação Infantil. 

As premissas teóricas de Paulo Freire articuladas à brincadeira,         

considerada como eixo orientador das instituições de educação infantil, podem          

ajudar na criação de práticas que permitem o desenvolvimento de uma           

proposta de educação de crianças, compreendidas como sujeitos de         

conhecimento. Sujeitos que possuem o direito de falar a sua linguagem e que             

trazem consigo saberes, desejos e experiências desde a mais tenra idade. 

Paulo Freire nos auxilia a pensar o ser humano e, especialmente, as            

crianças, como seres históricos e produtores de cultura, “(...) seres capazes de            

saber, de saber que sabem, de saber que não sabem. De saber melhor o que               

já sabem, de saber o que ainda não sabem” (FREIRE, 2000, p.40). Essa             

compreensão requer atenção ao fato de que as crianças vivem em contextos            

socioculturais diversos e possuem diferentes necessidades cognitivas,       

estéticas, expressivas e emocionais, as quais precisam ser compreendidas e          

atendidas, para ampliar suas possibilidades de existência humana no mundo. 
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A criança carrega consigo conhecimentos, hábitos, desejos, sonhos,        

sentimentos e medos, que são fundamentais serem conhecidos e respeitados          

pelos professores e educadores. Para Freire (2008a), é essencial que o           

professor respeite esse saber de experiência e desenvolva, a partir dele, de            

maneira que possa ser superado, estimulando a criatividade e a capacidade de            

leitura do mundo dos educandos. Iniciar dos conhecimentos, dos contextos          

concretos e dos interesses que a criança traz é condição, segundo Paulo            

Freire, fundamental para o desenvolvimento de novos saberes. 

A relação dialógica, presente em situações de aprendizagem como os          

jogos desenvolvidos neste projeto, com as crianças, possibilita que a          

curiosidade espontânea da criança, a qual é uma característica antropológica          

do ser humano, expressa pelo comportamento de busca, de descoberta, se           

transforme em curiosidade epistemológica. Freire, nos fala que: “(...) Quanto          

mais a curiosidade espontânea se intensifica, mas, sobretudo se ‘rigoriza’,          

tanto mais epistemológica ela vai se tornando(...)” (FREIRE, 2008b, p.87).          

Quando a criança inicia, por exemplo, a querer compreender como se conserta            

algo, a querer saber os “porquês” das coisas, mostra sinais do aparecimento da             

curiosidade epistemológica. 

Dentro deste contexto, na educação infantil, a relação dialógica presente          

por meio do jogo, da brincadeira, são condições para o aprendizado da criança.             

A brincadeira faz parte da cultura infantil em todas as culturas. Desde o             

nascimento, através da brincadeira, a criança aprende a ler o mundo, condição            

necessária para a produção e aquisição de conhecimento. Nas brincadeiras a           

criança aprende conceitos, valores, a expressar emoções e desenvolve seus          

sentidos orgânicos. Torna-se alerta, curiosa, crítica, confiante. Benjamin traz         

uma reflexão importante da brincadeira na educação da criança: 
Pois é a brincadeira, e nada mais, que está na origem de todos             
os hábitos. Comer, dormir, vestir-se, lavar-se, devem ser        
inculcados no pequeno através de brincadeiras, acompanhados       
pelo ritmo de versos e canções. É da brincadeira que nasce o            
hábito, e mesmo em sua forma mais rígida o hábito conserva           
até o fim alguns resíduos da brincadeira. Os hábitos são formas           
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petrificadas, irreconhecíveis, de nossa primeira felicidade e de        
nosso primeiro terror. (BENJAMIN, 1994, p.253). 

É a partir das brincadeiras e jogos que a educação dialógica de Freire             

(2008b) conquista força, na medida em que a estrutura organizadora do           

currículo se conceber a partir e com a brincadeira, sendo o diálogo assumido e              

concretizado como condutor para o desenvolvimento da aprendizagem da         

criança, articulado aos diferentes conceitos que configuram neste projeto como          

a construção de conhecimento, o desenvolvimento dos Quatro Pilares do          

Pensamento Computacional, colaboração, paciência, imaginação, escuta,      

criatividade e curiosidade. 

Uma vez definidas as concepções pedagógicas norteadoras do projeto,         

os materiais serão selecionados também com base nesses princípios, ou seja,           

materiais acessíveis a todos. Por isso serão coletadas cartelas de ovos,           

tampinhas plásticas, tinta guache, marcadores permanentes entre outros        

materiais a serem definidos. Com a coleta dos materiais, o próximo passo foi a              

gravação de um vídeo explicativo com a proposta do jogo para ser aplicado na              

Educação Infantil e por fim, dicas e sugestões de como propor desafios para             

que os professores desenvolvam o pensamento computacional com seus         

alunos. 

Após a definição as etapas do projeto, inicia-se a fase de execução do             

projeto através da curadoria, para que após o desenvolvimento, possa ser           

aplicado e avaliado de forma significativa para a Educação Infantil pública           

brasileira.  

Para o desenvolvimento deste projeto foi realizada a curadoria de          

plataformas e brinquedos que utilizam o pensamento computacional e como          

poderão ser utilizados neste projeto. 

A primeira plataforma a ser consultada foi o scratch         

(https://scratch.mit.edu/), a qual foi introduzida com os templates dos blocos a           

serem utilizados. Assim, pensa-se em como trazer os blocos digitais em blocos            

físicos para as crianças utilizarem no jogo desenvolvido. 
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Outro modelo interessante de programação por blocos é um jogo          

desenvolvido pelo Google em comemoração de 50 anos para as crianças,           

(https://www.google.com/doodles/celebrating-50-years-of-kids-coding). Neste  

exemplo, pode-se utilizar os modelos de blocos de programação e o cenário,            

além dos desafios propostos às crianças no referido jogo. 

Um exemplo muito interessante de ser aplicado na Educação Infantil é o            

robô Pete (https://www.rob.pete.com.br/), porém não é acessível às escolas         

públicas brasileiras por ter um valor muito alto para a aquisição. Assim, esta             

curadoria será de extrema relevância para o desenvolvimento deste projeto,          

que utilizará como inspiração dos cenários e histórias a serem utilizadas para a             

inserção do jogo. 

Esta é a curadoria para a inspiração e desenvolvimento deste projeto,           

composta de três exemplos de projetos que já são desenvolvidos e bem            

avaliados pelos pesquisadores da área do pensamento computacional. 

 

1.5 Público alvo para o projeto 

 

A partir desses conhecimentos, foi proposto o público alvo deste projeto           

que são, especialmente, as crianças da Educação Infantil, com idades          

compreendidas entre 3 a 5 anos. Faz parte do público alvo também os             

Professores da Educação Infantil, já que serão eles a aplicar a proposta com as              

crianças. Neste sentido, terão que conhecer previamente o jogo para que           

possam aplicá-lo de maneira coerente e efetiva. Isso demandará uma proposta           

de apresentação do projeto para o público alvo, mas, lembrando, que o jogo é              

para ser desenvolvido com as crianças da Educação Infantil. 

Dentro deste contexto da educação infantil, foi pensado como personas           

para o projeto os seguintes perfis: 

Persona 1: Uma menina, chamada Giovanna, de 5 anos que gosta de            

brincar, interagir com as outras crianças e construir diferentes brinquedos com           

os materiais recicláveis. Giovanna está sempre inventando, imaginando        

histórias e criando cenários de utilização desses materiais. Além disso, gosta           
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muito de inovação e de brincadeiras com desafios que tenta resolver. Gosta            

também de matemática, mas do que mais gosta é de construir seus próprios             

brinquedos e histórias, para que assim possa viajar em seu mundo imaginário. 

 

Persona 2: Uma professora chamada Cristina, com 33 anos, que está           

sempre em busca de inovação para desenvolver as competências         

fundamentais de seus alunos, crianças da Educação Infantil. Além disso,          

busca, sempre, trabalhar com atividades e materiais que sejam acessíveis a           

todos, e tem a preocupação e a necessidade frequente de procurar por            

atividades, jogos e brincadeiras inovadoras disponíveis na internet. 

 

2. PROPOSTAS 
 

2.1 O brinquedo e jogo na Educação Infantil 

 

Com a Sociedade da Informação, as brincadeiras e a própria infância           

apropria-se de novas formas, assim como as instituições escolares estão tendo           

que se adaptar a essas mudanças, principalmente, com o isolamento social           

provocado pela COVID-19, onde todos estando em casa, as professoras da           

Educação Infantil propõem atividades mitigadoras, principalmente, brincadeira       

e jogos, para manterem o vínculo com as crianças e as famílias. Dentro deste              

contexto, é importante lembrar que Kishimoto (2001) já afirmava que é           

fundamental e importante ser criança, ter tempo para brincar, socializar, olhar           

para o mundo com o olhar da criança, sem tantas pressões e            

responsabilidades. 

A educação infantil começou a ganhar espaço, além do reconhecimento          

dessa etapa do ensino quando passou a ser obrigatória na Educação Básica. A             

partir disso, as instituições de ensino de Educação Infantil passam a ser vista             

como mais do que um ambiente para deixar as crianças enquanto as mães e              

os pais trabalham, mas um local que ocorre a aprendizagem fundamental para            

a vida toda. As instituições de ensino de educação Infantil devem pensar nas             
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necessidades das crianças realizarem atividades que respeitem a infância,         

além daquelas do cuidar, como comer, dormir ou tomar banho. Destacando-se           

que brincar é um direito da criança, que de acordo com Leontiev (2006), é a               

atividade principal das crianças, porque são as brincadeiras que vão          

impulsioná-las para outros níveis de desenvolvimento. 

Dessa forma, brincar é necessário, pois é através dele que as crianças            

descobrem o mundo, se comunicam e se inserem no contexto social. As            

brincadeiras, conforme Brougère (2001), considera o contexto social e cultural,          

tornando-se um processo de relações interindividuais e de cultura. Através do           

ato de brincar, a criança explora o mundo e suas possibilidades, além de se              

inserir nele, de forma espontânea e divertida, desenvolvendo, assim, suas          

capacidades e habilidades cognitivas, motoras e afetivas. 

Vygostsky (2007) argumenta que as brincadeiras auxiliam as crianças a          

vencerem seus limites, oportunizando lhes vivenciar experiências inesquecíveis        

que podem ultrapassar a sua realidade, além da brincadeira poder propor           

desafios às crianças para que possam refletir e resolver problemas. Do mesmo            

modo, a brincadeira desenvolve a imaginação através do faz-de-conta, também          

chamado de jogos simbólicos, o que ajudará a compreender situações futuras.           

Além disso, a brincadeira permite o autoconhecimento, o conhecimento do          

outro, eleva a autoestima, colaborando com o desenvolvimento integral. 

Segundo o referencial Curricular Nacional (Brasil, 1998), o que indica          

que as crianças estão brincando é o papel que assumem durante a brincadeira,             

ou seja, adotam outros papéis agindo frente à realidade de modo não literal,             

onde transferem e substituem suas ações cotidianas através das ações e           

características do papel assumido com a utilização de materiais substitutos.          

Dessa forma, através do brincar a criança se prepara para a vida, para o              

trabalho, porque a brincadeira lhe permite contato com o mundo social, além de             

lhe demonstrar como funcionam e são esses contextos (ZANLUCHI, 2005).  

O ato de brincar, portanto, é social, além de ser importante para a forma              

de comunicação, de interação e de aprendizagem da criança. Dessa forma a            

criança não brinca sozinha, além de ter um brinquedo, um ambiente, uma            
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história, colegas, professores que intermediam essa relação, os quais fazem do           

brincar algo criativo e estimulante, ou seja, a maneira como o brincar é             

mediado pelo contexto escolar é fundamental para que seja de qualidade e            

realmente ofereça a oportunidade de diferentes vivências e aprendizagens para          

a criança. 

Vygotsky (2007), diz que brincar, na abordagem histórico-cultural, é         

satisfazer as necessidades através da satisfação de desejos, os quais não           

poderiam ser imediatamente satisfeitos. Deste modo, o brinquedo seria um          

mundo ilusório, em que qualquer desejo pode ser realizado. As duas principais            

características apontadas, pelo autor são as regras e a situação imaginária,           

sempre presentes nas brincadeiras. De acordo com essa teoria, quando as           

crianças brincam, utilizam a imaginação que está presente com força, mesmo           

que as regras ficam mais ocultas, não deixam de existir. 

Já quando o brinquedo é educativo, segundo Kishimoto (2003, p. 37),           

possui duas funções: lúdica e educativa. Tem a função lúdica quando propicia            

diversão, prazer, e é escolhido de forma voluntária; e educativa quando           

colabora com o desenvolvimento do saber, dos conhecimentos e compreensão          

do mundo do indivíduo. Dentro deste contexto, é fundamental a presença do            

educador, que deve prestar a atenção ao brincar da criança. Frequentemente,           

está preocupado somente com o desenvolvimento das habilidades e         

competências da criança e não percebe os valores do momento, sendo que            

quando a criança, por si só e na relação com o outro, excedeu limites              

considerados fundamentais para sua aprendizagem. 

Neste sentido, o jogo simbólico pode ser utilizado pelas instituições de           

Educação Infantil para o desenvolvimento das crianças, pois quando brincam          

de faz de conta, acabam expondo suas angústias e medos, sendo que através             

do brincar conseguem resolver seus conflitos (KISHIMOTO, 2003). Além disso,          

a autora afirma que o ideal é que as instituições de Educação Infantil tenham              

espaços e recursos para promoverem o tempo com brincadeiras livres e           

dirigidas. Afinal, a brincadeira será livre no momento que a criança puder            

expressar e desenvolver sua criatividade, sem a interferência do professor, pois           
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no brincar livre e espontâneo é possível verificar as ações da criança. Porém, a              

brincadeira será dirigida quando a criança tiver que alcançar um objetivo, o            

qual será estabelecido pelo professor, no papel de orientador e/ou o mediador            

e que deve ser aliado da criança nesse processo (KISHIMOTO, 2003). 

Aliado a esses conceitos, Huizinga (2001) afirma que o jogo das           

crianças não é igual ao jogo dos adultos, porque é necessário pensar que para              

a criança trata-se de um momento o qual, em geral, acontece a aprendizagem             

e, particular, para o adulto, é recreação. Dessa forma, o jogo para os adultos              

tem significado diferente, pois para as crianças, o jogo tem muita importância,            

afinal é a partir dele que a criança pode perceber que a brincadeira é uma               

opção maravilhosa para se aprender. Além disso, o jogo pode favorecer a            

autoestima das crianças, pois a brincadeira faz com que elas possam adquirir            

mais confiança, e isso faz grande diferença na aprendizagem. 

Para pontuar os diferentes conceitos que se utilizam para referir-se às           

atividades lúdicas, Kishimoto (2002) enfatiza-se que os termos jogo,         

brinquedos e as brincadeiras terminam se misturando. As diferentes         

brincadeiras e jogos, de faz-de-conta, jogos simbólicos, sensório motores,         

intelectuais, individuais, coletivos, dentre outros mostram as multiplicidades        

dentro das categorias de jogos. Assim, o jogo é uma atividade lúdica que             

contribui para o desenvolvimento da criatividade da criança tanto na criação           

como também na execução, por isso os jogos são fundamentais, pois           

envolvem diferentes regras, mecânicas e narrativas. 

Dentro deste contexto, Kishimoto (1993, p. 15) afirma que: 
Os jogos têm diversas origens e culturas que são         

transmitidas pelos diferentes jogos e formas de jogar.        

Este tem função de construir e desenvolver uma        

convivência entre as crianças estabelecendo regras,      

critérios e sentidos, possibilitando assim, um convívio       

mais social e democracia, porque “enquanto      

manifestação espontânea da cultura popular, os jogos       

tradicionais têm a função de perpetuar a cultura infantil         

e desenvolver formas de convivência social. 
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Neste sentido, o ambiente social é essencial para o brincar infantil.           

Conforme Brougère (2002), o brincar não deve ser separado das influências da            

sociedade, pois não é, somente, uma atividade interna do indivíduo, mas é            

composto de significados sociais, além de que, para o autor, a criança é um ser               

social e aprende brincando. Dessa maneira, a brincadeira implica uma          

aprendizagem social, onde “a criança não brinca numa ilha deserta. Ela brinca            

com as substâncias materiais e imateriais que lhe são propostas, ela brinca            

com o que tem na mão e com o que tem na cabeça” (BROUGÈRE, 2001,               

p.105). 

Simultaneamente, lembrando que, quando a brincadeira for aplicada em         

um determinado contexto social, ela será, sempre, subjetiva. Assim, em          

diferentes contextos um mesmo comportamento pode ter significados        

diferentes. Através disso, Freire (2002) desenvolve o jogo como um evento           

percebido através de suas manifestações, sendo desnecessário tentar listar         

elementos para afirmar ou negar certa atividade como jogo ou não. Além disso,             

o autor afirma que o jogo se constrói através da interação de diferentes             

características como as regras, a imaginação, a espontaneidade, entre outras,          

que o jogo surge. O autor finaliza explicando que o que ocorre no momento do               

jogo direciona para o mundo interior do indivíduo, tornando-se invisível aos           

nossos olhos, sendo, assim, a transposição exterior dessa atividade, no plano           

que podemos verificar, confunde-se com expressões de qualquer outra         

atividade (FREIRE, 2002). 

Além da brincadeira e do jogo, Kishimoto (1999) reconhece que o           

brinquedo é outro termo fundamental para compreensão deste campo das          

atividades lúdicas. Diferente do jogo, o brinquedo pressupõe uma relação          

íntima com a criança e uma indeterminação quanto a sua utilização, ou seja, a              

ausência de um sistema de regra que organiza o seu uso. Assim sendo, o              

brinquedo pode gerar um sentimento de maior proximidade, sendo que em           

algumas situações não consegue construir uma amizade com outro colega, e o            

brinquedo acaba se tornando o melhor amigo que fala, ouve e sente, afinal, a              
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criança vive num mundo de imaginação onde seus brinquedos de ficção           

ganham vida e ao mesmo tempo sentimentos. 

Dentro desta perspectiva, a criança desenvolve no brinquedo todas as          

suas sensibilidades, porque este vai permitir a curiosidade e, ao mesmo tempo,            

o conhecimento. Dessa forma, é por meio do brinquedo que a criança faz sua              

jornada no mundo, impede o contato com os desafios e busca, através disso, o              

conhecimento dos elementos. Constantemente, a criança é colocada a destruir          

alguns de seus brinquedos na busca do entendimento e conhecimento do           

mesmo. Através dessa experiência, ela quebra e tenta consertar e, então, vem            

o descobrimento e conhecimento do seu brinquedo. 

Kishimoto (2003) apresenta que a utilização do brinquedo/ jogo         

educativo, com fins pedagógicos, encaminha-nos para o destaque desse         

instrumento para situações de ensino e aprendizagem, além do         

desenvolvimento infantil. Ao considerarmos que a criança aprende de maneira          

intuitiva, a qual adquire noções espontâneas, por meio de processos interativos           

envolvendo a criança por inteiro com suas cognições, afetividade, corpo e           

interações sociais, o brinquedo exerce um papel de grande importância para           

desenvolvê-la. 

Atualmente, já encontramos alguns brinquedos, os quais o professor         

elabora, que exigem mais raciocínio lógico das crianças. Porém, essas          

atividades lúdicas, também favorecem o desenvolvimento de habilidades        

motoras e sensoriais, além de estimularem o raciocínio, como, por exemplo,           

jogos de construção, os quais não são fabricados por indústrias. A autora            

complementa que “os jogos de construção são considerados de grande          

importância por enriquecer a experiência sensorial, estimular a criatividade e          

desenvolver as habilidades das crianças”. (KISHIMOTO, 1999, p. 40). 

Sendo assim, a brincadeira, o jogo e o brinquedo podem tornar-se uma            

oportunidade de desenvolvimento cognitivo, pelo qual as brincadeiras terminam         

descobrindo, inventando e aprendendo através das suas habilidades. A partir          

disto, o jogo é como uma atividade social específica, ou seja, ele é essencial na               

interação e construção de conhecimentos da realidade das crianças e ele faz            
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com que se estabeleça um vínculo com a função pedagógica da instituição de             

educação Infantil. 

Portanto, pode-se considerar que os jogos, brinquedos e brincadeiras         

são e serão elementos fundamentais para a infância, inclusive para a           

Educação Infantil, já que é através do ato de brincar e jogar que pode-se              

caracterizar a presença das demais crianças, além de que brincar é estar junto             

com as demais crianças, em um contexto social. 

 

2.2 O Designer Educacional e o Jogo  

 

Desenvolver um jogo, atualmente, online ou físico pode ser comum, mas           

ter os conhecimentos de um Designer Educacional, ou como muitas vezes é            

denominado: “Design Instrucional”, são fundamentais para a criação de jogos          

que levem os jogadores a explorarem e vivenciarem diferentes desafios e tem            

que resolvê-los de forma criativa e crítica. Assim, o papel do designer            

educacional é utilizar os recursos tecnológicos da melhor maneira possível          

para a aprendizagem significativa, além de facilitar o processo de ensino e            

aprendizagem no sistema educacional (FILATRO, 2007). 

Assim, neste projeto, o recurso escolhido foi o jogo, pois quando           

realizamos um jogo, uma nova realidade é criada e estabelecida, além de ter           

que ser aceita por todos os jogadores. Dentro desta realidade, as coisas            

deixam de funcionar como estamos acostumados: sentimentos, emoções,        

física e biologia, principalmente, as pessoas. Somos diferentes e agimos de           

forma diferente quando estamos jogando. Neste sentido, será abordado o          

conceito de círculo mágico que foi criado por Johan Huizinga em seu livro             

Homo Ludens. 

Nesta perspectiva, o círculo mágico segundo Huizinga (2007) nos ajuda          

a entender como funciona o processo de aprendizagem quando se utiliza dos            

elementos dos jogos. Assim, antes de entrarmos no círculo mágico temos,           

apenas, a nossa realidade como referência, quando entramos neste círculo          

mágico as coisas ganham uma nova dimensão e significado, podendo se           
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comportar e se interligar de formas diferentes da que estamos acostumados           

fora do círculo. 

Através de uma experiência lúdica, o jogo e/ou a brincadeira, e com os              

elementos corretos de game design, podemos apresentar novas informações         

de forma gradual, divertida e completamente diferente da que a nossa      

realidade pode oferecer. Dentro deste contexto, se pensou em desenvolver          

competências do Pensamento Computacional por meio da resolução de         

problemas como cientistas da computação. 

Portanto, quando as crianças saírem deste círculo mágico, terão toda a           

percepção sobre o assunto, alterada pela imersão e pelas experiências          

vivenciadas dentro dele. É como se ganhassem, quase que         

inconscientemente, novos modos de entender um tema ou resolver um         

problema. 

Por fim, um grande ponto de sucesso na criação deste círculo mágico           

são os jogos com as regras claras e simples (na medida do possível). E, ainda         

mais importante: como qualquer outro jogo, estas regras devem ser aceitas         

voluntariamente por seus participantes, que serão as crianças. Por isso,         

realizou-se a análise contextual para entender o seu público alvo e construir as             

personas, que neste projeto são as crianças e os professores da Educação            

Infantil, antes de qualquer outra coisa para adequar a sua linguagem e          

conseguir a adesão das crianças. 

De tal maneira, através dos jogos de tabuleiro propostos buscou-se           

obter uma imersão onde os próprios participantes irão vigiar esta realidade        

acordada pelo círculo mágico, inibindo os “trapaceiros”, engajando todos os          

colaboradores e garantindo o sucesso e a efetividade dos jogos propostos. 

Afinal, o círculo mágico, conceito desenvolvido por Huizinga (2007), o          

qual foi reforçado por Salen e Zimmerman (2004) descreve que: 
O círculo mágico de um jogo é onde o jogar acontece.           
Jogar um jogo significa entrar em um círculo mágico,         
ou talvez em criar um quando o jogo começa. O          
círculo mágico de um jogo pode ter um componente         
físico, como o tabuleiro de um jogo de tabuleiro, ou o           
campo de uma disputa atlética. Mas muitos jogos não         
têm limites físicos, queda-de-braço, por exemplo, não       

46 



requer muito em termos de lugares ou materiais        
especiais. O jogo simplesmente começa quando um       
ou mais jogadores decide jogar (Salen e Zimmerman,        
2012, p. 111). 

 
Dentro deste contexto, o objetivo foi construir caminhos para que os           

jogos de tabuleiros para desenvolver o Pensamento Computacional utilizassem         

as características do design de jogos, para que assim fossem constituídos de            

processos mais interativos e exploratórios. Afinal, criar jogos é um processo           

que permite ensinar e transformar a cada processo de criação (Carolei e Tori,             

2018). 

Dessa forma, a atuação do designer educacional é essencial para o           

desenvolvimento dos jogos, com a utilização do design de jogos tecendo           

considerações entre a mecânica, a dinâmica e a estética, a qual foi            

desenvolvido por Hunicke, LeBlanc e Zubek (2004). Assim, as mecânicas são           

elementos relacionados às regras, às leis e à física; as dinâmicas são ligadas             

aos movimentos, às ações e aos comportamentos que surgem baseados em           

regras e padrões, além da estética se relacionar às respostas emocionais           

provocadas nos jogadores, as quais são classificadas pelos autores em oito           

principais:  

1. A sensação de jogar, de vivenciar um novo mundo;  

2. A excitação, pois o jogo como experiência nova, provoca sensação de           

prazer;  

3. A fantasia que faz entrar em um universo mágico; a narrativa que faz o              

jogo funcionar como um drama;  

4. Os desafios, os quais são obstáculos a serem superados;  

5. A confraria quando o jogo funciona como lugar de encontro;  

6. Descoberta através da exploração do jogo;  

7. Expressão quando o jogo é um local de se expressar ideias e            

representações de si;  

8. A submissão quando o jogo é um passatempo e o jogador submete às              

regras. 
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Para a criação dos jogos deste projeto foram utilizados estes três           

elementos com o intuito das crianças desenvolverem o Pensamento         

Computacional como uma intencionalidade pedagógica, pois esse é o principal          

desafio para o designer educacional segundo Carolei e Tori (2018). Porém,           

essa intenção pedagógica foi desenvolvida sem ficar explícita e não tirar as            

crianças da imersão do jogo, para isso foram utilizados armas e poderes do             

design de jogos propostos por Carolei e Tori (2018). As Armas e Poderes             

utilizados nos jogos foram: 

Desafios Armas Poderes 
Intencionalidade 

Pedagógica 

Sistema Evolutivo Contar boas histórias 

Ir além do   

Comportamental 

Sistema de Badges Meio é a “massagem    

(compressão metódica)”  

para criar impacto 

Experimentação Universos Fantásticos Construção 

Iteratividade Jogo de Representações   

de papéis 

Lidar com a   

imprevisibilidade 

Abstração Sistema Evolutivo Contar boas histórias 

Decomposição Puzzles Construção 

Reconhecimento de  

Padrões 

Padrões Estereotipados Meio é a “massagem”    

(similaridades) 

Algoritmo Sandbox Lidar com a   

imprevisibilidade 

Tabela 2. Dinâmicas do design educacional gamificado dos jogos construídos 

(adaptado de Carolei e Tori, 2018). 

Na construção do jogo foram pensados os desafios que os jogos           

proporcionaram, além de como através das Armas e quais os poderes           

utilizados para o desenvolvimento das competências e habilidades do         

Pensamento Computacional. Nesta perspectiva, para o desafio da        

Intencionalidade Pedagógica nos jogos criados tanto o “Programando a         

Centopeia”, quanto o “Caça aos Dragões”, foram utilizadas a arma do sistema            

evolutivo, a qual segundo Carolei e Tori (2018), descreve cada passo, dividindo            

os problemas mais simples e ir evoluindo para as questões mais complexas,            
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explicitando cada fase um jogo, iniciando pelo “Programando a Centopeia”, que           

é mais simples para depois evoluir para o “Caça aos Dragões”. Este desafio e              

a arma serão por meio do poder da Contação de Histórias, a qual foi criada               

uma história para cada jogo para ser contada antes de iniciar o jogo no              

“Programando a Centopeia” e a história criada para introduzir o “Caça aos            

Dragões”. 

Assim, com a Intencionalidade Pedagógica definida com a sua arma e           

poder, pensa-se como Ir além do Comportamental com os jogos criados. Para            

isso, foram utilizadas a Arma do Sistema de Badges, pois os jogos foram             

criados a partir de um mapa de competências propostas pela Base Nacional            

Comum Curricular, dessa maneira a cada competência desenvolvida a criança          

recebe um distintivo com o desenho da competência. Isso ocorreu por Meio da             

“massagem” para decidirmos quais as melhoras tecnologias para realizarmos         

os designers das badges e do desenvolvimento das competências. 

O desafio da experimentação foi pensado com a Arma do Universo           

Fantástico com o poder da construção, pois a imaginação está presente em            

todas crianças que constroem diferentes mundos de acordo com a sua           

imaginação. Além desse desafio, a iteratividade por meio da arma do Jogo da             

representação de Papéis com o poder de lidar com a imprevisibilidade está            

presente nos jogos, a partir do momento que as crianças entram nos jogos e              

tem que representar o papel de centopeia e de caçadora de Dragões para             

atingirem os seus objetivos.  

Após, pensar nos desafios para um jogo educativo, pensou-se nos          

desafios do Pensamento Computacional baseado nos Quatro Pilares do         

Pensamento Computacional que são a Abstração, a Decomposição, o         

Reconhecimento de Padrões e o Algoritmo. Neste sentido, para o desafio da            

Abstração foi selecionada a Arma do Sistema Evolutivo com o poder de            

Contação de História através das histórias da Pequena Centopeia e dos           

Caçadores de Dragões.  

Para o desafio da Decomposição foram utilizadas a Arma dos Puzzles           

com o poder da Construção, para que assim através da separação dos            
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problemas a serem resolvidos, ou seja, quais peças utilizarem no caminho até            

chegar no rabo da centopeia e/ou no dragão a ser encontrado, as crianças             

desenvolvem este pilar do Pensamento Computacional. Além do desafio de          

Reconhecimento de Padrões com a Arma de Padrões Estereotipados e o           

Poder Meio, torna-se possível o reconhecimento de similaridades das peças e           

a utilização de “loops” para realizarem movimentos que se repetem. 

Para finalizar, pensou-se no desafio do Algoritmo que é junção de todos            

os outros pilares do Pensamento Computacional, por meio da Arma de           

Sandbox com o poder de Lidar com Imprevisibilidade, afinal para a construção            

de um Algoritmo é fundamental lidar com imprevisibilidade, principalmente, nos          

jogos criados, pois no jogo “Programando a Centopeia” a criança tem que lidar             

com imprevisibilidade do dado para construção do algoritmo e no jogo “Caça            

aos Dragões” com a imprevisibilidade de onde serão colocados os obstáculos           

para realizar a construção do algoritmo para encontrar o dragão. 

Os jogos deste projeto foram concebidos a partir destes conhecimentos          

do designer de jogos, além da definição de jogo e de círculo mágico criados por               

Huizinga (2001). No próximo capítulo serão apresentadas as concepções dos          

jogos com as competências a serem desenvolvidas de acordo com a Base            

Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil. Lembrando, sempre, as          

necessidades do brincar para as crianças de acordo com a zona de            

desenvolvimento proximal proposta por Vygostky (2001) para as crianças de 3           

a 6 anos. 

 

2.3 Jogar de Pensar Computacional 
Brincar com crianças não é perder tempo, é        
ganhá-lo; se é triste ver meninos sem escola,        
mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados       
em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem        
valor para a formação do homem. 

Carlos Drummond de Andrade 

Criar jogos de tabuleiro para iniciar o desenvolvimento do Pensamento          

Computacional foi um grande desafio. Para que houvesse a concretização,          

foram criados dois jogos para diferentes etapas do desenvolvimento dos          
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Quatro Pilares do Pensamento Computacional. Dentro deste contexto,        

iniciou-se com a aprendizagem de abstração e decomposição, para depois          

trabalhar o reconhecimento de padrões e algoritmos através da Lógica de           

Programação para as crianças da Educação Infantil com o jogo “Programando           

com a Centopeia”, pois foi preciso pensar em todos os elementos do jogo, além              

das competências e habilidades a serem desenvolvidas, assim como os          

objetivos e as regras dos jogos. Após esta etapa, foram criados dois protótipos             

com os seguintes nomes: “Programando a Centopeia” e “Caça aos Dragões”. 

Estas propostas foram desenvolvidas com os objetivos de as crianças          

desenvolverem os Quatro Pilares do Pensamento Computacional, além de         

conhecerem os principais comandos da lógica de programação e aplicarem de           

forma divertida e autônoma, alinhadas com as propostas das competências          

gerais e as da Educação Infantil, da Base Nacional Comum Curricular, através            

de jogos. 

Para o desenvolvimento da Abstração, no jogo “Programando a         

Centopeia”, foi elaborada uma história para ser contada como introdução do           

jogo, para que assim as crianças, consigam abstrair informações importantes e,           

também, as irrelevantes em diferentes situações da história da “Pequena          

Centopeia”. A história é composta por elementos da cultura infantil, afinal é            

uma Centopeia que acabara de nascer e precisa receber um nome, após ter             

um nome já poderá brincar com seus amigos. Mas para que possa sair para              

brincar é necessário calçar os seus sapatos. Dentro deste contexto, foram           

selecionadas as seguintes competências gerais da Base Nacional Comum         

Curricular: 

● (CG02) Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem        

própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise          

crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e           

testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções         

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes        

áreas; 
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● (CG03) Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais,         

das locais às mundiais, e participar de práticas diversificadas da          

produção artístico-cultural; 

● (CG05) Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e         

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas          

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e          

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e       

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva; 

● (CG08) Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e          

emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo       

suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar            

com elas. 

Foram abordados, também, as competências da Base Nacional Comum         

Curricular propostas para a Educação Infantil, de acordo com os Quatro Pilares            

do Pensamento Computacional: 

Neste sentido, para o desenvolvimento da abstração, que é a          

capacidade de destacar informações e avaliar quais são importantes e quais           

são irrelevantes, foram destacadas, assim, as competências a seguir de acordo           

com a Base Nacional Comum Curricular: 

● (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos,      

observando suas propriedades. Quando a história da “Pequena Centopeia” é          

contada, as crianças são estimuladas a identificarem as informações que a           

história traz, além de destacar quais são as mais importantes para a Pequena             

Centopeia ir brincar; 

● (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima,         

embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).             

O desenvolvimento desta competência, ocorre quando as crianças observam e          

identificam quais informações destacadas na história serão utilizadas para         

colocar os comandos nos locais indicados, além de realização dos comandos           

como a centopeia irá prosseguir o seu caminho. 
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Para o desenvolvimento deste conceito, a partir das competências         

destacadas procura-se, em situações da centopeia e dos caçadores de          

dragões, exemplos de informações importantes que podem ser convertidas em          

uma sequência de instruções, assim como listar as etapas, identificar os           

passos que são relevantes e ajudam na resolução do problema, como colocar            

os tênis e amarrá-los. 

A avaliação será feita após a interação das crianças com os jogos            

através da observação se conseguem destacar informações como passos         

claros para a execução de uma atividade e diferenciar passos relevantes de            

passos irrelevantes. 

Para trabalhar o conceito de decomposição que é um dos Quatro Pilares            

do Pensamento Computacional serão abordadas as seguintes competências: 

● (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos,       

observando suas propriedades. Ao jogar será necessário separar os         

comandos necessários para chegar ao destino. 

Esse conceito será avaliado com a observação se as crianças          

conseguem separar os comandos semelhantes, além de observar como         

separam as partes do caminho a ser preenchido pelos comandos. 

Para realizar o Reconhecimento de Padrões, que é o pilar seguinte do            

Pensamento Computacional, as competências desenvolvidas são: 

● (EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas         

semelhanças e diferenças. Após estabelecer as relações entre os         

comandos, as crianças classificam-nos de acordo com as suas         

similaridades e, além disso, conseguem verificar que quando os         

comandos se repetem, podem fazer uso dos “loops”, ou seja, pedir para            

que os comandos se repitam quantas vezes foram necessários. 

A avaliação deste pilar será feita observando se as crianças conseguem           

separar os comandos de acordo com as suas funções, além de conseguirem            

agruparem comandos semelhantes. 

Para finalizar o algoritmo, que é o pilar que junta todos os demais, as              

competências desenvolvidas são: 
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● (EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando       

múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita        

espontânea), em diferentes suportes. Quando se realiza o registro dos          

movimentos a serem executados, constroem-se o algoritmo. 

● (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções         

como movimentar em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao            

se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. Após          

programarem a centopeia, as crianças vão se movimentar de acordo          

com os comandos dados a ela, dessa forma, conseguem desenvolver as           

noções espaciais e de lateralidade; 

● (EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita         

espontânea), em situações com função social significativa. Quando a         

criança inicia o jogo, ela cria uma história por onde a centopeia irá             

passear, assim, como os comandos dados aos caçadores de dragões,          

ela desenvolve o algoritmo. 

A avaliação do algoritmo dar-se-á de uma maneira geral com a           

observação de como foram construídos os algoritmos desde a abstração das           

informações das regras do jogo, a decomposição dos problemas a serem           

solucionados, o reconhecimento de padrões até o algoritmo final construído          

para a resolução de problemas. 

Além das competências acima destacadas para o desenvolvimento do         

Pensamento Computacional, importante ressaltar as competências      

desenvolvidas quando a criança trabalha com os jogos e brincadeiras com as            

crianças da Educação Infantil, principalmente, com o círculo mágico: 

● (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas         

capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. Esta       

competência será desenvolvida, pois as crianças poderão utilizar os         

comandos que acharem necessário para resolver o problema de levar o           

caçador até o dragão, mas também no jogo “Programando a Centopeia”           

quando desenha e escolhe a quantidade de comandos a serem          

inseridos para que ela possa se movimentar; 
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● (EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e          

brincadeiras. Saber respeitar os colegas que estão interagindo nas         

brincadeiras, além das regras dos jogos; 

● (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no          

cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. Apropriar-se de movimentos           

para que se consiga chegar no destino é uma função dos jogos; 

● (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em        

brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música.          

Poderem criar movimentos e gestos que os personagens realizam         

durante o caminho faz parte do jogo; 

● (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento       

adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. Ao          

desenhar o cenário na caixa de ovos e os comandos nas tampinhas esta             

competência é desenvolvida.  

As competências destacadas acima são as principais a serem         

desenvolvidas nos Quatro Pilares do Pensamento Computacional e o brincar,          

com a utilização dos jogos pelas crianças. Lembra-se que outras competências           

estão correlacionadas com estas. Assim, o jogo “Programando a Centopeia” e           

“Caça aos Dragões” podem ser aplicados em diferentes níveis da Educação           

Infantil. 

Dentro deste contexto, trabalhando o conceito de algoritmo e         

executando algoritmos relacionados a movimentos do corpo, por exemplo,         

definindo que um algoritmo pode ser escrito com setas que representam           

passos para frente e para trás, e giros para a direita ou para a esquerda.               

Cria-se algoritmos com as crianças para moverem a centopeia ou para caçar            

os dragões, além das próprias crianças se movimentarem como os          

personagens, informando uma sequência de passos dado aos brinquedos, para          

que ele execute e as crianças avaliem o resultado da execução. 

Além disso, é possível discutir a diferença entre os algoritmos que           

solucionam um mesmo problema, por exemplo, mostrando dois ou mais          
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algoritmos diferentes que completaram com sucesso a tarefa de ir até os            

dragões, ou mover a centopeia de um local até outro. 

Com o embasamento teórico das competências a serem desenvolvidas,         

a partir da vivência dos jogos criam-se os protótipos que são as primeiras             

versões para o desenvolvimento do Pensamento Computacional na Educação         

Infantil. Neste sentido, como afirma Freinet (1996), as aquisições de          

conhecimentos não são adquiridos pelo entendimento das regras e leis, como           

na Lógica de Programação, mas pela experiência, por isso foi desenvolvido,           

primeiro, jogos de experiências e tateamento experimental para o         

desenvolvimento do Pensamento Computacional, para que depois, as regras e          

leis de lógica de programação sejam inseridas. Além de ser um ensino            

baseado na investigação e pesquisa permite à criança movimentar-se         

concretamente através de comandos construídos por elas mesmas. 

 

2.4 Desenho Metodológico para a criação dos Jogos 

 

Para o desenvolvimento deste projeto, foi aplicada a pesquisa         

qualitativa, com o intuito de realizar a revisão bibliográfica sobre a Educação            

Infantil, o Pensamento Computacional e os Jogos e as brincadeiras na infância,            

bem como a curadoria das plataformas digitais que trabalham o Pensamento           

Computacional. Inicialmente, foi realizado um projeto piloto com o         

desenvolvimento de um jogo e aplicado para duas crianças. Após esse primeiro            

modelo, foram criados dois jogos, a partir de ideias da autora. Para a criação              

dos jogos foram utilizados elementos do design de jogos e as metodologias de             

projeto, o Design Science Research e o modelo ADDIE.  

Dessa forma, “o método de projeto é uma série de operações           

necessárias, dispostas em ordem lógica, ditada pela experiência, com o          

objetivo de atingir o melhor resultado com o menor esforço” (MUNARI, 1998, p.             

10). Para isso, foi necessário definir um problema e dividi-lo em partes, de             

maneira que, segundo o autor, a solução geral será obtida na coordenação            
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criativa da resolução dos subproblemas, passando pelas etapas demonstradas         

na tabela a seguir: 

Tabela 3. Etapas da Metodologia de Projeto executada. (Adaptada de 
Munari (1998).) 

 

 

Problema: surge uma necessidade e existem vários indicadores       
de como resolver o problema. Neste projeto, surgiu a        
necessidade de desenvolver o Pensamento Computacional na      
Educação Infantil. 

 

 

Definição do problema: é a primeira ação a ser feita. É           
necessário definir os limites dentro dos quais iremos trabalhar e          
que tipo de solução se quer atingir. A definição do problema,           
foi feita através da análise contextual da Educação Infantil         
atual e das teorias do Pensamento Computacional. Dessa        
forma, será trabalhado para o desenvolvimento de solução para         
a introdução do Pensamento Computacional na Educação       
Infantil. 

 

 

Componentes do problema: dividir o problema em partes        
(subproblemas) e, se necessário, subdividir. Resolver as partes        
e então agrupar as características semelhantes      
(material,ergonômica, estrutural, econômica). Os problemas     
foram divididos da seguinte forma: atividade lúdica; materiais        
acessíveis, que neste projeto foram utilizados materiais       
recicláveis; design simples e minimalista; regras de acordo        
com a faixa etária. 

 

 

Coleta de dados: é a primeira parte da etapa de pesquisa. É           
necessário buscar os concorrentes e o que já foi feito para          
resolver problemas similares. A coleta de dados foi realizada por         
meio da curadoria de jogos e plataformas on-line que trabalham         
o Pensamento Computacional. 

 

 

Análise de dados: também dentro da etapa de pesquisa, deve-          
se analisar se os dados são variáveis ou não, entender o           
mercado e o perfil do consumidor, classificar os dados de          
forma racional para entender processos, custos, prazos e        
Oportunidades de design e fazer o cruzamento dos dados. Ao          
analisar os dados, foi possível verificar que uma solução         
efetiva para a Educação Infantil seria uma atividade lúdica, ou          
seja, um jogo para o desenvolvimento dos Quatro Pilares do          
Pensamento Computacional. 

 

 

Criatividade: apresentação de referências, estudos,    
desenvolvimento e resultados obtidos. Foi desenvolvido,      
primeiramente, um jogo com caixa de ovos e tampinhas de         
plástico pintadas com os comandos de setas para os personagens         
se movimentarem de um lugar para o outro. Após, essa ideia foi           
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desenvolvida o jogo “Programando a Centopeia”, com as       
tampinhas de plástico e o tabuleiro feito pelas próprias crianças,         
e, por fim foi criado uma história para a introdução do jogo           
“Programando a Centopeia”. O jogo “Caça aos Dragões” foi        
criado através de melhorias no primeiro jogo criado com a caixa          
de ovos e as tampinhas de plástico. 

 

 

Materiais e tecnologia: pesquisa de novos materiais, processos       
de fabricação, características e custos. Para um melhor       
desenvolvimento dos jogos foi pensado em materiais acessíveis       
as crianças, principalmente, em casa durante a pandemia, por        
isso, foi utilizado caixa de ovos, folha de sulfite, tampinhas de          
plástico, cola e canetinhas. 

 

 

Experimentação: descobrir novas técnicas de aplicação para o       
material. Como não foi possível realizar a experimentação em        
sala de aula com as crianças e professores, foi realizada através          
da publicação de vídeos explicativos nas redes sociais, inclusive        
na página do Facebook de duas escolas da Rede Municipal de          
Campinas, a CEI Professora Hermínia Ricci e CEI Marília        
Martorano Amaral. 

 
Modelo: construção de modelos demonstrativos. É possível      
agrupar vários modelos para chegar à solução final. Iniciamos        
com a construção de um modelo simples que foi aperfeiçoado ao          
longo do processo, ou seja, inicialmente começamos com o        
modelo de um jogo na caixa de ovos que era apenas para colocar            
as setas para um boneco chegar até o outro. Após essa           
construção foi desenvolvido o jogo “Programando a Centopeia”,       
com o tabuleiro na folha de sulfite e as tampinhas de plásticos           
com mais comandos inseridos. Como ainda acreditava que        
faltava algo, foi construída uma história para a introdução do          
jogo. Assim, os modelos foram sendo agrupados até a        
construção de dois jogos finais: “Programando a Centopeia” e        
“Caça aos Dragões”. 

 

Verificação: verificar os modelos, através de amostragens e       
testes junto ao público-alvo. A partir dos resultados, efetuar        
modificações no projeto. A primeira verificação foi realizada       
com uma criança de 5 anos para que fosse possível avaliar se o            
jogo era adequado a faixa etária e de fácil entendimento. Após a           
verificação de que o jogo correspondeu com as vontades da         
criança e com os objetivos de desenvolvimento do Pensamento        
Computacional, o jogo foi aprimorado e gravou-se um vídeo        
explicativo e publicou-se no Youtube para compartilhar com       
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outras crianças. Teve a verificação de mais cinco crianças com         
faixa etária de 3 a 6 anos que aprovaram os jogos. 

 

Projeto/desenho construtivo: comunicar as informações    
necessárias para a execução do projeto, em escala. Para realizar         
a comunicação em larga escala, os vídeos explicativos foram        
postados no Youtube, sendo que o vídeo do jogo “Programando         
a Centopeia” teve um maior alcance, sendo publicado na página         
de duas escolas da Rede Municipal de Campinas, a CEI         
Professora Hermínia Ricci e CEI Marilia Martorano Amaral e,        
também em um site:   
http://www.makerzine.com.br/educacao/programando-a-centop
eia/ 

 

Solução: é o melhor resultado aos objetivos propostos, sendo        
aquele que atende o problema definido, adequado ao cenário        
onde será inserido. Dentre todos os modelos construídos e        
pensados os jogos “Programando a Centopeia” e o “Caça aos         
Dragões” foram os que melhores atenderam aos objetivos       
propostos e deram resposta ao problema inicial do projeto para o           
desenvolvimento do Pensamento Computacional na Educação     
Infantil. 
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Assim, como a metodologia de projetos, também, é importante destacar que           

foram utilizados para a criação destes jogos o modelo ADDIE e o Design Science              

Research.  

 

Gráfico 1. Etapas do modelo ADDIE do projeto. Adaptada de Branch, RM " Design 

instrucional: a abordagem ADDIE " (Springer, 2009).  

 

O modelo ADDIE foi essencial para o desenvolvimento da criação dos jogos,            

pois as etapas tornam-se parte do projeto. Primeiro foi realizada a análise da             

Educação Infantil, além da verificação de como é possível a introdução do            

Pensamento Computacional nesta etapa da Educação Básica com a introdução do           

tema e curadoria de plataformas que utilizam o Pensamento Computacional para as            

crianças. 

Após a análise, o design foi desenvolvido de acordo com a faixa etária e para               

um maior número de crianças tenham acesso aos jogos. Assim, os jogos foram             
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desenvolvidos com materiais recicláveis e com elementos do design de jogos           

propostos para as crianças de idade de 3 a 6 anos. 

Ao concluir estas etapas, foi realizada a implementação e a aplicação dos            

jogos através de vídeos explicativos publicados nas redes sociais, e a avaliação de             

como os jogos foram aceitos pelas crianças através dos comentários e do acesso             

aos vídeos. Assim, foi possível realizar os ajustes e implementações necessárias           

para que os jogos, a cada iteração, estar mais voltado para as crianças e atingir os                

objetivos propostos pelo projeto. 

A metodologia Design Science Research foi utilizada para a criação de           

soluções educacionais para a Educação Infantil que apresenta processos de          

aprimoramento contínuo. Assim, pode-se aprimorar continuamente os jogos de         

acordo com a realidade a ser aplicados. 

Gráfico 2. Trama conceitual para a criação dos jogos: “Programando a Centopeia e “Caça 

aos Dragões”. 

Portanto, o modelo ADDIE juntamente com o Design Science Research e a            

metodologia proposta por Bruno Munari foram utilizadas para o desenvolvimento da           
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prescrição de soluções de design para os jogos “Programando a Centopeia” e “Caça             

aos Dragões” para o contexto educacional, pois são importantes para formação de            

cidadãos críticos e com as competências essenciais para o Século XXI. Somente,            

assim, com soluções criativas e estimulantes voltadas para a Educação Infantil e de             

acordo com a realidade foi possível construirmos jogos de tabuleiros para uma            

educação com mais equidade no contexto da Sociedade Digital. 

 

3. CONCEPÇÃO DO PROJETO 
Dentro deste contexto foram desenvolvidos os seguintes protótipos dos jogos          

de tabuleiro para o desenvolvimento do Pensamento Computacional: 

 

3.1 Jogo “Programando a Centopeia” 

 

O jogo “Programando a Centopeia” foi desenvolvido com um design          

minimalista para que as crianças pudessem reproduzir e jogar de forma autônoma            

de acordo com as suas preferências, além de uma história para a sua introdução              

que se chama “A Pequena Centopeia”. Para isso, foram utilizados os seguintes            

materiais: 

● 2 folhas de sulfites; 

● Régua; 

● Cola; 

● Canetinhas; 

● Tampinhas de garrafas. 

Importante destacar que antes de iniciar o jogo conta-se a história da            

“Pequena Centopeia” (que está no apêndice do trabalho), e, além da história é             

necessário à construção da centopeia pelas crianças com auxílio de um adulto. A             

confecção é proposta em três etapas: a construção do dado, o desenho da             

centopeia e o desenho dos comandos nas tampinhas. 
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Figura 1 - Primeira etapa de construção do dado com o desenho dos comandos de 

programação. 
 

Este dado com quadrados medindo 5 centímetros de lado, foi construído com            

imagens dos comandos simples utilizados nos blocos de programação, sendo: seta           

para direita, seta para esquerda, seta para frente, uma seta quase fechada e uma              

lâmpada. Esses comandos são: vire para a direita, vire para a esquerda, ande para              

frente, repita os comandos anteriores e escolha um comando para colocar na sua             

centopeia, conforme demonstra a figura a seguir:  
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Figura 2. Comandos para a Centopeia 

Foram pensados no desenvolvimento do conhecimento dos blocos de         

programação, além de desenvolverem a lateralidade e o noção de espaço-temporal           

das crianças. Isso fez com que a utilização de figuras simples, como as setas,              

fossem utilizadas, além da lâmpada que é uma figura que remete a uma ideia que a                

criança venha a ter de uma movimentação que deseja fazer. 
 

 
Figura 3. Construção da Centopeia 
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A centopeia foi construída através dos contornos das tampinhas. Esse          

movimento auxilia o desenvolvimento das competências de diferentes formas, além          

de permitir a noção de início e fim do jogo e programação. A construção do tabuleiro                

permite, a cada criança, escolher o tamanho e o formato da sua centopeia. 
 

 
Figura 4. Terceira etapa de desenhar nas tampinhas. 

 
Desenhar nas tampinhas proporciona às crianças o desenvolvimento da         

habilidade da motricidade fina, além de desenvolver também competências de como           

desenhar em diferentes espaços.  

E, após a conclusão das três etapas de construção, agora é só jogar. 

Desenvolvimento do jogo: 

O jogo “Programando a Centopeia” inicia-se jogando o dado, a imagem que            

cair será colocada na primeira parte do corpo da centopeia. Assim, segue o jogo,              

joga-se o dado coloca a tampinha na sequência do corpo da centopeia até chegar              

no final. Ao terminar de preencher o corpo da centopeia com as tampinhas, a criança               

levanta-se e movimenta-se de acordo com comandos estabelecidos para a          

centopeia. Após a conclusão, pode-se repetir o jogo. Este jogo pode ser jogado             

individual ou de duas a três crianças, sendo que cada uma joga o dado e coloca a                 

tampinha uma vez de cada.  
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Figura 5. Jogo com a Centopeia programada. 

 
O jogo não acaba com todos os comandos na centopeia, mas sim após a              

criança, ou as crianças, movimentarem-se iguais os comandos definidos para a           

centopeia. Essa experiência com as imagens e com a lógica de programação são             

importantes para o desenvolvimento do Pensamento Computacional desde a         

infância, pois as tecnologias estão presentes na Sociedade Digital, além de terem            

contato diariamente com elas. 

          Segue o link que o vídeo da proposta do jogo: https://youtu.be/fqG32g-9ZSY. 

Neste sentido, ao exercitarem o pensamento computacional, as crianças não          

serão apenas consumidoras de recursos digitais, mas também irão conseguir          

produzir e entender como funcionam as tecnologias. Além disso, estão          

desenvolvendo competências essenciais para o Século XXI. 

Portanto, o jogo “Programando com a Centopeia” é o primeiro no âmbito            

deste projeto a ser desenvolvido com as crianças da Educação Infantil para a             

introdução da Lógica de Programação e o início do desenvolvimento do Pensamento            

Computacional. Outro jogo proposto para a Educação Infantil para a sequência           

pedagógica é o “Caça aos Dragões”.  
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3.2 Jogo “Caça aos Dragões” 

 

O jogo “Caça aos Dragões” foi desenvolvido com caixa de ovos, tampinhas,            

imagens impressas e folhas de sulfite e/ou cartolina. Este jogo promove o            

desenvolvimento das competências dos Quatro Pilares do Pensamento        

Computacional, além do Brincar na Educação Infantil. 

Estas competências são desenvolvidas no decorrer do jogo “Caça aos          

Dragões”, de acordo com o que as crianças vão jogando e se familiarizando com os               

elementos e desafios propostos dentro dos Quatro Pilares do Pensamento          

Computacional. 

O desenvolvimento deste jogo inicia-se com a pintura da caixa de ovos como             

o cenário do jogo, de acordo com a preferência de cada criança. Após a construção               

do cenário, as crianças colam ou desenham as imagens de Dragões em uma das              

partes recortada da caixa de ovos. Após isso, colam ou desenham em uma parte              

recortada da caixa de ovos a imagem de uma menina e/ou de um menino,              

representando os caçadores de dragões, depois pintam as tampinhas com os           

comandos a serem utilizados, sendo a seta para direita, seta para esquerda, seta             

para seguir em frente, símbolo para pular e seta quase fechada para repetir os              

comandos, além de números para descreverem quantas vezes os comandos forem           

repetidos e um ponto vermelho para identificar quando interrompem os comandos. 

Depois da construção do cenário e das peças, serão colocados os obstáculos            

na caixa de ovos, além do dragão em um espaço na caixa. A criança utilizará uma                

folha para transcrever os comandos com as tampinhas. Neste sentido, a criança            

escolhe a posição dos personagens, onde irá começar e onde terá que chegar para              

capturar o dragão, além de colocar alguns obstáculos no caminho.  

Ao propor o desafio é hora de preencher o caminho com os comandos que              

estão nas tampinhas necessários para capturar o dragão, lembrando que pode ter            

mais de um dragão na caixa. Após chegar ao seu destino, aos dragões, as crianças               

deverão realizar este caminho com o corpo, onde a criança será o personagem, o              

caçador(a) de dragões, que irá movimentar-se, outra criança poderá ser o dragão            

onde o personagem terá que chegar, além de uma terceira criança, ou o(a)             
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professor(a), até mesmo os pais, falará quais são os comandos para conseguir            

completar o desafio. 

Este jogo proporciona a abstração das informações através das regras do           

jogo, a decomposição por meio de como escolher o melhor caminho para capturar             

os dragões, o reconhecimento de padrões com os comandos similares a serem            

realizados pelos caçadores de dragões e a construção de algoritmo, além da            

criatividade, autonomia e pensamento crítico para a resolução dos mais variados           

desafios propostos pelos professores, colegas e até a própria criança que pode            

propor desafios a serem solucionados com a utilização dos Quatro Pilares do            

Pensamento Computacional. 

Quando as crianças realizam a construção do cenário e dos personagens,           

utilizam a abstração por meio do poder da Contação de História para conseguirem             

informações importantes e relevantes para a resolução de problemas, além disso           

quando vão realizar a montagem dos caminhos a serem realizados, primeiramente,           

realizam a decomposição para encontrar qual o melhor caminho a ser realizado, isso             

com a arma de puzzels e com o poder da construção, construindo caminhos com a               

seleção de pequenos passos.  

Neste sentido, o desafio de encontrar os dragões através da construção do            

melhor caminho, começa pela escolha das peças com os comandos para que o             

caçador possa realizar o percurso, assim como ao encontrar repetições de direções,            

é possível o reconhecimento de padrões com a utilização das armas de Padrões             

Estereotipados através das similaridades e, por fim a construção do algoritmo que é             

o conjunto de todos os outros pilares do Pensamento Computacional que utiliza-se a             

Arma de Sandbox e o poder de lidar com a imprevisibilidade por ter que escolher os                

comandos corretos para encontrar os dragões.  

Vale ressaltar que o jogo pode ser realizado individualmente ou em grupo de             

até 4 crianças. Com maior número de participantes ocorre a colaboração para a             

resolução dos desafios propostos. 
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Figura 6. Modelo de um jogo “Caça aos dragões”. 

Essa figura ilustra a primeira parte do jogo concluída com os comandos já             

utilizados. Dessa forma, as crianças têm autonomia para propor diferentes desafios,           

assim como abstrair as informações, decompor os problemas, reconhecer         

similaridades  para encontrar o melhor caminho a seguir e escrever o algoritmo. 

 

4. RESULTADOS 

 
Após finalizar os protótipos dos jogos, tanto o “Programando a Centopeia”           

quanto o “Caça aos Dragões, eles foram aplicados e demonstrados através de            

vídeos produzidos pela idealizadora deste projeto na plataforma do Youtube          

(https://www.youtube.com/watch?v=fqG32g-9ZSY&t=19s; 

https://www.youtube.com/watch?v=EQw92GeHIqo) e outras redes sociais. A partir       

destas publicações, obteve-se algum retorno de pais e professores sobre os jogos. 

Importante destacar que os jogos foram desenhados para serem aplicados          

em duas salas de 30 crianças cada da Educação Infantil, na Rede Municipal de              

Campinas. Porém, com o isolamento social causado pela pandemia de Covid-19, foi            

necessário repensar a sua aplicação. Foi por este motivo que a aplicação ocorreu             

através de vídeos explicativos sobre como construir e realizar os jogos propostos na             

plataforma do Youtube. Devido a isto, não foi possível ainda sistematizar os            
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resultados da observação e aplicação dos jogos propostos in loco, o que seria ideal,              

mas essa etapa ficou prejudicada dada a situação pandêmica que vivemos no            

momento este ano. Pretende-se retomar esta etapa posteriormente, e sistematizar          

os resultados da aplicação para futuros ajustes.  

Porém, alguns resultados parciais podem ser enunciados. Após a publicação          

dos vídeos na plataforma do Youtube e nas Redes Sociais, ocorreu a propagação             

dos jogos. Com isso, pais e professores de diferentes partes do Brasil mostraram             

aprovar as ideias, inclusive alguns professores fizeram a utilização dos jogos em            

suas aulas remotas. Dentro deste contexto, pode-se relatar alguns retornos de           

crianças e professores que realizaram os jogos, como, por exemplo, que gostaram            

de os jogar por serem interativos e as crianças poderem construir o próprio jogo. 

Além dos relatos obtidos, considera-se que os resultados foram positivos visto           

que houve boa aceitação pelos professores da Educação Infantil para aplicarem os            

jogos propostos com suas crianças. Houve também o interesse de sites           

educacionais na publicação dos jogos para disseminar a ideia do desenvolvimento           

dos Quatro Pilares do Pensamento Computacional. 

Portanto, até o momento, observa-se que os poucos resultados alcançados já           

são bem promissores para a aplicação e evolução dos jogos propostos visando o             

desenvolvimento do Pensamento Computacional na Educação Básica pública desde         

a Educação Infantil. Somente, assim, com reflexões críticas e resultados positivos           

pretende-se avançar com este projeto. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente projeto buscou responder a questão sobre como promover o           

desenvolvimento do Pensamento Computacional na Educação Infantil e atende ao          

problema na medida em que o responde por meio da proposição de dois jogos              

educativos para este fim, direcionado sobretudo à crianças de três a seis anos de              

idade, mas também para os professores de Educação Infantil para que o apliquem             

em suas aulas durante essa importante fase de vida da criança. 

A elaboração e testagem prévia dos jogos (ainda que não tenha sido feita             
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junto às crianças, in loco na sala de aula) permitiu compreender que a criança              

aprende enquanto joga, ou seja, através da brincadeira, do brinquedo, da interação.            

Observou-se que o jogo permite desenvolver na criança a memória, a linguagem, a             

atenção, a percepção, a criatividade, a habilidade e várias competências,          

principalmente as competências dos Quatro Pilares do Pensamento Computacional.         

Assim, constatou-se que o brincar é fundamental para o desenvolvimento de           

competências e habilidades na Educação Infantil e que o pensamento          

computacional pode ser desenvolvido por meio de atividades lúdicas como as que            

aqui se propõe.  

Este projeto, ainda que pontual, permitiu também refletir sobre o modo como            

o Pensamento Computacional pode ser implantado no contexto da Educação          

Infantil, podendo-se constatar os avanços alcançados nesse segmento ao longo da           

história, e sugerindo ações que ainda precisam ser feitas nesse sentido, como            

atividades lúdicas criativas e estimuladoras, jogos, brincadeiras e brinquedos com          

materiais recicláveis acessíveis para que as crianças possam ter a oportunidade de            

desenvolver o Pensamento Computacional. 

Após a finalização da elaboração e a aplicação dos jogos “Programando a            

Centopeia” e “Caça aos Dragões”, é possível afirmar que os objetivos inicialmente            

formulados foram atingidos, pois possibilitaram um aprofundamento da questão e,          

consequentemente, a obtenção de maior conhecimento sobre o Pensamento         

Computacional, o brincar, o jogo e o design de jogos que foram utilizados para a               

elaboração dos jogos educacionais aqui propostos. Também, compreendeu-se a         

importância do Pensamento Computacional na Educação Infantil, através dos jogos          

propostos. 

Como sugestão para projetos e estudos futuros, enfatiza-se a necessidade          

das instituições educacionais de Educação Infantil prepararem os professores para o           

grande desafio de atender as crianças que necessitam desenvolver competências          

do Pensamento Computacional, que é essencial para a Sociedade Digital e futuras            

gerações, com adequações de atividades lúdicas com diferentes materiais. Ademais,          

a Educação Infantil deve utilizar as brincadeiras, o jogo e o brinquedo como             

parceiros no desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 

Sugere-se, por fim, outras elaborações de jogos e histórias, além de outros            
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estudos que visem a ampliação do desenvolvimento do Pensamento Computacional          

em crianças da educação Infantil, a fim de que possam continuar a desenvolver, na              

ludicidade que a infância proporciona, outras competências e habilidade envolvidas          

com o desenvolvimento do Pensamento Computacional.  
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A Pequena
Centopeia

Viviane Marques





3

Era uma vez...

Será que você pode 

ajudá-la a dar um 

nome para a pequena 

centopeia? 

Uma pequena centopeia que acabara 

de nascer. Porém, a Sua mãe não tinha 

escolhido um nome para dar a ela.

Qual o nome 

que você dará?



4

Nossa... Que nome bonito!!! 

Tenho certeza que a 

pequena centopeia vai 

amar esse nome!!!



5

A pequena centopeia 

já tem um nome, o qual 

ela adora...

Sempre que 

querem conversar 

com ela chamam-na 

pelo seu lindo nome, 

que você deu!



6

Agora que a pequena 

centopeia já tem um nome e seus amiguinhos podem 

chamá-la, eles podem convidá-la para brincar... Mas tem um problema, quando 

chamam-na para brincar, antes de ir precisa calçar os seus sapatos...



7

Dessa forma, a pequena centopeia:

1.coloca o sapato; 

2.encaixa-o no pé; 

3. puxa os cadarços; 

4. olha se estão do mesmo tamanho; 

5. cruza os cadarços; 

6. faz duas orelhinhas de coelhos; 

7.cruza-os de novo; 8.passa um por cima 

e outro por baixo; 

9. puxa-os... Pronto, os cadarços estão 

amarrados... 

Isso se repete em cada sapato calçado.



8

Como uma centopeia tem muitos pés... Precisa ter muita paciência para calçar 

os sapatos em todos os seus pés...

 Para isso, ela utiliza uma sequência que começa sempre do primeiro par de 

pés, indo de frente para trás... Até chegar o seu último par de pés...



9

Ufa!!! Até que fim a pequena centopeia conseguiu calçar todos os seus pés...

Você sabia que... ela gosta de sapatos pretos? 

Por isso, eles se 

repetem... O nome que 

podemos dar quando 

algo se repete é loop



10

Agora que a centopeia seguiu todos os passos para calçar seus sapatos, ela está 

pronta para brincar...



11

Vamos b
rinc

ar c
om ela

 e se
us 

amigos
 const

ruind
o um

a se
quênc

ia 

de pa
ssos

 para
 se m

ovim
enta

r?



12

Recorte a centopeia, 

monte e pinte-a... 



13

Agora que você já tem a centopeia. E hora de construir um 

dado com os comandos que dará a ela 



14

Pegue a maior quantidade de tampinhas que você tiver e pinte-

as com os comandos do dado



15

Vire à direita

Estes sáo os controles 

Repita os comandos 

anteriores

Pule aNde para frente

coloque um comando 

que você escolher

Vire a esquerda 



16

Com a centopeia montada, o dado e as tampinhas pintadas... O seu jogo está pronto!!!

 Jogue o dado e coloque as tampinhas no corpo da centopeia até completá-la... 

Após terminar, levante-se e repita os mesmos comandos dado a centopeia 

movimentando o seu corpo. 



17

Divertimento
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